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ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

- กรีนโลจิสติกส์ กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ 
 แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 

484 

- ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนประจ าคณะ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

505 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารส าเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง 
ตรา CP 

520 

- การตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักท่องเที่ยว ในตลาดร้อยปีสามชุก 
จังหวดัสุพรรณบุรี 

538 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

553 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล 
กรณีศึกษา ร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษ์ใต้ เขตหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

572 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พัก อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรีของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 

595 

- ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อความไว้วางใจ
ของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในกรุงเทพมหานคร 

611 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มีผลต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้าเบเกอร่ี S&P ในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

631 

- ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี 

655 

- รูปแบบของปัจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า การ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

666 

- ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมผู้ใช้บริการ กลยุทธ์การตลาด และ
ประสิทธิผลการใช้กลยุทธก์ารตลาดส าหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

686 
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ซ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

- การประยุกต์ใช้ระบบอีอาร์พีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการช าระเงิน
ของแผนกจัดซื้อจัดหา  กรณีศึกษา บริษัท เอกซอนโมบิล จ ากัด (มหาชน) 

701 

- ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเวดดิ้ง
สตูดิโอ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

717 

- การวิเคราะห์โครงสร้างการสื่อสารบนคร่ืองมือสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

737 

- แรงจูงใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวสูงอายุสแกนดิเนเวีย 755 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม: แนวทางสู่การตลาดอย่างยั่งยืน 766 
- บทบาทพนักงานขายขององค์กรในยุคดิจิตอล 777 
- แนวทางการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด Competency สู่ RSU Skills 792 
- ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรไทย-ญ่ีปุ่น ที่ส่งผลต่อการท างานของ

พนักงานชาวไทย ในบริษัท โตโยต้า ทูโช ประเทศไทยฯ 
804 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางที่ผลิตในเอเชียของผู้หญิงที่
ท างานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

818 

- ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 
(LUXURY BRAND) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

833 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ 
ปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

852 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางประเภทครีมรองพื้นของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

869 

- ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์
ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 16 – 25 ปี 

891 

- ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้นมแม่หลังคลอดในโรงพยาบาลเด็ก 906 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 924 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
942 

- พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วของสตรี
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

957 
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ฌ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

- ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกบริโภค กาแฟสตาร์บัคส์ ของ
ผู้บริโภคในเขตจตุจักร 

974 

- ทัศนคติและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์โทรศัพท์โทร
เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบรนด์ซัมซุง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

989 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

1008 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของผู้ชายในเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 

1022 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

1034 

- ปัจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยรังสิต 

1044 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อครีมบ ารุงผิวส าหรับ
ผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1060 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อร้านกาแฟทอยส์คัพ 

1078 

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท ชาร์ปไทย จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 

1093 

- ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

1111 

- พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ Facebook ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1133 

- ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มคนวัยท างาน
ในย่านรามค าแหง 

1152 

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่น
แนล มอเตอร์โชว์คร้ังที่ 36 

1166 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

- การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

1178 

-    ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออมขอข้าราชการในส านักงานสนับสนุน 
      ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 

1201 
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การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) 
เพือ่ชีวติหลงัเกษยีณของพนักงานธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

(INVESTMENT DECISIONS OF 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED STAFF 

FOR RETIREMENT MUTUAL FUNDS) 
 

ณาวกิาร์  เตชนคาํรณ 1   ดร. กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 
---------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันของปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั 
(มหาชน) และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในกองทุนรวม RMF กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มพนกังาน
ในทุกระดบัตาํแหน่งของธนาคารเกียรตินาคินจาํกดั (มหาชน) สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 316 ตวัอย่าง  และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-Test  F-Test และ Chi-Square 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี 
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท มีภาระท่ีรับผิดชอบในแต่ละเดือนดา้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั และมี
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ดา้นประสบการณ์การออมและการ
ลงทุนระหวา่ง 4-5 ปี เลือกลงทุนประเภทกองทุนตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ มีเหตุผลหลกัใน 
การเลือกลงทุนเพราะผลตอบแทนจากลงทุน มีความถ่ีทางการลงทุนโดยซ้ือเป็นคร้ังๆ แบบ 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ   
   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 รองคณบดีฝ่ายวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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2 

 

ทยอยสะสม มีมูลค่าการลงทุนในกองทุนขั้นตํ่าร้อยละ 3 ของเงินไดต่้อปี หรือ 5,000 – 100,000 
บาท มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน คือ ตวัเอง และมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารสําคญั
เก่ียวกบัการลงทุนเป็นส่ือออนไลน์  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่วนใหญ่และ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกดา้นท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน 
จาํกดั (มหาชน) และปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในกองทุนรวม RMF ทุกมิติมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ABSTRACT 

This study had objectives to compare difference of personal factors and RMF 
investment behavior influencing investment decisions of Kiatnakin Bank Public Company 
Limited staff for RMF and to study relation between the factors relating to RMF and their 
decisions.  It employed questionnaire to collect data from 316 staff in all job positon levels of 
the Bank in Asoke branch of Bangkok and various statistics, including percentage, mean, 
standard deviation, t-Test, F-Test, and Chi-Square. 

The findings revealed the majority of respondents were male; had age between 31-40 
years; graduated in Bachelor’s Degree or lower; were single; earned average monthly income 
between 30,001-50,000 baht; carried burden about daily expenses; and had RMF investment 
behavior in term of saving and investment experience between 4-5 years, on bond-typed 
mutual funds, with main investment reasons due to returns from investment, with investment 
frequency sometimes or accumulated investment, and with investment value for minimum 
proportion at 3 per cent of annual income or between 5,000 – 100,000 baht.  Person 
influencing investment decision-making was self and information source of investment came 
from online media.  

The results of hypothesis testing showed most of different personal factors and all 
different RMF investment behaviors influence investment decisions of Kiatnakin Bank 
Public Company Limited staff for RMF and all dimensions of factors relating RMF 
investment had relation with the decisions at statistical significance level of 0.05. 
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บทน า 

ประชาชนให้ความสําคญักบัการออมและการลงทุนมากข้ึน โดยการออมเบ้ืองตน้ใน
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนจาก 68 พนัลา้นบาทในปี 2518 มาเป็น 3,460 พนัลา้นบาทในปี 2555 คิด
เป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 4,928 และการลงทุนในประเทศเพิ่มข้ึนจาก 81 พนัลา้นบาทในปี 2518 
มาเป็น 3,506 พนัลา้นบาทในปี 2555 คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 4,928 (ส่วนนโยบายการออม
และการลงทุนในภาพรวม สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน, 2557) 

ในปัจจุบนัพฤติกรรมการออมและการลงทุนของประชาชนเปล่ียนแปลงไปจากการ
ฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย เน่ืองจากรูปแบบการออมและ
การลงทุนมีความหลากหลายมากข้ึน โดยกองทุนรวมเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนไดพ้ยายามผลกัดนัการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีการเติบโตเพิ่มจาํนวนข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองจาก 523 กองทุนในปี 2547 มาเป็น 1,367 กองทุนเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 คิดเป็น
อตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 161.38 (ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สํานกันโยบาย
การออมและการลงทุน, 2557) ซ่ึงมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมทั้งส้ิน 21 บริษทั (ไทย
กองทุนรวม, 2557) 

อายโุดยเฉล่ียของประชากรท่ีคาดวา่จะมีชีวติอยูถื่อเป็นเคร่ืองช้ีวดัความยืนยาวของชีวิต
ของประชากร ซ่ึงมีแนวโนม้ยนืยาวข้ึน โดยเพศหญิงมีสูงกวา่เพศชาย (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 
2557) การออมเงินเพื่อเก็บไวใ้ชจุ้นเจือชีวติในวยัชราอีก 10 – 20 ปีหลงัเกษียณ ซ่ึงโดยทัว่ไปอยู่
ระหวา่ง 55-60 ปี และทางราชการไดท้าํการยืดอายุเกษียณออกไปเป็น 65 ปี (ประดินนัท ์อุปร
มยั, 2552) กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษท่ีช่วยสะสมเงินไวใ้ช้
ในยามชราภาพและใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนท่ีมีความมัน่คง 
สภาพคล่อง ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ียอมรับได ้ท่ีช่วยเก็บออมเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณอายุได้
ดี โดยถือไดว้า่ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดดว้ยการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ซ่ึงมี 42 กองทุนใน
ปี 2545 ดว้ยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 2,836 ลา้นบาทมาเป็น 123 กองทุนในปี 2556 ดว้ยมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ 136,855 ล้านบาท (ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สํานัก
นโยบายการออมและการลงทุน, 2557) 

สถาบนัการเงินต่างๆ ต่างพยายามปรับตวัและพฒันาบริการภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ี
รุนแรง ทาํให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความสําคญัของการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ตลอดจนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเป็นคุณลกัษณะของผูล้งทุน
และปัจจยัตวักองทุนรวม RMF ท่ีสําคญัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ความ
เส่ียงในการลงทุน ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน RMF 
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โดยเฉพาะการเจาะจงเลือกศึกษากบักลุ่มพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)ท่ีเป็น
ธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบท่ีมีช่ือเสียงและมีพนกังานเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าขององค์กรและคู่ควรส่งเสริมให้มีการลงทุนในกองทุนรวม RMF เพื่อส่งเสริมความ
มัน่คงในยามชราหลงัเกษียณงานตามแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องธนาคาร โดย
ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการออม
และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และธนาคารสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้
ประกอบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานเก่ียวกบัความมัน่คงในชีวิต
หลงัเกษียณต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน 
จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวติหลงัเกษียณของพนกังาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในกองทุนรวม RMF กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรติ
นาคิน จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในกองทุนรวม RMF มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน 
จาํกดั (มหาชน) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นพฤติกรรมลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(RMF) ของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์อง
ธนาคารท่ีใช้ประกอบแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานกบัความมัน่คงในชีวติหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั 
(มหาชน) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการต่อยอดทางการศึกษา 
 

กรอบแนวความคิด 
 

      
 

 
 

 
    
                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีใ่ช้พจิารณาในกองทุนรวม RMF 
  - ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
  - ความเส่ียงในการลงทุน  
  - ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  
 -  บริษทัจดัการกองทุนหรือธนาคาร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
  - เพศ       
  - อาย ุ      
  - ระดบัการศึกษา    
  - สถานภาพ     
  - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      
   - ภาระท่ีรับผดิชอบในแต่ละเดือน      
 

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF 
  - ประสบการณ์การออมและการลงทุน  
  - ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน  
  - เหตุผลหลกัในการเลือกลงทุน  
  - ความถ่ีทางการลงทุน 
  - มูลค่าการลงทุนในกองทุน  
  - บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน   
  - แหล่งขอ้มูลข่าวสารสาํคญัเก่ียวกบัการลงทุน 

 
การตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ 
(RMF) เพือ่ชีวติหลงัเกษียณ
ของพนักงานธนาคารเกยีรติ

นาคิน จ ากดั (มหาชน) 
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แนวคิด 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั 
(มหาชน) คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

อนุชา กุลิสุทธ์ิ (2553: 2) การลงทุนเป็นการลงเงินหรือใส่เงินเขา้ไปในธุรกรรมทาง

ธุรกิจหรือในสินทรัพยท่ี์สามารถสร้างรายได้และเพิ่มค่าได้ในอนาคตเพื่อหวงัผลตอบแทน

กลบัคืนมาในอนาคต โดยการลงทุนมีหลายรูปแบบ โดยสามารถนาํเคร่ืองมือมาใช้เพิ่มพูน

ผลตอบแทนและลดความเส่ียงในการลงทุนได ้

 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (2548: 24) นกัลงทุนพยายามหารูปแบบการลงทุน
ใหม่ๆ แทนการฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชย ์โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อไดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพอใจและคุม้ค่ากบัตน้ทุนการลงทุนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวั
เงิน ซ่ึงประกอบด้วย ระยะเวลาท่ีใช้ในการลงทุน อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาท่ี
ลงทุน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บท่ีเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นอนาคต 

สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์(2546: 115) นอกจากผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะ
ไดรั้บจากการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมในรูปเงินปันผลและกาํไรส่วนเกินทุน
แลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดต้ามจาํนวนเงินท่ีมีพร้อมกบัการกระจายความเส่ียง
ในการลงทุน นอกจากน้ีกองทุนรวมยงัมีการบริหารโดยผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์
ติดตามสถานการณ์ความเคล่ือนไหวและขอ้มูลข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด 

ธนยัวงศ ์กีรติวานิชยแ์ละภสัรา ชวาลกร (2549) สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีเพื่อ
จูงใจใหผู้ล้งทุนลงทุนในระยะยาวและต่อเน่ือง 

สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (2554) ความเส่ียงในการลงทุน หมายถึง การเบ่ียงเบนท่ีผู ้

ลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจริงจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บเม่ือลงทุนเร่ิมแรก การ

ลงทุนทุกประเภทต่างมีความเส่ียง โดยผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงใหเ้หลือนอ้ย

ท่ีสุด ซ่ึงแต่ละบุคคลยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัความชอบ ทศันคติ 

แรงจูงใจของผูล้งทุน ความเส่ียงรวมหรือทั้งหมด ซ่ึงหาได้จากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ บวกความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์(2546: 101) กองทุนรวมเป็นธุรกิจจดัการ

ลงทุนและเป็นสถาบันทางการเงินประเภทหน่ึง ซ่ึงมีอยู่แพร่หลายในประเทศท่ีมีตลาด
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หลกัทรัพยพ์ฒันาแลว้ โดยเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสาํคญัในการช่วยพฒันาตลาดทุนของ

ประเทศต่างๆ และมีส่วนช่วยสร้างอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดหลกัทรัพย ์

ธนาคารออมสิน (2557) Retirement Mutual Fund (RMF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพเป็นกองทุนรวมประเภทท่ีส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไวส้ําหรับใช้จ่ายยาม

เกษียณอายุ ซ่ึงจะคล้ายๆ กบักองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund)ของภาคเอกชน และ

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของขา้ราชการ ส่ิงท่ี

ถือวา่เป็นท่ีน่าสนใจสําหรับกองทุนรวม RMF ก็คือ ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางการเร่ืองสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจใหผู้ส้นใจลงทุนมีการเก็บออมในระยะยาวสาํหรับชีวติหลงัเกษียณ 

แต่ผูล้งทุนก็ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุนต่างๆ จึงจะไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น RMF 

เป็นกองทุนรวมประเภทหน่ึงท่ีมีลกัษณะพิเศษจากการผสมระหวา่งการเป็นกองทุนรวมกบัการ

เป็นเคร่ืองมือสะสมเงินไวใ้ชใ้นยามชราภาพ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนเพื่อเป็น

แรงจูงใจ RMF เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมการสะสมเงินเพื่อวยัเกษียณ นอกเหนือจาก

ระบบสวสัดิการท่ีมีอยู่แล้ว และยงัเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ไม่มีสวสัดิการสะสมเงินเพื่อวยัเกษียณ  

โดยเลือกลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงและผลตอบแทนสอดคล้องกบัความตอ้งการของ

ตนเองได ้

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) (2557) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ 
(Commercial Bank) ซ่ึงเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2548 เพื่อให้บริการ
ทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการดา้นเงินฝากประจาํ ออมทรัพย ์กระแสรายวนั ประกนั
ชีวิต สินเช่ือรถยนต ์สินเช่ือพฒันาโครงการ สินเช่ือธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์สินเช่ือธุรกิจฟลอร์แพ
ลน สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนส่ง สินเช่ือธุรกิจส่ิงพิมพ์และบรรจุภณัฑ์  ในปัจจุบนัธนาคารมี
สํานกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 500 อาคารอมัรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และมีสาขารวม 87 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึง
มุ่งเน้นความเช่ียวชาญในการให้บริการและสนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักท่ีเลือก
ดาํเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ พนกังาน ผูถื้อหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

ดุจดาว เพง็สอาด (2552: 7) ภาระท่ีรับผดิชอบ หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน 
เน่ืองจากผูล้งทุนตอ้งรับผิดชอบต่อภาระต่างๆ ไดแ้ก่ การผ่อนชาํระบา้น รถยนต์ และหน้ีสิน
ต่างๆ ทาํใหเ้งินท่ีจะใชใ้นการลงทุนลดลง 
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Schiffman and Kanuk (2000) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผล และการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อสนองความตอ้งการและปรารถนาอยาก
ไดใ้หไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

Kotler (1994) ไดคิ้ดตวัแบบข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยอาศยั
ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยท่ี์จะเกิดข้ึนได้จะตอ้งมีสาเหตุหรือส่ิงเร้า 
(Stimuli) ส่ิงเร้าดงักล่าวจะเป็นตวัป้อนเขา้ (Input) ผ่านเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรม สังคม จิตวิทยา และปัจจยั
ส่วนบุคคล จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ต่อส่ิงเร้าในรูปของการตดัสินใจ
ซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การมองเห็นปัญหาหรือการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ  การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 

ดุจดาว เพง็สอาด (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจาํของธนาคารของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยั
รังสิต ศูนยส์าทรธานี โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ–สังคมของผู ้
ลงทุนในกองทุนรวม และศึกษาปัจจยัท่ีผูล้งทุนใชใ้นการลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงิน
ในเงินฝากประจาํของธนาคาร ซ่ึงใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เลือกลงทุนใน
กองทุนรวมในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง และใชส้ถิติต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากวา่ 30 ปี จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,000 – 40,000 
บาท ยงัมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ แต่ไม่มีโรคประจาํตวั สําหรับขอ้มูลดา้นการลงทุน ส่วนใหญ่
ลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุน มีลกัษณะการลงทุนในกองทุนประเภทรับซ้ือคืน โดย
มีประสบการณ์ในการลงทุนในเงินฝากธนาคาร โดยทราบขอ้มูลการลงทุนและซ้ือหน่วยลงทุน
จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม การติดตามผลการดาํเนินงานของกองทุนระหวา่ง 1 – 
2 คร้ังต่อเดือน และไดรั้บข่าวสารการดาํเนินงานจากจดหมายวารสารและรายงานประจาํปีจาก
บริษทั โดยปัจจยัท่ีผูล้งทุนใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนมากท่ีสุด คือ ผลตอบแทน ตามมาดว้ย
ระดบัความเส่ียงและปัจจยัทัว่ไปตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภาระท่ีรับผิดชอบ สุขภาพของผูล้งทุนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกนั สาํหรับปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนโดยรวมไม่
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มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม ปัจจยัดา้นความเส่ียงมีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีและกองทุนรวม  

สลกัจิต ไกยสิทธ์ิ (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
สะสมทรัพยต์ราสารหน้ี (SCBSFF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์รา
สารหน้ี (SCBSFF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่นสําหรับใช้
กาํหนดกลยทุธ์การเพิ่มยอดขายกองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหน้ี (SCBSFF) ซ่ึง
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จาํนวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั หรือ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) หรือ F-test   

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาท
ข้ึนไป โดยมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร มีแหล่งท่ีมาของเงินในการลงทุนจากเงินเดือน/ เงิน
บาํเหน็จ  มีประสบการณ์การลงทุนระหว่าง 1-3 ปี มีเหตุผลการลงทุนเพื่อสร้างผลกาํไร มี
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกองทุนเปิดตราสารหน้ีจากการแนะนําของเพื่อน/ 
พนกังาน/ คนรู้จกั  มีความถ่ีในการใช้บริการท่ีธนาคารมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน มีช่วงเวลาท่ี
บริการระหวา่ง 11.00 น.- 14.00 น. และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนคืออตัรา
ดอกเบ้ีย  

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  พ บ ว่ า  ลู ก ค้ า ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  ส า ข า
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลตอบแทนท่ีคาดว่า
จะได้รับ ความเส่ียงในการลงทุน ประโยชน์ท่ีได้รับ (จากด้านภาษี)  และการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหน้ี (SCBSFF) ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวทิยาลยัขอนแก่น แต่ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีมีอาชีพ ช่อง
ทางการลงทุน และช่วงเวลาเปิด-ปิดการให้บริการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหน้ี (SCBSFF) ของลูกคา้
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ภทัธิรา เจริญชาศรี (2553) ไดศึ้กษาประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์กองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C5%D1%A1%A8%D4%B5%20%E4%A1%C2%CA%D4%B7%B8%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เปิดรับข่าวสารและประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนท่ีมีอายุระหว่าง 30-60 ปีในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นรวบรวมขอ้มูลจาก 400 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-35 ปี มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อเดือน
ระหวา่ง 10,000-20,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั
เปิดรับข่าวสารและประชาสัมพนัธ์กองทุนในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั และความถ่ีในการเปิดรับ
ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์กองทุนมีความสัมพนัธ์กับความรู้เก่ียวกับการลงทุน ทศันคติ
เก่ียวกบักองทุน และการตดัสินใจลงทุนในกองทุนไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่าและปาน
กลาง 

อคัคกิตต์ิ สมทอง (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครศรีธรรมราช โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมกสิกรไทย ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ผลกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยปัจจัยเหล่าน้ีประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลประโยชน์จากการลงทุน ปัจจยัดา้นตน้ทุนและปัจจยัอ่ืนๆ กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร จาํนวน 385 ราย และ
ใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั หรือ t-test  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test  และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์โดยใชค้่าสถิติไคร์สแควร์ (Chi-square)  

ผลการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในดา้นผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุนโดยการนาํเงินลงทุนไป
ลดหยอ่นภาษีมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นวา่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการลงทุนและเง่ือนไข
ระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง ดา้นแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลในการซ้ือขายกองทุนรวมนั้นส่วนใหญ่มาจากการแนะนาํของพนกังานธนาคารซ่ึงยงั
ไดรั้บการแนะนาํในระดบัปานกลาง โดยผูล้งทุนเน้นการลงทุนเพียงกองทุนเดียวไม่ลงทุนใน
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืน และส่วนใหญ่ยงัลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท ด้วย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A4%A4%A1%D4%B5%B5%D4%EC%20%20%CA%C1%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สัดส่วนร้อยละ 6-10 ของรายไดท้ั้งปี นอกจากน้ีในดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนผูล้งทุน
ตอ้งการเงินคืนเขา้บญัชีมากท่ีสุดดว้ยสัดส่วนร้อยละ 44.16 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกดา้น แต่อายุมีความสัมพนัธ์
กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกือบเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดา้นแหล่งท่ีมาของขอ้มูล
เก่ียวกบัการซ้ือขายกองทุนรวม  สถานภาพของผูล้งทุนนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลในการซ้ือขายกองทุนรวม  กิจกรรมการส่งเสริมการขาย และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวมอ่ืนๆ และระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวด้านการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอ่ืนๆ สําหรับปัจจัยด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย ด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุน ด้านต้นทุน ด้านธนาคาร และด้าน
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF)  

วศิน อินทรผูก (2555) ได้ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ซ่ึงใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูล้งทุนในปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง จาํนวน 300 ตวัอยา่ง  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-40 ปี มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-50,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจด้านการลงทุนน้อย มี
ประสบการณ์การงทุนในหลกัทรัพยร์ะหวา่ง 1-5 ปี มกัเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
เน้นการลงทุนแบบผสมระหว่างตราสารหน้ีและตราสารทุน มีเหตุผลการลงทุนเก่ียวกับ
ประโยชน์ดา้นภาษีอากร มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี  มีแหล่งขอ้มูลข่าวสารจาก
การแนะนําของเจ้าหน้าท่ีของสถาบันการเงิน/ ธนาคาร  มีผูช้ักชวนให้ลงทุน คือ เพื่อน/ 
พนกังานธนาคาร/ คนรู้จกั มกัลงทุนช่วงส้ินปี และผา่นช่องทางการลงทุนจากธนาคารสาขา  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่าง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%C8%D4%B9%20%CD%D4%B9%B7%C3%BC%D9%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กนัมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่าง
กนั 

ธญัญนิ์ศา ทวีสถิตฐากูร (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนในหุน้ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ี
ส่ ง ผ ล ต่ อผ ล ต อบ แท นท่ี ไ ด้ รั บ จ า ก ก า รล ง ทุ น ใ น หุ้น ข อ ง นัก ล ง ทุ น รา ย ย่อย ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัลงทุนท่ีลงทุนในหุ้น จาํนวน 
400 ตวัอย่างและใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจาก
กนั หรือ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test)  และ
การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-square)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ  อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล และประสบการณ์การลงทุน และพฤติกรรมการลงทุนดา้น
เหตุผลในการลงทุน มูลค่าของเงินลงทุน บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุน  ความถ่ีใน
การลงทุนซ้ือหุ้น ประเภทของหุ้นท่ีลงทุน ความถ่ีในการลงทุนซ้ือขายหุ้น ช่องทางในการซ้ือ
ขายหุ้น และความเส่ียงท่ียอมรับไดจ้ากการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนในหุน้  

พนมพร อคัรชยานนัต ์และคณะ (2557) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน โดย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ี
มีผลต่อการลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีอยู่ในการดูแลของตลาดหลักทรัพย์  ซ่ึงใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-49 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษา พบวา่ นกัลงทุนมีรายจ่ายทัว่ไปและภาระหน้ีสินค่อนขา้งมาก ทาํให้มี
สัดส่วนการออมและการลงทุนท่ีค่อนขา้งนอ้ย ตราสารทางการเงินท่ีมีการเลือกลงทุนมากท่ีสุด
คือตราสารทุนและกองทุนรวม โดยลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายได ้ มีผลต่อรูปแบบการลงทุน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนมากท่ีสุด คือ 
ความเช่ือมัน่ในการลงทุน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคคลท่ีร่วมตดัสินใจลงทุน คือ 
ตวัเอง  และดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร คือ อินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี ผลตอบแทนจากการลงทุน  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะไดรั้บ และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับก็มีผลต่อการลงทุนเช่นกนั 

ระเบียบวธีิวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีคาํถามแบบปลายปิดเป็น

เคร่ืองมือวิจยัใช้ในการเก็บข้อมูลกบักลุ่มพนักงานในทุกระดับตาํแหน่งของธนาคารเกียรติ
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นาคินจาํกดั (มหาชน) สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการระบุจาํนวนท่ีแน่นอนจึงใช้สูตร
ของ Yamane ในการคาํนวณของขนาดของกลุ่มตวัยา่ง n = N / [1 + N(e)2]  316 ตวัอยา่ง  

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ตอน ได้แก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมาตราวดัประเภทนามบญัญติั
และเรียงลาํดบั และปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในกองทุนรวม RMF และปัจจยัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF ซ่ึงเป็นการให้แสดงความคิดเห็นแบบ 5-scale Likart  ซ่ึงมาตราวดัประเภท
อนัตภาคชั้น โดยทาํการทดสอบความเช่ือมัน่จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง
ภายในของครอนบาซในตอน 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นอนัตภาคชั้น ไดค้่าเท่ากบั 0.850 และ 
0.915 ตามลาํดบั และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  t – test  F-test และ Chi-Square ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.38 มีอายุระหวา่ง 31-40  ปี ร้อยละ 60.13 

มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากวา่ ร้อยละ 69.94 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 69.62  มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 68.99 และมีภาระท่ีรับผิดชอบในแต่
ละเดือนดา้นค่าใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั ร้อยละ 69.94   

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การออมและการลงทุน ระหวา่ง 4-5 ปี ร้อยละ 
59.49 เลือกลงทุนประเภทกองทุนตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ ร้อยละ 49.68 มีเหตุผลหลกัใน
การเลือกลงทุนเพราะผลตอบแทนจากลงทุน ร้อยละ 59 .49 มีความถ่ีทางการลงทุนโดยซ้ือเป็น
คร้ังๆ แบบทยอยสะสม ร้อยละ 60.13 มีมูลค่าการลงทุนในกองทุนขั้นตํ่าร้อยละ 3 ของเงินได้
ต่อปี หรือ 5,000 – 100,000 บาท ร้อยละ 69.62 มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน   คือ 
ตวัเอง ร้อยละ 69.94 มีแหล่งขอ้มูลข่าวสารสําคญัเก่ียวกบัการลงทุนเป็นส่ือออนไลน์ ร้อยละ 
69.94  

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีใ่ช้พจิารณาในกองทุนรวม RMF 
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในกองทุนรวม RMF ดา้น

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.164 โดยเห็นด้วยกบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ให้ผลตอบแทนมากกวา่ฝากเงินกบัธนาคารและ
การลงทุนหลกัทรัพยอ่ื์นๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.316 
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ดา้นความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.122 โดยเห็นดว้ยกบั
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) มีความเส่ียงตํ่าเป็นท่ียอมรับได ้อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.326 

ดา้นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.156 โดยเห็นดว้ยกบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ผ่านการจดัการโดยทีมงานมืออาชีพและบริษทั
จดัการกองทุนท่ีมีช่ือเสียง ความมัน่คง และความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.237 

ดา้นบริษทัจดัการกองทุนหรือธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.136 โดย
เห็นด้วยกับความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคารท่ี
ใหบ้ริการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.215 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF 
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.200 โดยเห็นด้วยกบัความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม RMF ไดค้รบถว้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.288 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ภาระท่ีรับผิดชอบในแต่ละเดือนท่ี
แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิต
หลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของดุจดาว เพง็สอาด (2552: 7) ท่ีกล่าวไวว้า่ภาระ
ท่ีรับผดิชอบมีผลทาํใหป้ริมาณการลงทุนลดลง โดยอาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ี
เป็นพนักงานธนาคารท่ีมีภาระเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นอยู่แล้วในชีวิตประจาํวนั อีกทั้งมีการ
บริหารจดัการโดยวางแผนแบ่งเงินออมไวส้ําหรับลงทุนใน RMF เป็นอย่างดี ทาํให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีศกัยภาพเพียงพอต่อการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม RMF และไม่ทาํให้ภาระท่ี
รับผดิชอบมีผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ซ่ึงสอดรับกบัการให้ความสําคญัต่อพนกังานของ
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) (2556) ท่ีพิจารณาให้ค่าจ้างตอบแทนกับพนักงาน
เหมาะสมในการแข่งขนักบับริษทัชั้นนาํทัว่ไปได ้
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พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกด้าน ได้แก่ประสบการณ์การออมและ
การลงทุน  ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน เหตุผลหลักในการเลือกลงทุน ความถ่ี
ทางการลงทุน มูลค่าการลงทุนในกองทุน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน และ
แหล่งขอ้มูลข่าวสารสําคญัเก่ียวกบัการลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน 
จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในกองทุนรวม RMF ทุกมิติ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
ความเส่ียงในการลงทุน ประโยชน์ท่ีจะได้รับ และบริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคารมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงั
เกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัย ผลลพัธ์ 

  สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ       t-Test 0.000 ยอมรับ 
 อาย ุ      F-Test 0.000 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา    F-Test 0.000 ยอมรับ 
สถานภาพ     F-Test 0.041 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      F-Test 0.000 ยอมรับ 
ภาระท่ีรับผดิชอบในแต่ละเดือน      F-Test 0.389 ปฏิเสธ 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัย ผลลพัธ์ 

  สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF 
ประสบการณ์การออมและการลงทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
เหตุผลหลกัในการเลือกลงทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ความถ่ีทางการลงทุน F-Test 0.000 ยอมรับ 
มูลค่าการลงทุนในกองทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน   F-Test 0.000 ยอมรับ 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารสาํคญัเก่ียวกบัการลงทุน F-Test 0.000 ยอมรับ 
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  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยทีใ่ช้พจิารณาในกองทุนรวม RMF 
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  Chi-Square 0.000 ยอมรับ 
ความเส่ียงในการลงทุน  Chi-Square 0.000 ยอมรับ 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  Chi-Square 0.000 ยอมรับ 
บริษทัจดัการกองทุนหรือธนาคาร Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดุจดาว เพง็สอาด (2552) ท่ี
พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจาํของธนาคาร
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรังสิต ศูนยส์าทรธานี แตกต่างกนั และปัจจยัดา้น
ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมตรา
สารหน้ีและกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจาํของธนาคารของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวทิยาลยัรังสิต ศูนยส์าทรธานี  แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกนัในส่วนของลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านภาระท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจาํของธนาคารของนักศึกษาระดบัปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรังสิต ศูนยส์าทรธานีแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนโดยรวมไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝาก  ประจาํ
ของธนาคารของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัรังสิต ศูนยส์าทรธานี ผลการศึกษาของ
สลกัจิต ไกยสิทธ์ิ (2552) พบวา่ ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีมีเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ความเส่ียงในการ
ลงทุน และประโยชน์ท่ีไดรั้บ (จากดา้นภาษี)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรม
การลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหน้ี (SCBSFF) ของลูกคา้ธนาคาร
ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  ส า ข า ม ห า วิ ท ย า ลัย ข อ น แ ก่ น  แ ต่ ลู ก ค้า ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  ส า ข า
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีมีอาชีพมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการลงทุน
ในกองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหน้ี (SCBSFF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์
สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น ผลการศึกษาของอคัคกิตต์ิ สมทอง (2554) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านเพศและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุนและด้าน
ธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย
ในจงัหวดันครศรีธรรมราชทุกด้าน แต่อายุมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A4%A4%A1%D4%B5%B5%D4%EC%20%20%CA%C1%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ระยะยาวเกือบเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดา้นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายกองทุนรวม   
แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกนัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพของผูล้งทุนนั้นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการซ้ือขายกองทุนรวม  กิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืนๆ และระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดา้นการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืนๆ  
ผลการศึกษาของภทัธิรา เจริญชาศรี (2553)  พบวา่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
เปิดรับข่าวสารและประชาสัมพนัธ์กองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ในด้านต่างๆ แตกต่างกนั และความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารและประชาสัมพนัธ์
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัการลงทุน ทศันคติเก่ียวกบักองทุน และการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัตํ่าและปานกลาง ผลการศึกษาของวศิน อินทรผกู (2555) พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีอาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกนัมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในอาํเภอเมืองลาํปางแตกต่างกนั ผลการศึกษาของพนมพร อคัร
ชยานนัต ์และคณะ (2557) ท่ีพบวา่บุคคลท่ีร่วมตดัสินใจลงทุนและแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อ
รูปแบบการลงทุนในตราสารทางการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน  สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีจะได้รับ และระดับความเส่ียงท่ียอมรับมีมีผลต่อรูปแบบการลงทุนในตราสารทาง
การเงิน   และผลการศึกษาของธญัญนิ์ศา ทวีสถิตฐากูร (2556) ท่ีพบวา่ประสบการณ์การลงทุน 
พฤติกรรมการลงทุนดา้นเหตุผลในการลงทุน มูลค่าของเงินลงทุน บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจลงทุน  ความถ่ีในการลงทุนซ้ือหุ้น ประเภทของหุ้นท่ีลงทุน และช่องทางในการซ้ือ
ขายหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นของนกัลงทุนรายย่อยใน
เขตกรุงเทพมหานคร และความเส่ียงท่ียอมรับไดจ้ากการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล  
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่ตวัแปรส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลายแนวความคิดอยา่งเช่นแนวคิดของ Bennett and Cohen (1959 อา้งถึงในสุ
รางค ์โคว้ตระกูล, 2541) ท่ีระบุวา่บุคคลท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสาร

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%C8%D4%B9%20%CD%D4%B9%B7%C3%BC%D9%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงว่าตวัแปรดังกล่าวสามารถนาํมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งและกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายได ้  

2. ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่ทุกตวัแปรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวติหลงัเกษียณของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) แสดงวา่ทุกตวัแปร
ดงักล่าวสามารถนาํมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งและกาํหนดกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมศาสตร์ได ้  

3. ด้านปัจจัยทีใ่ช้พจิารณาในกองทุนรวม RMF 
ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการกองทุนรวม RMF ให้ความสําคญักับปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้ง 4 ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อ
ชีวิตหลงัเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) โดยให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับ
ปัจจยั  ๆดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราผลตอบแทนท่ีสูงมากพอในการดึงดูดความสนใจการลงทุนของนกัลงทุนได ้
2.    ระดบัความเส่ียงในการลงทุนใหต้ํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดท้าํให้เกิดการยอมรับได ้
3.    ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดบ้ริการอยา่งมืออาชีพจากทีมงานและบริษทัจดัการกองทุนท่ีมีช่ือเสียง 

ความมัน่คง และความน่าเช่ือถือ จะทาํใหน้กัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  
1. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า ปัจจยัดา้นภาระท่ีรับผิดชอบในแต่ละเดือน

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลงัเกษียณของพนกังาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) โดยไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดุจดาว เพ็งสอาด ผูว้ิจยัจึงแนะนาํ
ให้ควรทาํการศึกษาตวัแปรน้ีอีกคร้ังเพื่อนาํผลท่ีไดม้าทาํการเปรียบเทียบกนัต่อไป ตลอดจนการพิจารณา
เลือกทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระดา้นจิตวิทยา และปัจจยัทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  ๆท่ีครอบคลุมประโยชน์ในมุมมองอ่ืน  ๆมากข้ึน  

2. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวจิยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม   โดยเฉพาะ
การวิจยัเชิงคุณภาพจากการสังเกตการณ์ และ/ หรือการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองท่ี
หลากหลายและเป็นประโยชน์มากข้ึน  

3. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีฐานข้อมูลท่ีมีความทันสมัย
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและความตอ้งการของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)  
มากท่ีสุดเพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารไดป้ระยุกตใ์ช้กาํหนดนโยบายแรงจูงใจสําหรับกระตุน้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง “พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของกลุ่มคนวยัทาํงาน ใน

จงัหวดัปทุมธานี” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน และเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใชบ้ตัรเครดิตของกลุ่มวยั

ทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าร้อยละและทดสอบสมมติฐานหา

ความสัมพนัธ์ โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหวา่ง 21-30 
ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน เป็นผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
30,000 บาทข้ึนไป และส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

เม่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของคนวยัทาํงาน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มีลกัษณะการใชช้าํระสินคา้และบริการจากหา้งสรรพสินคา้ มีเหตุผลในการใชบ้ตัรเครดิต

เร่ืองความสะดวกในการใชง้าน นิยมเลือกใชบ้ตัรประเภทบตัรเครดิตวซ่ีา (Visa) โดยท่ีรู้จกับตัร

เครดิตจากธนาคาร ผูต้อบแบบสอบถามนิยมออกบตัรกบัธนาคารไทยพาณิชย  ์(SCB) มีจาํนวน

ของบตัรเครดิตมากกวา่ 2 ใบ มีจาํนวนคร้ังในการใชม้ากกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน โดยมีมูลค่าในการ

ใช้ต่อคร้ัง 1,001 – 5,000 บาท ซ่ึงมีมูลค่ารวมในการใช้บตัรเครดิตต่อเดือนอยู่ท่ี 10, 001 – 

15,000 บาท มีลกัษณะการจ่ายบตัรเครดิตแบบจ่ายแบบเต็มจาํนวน โดยมีสถานท่ีท่ีนิยมใชบ้ตัร

เครดิต คือ ห้างสรรพสินคา้ และผูต้อบแบบสอบถามนิยมจ่ายชาํระบตัรเครดิตชาํระดว้ยตวัเอง

กบัสถาบนัการเงินท่ีออกบตัร  
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตทุกดา้น โดยท่ีรายไดก้บัการศึกษามีความสัมพนัธ์

มากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม, บตัรเครดิต, วยัทาํงาน 

 

Abstract 

An independent study on "the behaviors of using credit cards in working-age of 
people in Pathum Thani province" is aim to explore the behavior of credit card using in the 
working-age people and to explore the personal factors that influence the behavior of using 
credit cards in working-age people in Pathum Thani. Statistical data analysis used including 
of the percentage and hypothesis testing for correlation used Chi-Square Test.  

The results of study showed that the majority of respondents were male, aged in 
between 21-30 years old, single status, had a career as an employee/private employee, 
monthly income is 30,000 baht or over, and most of them have a bachelor's degree. 

When studying the behavior of credit card using in working-age people, most of 

them have behaviors to use credit card in payment of goods and services from the mall. The 

reason in using credit card is because of ease of use. Mostly used the Visa credit card, 

knowing about credit card from the bank, mostly famous in using credit card issuing from 

Siam Commercial Bank (SCB), most of them have credit cards with more than 2 cards, used 

more than 3 times per month, the value of using each time is 1,001 - 5,000 baht, which the 

total value of using credit cards per month is 10, 001 - 15,000 baht, the payment of credit 

card mostly pay with full amount. The popular places to use credit cards is in shopping mall 

and most of respondents do a credit card payment by their own to the financial institution that 

issued the card. 

For hypothesis testing, the results showed that the different of individual factors are 

correlated with the behaviors of using credit cards in every aspect. However, the income and 

education have the most association. 

Keywords : Behaviors, Credit cards, Working-age 
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1. บทน า 

นบัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมถึงวิถีการดาํรงชีวิตก็

มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ทาํให้เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการจบัจ่ายใช้สอยมากยิ่งข้ึน 

เพื่ออาํนวยความสะดวกและรวดเร็วในการใชจ้บัจ่ายใชส้อยทั้งสินคา้อุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นการ

นาํเทคโนโลยีท่ีผนวกกบัความสะดวกสบายในการใชจ่้าย ซ่ึงก็คือบตัรเครดิต ท่ีมีการนาํมาใช้

ในการแทนเงินสด โดยจะมีความแตกต่างจากสมยัก่อนมากท่ีไม่มีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง

เลย  

บตัรเครดิตกลายเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรการเงินต่างๆมากมาย ตั้ งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั เม่ือบตัรเครดิตเขา้มาแพร่หลายมากยิ่งข้ึน ทาํให้องคก์รการเงินต่างๆ ส่งเสริมให้มีการ

ใชบ้ตัรเครดิตกนัอยา่งแพร่หลาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริการและการครองส่วนแบ่งทาง

การตลาด โดยหวงัผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมของบตัรเครดิต โดยมีกล

ยุทธ์ต่างๆเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อดึงดูดใจให้กลุ่มคนท่ีรักในความสะดวกในการใช้จ่าย เช่น การ

ไดรั้บสิทธิพิเศษบางอยา่งกบัร้านคา้ท่ีร่วมรายการ การสะสมแตม้เพื่อรับรางวลั และสิทธิพิเศษ

ต่างๆอีกมายตาม  เป็นตน้ 

 เม่ือกล่าวถึงการใชบ้ตัรเครดิตในสังคมปัจจุบนั จงัหวดัปทุมธานีเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการ

ใช้บตัรเครดิตกนัอย่างแพร่หลาย อนัเน่ืองมาจากความหนาแน่นของประชากรและเป็นพื้นท่ี

ใกลเ้คียงกบักรุงเทพมหานคร บตัรเครดิตไดก้ลายเป็นปัจจยัหน่ึงในการดาํรงชีวิตของคนทาํงาน

ในจงัหวดัปทุมธานี  และจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบนั จึงกลายเป็น

เร่ืองท่ีน่าสนใจในศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตวา่มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 

 การศึกษาและวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของกลุ่มคนวยั

ทาํงานท่ีมีอยู่มากมายในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีมีเปล่ียนแปลงไป จาก

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพราะการใช้บัตรเครดิตในสังคมเมืองนั้ น 

เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวิตของคนเมือง รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน ก็ไม่มีทีท่าจะลดลง ทั้งเร่ืองค่าใชจ่้ายในการใชชี้วิตประจาํวนั รวมถึงปัจจยัส่ีท่ีกลายเป็น

เป้าหมายหลกัของคนกลุ่มน้ีดว้ย 
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2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บตัรเครดิตของกลุ่มวยั

ทาํงาน ในจงัหวดัปทุมธานี 

3. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
3.1 แนวคิดเก่ียวกบับตัรเครดิต 

3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สุพจน์  ยศสมศกัด์ิ (2548) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการรับรู้ด้านกฎระเบียบการใช้บตัร

เครดิตอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้เร่ืองความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ของทาง

ราชการท่ีเก่ียวกบัการใชบ้ตัรเครดิต ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย  และเพศชายมีพฤติกรรมการใชจ่้าย

มากกว่าเพศหญิง และรายได้ท่ีมากกว่า 20,000 บาท ยงัส่งผลให้เกิดการใช้บัตรเครดิตท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน อีกทั้งพนกังานลูกจา้งเอกชนและผูป้ระกอบอาชีพอิสระยงัมีพฤติกรรม

การใชจ่้ายท่ีมากกวา่ผูมี้อาชีพรับขา้ราชการอีกดว้ย 

 รัชนีกร  ดว้งเงินและคณะ (2549) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและทศันคติในการใชบ้ตัรเครดิต

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ จากกลุ่มประชากร 300 ชุด เป็นเพศ

หญิง 204 คน เพศชาย 96 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 27-35 ปีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนและขา้ราชการ มีรายได ้15 ,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้

บัตรส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการชําระสินค้า โดยส่วนใหญ่จะใช้บัตรเครดิตกับการซ้ือสินค้า

ประเภทสินคา้ฟุ่มเฟือยต่างๆ 

สุข์พัชนี  ร่ืนใจชน (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตอบสนองการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ภายใต้

กลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีวงเงินบตัรเครดิต 30,000 – 50,000 

บาท สาํหรับการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้าย
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ผ่านบตัรเครดิตภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ของลูกคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่าความแตกต่างของอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 

ประเภทบตัรเครดิต และระยะเวลาท่ีไม่มีรายการเคล่ือนไหว มีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายผา่น

บตัรเครดิต 

4. ระเบียบวธีิวจัิย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรวยัทาํงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 

อาศยัอยู่จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของประชากรท่ีแน่นอน การคาํนวณจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะคาํนวณจากสูตรของ Yamane   Taro Yamane (Taro 

Yamane, 1973)  n = Z 2pq/E 2  

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ไดเ้ลือกใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Z = 1.96) สําหรับ
ค่า PQ ท่ีไม่ทราบค่า จึงกาํหนดให้ P= 0.5 , Q = 0.5 ดงันั้น PQ = 0.25 และกาํหนดให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนของสัดส่วนท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง ไดเ้พียงร้อยละ  5 (E = 0.05) จากสูตรในสมการ  n = 
Z 2pq/E 2 เม่ือแทนค่าดงักล่าว จะได ้ n = (1.96)2(0.5) 2/(0.05) 2= 384   

ดงันั้นจึงใชจ้าํนวนประชากรตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการสร้างแบบสอบถามวิธีท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
เป็นการออกแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรวยัทาํงานในจาํหวดั
ปทุมธานี  ประกอบดว้ย ชุดคาํถาม 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษา เป็นตน้ ลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) เพียงคาํตอบเดียวตามสถานภาพขอ้มูลตามความ
เป็นจริงของผูต้อบ 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม  

โดยคาํถามในส่วนน้ีใชส้ําหรับรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตจาก

คนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีลกัษณะคาํถามปลายปิด (Close-Ended Question) แบบ

หลายตวัเลือก 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น  คาํถามในส่วนน้ีใช้สําหรับรวบรวม

ขอ้เสนอแนะรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตจากคนวยัทาํงาน โดยมี

ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question)  

4.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
           การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการศึกษาเพื่อรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษามีวธีิการสร้างดงัน้ี 
       1. การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร อินเตอร์เน็ต และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี 

    2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตจากคนวยัทาํงานใน
จงัหวดัปทุมธานี ใหค้รอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัส่วนบุคล 
2.2 พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตจากคนวยัทาํงาน ในจงัหวดัปทุมธานี 

    3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ความเท่ียงตรง การใชภ้าษาท่ีเหมาะสม รวมถึงความครอบคลุมของ
เน้ือหา 

    4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้าํแนะนาํอยา่งครบถว้น 
    5. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช ้

(Trail) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 คน แลว้นาํมาทดสอบคาํนวณความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha) ของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.70 
     6. นาํแบบสอบถามจากการทดลองดงักล่าว ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบสอบถาม

ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาต่อไป 

4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตจากคนวยัทาํงาน ในจงัหวดัปทุมธานี มีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและรายละเอียด ดงัน้ี คือ 

1. ในการเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการศึกษา ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 1 
สัปดาห์ 

2. จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดแ้จกแบบสอบถามไปจาํนวน 400 ชุด ตาม
ประชากรท่ีศึกษา โดยมีแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาและมีความสมบูรณ์จาํนวน  400 ชุด 
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ยา่นการคา้และรอบๆสถานศึกษา ในจงัหวดัปทุมธานี 
4.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
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การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม จะทาํการวเิคราะห์หาสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
1..การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  มี 2 ส่วน คือ 
ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างผูมี้

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของคนวยัทาํงาน ในจงัหวดัปทุมธานี วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถ่ีและร้อยละ 

ขอ้มูลในส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของคนวยัทาํงาน ใน
จงัหวดัปทุมธานี วเิคราะห์ โดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (inferential statistics) หรือเรียกว่า สถิติภาคสรุป 
อา้งอิง เป็นสถิติในการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ในการวิจยั
คร้ังน้ีจะใช้การทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) โดยการวิเคราะห์จากค่าสถิติ ไค-
สแควร์ (Chi-sqauae) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตน้ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลกบั
พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของคนวยัทาํงาน 

5. ผลการวจัิย 

5.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  
จากการสาํรวจขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.3 ส่วน

ใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีสถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ส่วน

ใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.8 และส่วนใหญ่เป็น

ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77 

5.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตจากคนวยัทาํงาน 

จาํแนกตามลกัษณะการใชบ้ตัรเครดิต  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะ

การใชช้าํระสินคา้และบริการจากหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 

จาํแนกตามเหตุผลในการใชบ้ตัรเครดิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเหตุผล

ในการใชบ้ตัรเครดิตเร่ืองความสะดวกในการใชง้าน จาํนวน 341 คนคิดเป็นร้อยละ 43.4 

จาํแนกตามประเภทของบตัรเครดิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เลือกใชบ้ตัร

เครดิตวซ่ีา (Visa) จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 

จาํแนกตามการรู้จกับตัรเครดิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จกับตัรเครดิต

จากธนาคาร จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 
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จาํแนกตามสถาบนัการเงินท่ีออกบตัรเครดิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ออกบตัรกบัธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 

จาํแนกตามจาํนวนของบตัรเครดิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจาํนวนบตัร

เครดิตมากกวา่ 2 ใบ จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 

จาํแนกตามจาํนวนคร้ังในการใช้บตัรเครดิตต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มีจาํนวนคร้ังในการใชม้ากกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 

จาํแนกตามมูลค่าในการใชบ้ตัรเครดิตต่อคร้ัง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี

มูลค่าในการใชต่้อคร้ัง 1,001 – 5,000 บาท จาํนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7 

จาํแนกตามมูลค่ารวมในการใช้บตัรเครดิตต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีมูลค่ารวมในการใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือน 10, 001 – 15,000 บาท จาํนวน 161 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.2 

จาํแนกตามลกัษณะการจ่ายบตัรเครดิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะ
การจ่ายบตัรเครดิตแบบจ่ายแบบเตม็จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 

จาํแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมใช้บัตรเครดิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
สถานท่ีท่ีนิยมใชบ้ตัรเครดิต คือ หา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 56 

จาํแนกตามสถานท่ีจ่ายชาํระบตัรเครดิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  จ่าย

ชาํระบตัรเครดิตชาํระดว้ยตวัเองกบัสถาบนัการเงินท่ีออกบตัร จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.1 

5.3 ผลทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานผู ้วิจ ัยได้พิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตจากคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา  

 การทดสอบสมมติฐานมี 2 วธีิท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยข้ึนอยูก่บัรูปแบบของ

แบบสอบถามท่ีใช ้คือ  

 1. แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

 2. แบบสอบถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

สรุปผลทดสอบสมมติฐานไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต

จากคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์ทุกดา้น ยกเวน้เร่ืองจาํนวนของบตัรเครดิต 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานความความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัพฤติกรรมการใช้บตัร

เครดิตจากคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์ทุกดา้น ยกเวน้เร่ืองจาํนวนของบตัร

เครดิต และลกัษณะการจ่ายชาํระบตัรเครดิต 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัร
เครดิตจากคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์ทุกดา้น  ยกเวน้เร่ืองลกัษณะการจ่าย
ชาํระบตัรเครดิต 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ กบั พฤติกรรมการใช้บตัร
เครดิตจากคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์ทุกดา้น   

5. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้กบัพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดิตจากคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์ทุกดา้น   

6. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ตัรเครดิตจากคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์ทุกดา้น  

6. อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของกลุ่มวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี 

สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  

ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของคนวยัทาํงาน ซ่ึง

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา โดยทุกปัจจยัส่วนบุคคลมี

ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี หมดทุกดา้น  แต่จะมี

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ อาชีพ รายไดแ้ละระดบัการศึกษา  เน่ืองจากการสํารวจใน

คร้ังน้ีพบวา่ คนท่ีมีระดบัการศึกษามีผลต่อการเพิ่มข้ึนของการใชจ่้ายบวกกบัคนวยัทาํงานส่วน

ใหญ่นิยมประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้มีฐานของ

รายไดม้ากกวา่อาชีพอ่ืนๆ ทาํให้พบวา่กลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้ง จะส่งผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ี

สูงข้ึนตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพจน์  ยศสมศกัด์ิ (2548) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรม

การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรม

พนกังานลูกจา้งเอกชนและผูป้ระกอบอาชีพอิสระยงัมีพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีมากกวา่ผูมี้อาชีพ

รับขา้ราชการ อนัเน่ืองมาจากฐานรายไดข้องพนกังานลูกจา้งเอกชนและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ
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ท่ีมีค่าสูงกว่าอาชีพรับขา้ราชการ และสอดคล้องกบังานวิจยัของสุข์พชันี  ร่ืนใจชน (2549) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต : 

กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์การ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์การบริหารลูกคา้

สัมพนัธ์ ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่าความแตกต่างของอายุ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา ประเภทบตัรเครดิต และระยะเวลาท่ีไม่มีรายการเคล่ือนไหว มีผลต่อพฤติกรรม

การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ อายุ เป็นตวักาํหนดลกัษณะนิสัยในการใชจ่้าย ซ่ึงจากการ
วิจยั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ 21-30 ปี ซ่ึงมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต
มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ อนัเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ทาํใหก้ารเขา้ถึงบตัรเครดิต 
เขา้ถึงง่าย และมีเง่ือนไขในการเขา้ถึงท่ีไม่ยาก จึงทาํให้กลุ่มน้ี มีโอกาสเป็นหน้ีสูง หากไม่มี
ความรับผดิชอบในการบตัรเครดิตและใชบ้ตัรเครดิตอยา่งถูกตอ้ง 
 2. จากการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ อาชีพ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลให้มีการเพิ่มข้ึนของการใช้

จ่าย  ซ่ึงจากการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นลูกจา้ง/พนกังานเอกชน ประกอบกบั

ฐานเงินเดือนท่ีสูง ส่งผลใหมี้พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตสูงข้ึน กลายเป็นความเส่ียงอยา่งหน่ึง 

หากมองถึงระยะยาว หากกลุ่มคนวยัทาํงาน ในกลุ่มน้ีมีการใชจ่้ายท่ีสูง มีโอกาสเส่ียงสูงท่ีมีการ

ใช้จ่ายท่ีเกินตวั และถา้คาํนึงถึงอาชีพลูกจา้ง/พนกังานเอกชน แลว้ก็มีความเส่ียงสูงเร่ืองความ

มัน่คงของอาชีพดว้ย ทาํใหห้ากมีใชจ่้ายท่ีสูง ทาํใหเ้กิดเป็นปัญหาภายหลงัได ้

8. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ปรับเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายในการทาํวจิยัไปยงักลุ่มใหม่ๆ เพื่อการทาํวจิยัในคร้ังต่อจะ

ไดมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

 2. ใชข้อ้มูลในการทาํวจิยัเดิม เพื่อทาํการปรับปรุงการทดสอบสมมุติฐานในการทาํวิจยั 

ใหมี้ความละเอียดมากยิง่ข้ึน 

 3. ปรับปรุงแบบสอบถามในการวิจยั ให้มีความหลากหลายของคาํถาม ให้ครอบคลุม

ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อใหข้อ้มูลในการวจิยัในคร้ังต่อไปมีความเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดย
ใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโดยใช้เลขหมายเดิมของ
ผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการส่วนประสม
การตลาด ท่ีมีต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขต
ปทุมธานี  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตปทุมธานี 
จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ
แบบพรรณนา โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test และใช ้One-way ANOVA หรือF-test และทดสอบค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง.โดยมีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหวา่ง 10,001-15,000 
บาท โดยผลการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี 
และด้านการบริการ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ค าส าคัญ : โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี, การตดัสินใจ, ส่วนประสมทางการตลาด 
Abstract 
 This research studies factors affecting the decision making to change the mobile 
phone network with using the previous number of users in Pathumthani. The purposes of the 
study are: 1. To study the differences in demographic factors that affecting the decision 
making to change the network using the previous number of users in Pathumthani ; 2. To 
study the relationship of the marketing mix on the decision making to change the network 
using the previous number of users in Pathumthani. 
 The sample used in this study was 400 samples of mobile services users in 
Pathumthani. The questionnaire was used to collect data. Data was analysis using descriptive 
statistic analysis by analyzing the frequency, percentage, mean score and standard deviation. 
Hypothesis testing used t-test, One-way ANOVA or F-test and Pearson correlation 
coefficient. 
 The results showed that the majority group of samples was female, aged 21-25 years 
with the levels of education lower than Bachelor Degree with most of them were single and 
monthly income mostly in between 10,001-15,000 baht. The study found that age, marital 
status, educational level and monthly income have an affect to the decision making to change 
the mobile phone network using the previous number of users in Pathumthani. And the 
aspects of services, pricing and marketing promotion have an affect to the decision making to 
change the mobile phone network using the previous number of users in Pathumthani with 
the statistical significance at 0.05 levels. 
Keywords : Mobile Phone, Decision Making, Marketing Mix 
___________________________________________________________________________ 

บทน า 

ในปัจจุบนัเป็นยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีการส่ือสารมีความก้าวลํ้ า ไป

พร้อมๆ กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดก้ลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึง

ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ ทั้งเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เพื่อรับส่งขอ้มูล หรือเพื่อ

ความบนัเทิง โดยในปี 2558 พบว่า จาํนวนหมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีสูงถึงประมาณ 93.7 

ลา้นหมายเลขโดยเป็นผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 2G 50.8 ล้านเลขหมาย และเป็น

ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G และ4G อีก 42.9 ลา้นเลขหมาย ซ่ึงหากดูจากจาํนวน
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ประชากรไทยในปัจจุบนัท่ีมีประชากรประมาณ 64.8 ลา้นคน จะพบว่า จาํนวนเลขหมายของ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้นมีมากกวา่จาํนวนของประชากร ทาํให้สามารถมองไดถึ้งจุดอ่ิมตวัของการ

เปิดใชบ้ริการเลขหมายใหม่ ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงพยายามออกกลยุทธ์ทั้ง การลดค่าโทร การออก

โปรโมชัน่ท่ีเหมาะสม กบัลกัษณะการโทรท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการพฒันาบริการเสริมต่างๆ 

เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการของตน อยา่งไรก็ตาม มีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ียงัไม่ปรับเปล่ียน

ไปใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดดี้ท่ีสุด หรือ

บางส่วนอาจใช้บริการของผูใ้ห้บริการรายใหม่ควบคู่กับผูใ้ห้บริการรายเดิม  เน่ืองจากไม่

ต้องการเปล่ียนเลขหมาย จึงได้เกิดแนวคิด “บริการคงสิทธิเลขหมาย” (Mobile Number 

Portability) เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเปล่ียนผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดโ้ดยยงัคง

เลขหมายเดิม 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ความสําคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี จึงตดัสินใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียน

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี” เพื่อนาํผลท่ีได้

จากการศึกษามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัทผู ้ให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ ทั้งยงัสามารถนาํไปพฒันาระบบเครือข่ายของ

บริษทั 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เปล่ียนเครือข่ายโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บุญเยี่ยม  บุญมี (2550) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา่ ดา้นบริการ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 
ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ.อยูใ่นระดบัมาก การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเลือกผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ ดา้นอายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นเพศ 
และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กัน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกบัการเลือกผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ดา้นบริการ.ดา้นราคา.ดา้น
ขั้นตอนการให้บริการ.มีความสัมพนัธ์กัน ส่วนด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด.ดา้นพนกังาน.ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์
กนั 

กิตติ คล้ายมาก (2557) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัด้านคุณภาพของ
สัญญาณ,.ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ, ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ได้แก่ 
ประชากรท่ีใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีเพียงแค่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั เท่านั้น ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่วนดา้นคุณภาพของสัญญาณ คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กัลยาณี.ภัทรธาดา.(2551)  ศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงินของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลเทพกระษตัรี เขตอาํเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัทางด้านปัจจยัด้านราคาค่าใช้บริการ และปัจจยั
เครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ ในระดบัมาก ส่วนปัจจยับริการเสริมของระบบปัจจยัสัญญาณมี
ประสิทธิภาพ ปัจจยัความคุน้เคยกบัตราสินคา้ และปัจจยัความสะดวกในการติดต่อศูนยบ์ริการ 
ให้ความสําคญัทางดา้นในระดบัปานกลางและเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลการให้ลาํดบัความสําคญั
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กบัปัจจยัการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงินกบัขอ้มูลคุณลกัษณะส่วน
บุคคลแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษาต่างกนั ให้ความสําคญักับ
ปัจจยัการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบเติมเงินในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ อาชีพ รายไดแ้ละพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทต่์างกนั จะให้ความสําคญั
กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงินในภาพรวมแตกต่างกนั   

ปัญชลี  ปูรณะปุระ (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือก
ระบบ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา ระบบจีเอสเอ็ม 2 วตัต ์เป็น
ระบบท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด และลําดับรองลงมาได้แก่ ระบบดีแทค 1800 ส่วนปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ปัจจยับุคคล ดา้นอายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษาและรายได ้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
และช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนปัจจยัมหภาค ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี

การด าเนินการวจัิย      
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอย่างจากประชากร

จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีอยูจ่าํนวน 860,489 คน  
คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ซ่ึงได3้99.81 

ตวัอยา่ง ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนทัว่ไปทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพและรายไดต่้อเดือน  

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้น
ราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด เป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั  

ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการ
คน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ
หรือบริการ เป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั  

ตอนที ่4 ขอ้เสนอะแนะ              

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 1. ค่าร้อยละใชว้เิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ขอ้มูล

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย

ใช้เลขหมายเดิมผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี 2. ค่าเฉล่ีย  ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้
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วิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและข้อมูลด้านการตัดสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิม 3. การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และใช้ F-test 

ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย

ใช้เลขหมายเดิม จาํแนกตามประชากรศาสตร์ กาํหนดระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 4. การทดสอบ

สมมติฐานใช ้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ทดสอบความแตกต่างของ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิม จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด 

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 เป็นเพศชายจาํนวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44 โดยมีอายุระหวา่ง 21-25 ปี จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 ระดบัการศึกษาตํ่า
กวา่ปริญญาตรี จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 สถานภาพโสด จาํนวน 354 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.5  และมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001-15,000 บาท จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.5 

 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ 

 
 
Mean 

 
 
S.D 

 
ระดับความส าคัญ 

ปัจจยัดา้นบริการ 4.2663 0.41966 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา 4.4188 0.40743 มาก 
ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 4.3925 0.37030 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.1956 0.48247 มาก 
 

ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตปทุมธานี ให้ระดบัความสําคญัต่อการตดัสินใจ
เปล่ียนเครือข่ายโดยใช้เลขหมายเดิม ในดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีเก่ียวกบัดา้นบริการ 
ในภาพรวมมีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 ดา้นราคา ในภาพรวมมีระดบั
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 ดา้นการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมมีระดบัความสําคญั
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อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.39 และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมมีระดบัความสําคญั
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.19 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เลข

หมายเดิมของผู้ใช้บริการในเขตปทุมธานี 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น เ ค รื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลือ่นทีโ่ดยใช้เลขหมายเดิม 

 
Mean 

 
S.D 

 
ระดับความส าคัญ 

ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ 4.3569 0.40515 มาก 
ดา้นการคน้หาขอ้มูล 3.8964 0.47382 มาก 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก 4.3819 0.43314 มาก 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 4.2744 0.45285 มาก 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ หรือ รับบริการ 3.4069 0.48238 ปานกลาง 

 

ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตปทุมธานี ให้ระดบัความสําคญัต่อการการตดัสินใจใน
การเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี ใน
ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ในภาพรวมมีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 ดา้น
การคา้หาขอ้มูล ในภาพรวมมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 ดา้นประเมินผล
ทางเลือก ในภาพรวมมีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.38 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
ในภาพรวมมีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27 และในดา้นพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือหรือรับบริการในภาพรวมมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.40 

 

การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
โดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือข่าย 
โทรศัพท์เคลือ่นทีโ่ดยใช้เลขหมายเดิม จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

การตัดสินใจในการเปลีย่นเครือข่าย  โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้
เลขหมายเดิม 

 
t 

 
F 

 
Sig. 

เพศ 0.668  0.505 
อาย ุ  19.485 0.000* 
ระดบัการศึกษา  3.789 0.023* 
สถานภาพ  5.860 0.016* 
รายไดต่้อเดือน  5.231 0.000* 
*มีนยัสาํคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานีไม่แตกต่าง จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีมีความแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียน

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานีแตกต่างกนั ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานีแตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพท่ีมีความแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานีแตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดต่้อเดือนท่ีมีความแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานีแตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่นทีโ่ดยใช้เลขหมายเดิม  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจ 

r Sig. 
(2-tailed) 

ร ะ ดั บ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นบริการ 0.542* 0.000 ปานกลาง 
ดา้นราคา 0.712* 0.000 สูง 
ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.366 0.185 ตํ่า 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.683* 0.000 ปานกลาง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจัยด้านบริการมีผลต่อการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่า  

สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียน
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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อภิปรายผล 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได ้มีผลต่อการ
ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี
แตกต่างกนั 
 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลข

หมายเดิมไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าเพศไม่ได้เป็นตัวช้ีวดัเก่ียวกับพฤติกรรมในการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิม อาจเน่ืองจากการการตดัสินใจ

ใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในผูใ้ห้บริการหลากหลายเกิดจากการความพึ่ งพอใจ

ส่วนตวั ไม่เก่ียวกบัเพศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเยี่ยม บุญมี (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยั

พบวา่เพศไม่มีผลต่อการตดัสินใจ 

อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลข

หมายเดิมแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระดบัอายุท่ีแตกต่างกนั จะมีความสนใจ และความ

จาํเป็นในการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัญชลี ปูรณะปุ

ระ (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานครโดยผลการวจิยัพบวา่ อายมีุผลต่อการตดัสินใจเลือกระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

โดยใชเ้ลขหมายเดิมแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่า ส่งผลให้มีรายได้

ต่อเดือน และอาชีพท่ีดีกว่า ดงันั้นจึงมีการตดัสินใจท่ีแตกต่างไปเพื่อให้ไดรั้บการให้บริการ

เครือข่ายท่ีดีกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับปัญชลี  ปูรณะปุระ (2545) ท่ีได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใช้

เลขหมายเดิมแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานภาพของแต่ละบุคคลอาจส่งผลต่อการใช้

บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่เหมือนกนั เช่น สถานภาพโสดอาจไม่มีความจาํเป็นเป็นตอ้งติดต่อ

ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากเท่ากบัผูท่ี้สมรสแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับุญเยี่ยม บุญมี (2550) ท่ี

ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
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ผลการวิจยัพบว่าสถานภาพมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมทั้งยงัสอดคล้อง

กบัปัญชลี ปูรณะปุระ (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า สถานภาพมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลข

หมายเดิมแตกต่างกัน โดยทั้งน้ีผูที้มีระดบัรายได้ท่ีน้อยกว่าจะมีขอ้จาํกัดทางด้านการเงินท่ี

มากกวา่ทาํใหก้ารตดัสินใจจะนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีรายไดท่ี้สูงกวา่และมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีมา

กกกว่า ซ่ึงสอดคล้องกบักิตติ คล้ายมาก (2557) โดยผลการศึกษาพบว่ารายได้ส่งผลต่อการ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

โดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานีแตกต่างกนั  

ดา้นบริการมีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลข

หมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีดา้นการบริการถือเป็น

จุดสาํคญัในการทาํการตลาด เน่ืองจากการบริการท่ีดีซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึงคุณภาพของการให้บริการ

ท่ีจะตอ้งมีความเป็นมาตรฐาน เพราะผูใ้ชบ้ริการจะคาํนึงถึงคุณภาพเป็นสําคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ บุญเยี่ยม บุญมี (2550)โดยผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

กบัการเลือกผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีดา้นผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลข

หมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีราคาของการบริการในแต่ละละ

ดบัราคามีความสาํคญัอยา่งมากต่อการตดัสินใจ เน่ืองจากราคาค่าบริการท่ีเหมาะสมจะช่วยจูงใจ

ในการใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลัยาณี ภทัรธาดา (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบเติมเงินของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลเทพกระษตัรี 

เขตอาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต โดยการวิจยัพบว่า บุคคลส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

ราคาในการบริการอยูใ่นระดบัมาก 
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ดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดย

ใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี แต่โดยทัว่ไปแลว้สถานท่ีในการให้บริการท่ีมี

ความสะดวกถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

กิตติ คลา้ยมาก (2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญาณ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่าดา้นการจดั

จาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

โดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ช้บริการในเขตปทุมธานี อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีการส่งเสริม

การตลาดในรูปแบบต่างๆ มีส่วนช่วยในการตดัสินใจของบุคคลแตกต่างกนัไป เน่ืองจากการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายจะช่วยในการตดัสินให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการในรูปแบบท่ี

สนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับกิตติ คล้ายมาก (2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญาณ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 

บทสรุป 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้มีผลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตปทุมธานี 

 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดโ้ดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูมี้พระคุณ

หลายท่าน โดยเฉพาะผศ.ดร.รุจภา แพ่งเกษร ซ่ึงได้สละเวลาให้คาํปรึกษาแนะนําแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน 
ของบริษทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND DIVIDEND YIELD 

RATIO OF COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND, 

IN ENERGY AND UTILITIES SECTOR 
 

ชลดา บุญประเสริฐ 1    ดร. ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน 6 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น และ
อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน โดยใชข้อ้มูลรายปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน
กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส้ิน 17 บริษทัโดย
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Simple Correlation) ดว้ยวิธี Pearson Correlation ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 99  

จากการศึกษาพบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน อยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 และ
อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปัน
ผลตอบแทน อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 ส่วนอตัราส่วนท่ีไม่มี 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต           
2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรา-

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อ

หุน้ ดงันั้นนกัลงทุนสามารถนาํอตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ซ่ึงควรวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆประกอบการ

ตดัสินใจดว้ย เพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ค าส าคัญ : อตัราเงินปันผลตอบแทน, อตัราส่วนทางการเงิน, กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 
 

ABSTRACT 

This independent study is designed to look into the relationship between financial 

ratios and dividend yield ratio of companies listed on the stock exchange of thailand, in 

energy and utilities sector. 

This study was arranged to measure the relationship of 6 financial ratios consisting of 

return on equity ratio, return on assets ratio, debt to equity ratio, total assets turnover ratio, 

earnings per share ratio and price per book value ratio, and dividend yield ratio based on the 

annual information from 2009 to 2013 of  seventeen companies of listed companies in stock 

exchange of Thailand, in energy and utilities sector with consistent record of dividends 

through simple correlation analysis by Pearson Correlation method with confidence levels at 

95 percent and 99 percent. 

The study found that the debt to equity ratio has negatively correlated to the dividend 

yield ratio at the significant confidence level of 95 percent and the price per book value ratio 

has negatively correlated to the dividend yield ratio at the significant confidence level of 99 

percent. The ratio that had not correlated to the dividend yield ratio was the return on equity 

ratio, return on assets ratio, total assets turnover ratio and earnings per share ratio. Therefore 

the investors are able to employ the financial ratios in this study in their investment decision 

particularly in the energy and utilities sector in conjunction with other factors to ensure that 

the investment is made properly with the maximum benefits. 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

48 

 

KEY WORDS : DIVIDEND YIELD, FINANCIAL RATIOS, ENERGY AND UTILITIES 

1. บทน า 

การลงทุนในปัจจุบนัน้ีมีช่องทางการลงทุนท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น การลงทุนในเงิน

ฝากสถาบนัการเงิน การลงทุนในกองทุน การลงทุนในพนัธบตัร การลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ์

ในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า การลงทุนในทองคาํ และในปัจจุบนัการลงทุนในหลกัทรัพยถื์อเป็น

ทางเลือกในการลงทุนท่ีสําคญัอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงจะเห็นได้จากจาํนวนนักลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน ส่ิงท่ี

ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์คือ ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า โดยนักลงทุน

จะตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายประการดว้ยกนั เน่ืองจากผูล้งทุนตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงของการ

ลงทุน ซ่ึงนกัลงทุนก็จะมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั บางคนคาดหวงักาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

สิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน หรือเงินปันผล เป็นตน้ แต่สําหรับนกัลงทุนท่ีไม่กลา้ยอมรับความ

เส่ียงท่ีค่อนขา้งสูงจากการลงทุนในระยะสั้นๆ จึงตอ้งคดัเลือกหุน้ปันผลท่ีพื้นฐานดี เพื่อเป็นการ

ลงทุนระยะยาวมาเป็นช่องทางในการรับผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ และนกัลงทุนในกลุ่มน้ีเห็น

วา่การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลออกมานั้น เป็นการลดปริมาณความเส่ียงจากการลงทุน นอกจากน้ี

การจ่ายเงินปันผล ทาํให้ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนเป็นตวัเงินจริงๆ แทนท่ีจะคาดหวงัผลกาํไร

จากส่วนต่างของมูลค่าหลกัทรัพยใ์นอนาคต ซ่ึงมีความไม่แน่นอนเพียงอยา่งเดียว 

โดยการซ้ือขายหลกัทรัพยส์ามารถทาํการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(The Stock Exchange of Thailand : SET) การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นทางเลือกเพื่อการออมเงิน

ในระยะยาวท่ีผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียง หรือป้องกนัการขาดทุนท่ีเกิดจากระดบัอตัราเงินเฟ้อได ้ 

ซ่ึงการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จะแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดห้ลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 

ก ลุ่ มสิ นค้า อุป โภค บริโภค  (CONSUMP) ก ลุ่ ม ธุ รกิ จกา รเ งิ น (FINCIAL) ก ลุ่ม สินค้า

อุตสาหกรรม (INDUS) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) กลุ่มทรัพยากร 

(RESOURC) กลุ่มบริการ (SERVICE) และกลุ่มเทคโนโลย ี(TECH) 

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าจบัตามอง คือ กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาหรือจดัการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตหรือ

จดัการเช้ือเพลิง และรวมถึงการสาํรวจ ขดุเจาะ กลัน่ จาํหน่ายพลงังานธรรมชาติ และให้บริการ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

49 

 

สาธารณูปโภคต่างๆ ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส เป็นตน้ เน่ืองจากตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่น

มา คือ ตั้งแต่ปี 2553 จนถึง ส้ินสุดคร่ึงปีแรกของปี 2557 กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคมี

กาํไรสุทธิสูงกวา่กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิอยา่งต่อเน่ือง 

จากปี 2553 ถึง ปี 2555 ถึงแมใ้น ปี 2556 กาํไรสุทธิจะลดลงเพียงเล็กนอ้ย แต่ยงัถือวา่อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี และในปี 2557 เพียงคร่ึงปีแรกกลุ่มน้ียงัมีกาํไรสุทธิสูงถึง 117,409.84 ลา้นบาท ซ่ึง

เป็นตวัเลขท่ีค่อนขา้งสูง และคาดว่าส้ินปี 2557 กลุ่มพลงังานจะมีกาํไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนๆ  

และจากการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมพบวา่กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงิน

ปันผลค่อนข้างคงท่ี แต่กําไรสุทธิเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าการลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้นๆจะให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่นกัลงทุนเสมอไป เพราะการลงทุนในหลกัทรัพยทุ์ก

ตวัยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน เพื่อการลงทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ นกัลงทุนจึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆเขา้มาช่วยวิเคราะห์ใน

การตดัสินใจเลือกหุ้นท่ีจะลงทุน ซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีผูล้งทุนนิยมใช้ในการวิเคราะห์

หลกัทรัพย ์คือ อตัราส่วนทางการเงิน  

ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน 

(Financial Ratios) กบั อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) ของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค เพื่อจะได้

ทราบวา่อตัราส่วนทางการเงินใดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทนของกลุ่มพลงังาน

และสาธารณูปโภค และจะไดน้าํประโยชน์จากผลการศึกษาไปใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยไ์ดม้ากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั

อตัราเงินปันผลตอบแทน ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่ม

พลงังานและสาธารณูปโภค วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐาน 1  
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H0 : อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Return on Equity : ROE) ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H1 : อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้(Return on Equity : ROE) มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 2 

H0 : อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets : ROA) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H2 : อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets : ROA) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 3 

H0 : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Debt to Equity Ratio : DTE) ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H3 : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Debt to Equity Ratio : DTE) มีความสัมพนัธ์

กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 4 

H0 : อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover : TA) ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H4 : อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม(Total Assets Turnover : TA) มีความสัมพนัธ์

กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 5 

H0 : อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H5 : อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงิน

ปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 6 

H0 : อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price per Book Value Ratio : PBV) ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) 
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H6 : อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price per Book Value Ratio : PBV) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

ขอบเขตการวจัิย   

งานคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั 6 

อตัราส่วน ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity), อตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (Return on Assets), อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to 

Equity Ratio), อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover), อตัราส่วนกาํไร

สุทธิต่อหุน้ (Earnings Per Share) และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price per Book 

Value Ratio) กบั อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค โดยมีขอ้กาํหนดดงัน้ี  

1. ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายปีโดยจะเก็บขอ้มูล ในช่วง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 (5 ปี) 
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา กาํหนดให้เป็นบริษทัในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองและเป็น

ทางการ และเป็นบริษทัท่ีมีการส่งงบการเงินประจาํปี (ณ วนัท่ีเก็บขอ้มูลวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557) 

และมีการดาํเนินธุรกิจอยู่ในช่วงระหวา่งระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 รวมทั้งส้ิน 17

บริษทั  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

1. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กับอตัราเงินปัน

ผลตอบแทน ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มพลงังานและ

สาธารณูปโภค 

2. สามารถนาํข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนทิศทางการเปล่ียนแปลงของ

อตัราเงินปันผลตอบแทน หลงัจากการประกาศผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัเพื่อเป็น

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคได ้
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กรอบแนวความคิด 

   ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัเงินปันผลและอตัราเงินปันผลตอบแทน 

เงินปันผล เป็นส่วนหน่ึงของผลกาํไรท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บในทนัทีแทนท่ีจะตอ้งรอการ

ลงทุนเพิ่มและการเติบโตในอนาคต เงินปันผลเป็นรูปแบบท่ีเร็วท่ีสุดในการนาํผลกาํไรของ

บริษทัไปสู่มือผูถื้อหุน้ แทนท่ีจะมาเส่ียงรอคอยกบัการเติบโตในอนาคต (Janet Lowe, 2011อา้ง

ถึงใน พรชยั รัตนนนทชยัสุข, 2554 : 74-75) 

อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) คือ อตัราเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้นสามญัเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัเพื่อดูผลตอบแทนว่าหากลงทุนซ้ือหุ้น ณ ระดบั

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(Debt to Equity Ratio :DTE) อตัราเงินปันผลตอบแทน 

 (Dividend Yield Ratio :DIY) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(Return on Assets :ROA) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(Return on Equity :ROE) 

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 

(Total Assets Turnover :TA) 

อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี 

(Price per Book Value Ratio : PBV) 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุน้ 

(Earnings Per Share :EPS) 
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ราคาตลาดปัจจุบนั จะมีโอกาสไดรั้บเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเท่าไรของราคาหุ้น ซ่ึงหาก

หุ้นตวัใดอตัราเงินปันผลตอบแทนสูง อาจไดรั้บความสนใจจากผูล้งทุนมากกว่าเน่ืองจากให้

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลมากกวา่ (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2556 : 184) 

 ทฤษฎเีกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์และการวเิคราะห์หลกัทรัพย์  

 การลงทุนในหลกัทรัพย ์ผูล้งทุนควรกาํหนดวตัถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อจะไดว้าง

แผนการลงทุน และเลือกหลักทรัพยท่ี์จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยวตัถุประสงค์ในการ

ลงทุนจะตอ้งนาํมาพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูล้งทุน ในเร่ืองของการยอมรับความ

เส่ียงและผลตอบแทน ตลอดจนในเร่ืองของช่วงเวลาในการลงทุนให้สอดคล้องกบัแผนการ

ลงทุนของผูล้งทุนรายนั้นๆ โดยวตัถุประสงคใ์นการลงทุนท่ีสําคญัมี 4 ประการ ไดแ้ก่ รายได้

ประจาํ การเพิ่มค่าของเงินทุน การปกป้องเงินทุน และผลตอบแทนรวม (สถาบนัพฒันาความรู้

ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548 : 31-35) 

 การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นกระบวนการเพื่อคน้หามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ โดย

อาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว

อย่างเป็นระบบ ทั้งขอ้มูลในอดีตและการคาดการณ์ขอ้มูลในอนาคตของหลกัทรัพยน์ั้นเพื่อ

ประเมินมูลค่าแทจ้ริงในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์หลกัทรัพยมี์ความสําคญัอยา่งยิ่ง

ในการตดัสินใจลงทุนเพราะการนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัของหลกัทรัพยไ์ปเทียบกบัราคา

ตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์จะทาํให้ผูล้งทุนตดัสินใจไดว้่าควรจะซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์

นั้น กล่าวคือ ถา้มูลค่าท่ีแทจ้ริงสูงกวา่ราคาตลาดในปัจจุบนั ควรซ้ือหลกัทรัพย ์แต่ถา้หากมูลค่า

ท่ีแทจ้ริงตํ่ากวา่ราคาตลาดในปัจจุบนั ก็ควรทาํการขายหลกัทรัพยน์ั้น 

 การวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์บ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน และ

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีขอ้ดี และขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ปัจจุบนันกัลงทุน

จึงนิยมใช ้2 วธีิมารวมกนัเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ 

 1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  เป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยพิจารณาจาก

ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและอาจมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และมูลค่า

ของหลกัทรัพย ์โดยสามารถวเิคราะห์จากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
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 1.1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ พิจารณาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและพยากรณ์

แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งนโยบาย

เศรษฐกิจของรัฐ วา่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยม์ากนอ้ยเพียงใด 

 1.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม จะเนน้การวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม สภาพการ

แข่งขนัในอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อท่ีเป็น

ขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน 

 1.3 การวิเคราะห์บริษทั เน้นการวิเคราะห์ประเภทของบริษทัและประเภทของ

หลกัทรัพย ์โดยวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ อนัได้แก่ การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารงานของ

บริษทั วิเคราะห์นโยบายผลิตภณัฑ์ ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั โครงการขยายโรงงานของ

บริษทั เป็นตน้ และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจทั้งใน

อดีตและปัจจุบนั เช่น การวิเคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงจะช่วยให้เห็นแง่มุมใดมุม

หน่ึงของกิจการ การวิเคราะห์งบการเงินส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการทาํ

กาํไร หรือความเส่ียงของบริษทั โดยการประเมินความสามารถในการทาํกาํไรทาํให้ผูว้ิเคราะห์

ทราบและประเมินถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในอดีต และช่วยคาดการณ์ความสามารถใน

การทาํกาํไรในอนาคต ในขณะท่ีการประเมินความเส่ียงจะเก่ียวขอ้งกบัความสําเร็จของบริษทั

ในการจดัการความเส่ียงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งโอกาสท่ีบริษทัจะสามารถดาํเนินการต่อไปได้

ในอนาคต 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เป็นการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์

ในอดีต โดยใช้หลกัสถิติ เพื่อคาดการณ์ราคาท่ีน่าจะเป็นในอนาคต โดยเช่ือว่าราคาปัจจุบนั

สะทอ้นข่าวสารในดา้นต่างๆ ทั้งหมดแลว้ การเคล่ือนไหวของราคามีลกัษณะเป็นแนวโนม้ และ

มีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีคล้ายคลึงกบัในอดีต (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2556 : 239-243,316) 

 ธญัญา เจริญภกัดี (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงิน

ปันผลกบัอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัประเภทธุรกิจโรงแรม ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลอดีตระหว่างปี 2549 ถึง 2552 ของบริษทัท่ีดาํเนิน

ธุรกิจโรงแรม ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการจาํนวน 

9 บริษทั ใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล อตัรากาํไร



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

55 

 

สุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัรา

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 

จากผลการศึกษาพบวา่ มีเพียงอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ เท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางตรง

ขา้ม กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์

 วิสา รัตตประดิษฐ์ (2552) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนการจ่ายปัน

ผลกับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงินในช่วงปี 2548 ถึง 2551 ไดแ้ก่ 

อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนแสดง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน และอตัราส่วนราคาปิด

ต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ ์ท่ีมีการจ่ายเงิน

ปันผลอย่างต่อเน่ืองจาํนวน 14 บริษทั โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์จากการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีเท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทางตรงขา้ม กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายปันผล (Dividend Yield)  

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน

ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภค ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะบริษทัท่ีมีการจ่ายเงินปันผลต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2552 - 2556 

โดยจ่ายเงินปันผลเป็นตวัเงินเท่านั้น ซ่ึงบริษทัท่ีเขา้เกณฑ์และนาํมาใชใ้นการศึกษามีจาํนวน 17 

บริษทั จากทั้งหมด 31 บริษทั โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองต้นเพื่อสรุปลักษณะของข้อมูลกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีนาํมาวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงิน 6 อตัราส่วน กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน โดยหาความสัมพนัธ์ภาพรวม

ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้สถิติ คือ สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ด้วยวิธี 

Pearson Correlation ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 และ 0.01  

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistic ) 
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จากการประมวลผลพบว่าจาํนวนขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ในแต่ละตวัแปรมีจาํนวน 85 

ขอ้มูล (จาํนวน 17 บริษทั บริษทัละ 5 ปี) โดยตวัแปรแต่ละตวัจะมีค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่1 ตารางการแสดงค่าสถิติเชิงพรรณนา 

 
จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่ า ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

DIY 85 .83 19.95 4.4359 2.32171 

ROE 

ROA 

85 

85 

-7.16 

.23 

45.20 

41.72 

16.1086 

12.4532 

8.48789 

7.14040 

DTE 85 .20 2.93 1.2016 .57484 

TA 85 .19 3.28 1.1932 .92185 

EPS 85 -.49 91.00 7.8553 15.40347 

PBV 85 .70 4.13 1.8845 .82722 

Valid N 

(listwise) 

85 
    

 สามารถอธิบายค่าตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระ ไดด้งัต่อไปน้ี 
ตัวแปรตาม คือ อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio : DIY) มีค่าเฉล่ียร้อย

ละ 4.4359 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0.83 ค่าสูงสุดร้อยละ 19.95 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 
2.32171  

ตัวแปรอสิระ 6 ตัว คือ 
1. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Return on Equity : ROE)มีค่าเฉล่ียร้อยละ

16.1086 ค่าตํ่าสุดร้อยละ -7.16 ค่าสูงสุดร้อยละ 45.20 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ
8.48789 

2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์Return on Assets : ROA) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 12.4532 
ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0.23 ค่าสูงสุดร้อยละ 41.72 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 7.14040  
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3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Debt to Equity Ratio : DTE) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
1.2016 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0.20 ค่าสูงสุดร้อยละ 2.93 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 
0.57484 

4. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม(Total Asset Turnover : TA) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
1.1932 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0.19 ค่าสูงสุดร้อยละ 3.28 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 
0.92185 

5. อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น(Earnings Per Share : EPS) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 7.8553 ค่า
ตํ่าสุดร้อยละ -0.49 ค่าสูงสุดร้อยละ 91.00 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ 15.40347  

6. อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price per Book Value Ratio :  PBV) มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.8845 ค่าตํ่าสุดร้อยละ 0.70 ค่าสูงสุดร้อยละ 4.13 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานร้อยละ 0.82722 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์  (Correlations Analysis)  

ตารางที ่2 ตารางการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์  

  DIY ROE ROA DTE TA EPS PBV 
DIY Pearson Correlation 1 -.120 -.046 -

.215* 
-.050 -.185 -

.330** 
 Sig. (2-tailed)  .275 .676 .049 .647 .090 .002 
 N 85 85 85 85 85 85 85 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

จากตารางท่ี 2 แสดงค่าความสัมพนัธ์ทีละคู่จากทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มพลงังานและ
สาธารณูปโภค ระหวา่งตวัแปรตาม คือ อตัราเงินปันผลตอบแทน(DIY) กบั ตวัแปรอิสระ 6 ตวั 
คือ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE), อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA), 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(DTE), อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม(TA), 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น(EPS) และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี(PBV) สรุปผล
จากการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
สมมติฐานที ่1  
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ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น กับ อัตราเงินปัน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 และ

ค่า Sig 2 tailed พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.275 ซ่ึงมีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 

ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และ ปฏิเสธ H1 สรุปไดว้า่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 

ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั อตัราเงินปันผลตอบแทน (DIY) 

สมมติฐานที ่2  

ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์กบั อตัราเงินปันผลตอบแทน จาก

การทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 และค่า Sig 2 tailed 

พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.676 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 

และ ปฏิเสธ H2 สรุปไดว้า่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั อตัรา

เงินปันผลตอบแทน (DIY)  

สมมติฐานที ่3  

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น กับ อัตราเงินปัน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และค่า Sig 2 

tailed พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.049 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ 

ยอมรับ H3 สรุปไดว้า่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DTE) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

เงินปันผลตอบแทน (DIY) และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เป็นลบ อยู่ท่ีระดบั 0.215 

แสดงวา่ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

สมมติฐานที ่4  

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม กับ อัตราเงินปัน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 และ

ค่า Sig 2 tailed พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.647 ซ่ึงมีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 

ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และ ปฏิเสธ H4 สรุปไดว้า่ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TA) ไม่

มีความสัมพนัธ์ กบั อตัราเงินปันผลตอบแทน (DIY)  
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สมมติฐานที ่5  

ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุน้ กบั อตัราเงินปันผลตอบแทน จากการ

ทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 และค่า Sig 2 tailed พบวา่

มีค่าเท่ากบั 0.090 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และ 0.01 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และ 

ปฏิเสธ H5 สรุปไดว้า่ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (DIY)  

สมมติฐานที ่6  

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี กับ อัตราเงินปัน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.01 และค่า Sig 2 

tailed พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ 

ยอมรับ H6 สรุปไดว้า่ อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

เงินปันผลตอบแทน (DIY) และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เป็นลบ อยู่ท่ีระดบั 0.330 

แสดงว่า ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

5. สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน 

ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภคโดยผูศึ้กษาได้นาํตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(ROE), อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA), อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DTE), 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TA), อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอตัราส่วน

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) เป็นตวัแปรอิสระท่ีใช้อธิบายตวัแปรตาม คือ อตัราเงิน

ปันผลตอบแทน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

จากการวเิคราะห์ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค พบวา่ อตัราส่วนทาง

การเงิน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน อยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมนั

ร้อยละ 95 และเป็นไปตามสมมติฐาน คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DTE) และ

อตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน อยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบั
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ความเช่ือมนัร้อยละ 99 และเป็นไปตามสมมติฐาน คือ อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี 

(PBV) และอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน คือ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE), อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์(ROA), อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TA) และอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น 

(EPS) 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 99 พบวา่ มีอตัราส่วนทางการเงิน
เพียง 2 อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน ดงัน้ี 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DTE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

อตัราเงินปันผลตอบแทน (DIY) อยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 และเป็นไป

ตามสมมติฐาน ซ่ึงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงโครงสร้าง

เงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการมาจากการกู้ยืม หรือมาจากทุนของกิจการ ถ้า

อตัราส่วนน้ีสูงแสดงวา่หน้ีสินของกิจการมีมากทาํให้กิจการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชาํระดอกเบ้ีย

ให้แก่เจา้หน้ี ไม่ว่ากิจการนั้นจะกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงอตัราส่วนน้ียิ่งมีค่าสูงมากเพียงใด ก็อาจ

ส่งผลให้กิจการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตํ่าหรืออาจไม่จ่ายเงินปันผลเลยก็ได ้และจะส่งผล

ให้เปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะได้รับตํ่าลงไปด้วย แต่หาก

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อของกิจการมีค่าตํ่า จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีหน้ีสินน้อย 

และผูล้งทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผลสูง และจะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บมีค่าสูงตามไปดว้ย ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงสามารถบอกให้ทราบว่า 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนเงิน

ปันตอบแทนเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของ ธญัญา เจริญภกัดี (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลกบัอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั

ประเภทธุรกิจโรงแรม ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี  0.05 พบวา่ มีเพียงอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อ
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หุ้นเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางตรงขา้ม กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ 

อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี(PBV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

อตัราเงินปันผลตอบแทน (DIY) อยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 และเป็นไป

ตามสมมติฐาน หมายความว่า ถา้อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชีปรับตวัเพิ่มข้ึน จะ

ส่งผลให้อตัราเงินปันผลตอบแทนของหลกัทรัพยป์รับตวัลดลง และถา้อตัราส่วนราคาปิดต่อ

มูลค่าหุ้นตามบญัชีปรับตวัลดลง จะส่งผลให้อตัราเงินปันผลตอบแทนของหลกัทรัพยป์รับตวั

เพิ่มข้ึนนัน่เอง ซ่ึงอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบญัชีจะบอกให้ทราบวา่ราคาหุ้น ณ ขณะนั้น 

สูงเป็นก่ีเท่าของมูลค่าตามบญัชี โดยปกติหุ้นทัว่ไปไม่ควรมีราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันั้น

หากอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีของหุ้นมีค่าตํ่ามากๆ จะช้ีว่าการดาํเนินงานของ

ธุรกิจอาจมีปัญหา หรือความสามารถในการทาํกาํไรและการเติบโตของบริษทัมีแนวโนม้ท่ีไม่ดี 

ซ่ึงอาจส่งผลให้นกัลงทุนไม่กลา้ท่ีจะเส่ียงลงทุนในหุ้นดงักล่าว ดงันั้นการท่ีบริษทัจะดึงดูดให้

นักลงทุนมาลงทุนได้นั้น บริษัทอาจต้องจ่ายปันผลท่ีค่อนข้างสูง ซ่ึงจะทาํให้อตัราเงินปัน

ผลตอบแทนของสินทรัพยน์ั้นมีค่าสูงตามไปดว้ย ซ่ึงสรุปไดว้า่ อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้น

ตามบญัชีจะเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ในอดีตของ วิสา รัตตประดิษฐ์ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

การจ่ายปันผลกบัอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบวา่ อตัราส่วน

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) เท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางตรงขา้ม กับอตัรา

ผลตอบแทนการจ่ายปันผล (Dividend Yield) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE), อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA), 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TA) และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของ ธญัญา เจริญ

ภกัดี (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลกับ

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัประเภทธุรกิจโรงแรม ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่า 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ไม่มี
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ความสัมพนัธ์ กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล(Dividend Yield) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 

95 เปอร์เซ็นต ์และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของ วิสา รัตตประดิษฐ์ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนการจ่ายปันผลกบัอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจด

ทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) และอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย  ์ (ROA) ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายปันผล 

(Dividend Yield Ratio) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ แต่ในส่วนของอตัราการ

หมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (TA) และอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ยงัไม่พบวา่มีงานวิจยั

ใดท่ีทาํการศึกษาเร่ืองเดียวกนัโดยใช้อตัราส่วน 2 ตวัน้ี จึงเป็นการพิสูจน์ได้ว่า นกัลงทุนไม่

สามารถใช้อตัราส่วนทั้ง 4 อตัราส่วนท่ีกล่าวมา มาเป็นตวัวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของอตัรา

เงินปันผลตอบแทนได ้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินปันผลตอบแทนของกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค

มากท่ีสุด คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทาง

บญัชี ซ่ึงนักลงทุนสามารถท่ีจะนาํอตัราส่วนดงักล่าวน้ี มาพิจารณาคาดการณ์อตัราเงินปัน

ผลตอบแทนของแต่ละบริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้วา่จะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั  

 2. การเปล่ียนแปลงอตัราเงินปันผลตอบแทนของกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค มีผล

มาจากปัจจยัหลายๆด้าน เช่น ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ภาวะอุตสาหกรรม ผล

ประกอบการของบริษทั นโยบายของบริษทั นโยบายของรัฐบาล หรืออาจรวมถึงภยัธรรมชาติ

ต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรม ฯลฯ ดงันั้น นักลงทุนควรวิเคราะห์ขอ้มูลหลายๆ

ด้าน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 

เพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รอบคอบ และไดผ้ลประโยชน์สูงสุด 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน 
จากการลงทุนหลกัทรัพย์กลุ่ม SET50 ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND RATE OF 
RETURN FROM INVESTMENT OF SECURITIES LISTED IN SET50 

 
วชิาญ มีสุขสบาย3   ดร. ภทัรณชัชา  โชติคุณากิตติ4 

---------------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั
ต่างๆ ไดแ้ก่ P/E  P/BV  DY  NPM  ROA และ ROE กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีผา่นการคดัเลือก 50 อนัดบัแรก
และยงัคงอยู่ในกลุ่ม SET50 Index ติดต่อกนัอย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีระหว่างเดือนมกราคม 
2554 ถึงธนัวาคม 2556  รวม 38 ตวัอยา่ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์เป็นรายรายไตรมาสจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวม 12 ไตรมาส 

ผลการศึกษา พบว่า หลักทรัพย์ BJC มีอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 
34.865%  TMB มีอตัราส่วน P/E สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 33.665 เท่า BEC มีอตัราส่วน P/BV 
สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 14.498 เท่า DTAC มีอตัราส่วน DY สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 10.850% 
SCB มีอตัราส่วน NPM สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 36.298%  BEC มีอตัราส่วน ROA สูงท่ีสุดโดย
มีค่าเฉล่ียท่ี 58.276%  และ ADVANC มีอตัราส่วน ROE สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 71.306% 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินสําคญั 3 ตวั ไดแ้ก่ P/E  P/BV  
และ NPM มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 
รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง P/E ท่ีสามารถใช้การพยากรณ์ถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม 
SET50 ท่ีจะลงทุนได้แม่นยาํมากท่ีสุด เน่ืองจาก P/E มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดถึง 27 หลกัทรัพย ์ ในทางตรงกนัขา้ม DY  ROA และ 
ROE กลบัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 

                                                           
3 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
4 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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รายไตรมาสในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ
เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 โดยรวมกลบัไม่พบความสัมพนัธ์ของทุก
อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 รายไตร
มาสในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 
ค าส าคัญ: หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50, อตัราส่วนทางการเงิน, อตัราผลตอบแทน 

 
ABSTRACT 

This study had objectives to study relationship of important financial ratios, 
including  P/E,  P/BV,  DY,  NPM,  ROA, and ROE with rate of returns from investing 
securities listed in The Stock Exchange of Thailand (SET), in which were ranged in SET50 
Index for consecutive 3 years during January 2011 and December 2013, totally 38 samples.  
They were quarter-based data collected from SET via http://www.setsmart.com in total of 12 
quarters. 

The finding revealed that BJC had the highest rate of return with the mean of 
34.865%. TMB had the highest P/E ratio with the mean of 33.665 times.  BEC had the 
highest P/BV ratio with the mean of 14.498 times. DTAC had the highest DY ratio with the 
mean of 10.850%. SCB had the highest NPM with the mean of 36.298%. BEC had the 
highest ROA with the mean of 58.276%. And, ADVANC had the highest ROE with the mean 
of 71.306%. 

The results of hypothesis testing showed that 3 important financial ratios, including 
P/E, P/BV and NPM, had positive relationship with rate of returns from investing SET50 
securities in basis of quarter at statistical significance level of 0.01.  Especially for P/E, it 
could be used to concisely forecast the rate of return the most because it had positive 
relationship with rate of returns from 27 securities.  On the contrary, DY, ROA, and ROE had 
negative relationship with rate of returns from investing SET50 securities in basis of quarter 
at statistical significance level of 0.01.  And, the whole financial ratios had no relationship 
with the rate of return in basis of quarter at statistical significance level of 0.01.  

 
KEY WORDS:  SET50 SECURITIES, FINANCIAL RATIOS, RATE OF RETURN 
 

http://www.setsmart.com/
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บทน า 

ในปัจจุบนัทางเลือกในการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ โดยหน่ึงทางเลือกคือการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงส่ิงท่ีผูล้งทุนต้องการจากการลงทุนคือการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย ์
(Capital Gain) หรือเงินปันผล (Dividend) เป็นตน้ ซ่ึงผลตอบแทนจาการลงทุนท่ีผูล้งทุนไดรั้บ
จะมากหรือนอ้ยนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของ
รัฐบาล ความผนัผวนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก และฐานะการเงินและผลดาํเนินงานของ
บริษทั โดยงานวจิยัของกิตติคุณ แกว้มนู (2557) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลง
ทางบญัชีในงบการเงินต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้น: กรณีบริษทัในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า งบการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางบญัชีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์โดยเป็นไดท้ั้งในดา้นบวกและดา้นลบข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงทางบญัชีดงักล่าว
วา่ส่งผลกระทบอยา่งไรต่อมูลค่าของบริษทั 

ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพยเ์ป็นหน่ึงในผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี
ผูล้งทุนคาดหวงั ซ่ึงเกิดจากการนาํราคาหุ้นท่ีขายไดห้กัดว้ยราคาหุ้นท่ีซ้ือมา ซ่ึงโดยธรรมชาติ
ของผูล้งทุนนั้นตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด ดงันั้น การท่ีจะทราบถึงทิศทางการเปล่ียนแปลง
ของราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นส่ิงท่ีสําคญั ผูล้งทุนจึงควรใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental analysis) และการ
วิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค (Technical analysis) สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานนั้นจะใช้
ขอ้มูลภายนอก ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย และขอ้มูลภายใน ไดแ้ก่ ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีนกัลงทุนนิยมใชใ้นการพิจารณาเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะ
ลงทุน ดงัเช่นงานวิจยัของแกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทาง
การเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบว่า อตัราส่วนทางการเงินส่วนใหญ่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน
มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด้ โดยอตัราส่วนทางการเงิน
ดงักล่าว ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E)  อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตาม
บญัชี (P/BV) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY ratio)  อตัรากาํไรสุทธิ (NPM)  อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (ROE) ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ไดแ้สดงให้เห็นว่าการพิจารณา
ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพยเ์ป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์และจาก
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การศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยพ์บว่าอตัราส่วนทาง
การเงินมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อราคาของหลกัทรัพยเ์ช่นกนั ดงันั้นหากผูล้งทุนมีความรอบรู้
และทาํการศึกษาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของหลักทรัพย์เป็นอย่างดีจะทาํให้ผูล้งทุน
สามารถเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีระดบัอตัราผลตอบแทนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้
ลงทุนภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นแต่ละช่วงเวลา อยา่งไรก็ตามงานวิจยัในอดีตเป็น
การศึกษาเพียงบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น ซ่ึงในตลาดหลกัทรัพยมี์หลกัทรัพยใ์หเ้ลือกรวมกนั
ทั้งส้ิน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมแยกย่อยเป็น 29 หมวดธุรกิจ ผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนไดต้าม
ความสนใจในแต่ละบุคคล แต่หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมจาก
ผูล้งทุนเป็นจาํนวนมาก มีปริมาณการซ้ือขายหนาแน่นในแต่ละวนั และการจะเขา้ไปอยูใ่นกลุ่ม
น้ีไดต้อ้งผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวก่้อน จึงทาํให้นกัลงทุนเกิด
ความมัน่ใจไดว้า่หากลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีวา่จะไดรั้บผลตอบแทนเป็นท่ีพึงพอใจ  

ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจเลือกศึกษาความสัมพันธ์อัตราส่วนทางการเงินกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาก
อตัราส่วนทางการเงิน 6 ตวัแยกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มอตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น และ
อัตราเงินปันผลต่อราคาตลาด และกลุ่มอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร ได้แก่ 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อ
หุ้น โดยคาดหวงัวา่ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนกัลงทุนในการใชป้ระกอบการ
พิจารณาตดัสินใจลงทุนและอา้งอิงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน
และอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนสําหรับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  อีกทั้งจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อนกัวิเคราะห์ท่ี
ประยกุตใ์ชป้ระกอบการวเิคราะห์ขอ้มูลและแนะนาํผูล้งทุนต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินแบบรายตัวและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินแบบโดยรวมและอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
สมมติฐานของการวจัิย 
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1. อตัราส่วนทางการเงินแบบรายตวัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. อตัราส่วนทางการเงินแบบโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัและมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
ไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย์
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาทิศทางและระดบัความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงิน
สําคญัท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและวาง
แผนการลงทุนให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและไดผ้ลตอบแทนท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัสามารถ
นาํไปใชอ้า้งอิงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทน
ในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนต่อไป  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิเคราะห์ท่ีประยุกต์ใช้
ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลและแนะนาํผูล้งทุน ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนว
ทางการดําเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของอัตราส่วนทางการเงินในการใช้เป็น
เคร่ืองมือวเิคราะห์ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยดึงดูดกลุ่มนกัลงทุน
ใหม้าลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัมากข้ึนต่อไป 
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แนวคิด 

แนวคิดในการศึกษาความสัมพนัธ์อตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยครอบคลุมเน้ือหาสําคญั
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

สํานกังานบญัชีชวัร์แทคแอคเคาน์ต้ิง (2554) ผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รายไดต้ามปกติ เช่น ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลสําหรับการลงทุนใน
พนัธบตัรหรือหุน้ต่างๆ  กาํไรจากการซ้ือขายหุน้ในกรณีท่ีขายหุน้สามญัไดร้าคาท่ีสูงกวา่ราคาท่ี
ซ้ือมา  ค่าเช่าในท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละนาํไปให้ผูอ่ื้นเช่าไดร้ายไดเ้ป็นค่าเช่า และ
ผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น สิทธิการออกเสียงเลือกคณะกรรมการของบริษทั โอกาสไดรั้บเลือกเป็น
ผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายของบริษทั และสิทธิในการซ้ือขายหุ้นใหม่ไดใ้นราคาพิเศษใน
กรณีลงทุนในหุน้สามญั 

มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2554) ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดท่ีทาํหนา้ท่ี
เช่ือมโยงระหว่างผูมี้เงินออมกบัผูท่ี้ตอ้งการเงิน ซ่ึงเปล่ียนเงินออมไปเป็นการลงทุน ทั้งใน
ระบบของการให้สินเช่ือและการพฒันาหลกัทรัพยห์ลกั นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีในการซ้ือขาย

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น 

(P/E) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทาง
บญัชีต่อหุน้ (P/BV) 

อตัราเงินปันผลต่อราคาตลาด (DY) 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
(ROA) 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ROE) 

อัตราผลตอบแทนจาก
ก า ร ล ง ทุ น ห ลัก ท รั พ ย์
ก ลุ่ ม  SET5 0  ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
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หรือแลกเปล่ียนเงินตราด้วย  จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดการเงินหมายถึงตลาดท่ีอาํนวยความ
สะดวกในการโอนหรือเปล่ียนมือของสินทรัพยท์างการเงินจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง    

สุมาลี อุณหะนันทน์  (2549) ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญในรูปของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ากกาํไรส่วนต่างของราคา โดยไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนในส่วน
ของเงินปันผลใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i (Ri) 
Ri = [(Pit – Pit-1)/Pit-1] *100 
The Institute of Chartered Accountants of India (2013); จตุพร ตงัคธชั (2557) สําหรับ

สูตรทัว่ไปในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์จากตน้ทุนของหุ้นสามญัโดยรวม
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเขา้ไปดว้ย ดงัน้ี 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i (Ri) 
Ri = [((Pit – Pit-1)/ Pit-1 + (Dit/Pit-1)] *100 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) ไดจ้ดัทาํดชันีราคา SET50 Index และ 

SET100 Index ซ่ึงต่างเป็น Composite Index และมีค่าดชันีเร่ิมตน้ 1,000 จุดเพื่อใชเ้ป็นดชันี
ราคาหุน้สําหรับแสดงระดบัและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามญั 50 และ 100 ตวัท่ีมีมูลค่า
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง โดยมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูงและสมํ่าเสมอ
และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนดการปรับรายการหลักทรัพย์ ซ่ึงมีการ
กาํหนดให้พิจารณาปรับรายการหลกัทรัพยท่ี์ใช้ในการคาํนวณ SET50 Index และ SET100 
Index ทุก 6 เดือนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
ภาวะการณ์ในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนเขา้ใหม่หรือการเพิ่มทุนของบริษทัจด
ทะเบียนซ่ึงอาจส่งผลให้หุ้นสามญับางตวัท่ีไม่ไดถู้กคดัเลือกมาก่อนมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึน
และสามารถนาํมาใชใ้นการคาํนวณ SET50 Index และ SET100 Index ได ้

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) การวเิคราะห์ขอ้มูลบริษทัเป็นขั้นสุดทา้ยของ
การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใชค้ดัเลือกบริษทัท่ีมีความเหมาะสมต่อการลงทุน 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการประเมินระดบัความสามารถของบริษทัในดา้นต่างๆ โดย
ไม่ใช้ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข แต่เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของบริษทั ลกัษณะการ
ดาํเนินงานของบริษทั แผนงานท่ีบริษทัคาดวา่จะดาํเนินการในอนาคต การเช่ือมโยงผลกระทบ
ของภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่ีมีต่อธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้มูลบริษทัในเชิงคุณภาพจึงมี
ความสาํคญัอยา่งมากท่ีจะช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถคาดการณ์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีต่อบริษทัได ้ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์
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ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดแ้ก่ BCG Matrix และ SWOT Analysis  และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Approach) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยประเมินจากตวัเลขท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อใช้
ในการบ่งบอกถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในช่วงท่ีผ่าน ซ่ึงเคร่ืองมือสําคญัท่ีนิยมใชแ้ละ
ช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ อตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงปกติการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจบริษัทในด้านต่างๆ ไดแก่ สภาพคล่อง 
ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ความสามารถในการทาํกําไร และ
ความสามารถในการก่อหน้ี มากข้ึนโดยนักลงทุนมกันิยมใช้อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น 
(P/E)  และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (P/BV) รวมถึงอตัราเงินปันผลต่อราคา
ตลาด (Dividend Yield Ratio) เน่ืองจากการเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัราคาของหลกัทรัพย ์

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ (2557); El-Dalabee  (2013); Tsuj (2014); 
Swarnalatha and Dhinesh  (2014) การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์งบ
การเงินเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงปริมาณระหว่างตวัแปรในงบการเงินต่างๆ ท่ีเป็นรายงาน
ทรัพย์สิน หน้ีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ และประเมินประสิทธิภาพของผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงสามารถนาํไปช่วยในการพิจารณาความสัมพนัธ์เชิง
คุณภาพไดด้ว้ย โดยสามารถนาํอตัราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของตวัเองในปีต่างๆ  
หรือเปรียบเทียบกบัค่าอุตสาหกรรมเดียวกนัในมวลรวมโดยเฉล่ีย โดยคาํนึงถึงขนาดและความ
เหมาะสมต่างๆ ดว้ย และ เปรียบเทียบกบัธุรกิจเดียวกนัท่ีเป็นตน้แบบ (Benchmark)  ในปี
เดียวกนั  

Brigham and Ehrhardt (2002: 86) อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาดแสดงถึงราคาหุ้นต่อ
กาํไรของบริษทั กระแสเงินสด และมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น ซ่ึงช่วยบอกถึงความคิดของนัก
ลงทุนท่ีมีต่อผลดาํเนินการท่ีผา่นมาและต่อไปในอนาคตของบริษทั หากอตัราส่วนทางการเงิน
ประเภทและกลุ่มอ่ืนบ่งช้ีถึงทิศทางท่ีดี อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาดก็มกัมีแนวโนม้ดีตามไป
ดว้ย โดยราคาหุน้คาดวา่จะสูงข้ึน 

อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดท่ีสําคัญและเก่ียวข้องโดยตรงกับราคาตลาดของ
หลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคล้องกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพย์ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (Price Earning (P/E) Ratio) 
ราคาตลาดของหุน้สามญัต่อหุน้  หน่วย: เท่า 
               กาํไรต่อหุน้ 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (Market-to-Book Value (P/BV) Ratio) 
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  ราคาตลาดของหุน้สามญัต่อหุน้    หน่วย: เท่า 
มูลค่าทางบญัชีของหุน้สามญัต่อหุน้ 
อตัราเงินปันผลต่อราคาตลาด (Dividend Yield Ratio: DY) 
          เงินปันผลต่อหุน้         x100  หน่วย: ร้อยละ 
ราคาตลาดของหุน้สามญัต่อหุน้     
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) 
กาํไรสุทธิ  x 100 หน่วย: ร้อยละ 
  ขายสุทธิ  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Returns on Assets: ROA) 
      กาํไรสุทธิ      x 100 หน่วย: ร้อยละ 
สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (Returns on Equity: ROE) 
      กาํไรสุทธิ       x 100 หน่วย: ร้อยละ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
มลิวรรณ ปินทรายมูล (2551) ได้ศึกษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีสามารถอธิบาย

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการชาํระหน้ี และอตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด  ใชข้อ้มูลหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม 
SET50 ระหว่างปี 2545-2549 และใช้วิธีทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผล
การศึกษา พบวา่ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น อตัราส่วนกาํไรต่อราคาตลาด 
อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรากาํไรสุทธิต่อ
หุ้นสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์และเม่ือแยกการทดสอบเป็นราย
กลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น สามารถอธิบาย
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดถึ้ง 4 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มเกษตรและอาหาร 
กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มบริการ และกลุ่มทรัพยากร อตัราส่วนกาํไรต่อราคา
ตลาด สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้2 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และกลุ่มทรัพยากร ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้นนั้นสามารถอธิบายผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดเ้พียงบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น 
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ปิยะ พงังา (2552) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัรา
ผลตอบแทนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั 3 ประเภท ไดแ้ก่อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (P/BV ratio) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E ratio) และอตัรา
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DY ratio) กบัอตัราผลตอบแทนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่ม Set50 Index ระหวา่งปี 2547 ถึงปี 2550 รวม 16 ไตรมาส และใชก้าร
วิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร  ผลการศึกษา พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัทั้ง 3 ประเภทมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระดบัท่ีตํ่ามาก  

เสาวรส ตนัติวงศ์กร (2552) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั
อตัราผลตอบแทนหลักทรัพยใ์นดัชนีเซ็ท 50 โดยมีวถัตุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 Index ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัอตัราส่วนทางการเงิน 6 ตวั ประกอบดว้ย อตัราส่วนราคาตลาด
ต่อกาํไรสุทธิ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีอยูใ่นกลุ่ม SET50 Index ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2546 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 
2550 และใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดสําหรับทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศึกษา พบว่า อัตราส่วนทางการเงินท่ีทําการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 Index ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบั
ตํ่า โดยมีเพียงอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทน
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 Index ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ธาราทิพย ์สิริจินดา (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั
อตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีอธิบายฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานของ
บริษทัใน 4 มุมมองๆ ละ 1 อัตราส่วน ได้แก่ ด้านความสามารถในการทาํกําไร ด้าน
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์ด้านสภาพคล่องทางการเงิน และดา้นมูลค่าทางตลาด กบั
อตัราผลตอบจากการลงทุนในหลักทรัพย์   และใช้ข้อมูลอตัราส่วนทางการเงินและอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยไม่รวมบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและบริษทัท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการ
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ดาํเนินงานระหวา่งปี 2549-2552 ผลการศึกษา พบว่า อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี
ต่อหุ้น (P/BV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์สาํหรับอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย ์อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
และอตัรากาํไรสุทธิ (NPM) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

นราวชิญ ์นวลงาม (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัการ
เปล่ียนแปลงผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มโดยรวมท่ีคิดจากสินทรัพยสุ์ทธิสูงถึง
ร้อยละ 62.73 ของตลาดทั้งหมด และเลือกศึกษา 5 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย   โดยเลือก
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 5 ดา้น ไดแ้ก่ อตัราส่วนกระแสเงินสด อตัราส่วนแสดงสภาพ
คล่อง อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ทาํกาํไร และอตัราส่วนการสร้างหน้ี แบบรายไตรมาสระหวา่งนัท่ี 31 มีนาคม 2547 ถึงวนัที 30 
มิถุนายน 2552 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กบัอตัราเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ในการคาดการณ์เก่ียวกบัอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการลงทุน ตัวแทนของนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสําหรับใช้
วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานในการลงทุนหลกัทรัพย์   ซ่ึงใช้สถิติไคสแควร์ของเพียร์สันในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบวา่ ทุกอตัราส่วนทางการเงินท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงิน
ปันผลต่อราคาตลาด (DY Ratio) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย ซ่ึงนกัลงทุนไม่สามารถนาํเอาอตัราส่วนต่างๆ ดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์เพื่ออา้งอิง
ในการพยากรณ์ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บได ้

ไพสิฐ โกวิทยามงคล (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั
ผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์
และทิศทางของอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการพยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราการหมุนของสินทรัพย์ อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทน
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ต่อสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี ใชข้อ้มูลหลกัทรัพย์
ในกลุ่ม SET50 ระหวา่งปี 2550 ซ่ึงเป็นปีก่อนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและปี 2551 ซ่ึงเป็นปีท่ี
เกิดวกิฤตทางเศรษฐกิจ จาํนวน 25 หลกัทรัพย ์และใชส้ถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน (Pearson Correlation Coefficient) ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบวา่ ก่อนวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ มีเพียงอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล และในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ มีอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนราคาตลาด
ต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ง 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
อตัราผลตอบแทนรวม อตัราผลตอบแทนจากการขายหลกัทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผล ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย  ์2 รูปแบบ คือ อตัราผลตอบแทนรวมและอตัราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผล  และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนในตลาด
หลกัทรัพย ์2 รูปแบบเช่นเดียวกนั แต่เป็นอตัราผลตอบแทนรวมและอตัราผลตอบแทนจากการ
ขายหลกัทรัพย ์

Kheradyar (2011) ไดศึ้กษาอตัราส่วนทางการเงินในฐานะตวัพยากรณ์เชิงประจกัษข์อง
ผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์(Financial Ratios as Empirical Predicators of Stock Return) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อทดสอบบทบาทของอตัราส่วนทางการเงินในฐานะตวัพยากรณ์เชิงประจกัษ์
ของผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากรายได ้(Earning yield: EY) และอตัรามูลค่าทางบญัชีต่อราคาตลาด 
(Book-to-market (B/M) Ratio) จากการศึกษาขอ้มูลหลกัทรัพยใ์น Bursa Malaysia ระหวา่ง
เดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธนัวาคม 2552  

ผลการศึกษา พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนจาก
หลกัทรัพย ์โดยอตัรามูลค่าทางบญัชีต่อราคาตลาด (Book-to-market (B/M) Ratio) สามารถใช้
พยากรณ์ผลตอบแทนจากหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY ratio) และ
อตัราผลตอบแทนจากรายได้ (EY ratio)  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY ratio) 
สามารถใชพ้ยากรณ์ไดดี้กวา่อตัราผลตอบแทนจากรายได ้(EY ratio) แต่อตัราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล (DY ratio) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์

ระเบียบวธีิวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณจากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์
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ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัทั้ง 6 ตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น 
(P/E) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (P/BV)  อตัราเงินปันผลต่อราคาตลาด 
(DY)  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) และอตัรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม 
SET50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (2557)  ท่ีกล่าวไวว้า่นกัลงทุนนิยมใชอ้ตัราส่วน P/E    P/BV และ Dividend 
Yield Ratio  ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดกบัราคาของหลกัทรัพยใ์นการวิเคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจลงทุน ร่วมกบัการใชอี้ก 3 อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการศึกษาประกอบกนั ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความน่าเช่ือถือจากการมีสภาพคล่องในการซ้ือ
ขายสูงและสมํ่าเสมอและมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดการปรับรายการ
หลกัทรัพย ์โดยเลือกศึกษาหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ผ่านการคดัเลือก 50 
อนัดบัแรกและยงัคงอยูใ่นกลุ่ม SET50 Index ติดต่อกนัอยา่งต่อเน่ืองตลอด 3 ปีระหวา่งเดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 รวม 38 ตวัอยา่ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์เป็นแบบรายไตร
มาสจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยบนเวบ็ไซต ์http://www.setsmart.com รวม 12 ไตร
มาส  ซ่ึงสถิติต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าตํ่าสุด (Minimum)  ค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และการ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์พหุของเพียร์สัน (Pearson’s Multiple Correlation) 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา 
ใน 38 หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 พบวา่ หลกัทรัพย ์BJC มีอตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุดโดย

มีค่าเฉล่ียท่ี 34.865%  ตามมาดว้ย  MAKRO มีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนท่ี 22.943%  และ 
DTAC มีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนท่ี 21.619% ตามลาํดบั TMB มีอตัราส่วน P/E สูงท่ีสุด
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 33.665 เท่า BEC มีอตัราส่วน P/BV สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 14.498 เท่า DTAC 
มีอตัราส่วน DY สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 10.850% SCB มีอตัราส่วน NPM สูงท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียท่ี 36.298%  BEC มีอตัราส่วน ROA สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 58.276%  และ ADVANC 
มีอตัราส่วน ROE สูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 71.306% 

2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
อตัราส่วนทางการเงินสําคญั 3 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนหลกัทรัพย์กลุ่ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น(P/E)  อตัราส่วน
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ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (P/BV) และอตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM)  อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 โดยรวมกลบัไม่พบความสัมพนัธ์ของทุก
อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 รายไตร
มาสในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานแบบรายหลกัทรัพย์ 

Pearson Correlation 
อตัราส่วนทางการเงิน 

P/E  P/BV  DY  NPM ROA ROE 
ADVANC 0.022 -0.408 0.370 -0.229 -0.496 -0.472 
AOT -0.215 0.263 -0.595 -0.025 0.022 0.003 
BANPU 0.397 0.382 -0.297 0.352 0.150 0.182 
BAY 0.677 0.418 -0.508 0.314 0.286 -0.121 
BBL 0.683 0.512 -0.611 -0.097 -0.069 -0.446 
BCP 0.252 0.128 0.242 0.447 -0.133 -0.032 
BEC 0.343 -0.103 -0.123 -0.348 -0.387 -0.406 
BGH -0.070 -0.168 -0.117 -0.039 -0.227 -0.282 
BH 0.500 0.067 -0.187 0.247 -0.552 -0.423 
BIGC -0.438 -0.302 0.640 -0.333 -0.521 -0.311 
BJC -0.374 -0.370 0.538 0.662 0.528 -0.353 
BLA 0.015 0.298 0.275 0.034 0.239 0.303 
BTS -0.195 0.305 -0.718 -0.290 -0.116 -0.110 
CPALL 0.011 -0.173 0.295 0.152 0.330 -0.738 
CPF -0.024 0.265 0.066 0.254 0.211 0.191 
CPN 0.110 -0.053 -0.644 0.056 -0.204 -0.083 
DELTA 0.339 0.306 -0.405 0.092 0.364 0.367 
DTAC  -0.309 -0.302 0.315 0.677 0.213 -0.628 
EGCO 0.299 0.161 -0.222 0.188 0.586 0.483 
GLOW 0.000 -0.287 0.403 -0.056 -0.332 -0.367 
HMPRO -0.211 -0.011 -0.147 -0.577 0.134 -0.412 
IVL 0.159 0.029 -0.058 -0.164 -0.347 -0.337 
KBANK 0.678 0.349 -0.034 0.128 -0.770 -0.695 
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KTB 0.526 0.320 -0.437 0.031 -0.534 -0.341 
LH 0.381 0.303 -0.298 -0.135 -0.506 -0.506 
MAKRO -0.182 -0.328 0.551 -0.260 -0.602 -0.605 
MINT -0.083 0.400 -0.692 0.158 0.289 0.260 
PS 0.706 0.552 -0.594 0.103 -0.379 -0.429 
PTT 0.686 0.740 -0.681 0.448 0.152 0.153 
RATCH 0.435 0.291 -0.016 -0.020 0.349 0.296 
ROBINS -0.494 -0.454 0.533 0.258 -0.400 -0.683 
SCB 0.473 0.341 -0.428 -0.004 -0.060 -0.785 
SCC 0.154 0.291 -0.113 0.059 -0.048 -0.011 
SCCC 0.170 0.193 -0.140 -0.533 -0.146 -0.348 
TCAP 0.480 0.660 -0.587 -0.395 0.032 -0.435 
TMB 0.217 0.687 -0.376 0.228 -0.136 -0.094 
TOP 0.504 0.809 -0.484 0.460 0.146 0.187 
TUF 0.365 0.236 -0.072 0.102 0.088 0.122 
เชิงบวก (+) 27 26 11 22 17 11 
เชิงลบ (-) 11 12 27 16 21 27 
รวม 38 38 38 38 38 38 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้า่มีเพียง 3 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
มากกวา่คร่ึงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 ไดแ้ก่ P/E  P/BV และ NPM โดย P/E มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด รวม 27 หลกัทรัพย ์
  
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานแบบโดยรวม 

  Rate of Return P/E  P/BV  DY  NPM ROA ROE 

Pearson Correlation 1.000 0.082 0.064 0.008 -0.022 0.037 0.003 
Sig. (2-tailed)   0.079 0.172 0.859 0.641 0.426 0.941 
N 456 456 456 456 456 456 456 
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   N = 38 หลกัทรัพย์ๆ  ละ 12 ไตรมาส 
จากตารางท่ี 2 สรุปได้ว่าทุกอัตราส่วนทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพยเ์ป็นส่วนมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแบบรายตวั 
พบว่า อตัราส่วน P/E  P/BV และ NPM มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยม์ากกวา่คร่ึง แสดงวา่อตัราส่วนทั้ง 3 ตวัน้ีสูงข้ึนอาจเป็นผลมาจากราคาตลาดของหุ้น
ท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมีผลบวกต่อ P/E และ P/BV และผลกาํไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมีผลบวกต่อ NPM ก็จะทาํ
ใหอ้ตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 เพิ่มสูงตาม ซ่ึงนกัลงทุนสามารถนาํอตัราส่วน 
3 ตวัน้ีมาใชว้ิเคราะห์และวางแผนการลงทุนให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัได ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การใช ้P/E ในการพยากรณ์ถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ท่ีจะลงทุน
ไดแ้ม่นยาํมากกวา่ P/BV และ NPM  เน่ืองจากการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดถึง 27 หลกัทรัพยแ์ละทาํให้ P/E และ P/BV ไดรั้บความนิยมใช้
วิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พื่อลงทุนท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดของ Stowe, Robinson, Pinto and 
Mcheavey (2002: 183 อา้งถึงในสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2557: 112) ในทางตรงกนัขา้ม อตัราส่วน DY  ROA และ ROE กลบัมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กล่าวคือ การเพิ่มข้ึนของเงินปันผลและกาํไรสุทธิเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
สินทรัพยร์วมและส่วนของเจ้าของอาจทาํให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 
ลดลงแทนหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มได ้จึงอาจพิจารณาไดว้า่อตัราส่วน 3 
ตวัหลงัน้ีไม่มีความน่าเช่ือถือในการนาํมาใช้วิเคราะห์ถึงการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้

อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาแบบโดยรวมกลบัไม่พบความสัมพนัธ์ของทั้ง 6 อตัราส่วน
ท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ความแตกต่างของ
อุตสาหกรรม SET50 Index รวม 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทรัพยากร 
บริการ และเทคโนโลยี   และความแตกต่างของช่ือเสียง ขนาดองค์กรหรือธุรกิจ และลกัษณะ
การดําเนินงานในแต่ละบริษัทหรือหลักทรัพย์ ตลอดจนปัญหาความสัมพนัธ์กันเองของ
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อัตราส่วนต่างๆ  ซ่ึงส่งผลทําให้ข้อมูลทางการเงินอย่างเช่นอัตราส่วนต่างๆ ของแต่ละ
หลกัทรัพยมี์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูงและแตกต่างกนั เม่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการ
วเิคราะห์ร่วมกนัแบบโดยรวมจึงทาํใหไ้ม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและมีผลการศึกษาท่ี
แตกต่างไปจากการศึกษาแบบรายหลกัทรัพย ์ ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจยึดผลการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินแบบรายตวัและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม 
SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นหลกั โดย
นาํมาใช้กาํหนดกรอบแนวความคิดปรับปรุงใหม่ท่ีได้จากผลการศึกษา (Modified Model) 
ต่อไป   ทั้งน้ี ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งผลการศึกษาของมลิวรรณ ปินทรายมูล (2551) ท่ี
ศึกษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ์
กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ อตัราส่วนมูลค่าตลาด
ต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นสามารถอธิบายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งในส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสามารถอธิบายถึงผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ได้เช่นกัน   ปิยะ พงังา (2552) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงินกับอตัราผลตอบแทนหุ้นสามญัในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (P/BV) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร
ต่อหุ้น (P/E) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในระดบัท่ีตํ่ามาก แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DY) ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระดบัท่ี
ตํ่ามาก  เสาวรส ตนัติวงศก์ร (2552) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นดชันีเซ็ท 50 พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิมี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET50 Index ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ธาราทิพย ์สิริจินดา (2553) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน
กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์พบวา่ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (P/BV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของอตัรากาํไรสุทธิ (NPM) ท่ี
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นราวิชญ ์
นวลงาม (2553) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับการเปล่ียนแปลง
ผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์กรณีศึกษา กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศไทย พบว่า 
อตัราเงินปันผลต่อราคาตลาด (DY) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) และอตัรา
ผลตอบแทนส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงนกัลงทุนไม่
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สามารถนาํเอาอตัราส่วนต่างๆ ดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์เพื่ออา้งอิงในการพยากรณ์ผลตอบแทน
ท่ีจะไดรั้บได ้แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของอตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM) ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ใน
ประเทศไทย และไพสิฐ โกวิทยามงคล (2553) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินกบัผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ในช่วงท่ีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนในตลาด
หลกัทรัพยท์ั้ง 3 รูปแบบ และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีมีความสัมพนัธ์กบั
ผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 รูปแบบ แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของก่อนวิกฤตทาง
เศรษฐกิจท่ีพบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผล และในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีพบวา่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยแ์ละอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนใน
ตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 3 รูปแบบ  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับนักลงทุน 
นกัลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยค์วรตระหนกัเสมอวา่ระดบัผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บมกัเพิ่มข้ึนตามระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดรับกบัแนวคิดของสํานกังานบญัชีชวัร์
แทคแอคเคาน์ต้ิง (2554) เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรับไดแ้ละ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน โดยอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่
ในระดบัตํ่าเม่ือหลกัทรัพยด์งักล่าวมีอตัราส่วน P/E และ P/BV ตํ่า ซ่ึงถือวา่สามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์ได้ถูกแต่ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีไม่สูงตามหลักแนวความคิด
พื้นฐาน “High risk  High return‛   ดงันั้น หากอตัราส่วนดงักล่าวสูง ผูล้งทุนอาจตดัสินใจเลือก
ซ้ือหุ้นในราคาท่ีสูงเม่ือมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของบริษัทท่ีมีแนวโน้มจะให้
ผลตอบแทนท่ีสูงในอนาคต ยกตวัอย่างจากผลการศึกษาท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียอตัราส่วน P/E ของ 
BBL และ TMB เท่ากบั 11.764 และ 33.665 ซ่ึงแสดงว่า 2 หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงินเดียวกนัน้ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนแตกต่างกนั โดย TMB จะให้ผลตอบแทนท่ีสูง
กวา่และมีราคาหรือตน้ทุนในการลงทุนท่ีสูงกวา่ 

อย่างไรก็ตามอตัราส่วนดงักล่าวยงัไม่สามารถใช้เป็นดชันีบ่งช้ีถึงความคุม้ค่าต่อการ
ลงทุน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาถึงขอ้มูลด้านอ่ืนๆ ให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจเลือกลงทุนดว้ย ทั้ง
อตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ อยา่งเช่น NPM และ  PEG ท่ีเป็นการเพิ่มการประมาณค่าการเติบโต
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ของกาํไรท่ีสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบนัมากข้ึน รวมถึงอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ และ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบร่วมกนัดว้ย   

สําหรับนักลงทุนรายใหม่ท่ีเร่ิมตดัสินใจเลือกลงทุนหลกัทรัพยแ์ต่ยงัมีความรู้ความ
ชาํนาญเก่ียวกบัวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อวางแผนและตดัสินใจลงทุนสามารถนาํวิธีการดาํเนินการ
ศึกษาและผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ต่อการวางแนวทางการลงทุนเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจไดง่้ายและมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกจิ 
ถึงแมก้ารศึกษาในคร้ังน้ีจะบ่งช้ีวา่ P/BV เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนเช่นกัน แต่อตัราส่วนดังกล่าวน้ียงัมีข้อจาํกัดตามแนวคิดของ 
Stowe, Robinson, Pinto and Mcheavey (2002: 183 อา้งถึงในสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557: 129-130) ท่ีกล่าวไวว้า่อตัราส่วนน้ีคาํนวณจากการใช้
ขอ้มูลมูลค่าทางบญัชีท่ีอาจทาํใหม้องขา้มรายการในงบกาํไรขาดทุนท่ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อ
มูลค่าทางธุรกิจในอนาคตได ้ผูบ้ริหารบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจึ์งควรเอาใจใส่ในทุกดา้นพร้อม
กนั ไม่ควรละเลยส่วนใดส่วนหน่ึงไป เน่ืองจากทุกส่วนมีความสําคญัและความเก่ียวพนักนัใน
การสร้างความสาํเร็จต่อการดาํเนินธุรกิจ 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสามารถนาํวิธีการดาํเนินการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ศึกษา
และวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับอตัราผลตอบแทนเพื่อให้
สามารถใช้ขอ้มูลทางการเงินท่ีได้ไปวางแผนการดาํเนินงานส่งผลทาํให้ผลการดาํเนินงานมี
ส่วนช่วยส่งเสริมอตัราส่วนทางการเงินสําคญัให้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทน ซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมความน่าสนใจในการลงทุนต่อหลกัทรัพยข์องบริษทัและดึงดูดให้กลุ่มนกัลงทุน
เลือกลงทุนมากข้ึน อีกทั้ง ผูบ้ริหารยงัสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวไปพยากรณ์ผลการดาํเนินงาน
ในอนาคตและวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  
1. จากการศึกษาความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุ พบวา่ อตัราส่วน

ทางการเงินมีความสัมพนัธ์เองโดยมีค่า r มากกว่า 0.80 เป็นจาํนวนมากเกือบทุกหลกัทรัพย ์
ยกเวน้ HMPRO  ท่ีไม่ปรากฏว่าอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กันเอง ในขณะท่ี
หลกัทรัพย ์BANPU และ MAKRO มีอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองมากท่ีสุดถึง 
9 คู่เท่ากนั ซ่ึงอาจทาํให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือลดลงไดแ้ละแสดงถึงนยับางประการ
อย่างเช่นการใช้อัตราส่วนวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินแทนกันได้ โดยรายละเอียดของ
ความสัมพนัธ์กนัเองของอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 
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2. ควรทาํการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินในกลุ่มอ่ืน รวมถึงการศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่ม 
SET100 และในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเพิ่มเติมเพื่อได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมมุมมองท่ี
หลากหลายมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบต่อไป 

3. ควรพิจารณาเลือกศึกษาขอ้มูลแบบรายเดือนร่วมด้วยเพื่อทาํการเปรียบเทียบผล
การศึกษาในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมากข้ึน ตลอดจนการขยายขอบเขตดา้นช่วงระยะเวลาของ
ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาจาก 3 ปีเป็น 5 ปีเพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากการศึกษาถึงแนวโนม้ทางการลงทุน
ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์มอืถือ  Smart Phone ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

 

Factor Influencing on Decision Making for buying Instant Smart Phone of 
Consumer in Bangkok Area 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และสถานภาพ ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และเพื่อศึกษาการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 7,980,000 คน ในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัฉลากจาก 50 เขต ใน
กรุงเทพมหานครฯ ให้เหลือ 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนเขตทั้งหมดไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขอ้มูลในการศึกษา สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  t-test (Independent Samples Test) F-Test (One-Way ANOVA) และการ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) กาํหนดนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จากผลวิจยัคร้ังน้ีจากกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-25 ปี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทั/หา้งร้าน มีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่ในดา้นเพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัรายไดต่้อเดือน มีผลการทดสอบท่ีแตกต่างกนั จะมีเพียงดา้นสถานภาพท่ีมีผลทดสอบท่ี
ไม่แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัการ
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ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ผลการทดสอบพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แสดงวา่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ, Smart Phone 
 
Abstract 

The study on factors that influence the decision making in purchasing Mobile Smart 
Phone of consumers in Bangkok, Thailand objectives are to explore the personal factors 
comprises of gender, age, occupation, monthly income and status, explore the mix marketing 
on product, prize, market channel, and market promotion, and to study the decision making in 
purchasing Mobile Smart Phone of consumers in Bangkok. The sample included in this study 
was the population in Bangkok 7,980,000 person. In this research, the researcher used the 
Simple Random Sampling by using a lucky draw of 5 districts from total of 50 districts in 
Bangkok, which estimated 10% of total districts and using the table of Taro Yamane (Suchat 
Prasithrathsinthu, 2005) with the 95% confidence interval and the error value at ± 5 level, 
arrived sample of 400 people. The questionnaires were used to collect the data. Statistical 
analysis used t-test (Independent Samples Test) F-Test (One-Way ANOVA) and Correlation 
Analysis with statistical significant at 0.05 level. 

The demographic data of respondents: The result of study in sample total of 400 
people found that most of sample were female, at the age range of 20-25 years, occupation 
are the employee of company/store, monthly income is 15,001-20,000 baht and single status. 

The testing of hypotheses on the demographic factors found mostly in terms of sex, 
age, occupation, and monthly income found different in result except the status factor that 
found no different result. The result on hypotheses testing of the relationship between the 
marketing mix in terms of product, pricing, distribution channels and market promotion with 
the decision in purchasing a smart phone, the results showed that there is the same direction 
of relationships, which mean the marketing mix factors have an association with the decision 
making in purchasing a smart phone. 
Keywords: Marketing mix, Decision making, Smart Phone 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาํให้มีการพฒันาคิดคน้ส่ิง

อาํนวยความสะดวกสบายต่อการดาํเนินชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
เสริมปัจจยัพื้นฐานของการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งดีและผลกัดนัให้มีการพฒันาระบบติดต่อส่ือสารท่ี
เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิต
ของคนยุคใหม่ ท่ีตอ้งการความสะดวกสบายมีความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท ์
จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโทรศพัท์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีบทบาทสําคญัในชีวิตประจาํวนัคน
ทัว่ไปในสังคมซ่ึงในปัจจุบนัโทรศพัทไ์ดถู้กพฒันาให้มีความทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้มากข้ึน  ทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ตามรุ่นท่ีตนเองสนใจ 
และโทรศพัทท่ี์ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัคือสมาร์ทโฟนท่ีมีเทคโนโลยีและซอฟตแ์วร์ใหม่ๆ  
ผลิตออกมาได้ตรงใจผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง  และมีวางจาํหน่ายไปอย่างแพร่หลายทาํให้
สินคา้เขา้ถึงลูกคา้ในหลายช่องทาง ซ่ึงทาํให้ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการสามารถเปรียบเทียบราคา
สินคา้และบริการก่อนการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน ในขณะท่ีผูข้ายเองก็
ใช้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากลูกคา้มาเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสินคา้และบริการ เพื่อให้ตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้และตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นกนั ดงันั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงมี
การนาํแนวคิดทฤษฎีทางดา้นปัจจยัทางการตลาดหรือหลกั 4P เขา้มาช่วย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
(ฉตัยาพร  เสมอใจ, 2549) 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกคา้โดยการสนองความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่ก็ไดผ้ลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยสินคา้บริการและความคิดผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์  (Utility) และมีมูลค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึงมูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินอนัเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้
ในการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่า (Value) กบัราคาของผลิตภณัฑ์ถา้
มูลค่าสูงกวา่หรือเหมาะสมกบัราคาลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ 
 3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดโดยสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่
ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัทางการตลาดส่วนกิจกรรมในการกระจายสินคา้ประกอบดว้ยการ
ขนส่งการคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ผลิตภณัฑร์ะหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใช้
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พนักงานขายทาํการขายโดยตรง  (Personal Selling) หรือใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร (Non-personal Selling) 

จากความสามารถของสมาร์ทโฟนและการแข่งขนัทางการตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนทาํให้
ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรรมและปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนผูบ้
ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯซ่ึงผลจากการศึกษาจะทาํให้ทราบข้อมูลท่ีเป็นป ระโยชน์
เก่ียวกบัพฤติกรรรมและปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนและเป็นแนวทาง
สําหรับผูป้ระกอบหรือผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใช้ในการวางแผนการดาํเนินธุรกิจและการทาํ
การตลาดของสมาร์ทโฟนได ้

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน และ
สถานภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 7,980,000 คน ใน
การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
วธีิการจบัฉลากจาก 50 เขต ในกรุงเทพมหานครฯ ใหเ้หลือ 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวน
เขตทั้งหมด 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ‚แบบสอบถาม 
(Questionnaire)‛ โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม 4  ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัรายไดต่้อเดือน และสถานภาพ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น (Check-List) 

ตอนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเลือกสมาร์ทโฟ
นของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
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 ตอนที่ 3 การตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน ของผูบ้ริโภค ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที ่4 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open End) 
3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามระหว่างระยะเวลา 
พฤศจิกายน – ธันวาคม จาํนวน 400 ชุด ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใชค้่าสถิติ One Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบ
ค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล เพศ 
อายุ อาชีพ ระดบัรายได้ต่อเดือน และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ Correlation 
Analysis วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

4. ผลการวจัิยและข้อวจิารณ์ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล จากการสํารวจขอ้มูลส่วนบุคคล
พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 20-25 ปี มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทั/หา้งร้าน มีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด 
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(N=400) 

ผลความคิดเห็น 

x  S.D. แปลความ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.29 0.79 มาก 
2. ดา้นราคา 4.21 0.85 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.89 0.89 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.26 0.77 มาก 
รวม 4.16 0.82 มาก 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( x = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากในทุกด้านท่ีสอบถาม เช่น ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ( x = 4.29) ด้านส่งเสริมการตลาด ( x = 4.26) ด้านราคา ( x = 4.21) ด้านช่วง

ทางการจดัจาํหน่าย ( x = 3.89) ตามลาํดบั 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค 
 
ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค 
(N=400) 

ผลความคิดเห็น 

x  S.D. แปลความ 
1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ 4.34 0.70 มาก 
2. การคน้หาขอ้มูล   3.99 0.88 มาก 
3. การประเมินทางเลือก   4.20 0.74 มาก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 3.97 0.94 มาก 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 4.31 0.72 มาก 
รวม 4.16 0.79 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า การตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนภาพรวม อยู่ในระดบั

มาก ( x = 4.16)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากในทุกด้านท่ีสอบถาม เช่น 

ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ( x = 4.34) ดา้นความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ ( x = 4.31) ดา้นการ

ประเมินทางเลือก ( x = 4.20) ดา้นการคน้หาขอ้มูล ( x = 3.99) และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ( x = 
3.97) ตามลาํดบั 
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ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัรายได้ต่อเดือน และ

สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์การทดสอบ
สมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
สมมติฐานงานวจัิย ผลการทดสอบ 
- เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนท่ี
แตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

- อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนท่ี
แตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

- อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน
ท่ีแตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานงานวจัิย (ต่อ) ผลการทดสอบ (ต่อ) 
- ระดับรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
โฟนท่ีแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 
ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
สมมติฐานงานวจัิย ผลการทดสอบ 
ปั จ จัย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ก า ร ต ล า ด ใ น ด้ า น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

มีความสัมพนัธ์ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นราคา มีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

มีความสัมพนัธ์ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

มีความสัมพนัธ์ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

มีความสัมพนัธ์ 
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5. การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยั  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟ
นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และสถานภาพมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั 

1.1  ผลการวิเคราะห์พบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ มีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนในดา้นการคน้หาขอ้มูล  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซ้ือ 
และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 118-
123) ท่ีกล่าววา่ เพศเป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ตวัหน่ึงท่ีใชแ้พร่หลาย เน่ืองจากความ
ต้องการของผู ้บริโภคหรืออัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ จะมีความเก่ียวข้องอย่างสูงกับตัวแปร
ประชากรศาสตร์ 

1.2 ผลการวเิคราะห์พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนข
องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในการตดัสินใจซ้ือ มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก 
และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 85-94) 
กล่าววา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั 

1.3 ผลการวิเคราะห์พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ และดา้นการคน้หา
ขอ้มูล มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนในด้านการประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2541: 85-94) กล่าววา่อาชีพแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้ และ
บริการท่ีแตกต่างกนั 
 1.4 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดา้นการคน้หาขอ้มูล มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541: 85-94) กล่าววา่โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือ รายไดข้องบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ
อาํนาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงิน 
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 1.5 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ท    โฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบวา่มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
โฟนในทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ สุพิน   จินดาหลวง (2552) ได้
ทาํการศึกษาเร่ือง ‚การศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีการเลือกใชร้ะบบโทรศพัท ์เคล่ือนท่ีของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่‛ พบวา่เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชร้ะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตามเพศและรายได ้พบวา่ เพศและรายไดท่ี้ต่างกนั มีปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชร้ะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 
 2.1 ผลการวิเคราะห์พบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด กับการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในทุกด้าน ไดแ้ก่ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงด้านท่ีให้ให้ค่า
ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ 
หวนศรี (2541 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน
จงัหวดัพะเยา พบว่าปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประกอบ
ไปดว้ย ปัจจยัดา้นราคา ดา้นตวัผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย รวมทั้งผล
การศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในจงัหวดั
พะเยา จาํแนกตามอาชีพและรายไดน้ั้น พบวา่ตวัแปรทั้งสองเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และรายไดเ้ป็นตวักาํหนดความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

6. กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระดาํเนินจนสําเร็จลุล่วงได ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.

รุจาภา แพ่งเกษร ซ่ึงไดรั้บเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมไดส้ละเวลาอนัมีค่าเพื่อตรวจสอบแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีมาโดยตลอด 
รวมทั้งอาจารยทุ์กท่านท่ีเคยอบรมสั่งสอนใหค้วามรู้แก่ผูว้จิยั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพย์ 
กรณศึีกษา หลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ ระหว่างปีพ.ศ. 2552-2557 

(RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND 
STOCK PRICES: A CASE STUDY OF THE MARKET 

FOR ALTERNATIVE INVESTMENT (MAI) 
FOR THE YEARS 2009-2014) 

 

ชยวนิท ์บุญมี 5   ดร. ภทัรณชัชา  โชติคุณากิตติ 6 
---------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน 9 ตวั 
ไดแ้ก่ P/B    BVPS   EPS  Current Ratio  D/E   NPM   ROA  ROE  และ Total Assets 
Turnover กบัราคาหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  36  ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์แสดงราคาปิด ณ วนั
ทาํการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและอัตราส่วนทางการเงินครบทั้ง 9 ประเภทท่ีเลือก
ทาํการศึกษาและครบทุกไตรมาสตลอดช่วงระยะเวลาระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ในปีพ.ศ.2552 ถึง
ไตรมาสท่ี 2 ในปีพ.ศ.2557 รวม 20 ไตรมาสเป็นระยะเวลา 5 ปี บนเว็บไซต ์
http://www.setsmart.com  

ผลการศึกษา พบว่า อตัราส่วน P/B ของหลกัทรัพย ์ADAM มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 
13.749 เท่า อตัราส่วน BVPS ของหลกัทรัพย ์TMW มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั  27.182 บาทต่อหุ้น   
อตัราส่วน EPS ของหลกัทรัพย ์TMW มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 0.875 บาทต่อหุ้น   อตัราส่วน 
Current Ratio ของหลกัทรัพย ์BROOK มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 17.764 เท่า   อตัราส่วน D/E 
ของหลกัทรัพย ์TIES มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 66.104 เท่า   อตัราส่วน NPM ของหลกัทรัพย ์AF 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 26.842%  อตัราส่วน ROA และ ROE ของหลกัทรัพย ์BOL มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด เท่ากบั 30.211% และ 34.489% ตามลาํดบั   และอตัราส่วน Total Assets Turnover ของ
หลกัทรัพย ์UKEM มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 1.979 เท่า   ในขณะท่ีราคาปิดของหลกัทรัพย ์TMW 

                                                           
5 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   
   มหาวทิยาลยัรังสิต 
6 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

98 

 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 23.025 บาทต่อหุ้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อตัราส่วน P/B มี
ความสัมพนัธ์ (เชิงบวก) มากท่ีสุดกบัราคาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ (32 หลกัทรัพย)์ ตามมาดว้ย
อตัราส่วน  BVPS ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ (เชิงบวก) มากท่ีสุดกบัราคาของ 2 หลกัทรัพย ์และเม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์โดยรวม พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่  D/E ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ, อตัราส่วนทางการเงิน, ราคาหลกัทรัพย ์
 
ABSTRACT 

This study had objectives to study relationship between 9 financial ratios, including 
P/B, BVPS, EPS, Current Ratio, D/E, NPM, ROA, ROE, and Total Assets Turnover and 
stock prices of 36 MAI securities, in which their closing prices were available on last trading 
day of each quarter and their mentioned financial ratios could be accessed for each quarter in 
consecutive five years from the 3rd quarter of 2009 till 2nd quarter of 2014 via the website 
‚http://www.setsmart.com‛.  

Findings revealed that P/B ratio of ADAM had the highest mean with 13.749 times;  
BVPS ratio of TMW had the highest mean with  27.182 baht per share; EPS ratio of TMW 
had the highest mean with 0.875 baht per share; Current ratio of BROOK had the highest 
mean with 17.764 times; D/E ratio of TIES had the highest mean with 66.104 times; NPM 
ratio of AF had the highest mean with 26.842%; ROA and ROE ratios of BOL had the 
highest mean with 30.211% and 34.489% respectively; Total Assets Turnover of UKEM had 
the highest mean with  1.979 times.   Meanwhile, closing price of TMW had the highest 
mean with 23.025 baht per share.  Results of hypothesis testing indicated that P/B ratio had 
positive relationship with stock prices in MAI the most (32 securities), followed with BVPS 
ratios for 2 securities.  And, the whole results showed that major financial ratios had 
relationship with stock prices in MAI at statistical significance level of 0.05 but D/E ratios 
had no relationship with stock prices in MAI at statistical significance level of 0.05. 

 
KEY WORDS:  MAI, FINANCIAL RATIOS, STOCK PRICES 
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บทน า 

สภาวะอัตราเงินเฟ้ือท่ีเพิ่มข้ึนสวนทางกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีแนวโน้มลดลง 
ประกอบกบัการออกพระราชบญัญติัการประกนัเงินฝากแบบจาํกดัการประกนัวงเงินฝาก ทาํ
การออมทรัพยก์บัธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีได้รับผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบ้ียเงินฝากไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนและมีความเส่ียงมากข้ึน  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีมีความน่าสนใจจากการไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกวา่และ
หลายรูปแบบจากเงินปันผล ราคาหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มค่า และสิทธิในการไดหุ้้นหรือซ้ือหุ้นเพิ่มใน
ราคาท่ีตํ่ากวา่ทอ้งตลาด อยา่งไดก้็ตาม การลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะมีความเส่ียงตามมาดว้ย 

ตลาดทุนนบัว่ามีบทบาทและความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรวมของ
ประเทศจากการเป็นแหล่งระดมเงินจากผูมี้เงินออมและอาํนวยความสะดวกในการเช่ือมโยง
ระหวา่งผูมี้เงินออมกบัผูต้อ้งการใชเ้งิน โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน
หรือหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนเพื่อขายให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนโดยทัว่ไปในตลาดแรก 
(Primary Market) เพื่อไดเ้งินมาสําหรับใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ และมีตลาดรอง (Secondary 
Market) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นแหล่งกลางส่งเสริมสภาพคล่องให้แก่หลกัทรัพย์ท่ี
สามารถซ้ือขายเปล่ียนมือความเป็นเจา้ของหลกัทรัพยไ์ด ้ โดยตลาดทุนท่ีใหญ่และกวา้งขวาง
ท่ีสุดในประเทศไทยคือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: 
SET) ซ่ึงกิจการท่ีสามารถเขา้ไประดมทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้อ้งมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้
หลงั IPO ตั้งแต่ 300 ลา้นบาทข้ึนไปจนอาจกลายเป็นปัญหาท่ีทาํให้ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพจาํนวน
มากแต่มีทุนจดทะเบียนขนาดเล็กไม่สามารถเขา้ไประดมทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้(อาํนาจ โง
สวา่ง, 2557) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือวา่เป็นแหล่งส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละแหล่งระดม
เงินทุนระยะยาวท่ีมีวิวฒันาการอยา่งต่อเน่ืองท่ีไดจ้ดัตั้งตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (Market for 
Alternative Investment) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 และเปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2542 ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วหลัง IPO ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทก็สามารถเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสําคญัต่อการพฒันา
ประเทศ เน่ืองจากการเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจหน่ึงท่ีสําคญัของประเทศ (ทิพวรรณ แม่น
สาํรวจการ, 2550: 1-2; อาํนาจ โงสวา่ง, 2557) ซ่ึงครอบคลุมการดาํเนินงานดา้นการผลิต การคา้ 
และการบริการ (พชัรา อุ่ยเจริญ, 2553: 1)   โดยในปี 2556 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมี
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มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 4,454,939.6 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของมูลค่า
ผลิตภณัฑม์วลรวมทั้งหมดของประเทศ และมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.8 (สํานกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2557)  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ เร่ิมใชด้ชันีตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai Index) เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2545 (ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ, 2557) 
และมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จากก่อตั้งในปี 2544 มีบริษทัจดทะเบียนเพียง 3 บริษทั โดยมี
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 427 ลา้นบาท  และมีมูลค่าการซ้ือขาย  1,993 ลา้นบาท (เอ้ือ อุ
ปีชฌาย,์ 2556: 2) แต่เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2558 มีบริษทัจดเทียนทั้งส้ิน 112 บริษทั และมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 423,538.86 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 99,089.43 จากปี 2544  ทั้งน้ี ใน
ปีพ.ศ.2557 มีมูลค่าการซ้ือขาย 7,311,622.29 ลา้นบาท   เพิ่มข้ึนร้อยละ 366,765.10 จากปี 2544 
ตามลาํดบั (ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ, 2558;  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)  

เม่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอก็ถือเป็นอีก
ช่องทางการลงทุนสําหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไวภ้ายใตร้ะดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงการลดความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไวส้ามารถ
ทาํได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมกันํา
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บมาคาํนวณหาราคาตลาดหรือตน้ทุนท่ียอมรับไดอ้ยา่งเช่นการใชอ้ตัราเงิน
ปันผลและอตัราเติบโตมาคาํนวณหาตน้ทุนของหุ้นสามญัสําหรับกิจการ เน่ืองจากราคาตลาด
หรือตน้ทุนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมความคุม้ค่าเพื่อตดัสินใจ
เลือกลงทุน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีอตัราส่วนมูลค่าตลาดจึงไดน้าํราคาตลาดของหุน้สามญัมาร่วม
วเิคราะห์ดว้ย ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/B) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนแสดงราคา
หุน้เทียบเท่ากบัมูลค่าทางบญัชีของหุน้สามญั (พนูศกัด์ิ แสงสันตแ์ละกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 
2552: 34-46) ทั้งน้ี อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชว้ิเคราะห์ผลการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัหรือหลกัทรัพยต่์างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจาํเป็นต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ  โดย
ลกัษณะการวิเคราะห์มีความแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ได้แก่   เจ้าหน้ีการค้าให้ความสนใจในการวิ เคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้าน
ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นของกิจการ ในขณะท่ีเจา้หน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวให้ความ
สนใจในการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินดา้นความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและการ
ชาํระคืนเงินตน้  สําหรับนกัลงทุนให้ความสนใจในการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินด้าน
ความสามารถในการทาํกาํไรและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน (พชัรา อุ่ยเจริญ, 2553: 
1-2) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจและเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการ
ใช้อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัทและหลักทรัพย์ในตลาด
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หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินแต่ละประเภทแสดงผลการดาํเนินงานในแต่ละ
มุมมองแตกต่างกนัและย่อมมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ตกต่าง
กนัดว้ย   จึงเลือกทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินครอบคลุมครบ 5 กลุ่ม 
รวม 9 ประเภท ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (Market-to-Book Value: P/B) 
อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีของหุ้นสามญัต่อหุ้น (Book Value per Share: BVPS)  อตัราส่วน
กาํไรต่อหุ้น (Earning per Share: EPS) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วน
ของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity: D/E)  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit 
Margin: NPM) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Returns on Assets: ROA) อตัราผลตอบแทน
ส่วนของผูถื้อหุ้น (Returns on Equity: ROE) และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total 
Assets Turnover)  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ โดยผูว้ิจยัหวงัเป็น
อย่างยิ่งว่าผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนท่ีสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจดา้นการลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ จากการ
เลือกใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน อีกทั้ ง ยงัอาจจะเป็นโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในด้านการตรวจสอบและติดตาม
พฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนและการทาํงานของผูบ้ริหารบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ

แบบรายหลกัทรัพย ์ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ

แบบโดยรวม  

สมมติฐานของการวจัิย 
1. อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Market-to-Book Value: P/B) มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ  
2. อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีของหุ้นสามญัต่อหุ้น (Book Value per Share: BVPS) มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ   
3. อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น (Earning per Share: EPS) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

เอม็ เอ ไอ    
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4. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 
ไอ   

5. อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity: D/E) มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ   

6. อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ   

7. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Returns on Assets: ROA) มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ   

8. อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (Returns on Equity: ROE) มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ   

9. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทาํให้ได้ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานและฐานทางการเงินของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ จาํแนกตามอตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษา ซ่ึงสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพยากรณ์แนวโนม้การดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการตดัสินใจวางแผนการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินแต่ละประเภทกบั
ราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกั
ลงทุนหรือผูส้นใจลงทุนท่ีสามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือก
ลงทุนได ้

3. ทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการใช้เป็นข้อมูลส่วนหน่ึง
ประกอบการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนักลงทุนและการ
ทาํงานของผูบ้ริหารบริษทัได ้
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด 

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคา
หลกัทรัพย ์กรณีศึกษา หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ระหวา่งปีพ.ศ.2552-2557 ครอบคลุมเน้ือหาสําคญั
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) จดัตั้งภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะ
ยาวของธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กบัธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้หลงั IPO ไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นบาทจึงสามารถเขา้ไป
ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยตอ้งมีผลการดาํเนินงานต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีภายใตก้าร
จดัการของผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ  มีกาํไรสุทธิในปีล่าสุด
ก่อนยื่นคาํขอและมีกําไรสุทธิในงวดสะสมของปีท่ียื่นคาํขอ หรือมีมูลค่าราคาตลาดของ
หลกัทรัพยเ์กินกว่า 1,000 ลา้นบาทในกรณีท่ีมีผลการดาํเนินการเพียง 1 ปี  และมีจาํนวนผูถื้อ
หุ้นรายยอ่ยหลงัเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนแลว้ไม่นอ้ยกว่า 300 ราย ทั้งน้ี อตัราส่วนการถือ
หุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนจาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2557; อาํนาจ โงสวา่ง, 2557) 

รัตนา พฤกษมาศวงศ ์(2546: 14-15 อา้งถึงในสุวฒัน์ จรดล, 2552: 7-8) ตลาดทางการเงิน
สามารถแบ่งออกไดต้ามประสิทธิภาพไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า ซ่ึงเป็น
ตลาดท่ีใหข้อ้มูลในอดีต ซ่ึงนกัลงทุนไม่สามารถใชค้าดการณ์ผลตอบแทนหรือคาํนวณราคาใน

อตัราส่วนทางการเงิน 
1. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/B) 
2. อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีของหุน้สามญัต่อหุ้น (BVPS)  
3. อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (EPS) 
4. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 
5. อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) 
6. อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM) 
7. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
8. อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
9. อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (TA Turnover) 

 

 

ราคาหลกั 
ทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.set.or.th/&sa=U&ei=9JpYTbz7JMLtrAeC68ySBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGGEIBcKgazJTHjlt0dZptzv14P5g
http://www.google.co.th/url?q=http://www.set.or.th/&sa=U&ei=9JpYTbz7JMLtrAeC68ySBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGGEIBcKgazJTHjlt0dZptzv14P5g
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อนาคตเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีเกินปกติ  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง ซ่ึงเป็นตลาดท่ีให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ทาํให้ราคาของหลกัทรัพยมี์การตอบสนองหรือปรับตวัต่อ
ข่าวสารอยา่งรวดเร็ว และตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงเป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ท่ีนกัลงทุนไดรั้บ
ขอ้มูลทุกประเภทเท่าเทียมกนั โดยไม่มีนักลงทุนรายใดผูกขาดการได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีมีผลต่อ
ราคาหลกัทรัพย ์จึงไม่มีนกัลงทุนรายใดสามารถไดผ้ลตอบแทนท่ีเกินปกติ ราคาของหลกัทรัพย์
ในปัจจุบนัเป็นราคาท่ีตอบสนองต่อขอ้มูลภายในบริษทัหรือสะทอ้นต่อขอ้มูลทุกประเภทเต็มท่ี 
นกัลงทุนสามารถคาดคะเนราคาหุ้นจากงบการเงินท่ีไดรั้บ  และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั 
กล่าวคือ เป็นตลาดท่ีราคาของหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลในอดีต
และขอ้มูลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไทย (2554); สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(2554); ศนัสนีย ์ เทพปัญญา (2554); พูนศกัด์ิ แสงสันต์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552: 
34-46); สุวฒัน์ จรดล (2552: 5-7); มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ (2554); เพชรี ศิริกิจจาขจร
(2554); ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการคน้หา
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการจากงบการเงินของกิจการเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจทางการเงิน การวางแผน และควบคุมทางการเงิน ซ่ึงการวิเคราะห์งบ
การเงินสามารถดาํเนินการได้หลายแนวทาง  โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็น
เคร่ืองมือวิเคราะห์งบการเงินท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทางการเงินรายการหน่ึงกบัอีก
รายการหน่ึง หรือเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
สาํหรับใชป้ระโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพของผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการ 

- อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (Market-to-Book Value: P/B)     
ราคาตลาดของหุน้สามญัต่อหุน้  = เท่า     
มูลค่าตามบญัชีของหุน้สามญัต่อหุน้ 
เป็นอตัราส่วนแสดงราคาหุ้นเทียบเท่ากบัมูลค่าทางบญัชีของหุ้นสามญั ในมุมมองของ

กิจการ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีน้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจการสร้างความมัง่คัง่
ให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่ประสบความสําเร็จ แต่ในมุมมองของนกัลงทุนกลบัเป็นผลดีจากการซ้ือหุ้น
สามญัไดถู้ก 

- อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีของหุน้สามญัต่อหุ้น (Book Value per Share: BVPS)  
  

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญั   = บาท 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้  
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เป็นอตัราส่วนแสดงส่วนของเจา้ของท่ีปรากฎตามมูลค่าบญัชี ณ วนัส้ินงวดหน่ึงสําหรับ
ผูถื้อหุน้สามญั 1 หุน้ 

- อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (Earning per Share: EPS) 
กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้สามญั  = บาท 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 
เป็นอตัราส่วนแสดงส่วนของกาํไรท่ีผูถื้อหุน้สามญั 1 หุน้จะไดรั้บในงวดหน่ึงๆ 
- อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน = เท่า 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการชาํระหน้ีสินระยะสั้ น โดยใช้เป็นเคร่ืองช้ี

ฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่ายิง่สูง ยิง่แสดงวา่บริษทัมีความคล่องตวั
มากและเจา้หน้ีระยะสั้ นมกัให้ความสําคญัต่ออตัราส่วนน้ีมาก เน่ืองจากการแสดงถึงโอกาส
ไดรั้บชาํระหน้ี 

 
- อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio: D/E) 
หน้ีสินรวม   = เท่า 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
เป็นอตัราส่วนท่ีใช้แสดงโครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษทัว่ามี

สัดส่วนของหน้ีสินรวมของบริษทัเม่ือเทียบกบัส่วนของทุนหรือส่วนของเจา้ของ เม่ือกิจการมี
กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการขายตํ่าและมีความเส่ียงสูง แต่ยงัแสดงถึงความสามารถในการ
ใชสิ้นทรัพยสู์งเม่ือกิจการสามารถดาํเนินการไดมี้กาํไร 

- อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) 
กาํไรสุทธิ x 100  = ร้อยละ 
ขายสุทธิ  
เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัในการทาํกาํไรหลงัจาก

หกัตน้ทุน ค่าใชจ่้ายต่างๆ และภาษีเงินไดแ้ลว้  
- อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือสินทรัพย ์(Returns on Investment: ROI หรือ 

Returns on Assets: ROA) 
กาํไรสุทธิ      x 100 = ร้อยละ 
สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
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เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไรของเงินลงทุนท่ีมาจาก 2 ส่วนไดแ้ก่ 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

- อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (Returns on Equity: ROE) 
กาํไรสุทธิ      x 100  = ร้อยละ 
ส่วนของผูถื้อหุน้  
เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วิเคราะห์และวดัผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หรือเงินทุนท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานให้เกิดผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็น
เจา้ของกิจการ 

- อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) 
ขายสุทธิ  = เท่า 
สินทรัพยร์วมเฉล่ีย  
สุวฒัน์ จรดล (2552) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคา

ตลาดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ พบวา่ อตัราส่วนทางการเงิน 7 
ตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วน Current Ratio,  D/E,  TIE,  NPM,  ROE,  P/E และ P/B มีความสัมพนัธ์
กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  แต่อตัราส่วน Quick Ratio,  
GPM,  ROA,  Receivable Account Turnover, DSO, Inventory Turnover, DSI, Fixed Assets 
Turnover, Total Asset Turnover,  DPS และ BVPS โดยอตัราส่วน ROE มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาของหลักทรัพย์มากท่ีสุดถึง 10 จาก 17 หลักทรัพย์ และเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั จึงสามารถนาํ ROE มาใช้เป็นตวับ่งช้ีการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอได ้  

เอ้ือ อุปีชฌาย์ (2556) ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ พบว่า กาํไรต่อหุ้น (EPS) และดชันีเอ็ม เอ ไอ มีความสัมพนัธ์ต่อราคา
หลกัทรัพยม์ากท่ีสุด 

ระเบียบวธีิวจัิย 
การศึกษาเป็นเชิงปริมาณเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ   ซ่ึงมีทั้งหมด 112 หลกัทรัพยแ์ละทาํการศึกษา 36  
ตวัอยา่งแสดงราคาปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสและอตัราส่วนทางการเงินครบทั้ง 
9 ประเภทท่ีเลือกทาํการศึกษาและครบทุกไตรมาสตลอดช่วงระยะเวลาระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ใน
ปีพ.ศ.2552 ถึงไตรมาสท่ี 2 ในปีพ.ศ.2557 รวม 20 ไตรมาสเป็นระยะเวลา 5 ปี บนเวบ็ไซต ์
http://www.setsmart.com โดยทาํการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสทั้งหมดและ
นาํเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
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ได้แก่ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01   

สรุปผลการวจัิย 
อตัราส่วนทางการเงินของ 36 หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ในปีพ.ศ.2552 

ถึงไตรมาสท่ี 2 ในปีพ.ศ.2557 พบวา่ 
P/B   หลกัทรัพย ์ADAM มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 13.749 เท่า) 
BVPS หลกัทรัพย ์TMW มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 27.182 บาทต่อหุน้) 
EPS  หลกัทรัพย ์TMW มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 0.875 บาทต่อหุน้) 
Current Ratio  หลกัทรัพย ์BROOK มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 17.764 เท่า) 
D/E  หลกัทรัพย ์TIES มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 66.104 เท่า) 
NPM  หลกัทรัพย ์AF มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 26.842%) 
ROA  หลกัทรัพย ์BOL มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 30.211%) 
ROE  หลกัทรัพย ์BOL มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 34.489%) 

Total Assets Turnover  หลกัทรัพย ์UKEM มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 1.979 เท่า) 
ราคาปิดหลกัทรัพย ์TMW มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 23.025 บาทต่อหุน้) 
 อตัราส่วนทางการเงินส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ BVPS, EPS,  Current Ratio,  NPM,  ROA,  
ROE และ Total Assets Turnover  มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แต่ P/B และ D/E ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 
ไอ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   โดย P/B มีความสัมพนัธ์ (เชิงบวก) มากท่ีสุดกบั
ราคาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ (32 หลกัทรัพย)์ ตามมาดว้ยอตัราส่วน  BVPS ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ 
(เชิงบวก) มากท่ีสุดกบัราคาของ 2 หลกัทรัพย ์

 

ตารางที่ 1  แสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาปิด
ของหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอแบบรายหลกัทรัพย์ 

หลกัทรัพย ์ P/B BVPS EPS 
Current 
Ratio 

D/E NPM ROA ROE 
Total 
Assets 
Turnover 

ADAM 0.506  -0.196 0.263 0.019 0.460 0.339 0.280 0.072 -0.014 

AF 0.852  -0.158 -0.460 -0.004 -0.003 
-
0.342 

-
0.524 

-0.466 -0.179 
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BGT 0.830  -0.571 0.090 -0.447 0.708 0.352 0.464 0.580 0.247 

BOL 0.856  0.378 0.048 -0.377 0.349 
-
0.106 

-
0.424 

-0.014 -0.421 

BROOK 0.847  0.827 0.427 -0.076 0.567 
-
0.134 

0.466 0.529 0.403 

BSM 0.947  0.607 0.583 0.455 0.093 0.552 0.825 0.798 0.600 

CHUO 0.917  -0.329 -0.383 -0.362 0.329 
-
0.487 

-
0.474 

-0.312 -0.023 

CMO 0.944  0.455 -0.034 -0.002 -0.379 0.147 0.373 0.449 0.335 

CPR 0.885  0.612 0.338 0.219 0.017 
-
0.231 

0.702 0.740 0.704 

DIMET 0.983  -0.755 -0.392 -0.657 0.731 
-
0.411 

-
0.729 

-0.732 0.691 

E 0.813  0.385 0.115 -0.161 0.075 0.308 0.490 0.484 0.307 
FOCUS 0.755  0.555 0.254 0.157 0.223 0.202 0.633 0.663 0.530 

ILINK 0.921  0.471 0.276 -0.867 0.853 0.244 
-
0.282 

0.247 -0.575 

IRCP 0.909  0.357 -0.210 0.505 -0.498 
-
0.080 

0.571 0.224 0.574 

KASET 0.922  0.292 0.542 -0.280 0.700 0.486 0.828 0.836 0.431 
MBAX 0.984  0.320 0.385 0.669 -0.482 0.359 0.769 0.792 0.751 
PICO 0.904  -0.017 0.230 -0.276 0.476 0.327 0.697 0.631 0.363 

PPM 0.983  0.788 -0.144 -0.724 0.275 
-
0.205 

-
0.054 

-0.038 -0.089 

PYLON 0.922  0.759 0.632 -0.035 0.408 0.573 0.554 0.702 0.429 
SALEE 0.989  0.070 0.213 -0.089 0.364 0.344 0.549 0.709 -0.015 

SIMAT 0.952  -0.207 -0.283 -0.041 -0.526 
-
0.081 

0.015 -0.134 0.133 

SLC 0.381 0.540* -0.419 0.082 0.075 
-
0.008 

0.461 0.375 0.028 

STAR 0.985  -0.338 0.142 -0.648 0.680 0.219 - -0.206 -0.107 
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0.108 

SWC 0.946  0.901 0.057 0.733 -0.340 
-
0.155 

0.115 0.218 0.174 

TAPAC 0.928  0.854 0.459 0.125 0.536 0.013 0.474 0.471 0.369 

TIES -0.532 0.776  -0.081 0.496 -0.617 
-
0.061 

0.136 0.368 -0.336 

TNDT 0.934  0.872 0.352 -0.543 0.368 0.045 
-
0.200 

0.029 -0.429 

TNH 0.878  0.794 0.145 0.176 0.380 
-
0.290 

-
0.599 

-0.594 -0.565 

TPAC 0.552 -0.018 
-
0.748* 

0.145 -0.020 
-
0.550 

-
0.516 

-0.554 0.088 

TRT 0.562  0.114 -0.210 -0.014 0.214 
-
0.298 

0.143 0.239 0.352 

TSF 0.630  -0.193 0.009 0.114 0.217 
-
0.031 

0.021 0.021 -0.253 

UKEM 0.890  0.580 0.405 0.603 -0.233 0.223 0.644 0.505 -0.154 
UMS 0.027 0.782 0.376 0.768 -0.684 0.437 0.734 0.788* -0.076 

YUASA 0.925  0.842 -0.326 0.790 -0.804 
-
0.330 

0.064 0.009 0.570 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและราคา
ปิดของหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอแบบรายหลกัทรัพย์ พบวา่ P/B ของ 32 หลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ 
(เชิงบวก) กบัราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด โดย  BVPS ของ 2 หลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ (เชิงบวก) 
กบัราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ SLC และ TIES   ในขณะท่ี EPS ของหลกัทรัพย ์TPAC   มี
ความสัมพันธ์ (เชิงลบ) กับราคาหลักทรัพย์มากท่ีสุด  และ ROE ของหลักทรัพย์ UMS มี
ความสัมพนัธ์ (เชิงบวก) กบัราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด    
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ตารางที ่2  แสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาปิด 
 ของหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอแบบโดยรวม 
  Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
ราคาหลกัทรัพย ์ 1.000   720 
P/B -.076 0.040 720 
BVPS .782(*) 0.000 720 
EPS .380(*) 0.000 720 
Current Ratio .107(*) 0.004 720 
D/E -0.067   0.072 720 
NPM .104(*) 0.005 720 
ROA .191(*) 0.000 720 
ROE .151(*) 0.000 720 
Total Assets Turnover .151(*) 0.010 720 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01*  N = 36 หลกัทรัพย ์x 20 ไตรมาส    

 
จากตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและ

ราคาปิดของหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอแบบโดยรวม พบว่า อตัราส่วนทางการเงิน BVPS, EPS, 
Current Ratio, NPM, ROA, ROE  และ Total Assets Turnover ความสัมพนัธ์กบัราคา
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่ P/B และ D/E  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรัตนา พฤกษมาศวงศ์ (2546: 
14-15 อา้งถึงในสุวฒัน์ จรดล, 2552: 7-8) ท่ีกล่าวไวว้า่ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นตลาดท่ี
ราคาของหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลของบริษทัทั้งในอดีตและในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 
และแนวคิดของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2554) ท่ีกล่าวไวว้า่การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็น
อีกแนวทางการวิเคราะห์หน่ึงจากงบการเงินของธุรกิจท่ีผ่านมาและในปัจจุบนัเป็นสําคญัเพื่อ
นาํมากาํหนดตวัแปรต่างๆ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายความถึงราคาของหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ จึงสามารถ
ยืนยนัไดว้า่ P/B และ BVPS เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัท่ีสามารถนาํมาพยากรณ์ราคา
ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอได ้ เน่ืองจากอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 2 ประเภท



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

111 

 

น้ีคาํนวณหรือสร้างข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินของบริษทัต่างๆ ซ่ึงมีความสําคญั
ต่อการวิเคราะห์ตลาดทาํให้เขา้ใจแนวโนม้และโอกาสการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรัตนา พฤกษมาศวงศ์ (2546: 14-15 อา้งถึงในสุวฒัน์ จรดล, 2552: 7-
8) ท่ีกล่าวไวว้่าตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นตลาดท่ีราคาของหลกัทรัพยมี์ความสัมพันธ์กบั
ขอ้มูลของบริษทัทั้งในอดีตและในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน และแนวคิดของสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2554) ท่ีกล่าวไวว้า่การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นอีกแนวทางการวิเคราะห์หน่ึงจากงบ
การเงินของธุรกิจท่ีผา่นมาและในปัจจุบนัเป็นสําคญัเพื่อนาํมากาํหนดตวัแปรต่างๆ ซ่ึงในท่ีน้ี
หมายความถึงราคาของหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุวฒัน์ จรดล (2552) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและ
ราคาตลาดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ พบวา่   Current Ratio,  
NPM  และ ROE มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีความสอดคลอ้งกบังานของสุวฒัน์ จรดล บางส่วนซ่ึง
พบว่าอตัราส่วน BVPS, ROA และ  Total Assets Turnover ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แต่อัตราส่วน  P/B และ D/E  มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ซ่ึงความไม่
สอดคลอ้งกนัของผลการศึกษาระหวา่งงานวจิยัอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของขอ้มูลในแต่
ละช่วงเวลาท่ีใช้ศึกษา จึงทาํอตัราส่วนบางตวัมีความสัมพนัธ์และไม่มีความสัมพนธ์กบัราคา
หลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเอ้ือ อุปีชฌาย ์
(2556) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ พบว่า 
อตัราส่วน EPS  มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
1. ถึงแมผ้ลการทดสอบสมมติฐานระบุวา่อตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบติั
ทุกอตัราส่วนทางการเงินมีความเก่ียวพนัต่อกนั นักลงทุนจึงควรศึกษาหลายอตัราส่วนทาง
การเงินประกอบกนัเพื่อให้เขา้ใจถึงศกัยภาพในการดาํเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทัท่ีจะ
เลือกลงทุน โดยอาจใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัอตัราส่วนความสามารถในการสร้างผลกาํไรท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและกบัอตัราส่วน P/B เน่ืองจาก
ผลการศึกษาบ่งช้ีว่าอตัราส่วนประเภทน้ีมีความสัมพนัธ์อย่างมากกับราคาหลักทรัพย์ โดย
ความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีมีมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ หาก 
P/B สูงแสดงว่าราคาหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ มีแนวโน้มท่ีจะสูงตาม นักลงทุนจึงอาจพิจารณา
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ชะลอการลงทุนและรอจนกวา่ P/B ลดลง ซ่ึงส่งสัญญาณวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ
มีแนวโนม้ท่ีจะลดลงท่ีเหมาะสมต่อการลงทุน โดยสอดคลอ้งกบับทความของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (2557) ท่ีระบุไวว้า่นกัลงทุนนิยมใชอ้ตัราส่วน P/B และ P/E ในการวิเคราะห์
หลกัทรัพยเ์พื่อตดัสินใจลงทุน 

นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยงัสามารถนําอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของแต่ละ
หลกัทรัพยม์าใชเ้ป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงประกอบการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนและการทาํงานของผูบ้ริหารบริษทัไดอี้กดว้ย 

2. ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง นกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ก่อนตดัสินใจเลือกลงทุนเพื่อลดความ
เส่ียง อย่างไรก็ตาม นกัลงทุนควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองการวิเคราะห์ประเภทอ่ืนๆ ประกอบ
กนัเพื่อสร้างความมัน่ใจมากข้ึน เช่นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคทางการลงทุนท่ีเป็น
ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้แต่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก 
ร่วมกบัการวิเคราะห์บริษทัในเชิงคุณภาพดว้ย  ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยลดระดบัความ
เส่ียงแต่เพิ่มความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนในหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  
1. จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระบุว่าทุกหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอมีอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ .80 
ข้ึนไป โดยหลักทรัพย์ DIMET มีอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กันเองมากท่ีสุด 
จาํนวน 17 คู่ สาํหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองมากท่ีสุด คือ ROA vs ROE 
จาํนวน 31 คู่ ตามมาดว้ย NPM vs EPS จาํนวน 25 คู่ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการเป็นอตัราส่วนท่ี
มีลกัษณะคล้ายคลึงกนัจากการนาํรายการทางการเงินท่ีเหมือนกนัมาคาํนวณ จึงสามารถนาํ
อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กันเองดังกล่าวน้ีมาใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์
กนัเองน้ีอาจไม่เหมาะสมในการนาํมาศึกษาสําหรับพยากรณ์พร้อมกนั ผูว้ิจยัจึงแนะนาํให้
การศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบถึงความสัมพนัธ์กนัเองเหล่าน้ีเพิ่มเติมอีกคร้ัง 

2. ควรทาํการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีใช้ศึกษาใน
คร้ังน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทางการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบมากข้ึน 

3. ควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์นตลาดอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ SET100 และ SET50 ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลในมุมมองอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษามากข้ึน 
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http://www.set.or.th/yourfirststock/6steps_03.html
http://www.mai.or.th/mai/topten.do?locale=th_TH
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อราคาทองค าในประเทศไทย 
ECONOMIC FACTORS INFLUENCING THE PRICE OF GOLD IN THAILAND 

วศิรุต สังขท์อง1 ดร.ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ2 (มหาวทิยาลยัรังสิต) 
------------------------------------------------------------------------ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาทองคาํ
ในประเทศไทย ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีศึกษา ประกอบไปด้วยราคานํ้ ามนัดิบโลก อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ราคาทองคาํในตลาดโลก 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่เดือน กนัยายน 
พ.ศ.2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน และวิเคราะห์มูลดว้ยเทคนิค วิธี
สมการถดถอยเชิงซอ้น  
 ผลการการวิเคราะห์พบว่า ราคาทองคาํในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ และราคานํ้ามนัดิบโลก มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ราคาทองคาํใน
ประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปร สามารถอธิบายราคาทองคาํในประเทศไทยได ้
99.9% อย่างไรก็ตามดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีมีผลกระทบต่อ ราคาทองคาํในประเทศไทย  
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the relationship between economic factors 
and Gold Price in Thailand. The economic factors in the study consisted of NYMEX Crude 
Oil, Exchange rate of Thai Baht to USD dollar, Consumer Price Index of Thailand, World 
Gold Price, Interests Rate 3 month. This study is based on monthly data from September 2009 
– August 2014, totally 60 months. Multiple Regressions was employed to analyze the data. 
 The results indicates that World Gold Price (WG), Exchange rate of Thai Baht to 
USD dollar (USDX), NYMEX Crude Oil (NYMEX) are positively correlated to the gold 
price of Thailand which the three independent variables can explain gold price 99.9 percent. 
However Consumer Price Index of Thailand (CPI), Interests Rate 3 month (IN) did not have 
statistical significance to explain the Gold price in Thailand. 
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บทน า 
 สมาคมทองคาํ (2557) ทองคาํเป็นการออมชนิดหน่ึงท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมาช้านาน โดย
การซ้ือขายทองคาํในประเทศไทยนั้นในอดีต จะเป็นไปในลกัษณะซ้ือขายกนัโดยตรงและมีการ
แลกเปล่ียนสินคา้เกิดข้ึนจริง ณ ราคาวนัซ้ือขายท่ีกาํหนดในแต่ละวนั และการซ้ือขายทองคาํใน
ประเทศไทยนั้น จะอยู่ในรูปของเคร่ืองประดบั หรือทองรูปพรรณ เช่น สร้อยคอ กาํไล ต่างหู 
สร้อยขอ้มือเหล่าน้ีเป็นตน้ ต่อมาการซ้ือขายทองคาํไดมี้การเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ มี
ขอ้มูลข่าวสารกระจายไปทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว การซ้ือขายมีความสะดวก จึงนาํไปสู่การลงทุน
ในทองคาํมากข้ึนทั้งการลงทุนในทองคาํทางตรง ในทองคาํแท่ง หรือในสัญญาซ้ือขายทองคาํ
ล่วงหนา้ (Gold Futures) ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX)  
 อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2553) กล่าวว่าความไม่แน่นอนต่างๆท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็น สภาวะ
เศรษฐกิจท่ีมีการผนัผวน สถานการณ์ราคานํ้ ามนั สถานการณ์บา้นเมือง ดชันีความเช่ือมัน่ทาง
เศรษฐกิจ และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่ิงเหล่าน้ีล้วน ทาํให้ราคาของ
ทองคาํ ทั้งทองรูปพรรณและทองคาํแท่ง ไดมี้การปรับตวัข้ึนลงอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัความ
ตอ้งการในทองคาํเร่ิมเปล่ียนแปลงไปโดยความตอ้งการบริโภคทองคาํท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะ
การบริโภคเพื่อการลงทุน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงราคานํ้ ามนัดิบโลก อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ เงินดอลล่าร์สหรัฐ ดชันี
ราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป ราคาทองคาํในตลาดโลก อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน มีผลกระทบ
ต่อราคาทองคาํในประเทศไทย 
สมมติฐานการวจัิย 
          ราคานํ้ ามนัดิบโลก อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีราคาผูบ้ริโภค
ทัว่ไป ราคาทองคาํในตลาดโลก อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน มีผลต่อราคาทองคาํใน
ประเทศไทย 
ขอบเขตของการวจัิย  

ขอบเขตด้านเน้ือหา จะทาํการศึกษาถึงการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ ราคาทองคาํใน
ประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดศึ้กษาถึงขอ้มูล
ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2552 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 จาํนวน 60 เดือน ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
จากตาํรา รายงานการวิจยั เว็บไซต์ ข้อมูลจากสถาบนัต่างๆ ได้แก่ สมาคมผูค้ ้าทองคาํแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมทองคาํโลก ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก  

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษาวจัิยคร้ังนี้ 
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ราคานํ้ามนัดิบโลก 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ราคาทองคาํในตลาดโลก 

ราคาทองคาํในประเทศไทย 

 1.1 เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวราคาทองคาํในประเทศไทย เพื่อใช้
ประมาณการแนวโน้วของราคาทองคําในอนาคต และใช้เป็นแนวทางในการลงทุนให้มี
ประโยชน์สูงสุด 
 1.2 เพื่อใชป้ระกอบการวางแผนในการซ้ือขายและใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนใน

ทองคาํ 
กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทองคาํ ทองคาํเป็นธาตุลาํดบัท่ี 79 มีสัญลกัษณ์ Au ทองคาํ
เป็นโลหแข็งสีเหลือง มีคุณสมบติัสําคญัเป็นโลหะท่ีอ่อนและเหนียว ไม่ละลายใน
กรด ชนิดใดเลย แต่สามารถละลายไดอ้ยา่งชา้ๆ ในสารละลายผสมระหวา่งกรดดิน
ประสิวและกรดเกลือจุดเด่นของทองคาํอยู่ท่ีสีเหลืองสว่างสดใส และมีความ
สุกปร่ังมีประกายมนัวาวสะดุดตา มีความคงทน หายาก นาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ได ้
คุณประโยชน์ของทองคาํโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัอญัมณี 
หรือใชเ้ป็นความมัน่คงทาเศรษฐกิจการคลงั และใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆอีกมาก 

2. อุปสงค ์และอุปทาน 
3.  แนวความคิดการกาํหนดราคา 
4. แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุนในทองคาํ 
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5. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ จะข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ต่างๆ เช่น ค่าเงินดอลล่าร์ อตัราดอกเบ้ีย ดีมานด์ ซัพพลายในตลาดโลก เงินเฟ้อ 
สถานการณ์ความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศ ปริมาณ
ทองคาํในตลาดโลก หรือแมแ้ต่เทศกาลต่างๆเป็นตน้ 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปัทมา ทองเปลวไพโรจน์ (2554) ได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์และการคาดการณ์ราคา
ทองคาํแท่งในประเทศไทย แบ่งการศึกษาออกเป็นการศึกษาปัจจยัท่ี มีผลกระทบต่อราคาทองคาํ
แท่งในประเทศไทย และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในตลาดต่างประเทศ และการ
คาดการณ์ราคาทองคาํแท่งในประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์แบบวิธี Two-stage Least Squares 
และแบบวธีิ Ordinary Least Squares (OLS) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบบทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2550 ถึง เดือนมิถุนานยน พ.ศ.2554 จาํนวนทั้งส้ิน 54 เดือน  ตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษาคือ ราคาขายทองคาํแท่งในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาท 
ราคาทองคาํในตลาดโลก อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์ ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน อตัราการว่างงานในสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียน
เงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินยูโร ดชันีราคาผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกา โดยผลการวิจยัพบว่าราคา
ทองคาํแท่ง ณ ตลาดโลกและ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มีผลต่อ ราคาทองคาํแท่งใน
ประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท ์และดชันีราคาผูบ้ริโภคมีค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศ
ไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก พบวา่ อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน อตัราการวา่งงานในสหรัฐอเมริกา 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีผลกระทบต่อราคาทองคาํโลกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติมีค่าความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 และมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํแท่งต่างประเทศในทิศทางเดียวกนั 

เสาวรัจน์ อภิรักษ์เดชาชยั (2553) ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาทองคาํแท่งใน
ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การเปล่ียนแปลงราคาทองคาํ
แท่งในประเทศไทย และมีตวัแปรท่ีใชคื้อ ราคาทองคาํแท่งในตลาดลอนดอน อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจาํ 3 เดือน ดชันีผูบ้ริโภคทัว่ไป ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์ และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยขอ้มูลท่ีใช้เป็นแบบทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2545 ถึงเดือน 
กนัยายน 2552 รวมเป็น 93 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การ
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ถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปได้ว่า ราคาทองคาํแท่งในตลาดลอนดอน อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดัชนีผูบ้ริโภคทัว่ไป มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์ มีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 
เดือน ไม่มีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
          อคัษราภคั ประภาพกัตร์ (2555) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศ
ไทย ก่อนและหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 จาํนวน 108 ขอ้มูล โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์อรีแม็กซ์ (ARIMAX) โดยมีตวัแปรท่ีใชคื้อ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาดกรุงเทพ ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก
ล่วงหน้า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่งาธนาคาร อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่ง ในประเทศไทยท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติไดแ้ก่ ดชันีออุตสาหกรรมในประเทศไทย ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลกล่วงหนา้ และอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนตวัแปรท่ี
แสดงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํแท่ง
ใน 2 ช่วงเวลาท่ีผา่นมา AR(2) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 
 พิไลพร กรโสภา (2555) ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา Gold Futures ใน
ประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 1) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ 
ราคา Gold Futures ในประเทศไทย โดยมีตวัแปรคือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 
ราคา London Gold AM Fixing ดชันีผูบ้ริโภค ดชันีเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคานํ้ ามนัดิบใน
ตลาดโลก และปริมาณทองคาํสํารองระหวา่งประเทศ 2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา มาใช้
ประโยชน์ต่อนกัลงทุนในGold Futures  และขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการใชข้อ้มูล
ทุตยภูมิ แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2554 รวมเป็น
ระยะเวลา 35 เดือน โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาราคา 
London Gold AM Fixing ดชันีเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั กบัราคา Gold Futures ในประเทศไทย ส่วน ดชันีผูบ้ริโภค และ ปริมาณ
ทองคาํสํารองระหว่างประเทศ ไม่มีผลกระทบต่อราคา Gold Futures ในประเทศไทย อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
การรวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทาํการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูล

อนุกรมเวลา จดัเก็บเป็นรายเดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่เดือน กนัยายน พ.ศ.2552 จนถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน โดยขอ้มูลต่างๆมีท่ีมาดงัต่อไปน้ี 

3.4.1ราคานํ้ ามนัดิบโลก (NYMEX Crude Oil) โดยทาํการเก็บขอ้มูลจาก Energy Information 
Administration (http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_m.htm) 

3.4.2อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยเก็บขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยมีหน่วยเป็นบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (http://www.bot.or.th) 

3.4.3ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปโดยเก็บขอ้มูลจาก สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi) 

3.4.4 ราคาทองคาํในตลาดโลก โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก World Gold Council 
(http://www.gold.org) 

3.4.5อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(http://www.bot.or.th) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมมาทาํการวิเคราะห์โดยนาํขอ้มูล

มาสร้างตารางเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (description statistics) และส่วนท่ีสอง คือการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(inferential statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติ โดยวิธีสร้าง
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ราคาทองคาํในประเทศไทย โดยการใช้การพยากรณ์ท่ีมีตวัแปรอิสระหลายๆตัวมีแบบจาํลอง 
ดงัต่อไปน้ี 

 
แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 
GOLD = a + B1NYMEX + B2USDX + B3CPI + B4WG + B5IN 
โดยท่ี  GOLD  = ราคาทองคาํในประเทศไทย 
        a   =  ค่าคงท่ีของสมการถดถอย 
  B  = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
  NYMEX = ราคานํ้ามนัดิบโลก 
  USDX  = อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ 

http://www.gold.org/
http://www.bot.or.th/


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

121 

 

  CPI  = ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 
  WG  = ราคาทองคาํในตลาดโลก 
  IN  = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 
 
จากการทบทวนทฤษฎีและงานวจิยัในอดีต นาํมาตั้งสมมุติฐานไดด้งัน้ี 

ส ม ม ติ ฐ า น
งานวิจั
ย 

ตวัแปรอิสระ สัญลกัษ ์ ทิศทาง 

1 
2 
3 
4 
5 

ราคานํ้ามนัดิบโลก  
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ  
ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป  
ราคาทองคาํในตลาดโลก  
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

NYMEX 
USDX 
CPI 
WG 
IN 

+ 
- 
+ 
+ 
- 

 
ผลการวจัิย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 
 จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
GOLD 60 15942.31 25738.46 21031.1055 2753.22138 
NYMEX 60 69.47 110.04 91.7242 10.24537 
USDX 60 29.07 33.78 31.3482 1.11632 
CPI 60 94.00 107.90 101.5147 4.25771 
WG 60 996.59 1771.85 1418.8860 214.79428 
IN 60 .75 3.00 1.9933 .83972 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาทั้งหมด 60 เดือน ราคาทองคาํในประเทศ

ไทย (GOLD) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 21,031.1055 บาท มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
2,753.22138 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั 25738.46 บาท และมีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 15,942.31 
บาท  

ราคานํ้ ามนัดิบโลก (NYMEX) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 91.7242 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 10.24537 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั 110.04 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล และมี
ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 69.47 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล  
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อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 31.34 บาท มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 1.11 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั 33.78 บาทและมีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 29.07 บาท  

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 101.51 บาท มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 4.25771 
โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั 107.90 บาท และมีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 94.00 บาท  

ราคาทองคาํในตลาดโลก (WG) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1418.88 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 214.79 โดย
มีค่าจุดสูงสุดเท่ากบั 1,771.85 และมีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 996.59  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (IN) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 1.99  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ท่ี 0.839 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั ร้อยละ 3.00  และมีค่าตํ่าสุดเท่ากบัร้อยละ .75  

ผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์เพยีร์สัน 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร (Correlations Analysis) 
 GOLD NYMEX USDX CPI WG IN 

GOLD 
Pearson Correlation 1 .390** -.553** .381** .984** .623** 
Sig. (2-tailed)  .002 .000 .003 .000 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร (Correlations Analysis)

พบวา่ จากตวัแปรทั้งหมด สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาทองคําในประเทศไทย และราคานํ้ ามันดิบโลก 

(NYMEX) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากับ .390 หมายความว่า ราคาทองคาํในประเทศไทย มี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ราคานํ้ามนัดิบโลก (NYMEX) ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99  
 ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง ราคาทองคาํในประเทศไทย และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั -.553 หมายความว่า ราคาทองคาํใน
ประเทศไทย มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกับ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ราคาทองคาํในประเทศไทย และดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 
(CPI) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั .381 หมายความวา่ ราคาทองคาํในประเทศไทย มีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ราคาทองคาํในประเทศไทย และราคาทองคาํในตลาดโลก 
(WG) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั .984 หมายความวา่ ราคาทองคาํในประเทศไทย มีความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ราคาทองคาํในตลาดโลก (WG) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
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ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง ราคาทองคาํในประเทศไทย และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 
3 เดือน (IN) มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั .623 หมายความว่า ราคาทองคาํในประเทศไทย มี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (IN) ท่ีความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99  
 
ผลจากการเลอืกตัวแปรเข้าสมการด้วยวธีิ (Stepwise Regression)  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์ (Stepwise Regression) 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficie
nts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -19227.209 531.254  -36.192 .000 
WG 14.738 .076 1.150 194.811 .000 
USDX 608.195 14.109 .247 43.107 .000 
NYMEX 3.068 1.210 .011 2.536 .014 

R = 1.000    R Square = 0.999   S.E.E = 87.08350    F = 19639.422   Sig = 0.000 
 
สรุปผลการวจัิย 
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา รายเดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่เดือน กนัยายน พ.ศ.2552 

จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ราคา
ทองคาํในตลาดโลก (WG) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) 
และราคานํ้ ามนัดิบโลก (NYMEX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ราคาทองคาํ
ในประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปร สามารถอธิบายราคาทองคาํในประเทศ
ไทยได ้99.9% (R Square = 0.999) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F = 19,639.422 โดย มี
สมการดงัน้ี 

 
GOLD = 19,227.209 + 14.738WG + 608.195USDX + 3.068NYMEX 
 
โดยท่ี 
WG  = ราคาทองคาํในตลาดโลก 
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USDX  = อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ 
NYMEX = ราคานํ้ามนัดิบโลก 
 

ส่วนตวัแปรอีก 2 ตวัแปร คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 3 เดือน (IN) ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีผลกระทบต่อ ราคาทองคาํ
ในประเทศไทย ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที ่1 ราคานํ้ามนัดิบโลกแปรผนัในทิศทางเดียว กบัราคาทองคาํในประเทศไทย 
 ผลการทดสอบ พบวา่ ราคานํ้ ามนัดิบโลก (NYMEX) เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 14.738 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก หมายความวา่ราคานํ้ ามนัดิบโลก (NYMEX) มี
นยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางเดียว กบัราคาทองคาํในประเทศไทย ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที ่2 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
กบัราคาทองคาํในประเทศไทย  

 ผลการทดสอบ พบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) เม่ือ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 608.195 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก หมายความวา่อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทาง
เดียว กบัราคาทองคาํในประเทศไทย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงขดัแยง้กับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวต้อนแรก 

สมมติฐานข้อที่ 3 ดัชนีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป แปรผนัในทิศทางเดียวกัน กับราคาทองคาํใน
ประเทศไทย 

 ผลการทดสอบ พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีมี
ความสัมพนัธ์ กบัราคาทองคาํในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ > 0.05 
ดงันั้นจึงไดท้ดสอบโดยการตดัตวัแปร ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ออกจากสมการ
ทดสอบการวิเคราะห์อีก 1 ขั้นตอน โดยได้ปรับตวัแปรท่ีเหลือเขา้สู่สมการด้วยวิธี 
Stepwise Regressions 

สมมติฐานข้อที่ 4 ราคาทองคาํในตลาดโลก แปรผนัในทิศทางเดียวกัน กับราคาทองคาํใน
ประเทศไทย 
ผลการทดสอบ พบวา่ ราคาทองคาํในตลาดโลก (WG) เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากบั 14.738 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก หมายความวา่ราคาทองคาํในตลาดโลก (WG) มี



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

125 

 

นยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางเดียว กบัราคาทองคาํในประเทศไทย ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 5 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (IN) แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้ม กบั
ราคาทองคาํในประเทศไทย 

ผลการทดสอบ พบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (IN) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัราคาทองคาํในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ > 
0.05 ดงันั้นจึงไดท้ดสอบโดยการตดัตวัแปร อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (IN) 
ออกจากสมการทดสอบการวิเคราะห์อีก 1 ขั้นตอน โดยไดป้รับตวัแปรท่ีเหลือเขา้สู่
สมการดว้ยวธีิ Stepwise Regressions 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ‚ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาทองคาํในประเทศไทย‛ ใช้

แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และประชากรท่ีใช้ใน
การวิจยัคือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา โดยขอ้มูลจดัเก็บเป็นรายเดือน
ยอ้นหลงั ตั้งแต่เดือน กนัยายน พ.ศ.2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน 
แลว้นาํมาวิเคราะห์มูลในรูปวิธีการวิเคราะห์ การหาค่าความสัมพนัธ์ใช้วิธีสร้างสมการถดถอย
เชิงซอ้น (Stepwise Regressions) ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ราคานํ้ ามันดิบโลก (NYMEX) เ ม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 3.068 มี
เคร่ืองหมายเป็นบวก หมายความว่าราคานํ้ ามนัดิบโลก (NYMEX) มีนัยสําคญัทางสถิติไปใน
ทิศทางเดียว กบัราคาทองคาํในประเทศไทย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 กล่าวคือ เม่ือราคา
นํ้ามนัดิบโลกเพิ่มข้ึน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ จะทาํให้ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย มีราคาเพิ่มข้ึน 
3.068 บาทต่อ 1 บาท ทองคาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา ทองเปลวไพโรจน์ (2554) ท่ี
กล่าวว่า ราคานํ้ ามนัดิบโลกมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัราคาทองคาํในประเทศไทย กล่าวคือ 
เม่ือราคานํ้ามนัดิบโลกเพิ่มข้ึน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ จะทาํใหร้าคาทองคาํแท่งในประเทศไทย มีราคา
เพิ่มข้ึน 5.4132 บาทต่อ 1 บาท ทองคาํ 

อัตราแลกเปล่ียนเ งินบาทต่อเ งินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) เ ม่ือพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 608.195 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก หมายความวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางเดียว กบัราคาทองคาํในประเทศ
ไทย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 กล่าวคือ ถา้เงินดอลล่าร์เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะทาํให้ราคา
ทองคาํแท่งในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 608.195 หน่วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัษราภคั 
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ประภาพกัตร์ (2555) ท่ีกล่าววา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวก กบัราคาทองคาํในประเทศไทย 

ราคาทองคาํในตลาดโลก (WG) เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 14.738 มี
เคร่ืองหมายเป็นบวก หมายความว่าราคาทองคาํในตลาดโลก (WG) มีนยัสําคญัทางสถิติไปใน
ทิศทางเดียว กบัราคาทองคาํในประเทศไทย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 กล่าวคือ เม่ือ
ทองคาํในตลาดโลกเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย
เปล่ียนไป 14.738 บาทต่อ 1 บาท ทองคาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัษราภคั ประภาพกัตร์ 
(2555) ท่ีกล่าวว่า ราคาทองคาํในตลาดโลก มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กบัราคา
ทองคาํในประเทศไทย กล่าวคือ เม่ือทองคาํในตลาดโลกเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให ้
ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยเปล่ียนไป 13.87 หน่วย 

ส่วนตวัแปรอีก 2 ตวัแปร คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 3 เดือน (IN) ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีผลกระทบ กบัราคาทองคาํ
ในประเทศไทย ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เสาวรัจน์ 
อภิรักษเ์ดชาชยั (2553) ท่ีกล่าววา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ไม่มีผลกระทบต่อราคา
ทองคาํแท่งในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิไลพร กร
โสภา (2555) ท่ีกล่าววา่ ดชันีผูบ้ริโภค ไม่มีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 
 ผูล้งทุน ควรให้ความสําคญักบั อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ราคา
ทองคาํในตลาดโลก และ ราคานํ้ ามนัดิบโลก มากกว่าตวัแปรอ่ืนท่ีใช้เป็นตวัแปรในการศึกษา 
เน่ืองจาก การศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ราคาทองคาํ
ในตลาดโลก และ ราคานํ้ ามนัดิบโลก มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ต่อราคาทองคาํใน
ประเทศไทย ส่วนการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ทาํการศึกษาเฉพาะ 5 ตวัแปรอิสระ คือ ราคา
นํ้ ามนัดิบโลก (NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USDX) ดชันีราคา
ผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ราคาทองคาํในตลาดโลก (WG) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 
(IN) มาใชห้าความสัมพนัธ์ เพื่อให้ทราบถึง การเคล่ือนไหวราคาทองคาํในประเทศไทย ใชเ้ป็น
แนวทางในการประมาณแนวโน้มของราคาทองคาํในอนาคต และเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ลงทุน อยา่งไรก็ตาม ในการตดัใจการลงทุนนั้น ควรพิจารณาถึงปัจจยัพื่นฐาน ทั้งในดา้นสภาพ
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นเทคนิคเพื่อประกอบการตดัสินใจการลงทุน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป สามารถนําตัวแปรในการศึกษาคร้ังน้ี ไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาการหาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาทองคาํในประเทศไทยไดอี้ก เน่ืองจากขอ้มูล
แต่ละช่วงเวลาอาจแสดงผลกระทบต่อราคาทองคาํในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั จากปัจจยัต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไปอาจเพิ่มช่วงเวลาการศึกษาและอาจใช้ขอ้มูลรายวนัเป็น
การศึกษา เพื่อใหเ้หมาะสมในช่วงนั้นๆ รวมถึงอาจใชต้วัแปรอ่ืนๆเขา้มาประกอบดว้ย อนัไดแ้ก่ 
เหตุการณ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองในประเทศ ทองคาํสํารองในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนใน
สกุลเงินอ่ืน และดชันีหุน้ต่างๆ รวมทั้งกระแสข่าวลือของขอ้มูลระหวา่งวนัก็มีส่วนในการส่งผล
กระทบต่อราคาทองคาํในประเทศไทย เป็นตน้ 
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รูปแบบความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพนัธภาพ 
ทีม่ผีลต่อธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 

Model Capability of customer relationship management Modern Trade 
 

กุลเชษฐ ์สุทธินพรัตนกุล 
นกัศึกษาปริญญาเอกหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วชิิต อู่อน้ 
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัทางการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 
บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม อธิบาย
ศึกษารูปแบบความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธ์ภาพท่ีมีผลต่อธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจค้าปลีกใ นประ เท ศไ ท ย ปัจจุบ ัน  คือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 2557-2558) 
และ คู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกบัพฤติกรรมของ
ลูกค ้าความ คาดหว ัง ที่ สู ง ข้ึ นของลูกค้า และความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจลดลง 
(ASTVผูจ้ดัการออนไลน์,2558)  ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวจึงทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ นาํการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพมาใช ้ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง       กลยุทธ ท่ีถูกนาํมาเพื่อ
สร้างการจดัการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์สามารถนาํไปสู่การสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ การรักษาลูกคา้ให้คง
อยู่ และผลประโยชน์ท่ีองค์กร ซ่ึงปัจจุบนัธุรกิจมีการแสวงหาเก่ียวกบัวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากธุรกิจมีความเช่ือวา่
ความจงรักภกัดีของลูกคา้เป็นแหล่งสําคญัในการสร้างผลกาํไรให้กบัธุรกิจ (Day & Van den 
Bulte, 2002) และวรรณกรรมท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ความสามารถในการรักษาลูกคา้สามารถ
นาํไปสู่ผลการดาํเนินงานท่ีดีของธุรกิจ ซ่ึงบทความน้ีสามารถใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการวิจยั
ต่อไปในอนาคต 
คาํสําคญั : การจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจดัการความรู้ การ
มุ่งเนน้การตลาด ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 
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ABSTRACT 
 This Journal has purpose to describe model capability of Customer Relationship 
Management (CRM) for Modern Trade by component , definition , variable correlation. 
Important issues for Modern Trade Business are Local Economic Crisis (The economic and 
business forecasting center 2014-2015) and more competitors. The rapid change of 
customer behavior , The decrease of Brand Loyalty (ASTV Manager Online 2015) and 
more competitors so, Modern Trade use CRM assolution.  CRM is one of the strategies to 
effectively manage customers. By data analysis and data correction. Since CRM leads to 
brand loyalty , customer retention and organization benefit. Currently , Business must find 
new solution to operate business with CRM continuously. Due to business has belief that 
customer Loyalty is main source making profitability to business (Day & Van den 
Bulet,2002) and form former articles show customer retention capability leads to good 
business operation which this journal could be a basis for further research  
Keywords :  Customer Relationship Management , Technology , Knowledge Management , 
Market Orientation , Organization Performance 
 
บทน า 

รูปแบบความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ โดย
ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของต่างประเทศและในประเทศ เพื่อนาํมาพฒันา
เป็นกรอบแนวคิด โดยการสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งผลกระทบออกเป็น 2 แบบ ประกอบดว้ย  (1) ผลกระทบทางออ้ม 1) รูปแบบความสามารถ
การจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ 1.1)ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูว้ิจยัใช้แนวคิดจากงานวิจยั
ของ Chen & Ching (2002) Vanessa Zheng (2011) 1.2)ดา้นการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดจาก
งานวิจยัของ Ikujiro Nonaka (1991) และ Chun Wei Choo  and  Rivada´via Correa Drummond de 
Alvarenga Neto (2010) 1.3) ดา้นมุ่งเน้นการตลาด ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Deshpande & Webster 
(1989) และ L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2013) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการการมุ่งเนน้การตลาด 
มุ่งเน้นกลยุทธ การจดัการโครงสร้าง และมุ่งเน้นการปฏิบติัการร่วมมือในการดาํเนินงานภายใน
ธุรกิจ 1.4)ความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดจากงานวิจยัของ Day 
& Van den Bulte. (2002) 1.5) ผลความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพที่มีผลต่อ
การดาํเนินงานของธุรกิจ ผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Kim et al. (2003) , Mamoun N. Akroush et 
al. (2011) และ Christos Sarmaniotis et al. (2013)  (2)ผลกระทบทางตรงคือ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานขององค์กร ผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Reza Jamali and 
Asghar Moshabaki et al. (2011) และ Maryam Eskafi et al (2013) การจดัการความรู้ ส่งผล
ต่อผลการดาํเนินงานขององค์กร Warin Chotekorakul et al.(2012) และ Shu-Mei Tseng and 
Pin-Hong Wu (2014) และ การมุ่งเน้นการตลาด ส่งผลการดาํเนินงานขององค์กร Dennis 
Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013) และ Alireza Rezghi Rostami (2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบของความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพนัธภาพ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพของ Day & Van den 
Bulte. (2002) เพื่ออธิบายถึงความสามารถของธุรกิจในการสร้างมูลค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการตลาด ด้านการเงิน และรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ส่งมอบ เพื่อให้เกิดผลการ
ดาํเนินงานท่ีดี   โดยแนวคิดของ Day & Van den Bulte. (2002) เป็นแนวคิดท่ีนิยมนาํมาใชใ้น
การศึกษาถึงความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 
เช่น งานวิจยัของ Stan Maklan and Simon Knox (2009),  Mamoun N. Akroush et al. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การจัดการ

ความรู้ 

การมุ่งเน้น

การตลาด 

ความสามารถ

การจัดการลูกค้า

เชิงสัมพนัธภาพ 

ผลการ

ด าเนินงานของ

องค์กร 
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(2011) , Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011) , Bas¸ar O ¨ ztays¸I et al. (2011) , Yonggui 
Wang & Hui Feng (2012) , Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013) ,  Jifeng Mu (2013) 
, Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) , Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel 
D. Cox and Scott McLeod (2014) จากการทบทวนวรรณกรรมของผูว้ิจยั กล่าวได้ว่า ใน
ปัจจุบนัการทาํธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ คู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเกี ่ยวกบัพ ฤ ติก ร ร ม ข อ ง ลูก ค ้า ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ที่สู ง ข้ึ น ข อ ง ลูก ค ้า และความ
จงรักภัก ดีของลูกค้า ท่ี มี ต่อธุรกิจลดลง (ASTVผู้จ ัดการออนไลน์ ,2558)  ซ่ึ งม ีค ว า ม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากเดิมที่องค์กร มุ่งเน้นเพียงการสร้างยอดขายให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาํได้ และ เพื่อให้องค์กรได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
โดยองค์กรแต่ละองค์กรพยายามสรรหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อที่จะช่วยในการสร้างยอดขาย 
นอกเหนือจากการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคเป็นที่รู้จกัในสินคา้ และ 
บริการ หรือแมแ้ต่กระทัง่การส่งเสริมการขายด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองการลด
ราคา ตลอดจนโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการใช้จ่ายของผูบ้ริโภค ซ่ึงหาก
สังเกตให้ดีจะเห็นว่าการทาํรายการส่งเสริมการขายด้วยรูปแบบต่างๆเหล่าน้ีล้วนเป็นหน่ึง
ในการทาํกลยุทธ์ระยะสั้ น เพียงชั่วคร้ังคราว ซ่ึงองค์กรยงัตอ้งมีการวางแผนจดัการเร่ือง
กลยุทธ์ในระยะยาว ซ่ึงหมายถึงการสร้างความสัมพนัธ์ การรักษา ลูกคา้เหล่าน้ีไว ้พร้อม
ทั้งสร้างความประทบัใจ ความภกัดีที่มีต่อสินคา้ และ บริการ ให้เกิดข้ึนกบัตวัผูบ้ริโภค 
ซ่ึงแต่ละองค์กร พยายามสรรหาวิธีการในการสรรหากลยุทธ์ต่างๆ นานา เพื่อเขา้มาใช้ใน
การจดัการบริหารงาน ดงันั้นการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี
เน้นความสัมพนัธ์ลูกคา้ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ควบคู่กบัความจงรักภกัดี
โดยนาํเสนอสินคา้และบริการเพื่อตอบสนอง  H.Y. Lam et al (2014) , Ibrahim Elbeltagi et 
al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014)  เป็นตน้ ซ่ึงองค์ประกอบของ
ความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ (Customer Relationship Management 
Capability: CRM) ตามแนวคิดของ Day & Van den Bulte. (2002) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
หลกั 3 ดา้น ดงัน้ี 

(1) การมุ่งเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) ถือวา่เป็นส่วนสําคญัอยา่ง
มากของแต่ละองค์กร ซ่ึงแสดงถึงความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว 
หมายถึง การท่ีองคก์รใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลางของ การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ หรือ การบริการท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มให้มากข้ึน การวิเคราะห์ทาํความเข้าใจกับ
พฤติกรรม ซ่ึงเกิดจากการคัดสรรลูกค้าท่ีมีมูลค่าคุณค่าสูงสุด ซ่ึงองค์กรไม่สามารถให้
ความสําคญัระหว่างลูกคา้เท่ากนัได้ ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ 
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และ เน้นความสําคญัของการเก็บรวบรวมขอ้มูลของลูกคา้ การรักษาลูกคา้เป็นส่ิงท่ีองค์การ 
จะตอ้งให้ความสนใจอย่างมาก การดูแลเอาใจใส่ในความแตกต่างของลูกคา้แต่ละราย เพื่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ Day & Van den Bulte. (2002) , H.Y. Lam et al. (2014) , Ibrahim 
Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014)  ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองของ
การมุ่งเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง คือ การกาํหนด การดึงดูดความสนใจลูกค้า  เพื่อลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจในสินค้า และ บริการ ทางองค์กรต้องทราบถึงความต้องการของลูกค ้า 
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง         

(2)  รูปแบบธุรกิจ ( Business Model ) หมายถึง แนวทางท่ีหน่วยงานบริหารใชใ้นการ
ท่ีจะกาํหนดความสามารถ ในการแข่งขนั และการดาํเนินกิจกรรม ควบคู่กบักระบวนการใน
การผลิต สินคา้ หรือ บริการ รวมถึง การควบคุม โดยเช่ือมต่อการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อใช้
ในการกาํหนดรูปแบบการนาํเสนอสินคา้ และการบริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรายได ้และโครงสร้าง
ตน้ทุนท่ีทาํให้เกิดกาํไรท่ีน่าพอใจรวมไปถึง สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในการ
ผลิตสินคา้ และบริการนั้นไดอ้ยา่งน่าพอใจ  การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การสร้างความพึง
พอใจในตวัสินค้าและบริการให้ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง การรักษาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ และ สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อองคก์ร โดยให้ไดรั้บประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่าย ทั้งต่อตวัลูกคา้และองคก์ร ( Win-Win Strategy ) อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะยาวนาน ซ่ึงการ
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ถือเป็นกลยุทธหลกัท่ีสําคญั ท่ีจะทาํให้องคก์รประสบความสําเร็จ Day & 
Van den Bulte. (2002) 

(3)  สารสนเทศลูกคา้ในการสร้างความสัมพนัธ์ (Customer Information) การจดัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของลูกคา้ สําหรับ สารสนเทศลูกคา้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น 
ลูกคา้บุคคล ลูกคา้ธุรกิจ และลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่  ซ่ึงความสําเร็จของการจดัการลูกคา้เชิง
สัมพนัธภาพข้ึนอยู่กับวิธีในการจดัการแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า และการแปลงข้อมูล
เก่ียวกบัลูกคา้ให้กลายเป็นความรู้เพื่อสามารถนาํไปใช้ในการเปล่ียนวิธีการในการปฏิบติักบั
ลูกคา้ โดยความสามารถในการจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ เป็นการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
สาํเร็จรูปในการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ  Day & Van den Bulte. (2002) โดยแนวทางใน
การจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ ในการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการ
อยู่กบัเราตลอดไป คงหนีไม่พน้การสร้างคุณค่าเพิ่มให้ลูกคา้เกิดความรู้สึก มากกว่าลูกคา้
ตอ้งการ การบริการก่อน และ หลงัการขายอย่างเต็มใจ และเปิดเผย แสดงถึงความเป็น
กนัเอง โดยอาศยัระบบการจดัการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ Call Center 
การตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ด ้วยการสร้างเว ็บไซด์ที่มีเ น้ือหาสาระน่ารู้เกี่ยวกบัสินคา้ 
พร้อมแจง้รายละเอียดโปรโมชั่นของลูกคา้แต่ละกลุ่ม การใช้โปรแกรมการส่งเสริมการ
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ขายในระยะยาว ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ โดยองค์กรอาจแบ่งลูกคา้เป็นหลาย
ประเภท เพื่อให้สะดวกในการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ เพื่อทาํให้ลูกคา้เกิดความ
พอใจ การให้ความเสมอภาคในลูกคา้ที่ระดบัเดียวกนั Ibrahim Elbeltagi et al. (2014)  และ 
Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งเนน้ศึกษาถึงความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพท่ี
มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ โดยการใช้แนวคิดของ Day. 
(2002) ประกอบดว้ย (1) การมุ่งเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) (2) รูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) (3) สารสนเทศลูกคา้ในการสร้างความสัมพนัธ์ (Customer 
Information) นอกจากน้ี จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า กระบวนการ การพฒันากล
ยทุธการแข่งขนัระยะยาว การสร้างมูลค่า การจดัการช่องทางความรู้  และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทาํงาน ขั้นตอนการประเมิน รวมถึงกระบวนการอ่ืน โดยวธีิการมุ่งเนน้ไปท่ี การจดัการ การ
โตต้อบลูกคา้ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ลูกคา้เพื่อทาํให้เกิดกาํไร Day & Van den Bulte. 
(2002)  

 โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม และทาํการสังเคราะห์วรรณกรรมเก่ียวกบั
ความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ (CRM Capability) ประสิทธิภาพของการจดัการ
ลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ (CRM Effectiveness) การนาํเอาการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพไป
ปฏิบติั (CRM Implementation) การดาํเนินกิจกรรมหรือกระบวนการจดัการลูกคา้เชิง
สัมพนัธภาพ (CRM Activities / CRM Process) การบริหารการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ทาง
อินเตอร์เน็ต (ECRM)  และ การจดัการความรู้ลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ (KCRM) เพื่อให้ทราบถึงตวั
แปรความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ  
   ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการสรุปความหมายหรือคาํจาํกดัความของคาํวา่ การ
จดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ หมายถึง กลยุทธ์ในการมุ่งเน้นสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
ธุรกิจกบัลูกคา้ในการยกระดบัความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งในระยะยาวและการรักษาความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นรายบุคคล หรือรายธุรกิจ และ
สร้างความพึงพอใจ ความจงรักภกัดี ความสามารถในการรักษาลูกคา้เก่า และแนะนาํต่อสู่ลูกคา้
ใหม่ ซ่ึงนาํไปสู่ความสามารถในการทาํกาํไร การปรับปรุงผลการดาํเนินงานทางการตลาดท่ีดี
ของธุรกิจ และการสร้างความไดเ้ปรียบอย่างย ัง่ยืน Day & Van den Bulte. (2002) , Stan 
Maklan and Simon Knox (2009) ,  Mamoun N. Akroush & Samer et al. (2011) , Dahiyat et 
al. (2011) ,  Mamoun N. Akroush & Samer et al. (2011) , Silvia Martelo Landroguez (2011) , 
Bas¸ar O ¨ ztays¸I (2011) , Yonggui Wang & Hui Feng (2012) , Mamoun N. Akroush (2012) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

137 

 

,  Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013) ,  Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel 
(2013) ,  Jifeng Mu (2013) และ Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014)            
               
รูปแบบของความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพนัธภาพ 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT)   
             ปัจจุบนัในโลกยุคใหม่ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงไปจาก
อดีตค่อนขา้งมากดว้ย ปัจจยัหลายอยา่งไม่วา่จะเป็น สภาพแวดลอ้ม สภาพสังคม และเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญ ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟตแ์วร์ (Software)  ทาํให้ธุรกิจสามารถนาํมาใชเ้พื่อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ จะเห็นไดช้ดัเจนวา่โครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพอย่างมาก Coltman et al. 
(2010) โดยเฉพาะการนาํเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมทางการตลาด เช่น การพฒันา
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาพฒันากับระบบ Call Center มาใช้ในการ
ดาํเนินการ ทั้งระบบซอฟแวร์ CRM จะควบคุมจดัการกระบวนการบริหาร ณ จุดขาย และการ
บริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัลูกคา้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
มีคุณค่าอยา่งมากต่อธุรกิจในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย  
 การใหค้วามหมายหรือคาํจาํกดัความของคาํวา่  เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีนกัวิจยัและ
นกัวิชาการ หลายท่าน ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการสรุปความหมาย
หรือคาํจาํกดัความของคาํว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านสารสนเทศ ทาํให้สารสนเทศท่ีเกิดข้ึนมีประโยชน์มากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลสารสนเทศ ซอฟตแ์วร์ (Software) โปรแกรมใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย ซอฟต์แวร์ระบบ และ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน่ และขอ้มูล 
(Data) ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนสําคญัท่ีสุด เพราะขอ้มูลตอ้งถูกตอ้ง แม่นยาํ เช่ือถือได ้จะช่วยทาํให้
ระบบการบริหารการจดัการไดง่้ายข้ึน  โดยธุรกิจตอ้งพฒันาความสามารถของพนักงาน ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจในการดาํเนินการ และจดัการเกี่ยวกับสารสนเทศ
ทั้งหมด ซ่ึงส่งเสริมและสนับสนุนต่อความสามารถการจดัการลูกค้าเชิงสัมพนัธภาพใน
การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  เพื่อตอบสนองความตอ้งการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ
การบริการของลูกค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและนําไปสู่การสร้างความ
จงรักภกัดีใหเ้กิดข้ึน Chen & Ching. (2002), Coltman et al. (2010) 
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 การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยจึงสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ และ
ความสามารถของพนักงาน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่งเสริม สนับสนุนต่อ
ความสามารถการจดัการลูกค้าเชิงสัมพนัธภาพในการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  
โครงสร้างพื้นฐานที่สําค ัญของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจถือเป็นส่ิงสําคญั โดยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์  (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) และขอ้มูล (Data) เพื่ออาํนวยความสะดวก หรือสนับสนุนให้มีการแบ่งปันและ
ส่ือสารขอ้มูลตลอดทัว่ทั้งธุรกิจ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะตอ้งมี
การพัฒนาทักษะและความรู้ ทั้ งน้ี เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศกัยภาพท่ีดีข้ึน (Chen & Ching, 2002) สอดคลอ้งกบั Coltman et 
al. (2010) ท่ีกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ซอฟต์แวร์ (Software)  ซ่ึงส่งเสริมสนับสนุนต่อความสามารถ
ในการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ และมีผลกระทบต่อความสามารถการจดัการ
ลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ การจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพโดยนาํระบบสารสนเทศ มาใช้ใน
ธุรกิจ ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจัย เ ดี ยวไม่เพียงพอต่อการทาํให้
ธุรกิจประสบความสาํเร็จได้ ความตอ้งการเก่ียวกบัความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เก่ียวกบัขอ้มูลของ
ลูกคา้เป็นส่ิงท่ีทาํใหธุ้รกิจสามารถตดัสินใจไดดี้ บนพื้นฐานของการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอ ธุรกิจจึง
จาํเป็นต้องคาํนึงถึงและควรให้ความสนใจเก่ียวกับการทาํให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ 
ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ขององคก์ร และ การจดัการดา้นเทคโนโลยีที ่มี
ประสิทธิภาพ และการสร้างการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้แบบบูรณาการ ซ่ึงทาํให้ธุรกิจ
ไดร้ับขอ้มูลเชิงลึกกบัลูกคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ นาํมาซ่ึงผลกาํไรของธุรกิจ 
Chen & Ching (2002) ,  Paul Harrigan et al.  (2009) , Purnima S. Sangle and Preety Awasthi 
(2011) , Paul Harrigan et al. (2011) , C. Padmavathy et al. (2012) , Vanessa Zheng (2011) , 
Preety Awasthi and Purnima S. Sangle (2012) , Paul Harrigan et al. (2012) , Ann Ling-Ching 
Chan and Wen-Ying Wang (2012) และ Abdelkader Daghfous et al. (2013) 
 
2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
 การจดัการความรู้เกิดจากกระบวนการในการนาํความรู้ท่ีมีอยู่ท่ีเกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ใหม่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดขององคก์รโดยผา่นกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การคน้หาสร้างใหม่ รวบรวมจดัเก็บให้เป็นระบบ มีการถ่ายโอนความรู้ จากบุคคล
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หน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยกระดบัความรู้ใหม่ และ ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Ikujiro Nonaka(1991) ท่ีกล่าวไวว้า่ การจดัการความรู้ เกิดจากการปลูกฝ่ังค่านิยม 
และ พฤติกรรมท่ีช่วยให้คนในองค์กร ใช้ส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และ คิดคน้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อการพฒันาองคก์ารโดยนาํการจดัการความรู้มาประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบการบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอ คือ บุคลากรยงัขาดความพร้อม โดยเฉพาะการคดัเลือก
พนกังานท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจทั้งทางธุรกิจและการบริการ ซ่ึงวิธีท่ีปฏิบติัอยูเ่สมอคือ การรับ
พนกังานใหม่และวา่จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาทาํการฝึกอบรมซ่ึงในความจริงถือเป็นการลงทุน
ท่ียงัขาดประสิทธิภาพในดา้นการบริหารทรัพยากร Phanu Limmanont(2005)  
 จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการสรุปความหมายหรือคาํจาํกดัความของคาํว่า การ
จดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการ การจดัการโครงสร้างทางความรู้ ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน และ ภายนอกขององค์กร ซ่ึงอาจจะเกิดจากการเรียนรู้ คิดค้น วิเคราะห์ ค้นหา 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองคก์ร โดยพฒันารูปแบบ ระบบจากขอ้มูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ความรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และ องคก์ร Ikujiro Nonaka (1991) , Chun Wei Choo 
(2010) , Re´my Magnier-Watanabe and Dai Senoo (2010) , Subba Moorthy and Douglas E. 
Polley (2010) , Kevin J. Flint (2011) , Stanley F. Slater (2012) , Jader Zelaya-Zamora and 
Dai Senoo (2012) , Gang Xiang and Ying Wu (2012) , Ingo Bildstein et al. (2013) และ 
Caroline Bayart (2014) 
 
3. การมุ่งเน้นการตลาด  (Market Orientation: MOR) 

ปัจจุบนัการมุ่งเน้นการตลาดเป็นอีกหน่ึงแนวความคิดท่ีใช้กนัมาก โดยยึดหลัก
ความสําคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรธุรกิจบรรลุผลสําเร็จในเป้าหมายทางการตลาด องค์กรจะตอ้ง
พิจารณากาํหนดความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาดท่ีเป็นเป้าหมายได้ และตอ้งปรับตวัเองให้
สามารถสร้างหรือสนองความพอใจ ตามท่ีตอ้งการเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และโดยมี
ประสิทธิผลสูงกว่าคู่แข่งขนั โดยประกอบดว้ยการมุ่งเน้นลูกคา้  การตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing)  การแสวงหากาํไรจากความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวความคิดของ Deshpande & Webster (1989) ที่กล่าวไวว้่า ส่วนประกอบทาง
วฒันธรรมขององค์การได้แก่ความเช่ือ และ ค่านิยมที่ให้ความสําคญักบัลูกคา้เป็นส่ิงแรก
ในการวางแผนการดาํเนินงานขององค์การ ซ่ึงจะทาํให้องค์การประสบความสําเร็จ โดย
แนวคิดทางการตลาดไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถทาํให้ธุรกิจสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน Gang Xiang and Ying Wu (2012) และ ถา้ความสัมพนัธ์
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เชิงบวกระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย การแบ่งปันขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลทาง
การตลาด และ การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ Liem Viet Ngo (2010) 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการสรุปความหมายหรือคาํจาํกดัความของคาํว่า การ
มุ่งเน้นการตลาด หมายถึง การรวบรวม การกาํหนดทิศทางกลยุทธ์ โดยการมุ่งเน้นลูกคา้ การ
มุ่งเนน้คู่แข่งขนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการของลูกคา้ นาํไปสู่ผลการดาํเนินงาน
ทางธุรกิจ Deshpande & Webster (1989) , Gurjeet Kaur and R.D. Sharma (2009) , Gurjeet 
Kaur and R.D. Sharma (2009) , Liem Viet Ngo & Aron O’Cass (2010) , Silvia Martelo 
Landroguez et al. (2011) , Augustine A. Lado et al. (2011) , T. Ramayah et al. (2011) , 
Geoffrey T. Stewart et al. (2011) , L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2012) และ James W. 
Clark et al. (2013) 
 
ผลของความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพนัธภาพ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการสรุปความหมายหรือคาํจาํกดัความของคาํวา่ ผลการ
ดาํเนินงานขององค์กร หมายถึง ผลของกระบวนการจดัการลูกคา้ และ การจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ โดยอาศยักลยุทธ์ จริยธรรม ค่านิยม และ วฒันธรรม ซ่ึงจะตอ้งมี ระบบตรวจสอบ 
ประเมินผลการดาํเนินการ การบริการหลงัการขาย ซ่ึงธุรกิจจะไดเ้ปรียบคู่แข่งก็ต่อเม่ือลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจ นาํสู่ผลของการดาํเนินงานท่ีดี Kim et al., (2003) , Bas¸ar O ¨ ztays et al. (2011) 
, Mohammad Ali Shafia et al. (2011) , Pennie Frow et al (2011) , Mamoun N. Akroush et al 
(2011) , Paul Harrigan et al. (2012) , Molan Kim et al. (2012) , Christos Sarmaniotis et al. 
(2013) , H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 
 
บทสรุป 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัของต่างประเทศและในประเทศ ความสามารถการ
จดัการลูกคา้ความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธ์ภาพพบว่า รูปแบบความสามารถการ
จดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพท่ีมีผลต่อธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ โดยการสร้างกรอบแนวคิดสําหรับ
การวิจยั ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลกระทบออกเป็น 2 แบบประกอบดว้ย (1) ผลกระทบทางออ้ม 1.1) การ
พฒันารูปแบบความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูว้ิจยั
ใชแ้นวคิดจากงานวิจยัของ Chen & Ching (2002) และ Vanessa Zheng (2011) ประกอบดว้ย ความรู้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2) ดา้นการจดัการ
ความรู้ ผูว้ิจยัใช้แนวคิดจากงานวิจยัของ  IkujiroNonaka (1991) และ Chun Wei Chooand 
Rivada´viaCorrea Drummond de AlvarengaNeto (2010) ประกอบดว้ย การจดัการความรู้ของ
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พนกังาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ โครงสร้างพื้นฐานสังคม 1.3) ด้านมุ่งเน้นการตลาด 
ผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Deshpande & Webster (1989) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการการมุ่งเน้นการตลาด 
มุ่งเน้นกลยุทธ์ การจดัการโครงสร้าง และการมุ่งเน้นการปฏิบติัการร่วมมือในการดาํเนินงาน
ภายในธุรกิจ 1.4) ความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ ผูว้จิยัใชแ้นวคิดจากงานวิจยัของ 
Day & Van den Bulte. (2002) ประกอบดว้ยการมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง Stan Maklan and 
Simon Knox (2009), Yonggui Wang &HuiFeng (2012) การจดัการความรู้ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ลูกคา้ Mamoun N. Akroush et al. (2011),Silvia MarteloLandroguezet al.(2011) 
และสารสนเทศลูกคา้ในการสร้างความสัมพนัธ์ Mamoun N. Akroush et al.(2011),Yonggui 
Wang &HuiFeng (2012) 1.5) ผลความสามารถการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพที่มีผลต่อ
การดาํเนินงานของธุรกิจ ผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Kim et al , (2003) และ Mamoun N. Akroush 
et al. (2011) ซ่ึงประกอบดว้ย 1.5.1)ผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน ซ่ึงวดัผลทางการเงิน 
ดว้ยการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานเชิงปริมาณ หรือ จากผลกาํไรขาดทุนขององค์กร Kim 
et al.(2003), Bas¸ar O¨ ztays¸i (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011),Mamoun N. 
Akroush et al. (2011),Molan Kim et al (2011) 1.5.2)  ผลการดาํเนินงานทางดา้นการตลาด 
การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย 1.5.3) ผล
การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน้นเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์คน วิถีชิวิต ค่านิยม การ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม Kim et al., (2003) , Bas¸ar 
O¨ ztays et al. (2011) , Paul Harrigan et al. (2012) , Molan Kim et al. (2012) , H.Y. Lam et al. 
(2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel(2014)(2)ผลกระทบทางตรง คือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานขององค์กร 
ผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Reza Jamali and AsgharMoshabakiet al. (2011) และ Maryam Eskafi et 
al (2013) การจดัการความรู้ ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานขององค์กร Warin Chotekorakul et 
al. (2012) และShu-Mei Tseng and Pin-Hong Wu (2014) และ การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลการ
ดาํเนินงานขององค์กรDennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013) และ Alireza Rezghi 
Rostami (2014) 
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การศึกษาเปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงของหลกัทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ก่อนและหลงัการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคลืน่ความถี่ 2.1 กกิะเฮิร์ต 

โดยใช้ตัวแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 
(THE COMPARISONS OF CHANGING SECURITIES IN THE INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR BEFORE AND AFTER GETTING THE 
3G LICENCE ON THE 2.1 GHz FREQUENCY BY USING CAPITAL ASSET PRICING 

MODEL (CAPM)) 

 
ศศิธร  กาญจนาประเสริฐ1 ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทน ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทน และจาํนวนหลักทรัพย์ท่ีควรลงทุนซ้ือของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จาํนวน 12 หลกัทรัพย ์ก่อนและหลงัการ
ได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต ทาํการศึกษาใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั 
ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2555 รวมเป็น 545 วนัทาํการ และตั้งแต่วนัท่ี 
7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 รวมเป็น 136 วนัทาํการ โดยใชต้วัแบบจาํลองการ
กําหนดราคาหลักทรัพย์เป็นแนวคิดในการพิจารณา ผลการศึกษาพบว่าหลังการได้รับ
ใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเป็น 10 
หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, 
SAMTEL, SVOA, และ SIM  และจาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีควรลงทุนซ้ือ มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเป็น 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, 
INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM  
 
ค าส าคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, ค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้  
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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Abstract 
The purpose of this study is to comparative the changing in rate of return, risk of rate 

of return and number of securities should be invested in the information and communication 
technology sector 12 securities before and after getting the 3g licence on the 2.1 GHz 
frequency. The research was collected the secondary data from September 20, 2010 till 
December 6, 2012 a total period of 545 official working days. And from December 7, 2012 
till June 30, 2013 a total period of 136 official working days based on Capital Asset Pricing 
Model. The result founded that, after getting the 3g licence on the 2.1 GHz frequency. The 
numbers of securities in the information and communication technology sector the rate of 
return higher than the market rate of return increased to 10 securities. Include TRUE, 
ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, and SIM. And 
the numbers of securities should be invested increased to 10 securities. Include TRUE, 
ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, and SIM. 
KEY WORD: STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR, BETA COEFFICIENT 
 
1.บทน า 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุน
ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีสูงกว่า
สถาบันการเงินและหลากหลายรูปแบบกว่าทั้ งประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินและ
ผลตอบแทน ซ่ึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรมให้
เลือกลงทุนได้ตามความต้องการของนักลงทุน  แต่เน่ืองจากราคาของหลักทรัพย์มีการ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการลงทุนในหลกัทรัพยน์กัลงทุนจึงตอ้งวิเคราะห์
แต่ละหลกัทรัพยถึ์งอตัราผลตอบแทน โดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็น
สาเหตุใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ดงันั้นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือ
ลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นักลงทุน
สามารถท่ีจะกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ ตามระดับความต้องการหรือระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ของนักลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์จึงควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน เพื่อ
ประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม การศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารมาเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากการท่ีได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน
ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยเลือกหลกัทรัพยจ์ากขนาดของสินทรัพยร์วมของบริษทัในช่วง
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 สูงสุดจาํนวน 12 หลกัทรัพย ์มาทาํการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ
หลกัทรัพย ์ก่อนและหลังการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต โดยใช้ตวั
แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset pricing model : CAPM) เป็นแนวคิดใน
การพิจารณา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บ
ใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของ
ตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีควรลงทุนซ้ือ ก่อนและหลังการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน
ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 
ขอบเขตของการวจัิย  
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งจุดปิดของดชันีSET Index ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลือก
หลกัทรัพยท่ี์มีขนาดของสินทรัพยร์วมของบริษทัในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 สูงสุดจาํนวน 12 
หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ (1.)TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (2.)ADVANC: บริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (3.)DTAC: บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) (4.)INTUCH: บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (5.)THCOM: บริษทั 
ไทยคม จาํกดั (มหาชน) (6.)SAMART: บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (7.) JAS: 
บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (8.)SAMTEL: บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั 

ตวัแปรอิสระ ราคาปิดแต่ละวนัทาํการของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

จุดปิดของดชันี  
SET Index               
แต่ละวนัทาํการ 

อตัราผลตอบแทนของ                       
ตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 3 เดือน 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ
อตัราผลตอบแทนของตลาด 

อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก
ความเส่ียง 

ตวัแปรตาม ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ 

เงินปันผลของ      
หลกัทรัพย ์ 

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
ของหลกัทรัพย ์

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ
ของหลกัทรัพย ์

การเปรียบเทียบ 1. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารก่อนและหลงัการไดรั้บ
ใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
2. ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ก่อนและ
หลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
3. ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                               
ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
4. จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีควรลงทุน                                
ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
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(มหาชน) (9.)SVOA: บริษทั เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน) (10.)SIS: บริษทั เอสไอเอส ดิสทริ
บิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(11.)SIM: บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 
(12.)SYNEX: บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ช่วงเวลาท่ี
ทาํการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เพื่อนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนัคือ ช่วงเวลาก่อนการไดรั้บ
ใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 6 
ธันวาคม 2555 รวมเป็น 545 วนัทาํการ และช่วงเวลาหลงัการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน
ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 รวมเป็น 136 
วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เขา้ใจถึงวธีิการวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 
 2. ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางการลงทุน
สาํหรับนกัลงทุน วา่ควรจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษา 
 3. ทาํให้เขา้ใจวา่เม่ือมีปัจจยัภายนอกเขา้มากระทบโดยตรงกบักลุ่มอุตสาหกรรมแลว้
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลงั
การมีปัจจยัภายนอกมากระทบ 
 4. ทาํใหน้กัลงทุนมีการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ดีข้ึน 

2.แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต โดยใชต้วั
แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลักทรัพย ์(CAPM) ผูศึ้กษาได้นาํหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน 
 ผูมี้เงินออม ซ่ึงเป็นเงินท่ีได้มาจากการเก็บออมรายได้ส่วนเกินจากการใช้จ่ายเอาไว ้
หรือการชะลอการใชเ้งินจาํนวนหน่ึงในปัจจุบนัเพื่อมุ่งหวงัท่ีจะใชจ่้ายในวนัขา้งหนา้ หากเก็บ
เงินออมเอาไวเ้ฉยๆ นอกจากไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว ค่าของเงินออมท่ีเก็บไวน้ั้นจะลดลง
ตลอดเวลาตามภาวะเงินเฟ้อ ดงันั้นจึงควรท่ีจะนาํเงินออมนั้นไปหาประโยชน์ โดยการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อใหเ้งินจาํนวนนั้นงอกเงยสามารถใชจ่้ายในอนาคตไดม้ากข้ึน 
 2. แนวความคิดเก่ียวกบัผลตอบแทน 
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เม่ือนกัลงทุนตดัสินใจท่ีจะนาํเงินออมท่ีมีอยูม่าลงทุน ส่ิงสาํคญัท่ีนกัลงทุนนั้นมุ่งหวงัก็
คือผลตอบแทนจากการลงทุน เน่ืองจากการลงทุนใดๆ นั้น นกัลงทุนคาดหวงัวา่จะมีความมัง่คัง่
เพิ่มข้ึนและสามารถใชจ่้ายในอนาคตไดม้ากข้ึน ดงันั้นผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของความมัง่คัง่ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน ซ่ึงเกิดจากกระแสเงินสดรับท่ีเพิ่ม
มากข้ึน เช่น เงินปันผล การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

3. แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 
ความเส่ียง คือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตนั้นคาด

เคล่ือนไปจากท่ีคาดหวงัไว ้ดงันั้นความเส่ียงจากการลงทุนก็คือ ความไม่แน่นอนท่ีนกัลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหวงัไว ้โดยสามารถวดัได้จาก การคาํนวณหาค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน เป็นการวดัการกระจายตวัของอตัราผลตอบแทน
ท่ีคาดหวงัซ่ึงจะสะทอ้นถึงโอกาสท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนจริงนั้นจะไม่เป็นไปตามอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้หากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง หมายถึงอตัราผลตอบแทนมีการ
กระจายตวัไปจากค่าเฉล่ียมากจึงมีความเส่ียงสูง หากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่า หมายถึง
อตัราผลตอบแทนมีการกระจายตวัไปจากค่าเฉล่ียนอ้ยจึงมีความเส่ียงตํ่า 

ความเส่ียงในการลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
 3.1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ คือความเส่ียงท่ีมีผลกระทบในเชิงมหภาพ ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบนั้นจะมีผลกระทบต่อหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและราคาของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป นกัลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกนัดว้ย
การกระจายการลงทุนได ้เพราะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตลาดโดยรวมท่ีหลกัทรัพยทุ์กตวั
ตอ้งมีผลกระทบร่วมกนัแต่อาจมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ 
 3.2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ คือความเส่ียงเฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทหรือ
หลกัทรัพยน์ั้นๆ โดยไม่มีผลต่อบริษทัอ่ืน เช่น การบริหารงานผดิพลาดของบริษทั การตดัสินใจ
ทางการเงินผดิพลาด การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 
ซ่ึงนกัลงทุนสามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกนัดว้ยการกระจายการลงทุนไปยงัอุตสาหกรรมหรือ
บริษทัอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
 4. แนวความคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์
 เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น มีทั้งความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดังนั้ นก่อนการลงทุนนักลงทุนควรมีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ีจะลงทุน ซ่ึงการวิเคราะห์
หลกัทรัพยเ์ป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อ
ใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุนวา่ควรจะซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น 
 การวเิคราะห์หลกัทรัพยส์ามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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 4.1. การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ใช้
ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน 
โดยปัจจยัพื้นฐานต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ปัจจยัดา้น
อุตสาหกรรม ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน เพื่อนาํมาใช้ในการหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หลกัทรัพย ์

4.2. การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชเ้ทคนิค เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ใชข้อ้มูลการ
ซ้ือขายในอดีต คือราคาหลกัทรัพยแ์ละปริมาณซ้ือขาย ประกอบการวิเคราะห์ จดัทาํเป็นกราฟ
หรือคาํนวณเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ เพื่อคาดการณ์แนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนใน
อนาคต  
 4.3. การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์โดยการนาํขอ้มูล
ตวัเลขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์มาทาํการคาํนวณโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ ตวั
แบบจาํลองทางทฤษฎีการเงิน เทคนิคทางสถิติ และเศรษฐมิติ เพื่อหามูลค่าท่ีเหมาะสมและ
นํามาเปรียบเทียบกับราคาตลาด ซ่ึงสามารถใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยน์ั้น 
 5. ตวัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพยร์ายตวั 
นกัลงทุนจะพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนตลาด และ
ค่าความแปรปรวนร่วมของอตัราผลตอบแทนหลักทรัพย์กับอตัราผลตอบแทนตลาด และ
วิเคราะห์หาระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการท่ีคุม้ค่ากบัค่าความแปรปรวนดงักล่าวหรือก็คือ
ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์ ตวัแบบท่ีบ่งช้ีความสัมพนัธ์น้ีคือ ตวัแบบจาํลองการ
กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset pricing model : CAPM) จากตวัแบบจาํลองการกาํหนด
ราคาหลกัทรัพย ์นกัลงทุนจะสามารถกาํหนดไดว้า่หลกัทรัพยท่ี์วเิคราะห์นั้นมีราคาสูงกวา่ท่ีควร
จะเป็น (overpriced) หรือมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (underpriced) 
 6. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน 
ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
จาํนวน 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CPF, TUF, STA, MINT, TVO, KSL, OISHI, TF, SSC, GFPT 
ทาํการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิทางการเงินยอ้นหลัง 3 ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2551-2553 โดยมี
ผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี พบว่าหลกัทรัพย ์TVO, SSC, GFPT เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมา
เปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ล้ว ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือราคาหุ้น
สามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่ามูลค่าท่ีแท้จริงท่ีคาํนวณได้ นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของ
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บริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, STA, MINT, KSL, 
OISHI, TF เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคา
หลกัทรัพยเ์กิด Overvalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ี
คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา  

Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The Capital Asset Pricing Model: A 
comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange of Thailand 
ทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร 12 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ ACL, BAY, BBL, BT, KBANK, 
KK, KTB, SCB, SCIB, TBANK, TISCO, TMB ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 9 
ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี หลกัทรัพย์
กลุ่มธนาคารทุกหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียงตลาด หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควร
ตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคา
ตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, 
TMB หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์น
กลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ 
BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, TBANK 

Naphaporn Wisaisophon (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The study of the Capital Asset 
Pricing Model: An evidence of listed family business in energy sector of Thailand stock 
market ทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ AI, BAFS, BANPU, 
BCP, EASTW, EGCOMP, GLOW, LANNA, PICNI, PTT, PTTEP, RATCH, RPC, SCG, 
SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC มีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในกลุ่มธุรกิจครอบครัว ไดแ้ก่ AI, 
BANPU, LANNA, PICNI, RPC, SCG, SOLAR, SUSCO ใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่
วนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี 
หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้มากกวา่ 1 ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AI, LANNA, PICNI, SOLAR หลกัทรัพย์
เหล่าน้ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 ไดแ้ก่ BANPU, 
RPC และ SCG หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด ผลการวิเคราะห์ตาม
แบบจาํลอง CAPM เพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์นพบวา่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในกลุ่มธุรกิจครอบครัวมีค่าเป็นบวก ซ่ึงมีค่าแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จริง โดยอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีค่าเป็นลบ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AI, PICNI, RPC และ 
SOLAR ในขณะท่ีหลกัทรัพย ์BANPU, LANNA และ SCG มีค่าเป็นบวก 

Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in Energy 
Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand ทาํการศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
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18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ AI, BAFS, BANPU, BCP, EASTW, EGCOMP, GLOW, LANNA, 
PICNI, PTT, PTTEP, RATCH, RPC, SCG, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
เป็นรายวนั ตั้ งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
ผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย์
เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ี
ควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC 
หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 
undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, 
BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

กฤติยา นวรัตน์ (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 
32 หลกัทรัพย  ์ ทาํการศึกษาใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง
วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ความส่ียงท่ีวดัจากส่วนเบ่ียงมาตรฐาน
ของหลกัทรัพยทุ์กตวัมีความเส่ียงหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าตลาดทั้งหมด ผลการ
วเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจลงทุน พบวา่มีหลกัทรัพยจ์าํนวน 5 หลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน ซ่ึงไดแ้ก่ 
ASL, GBX, GL, MFC และTHANI สําหรับความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบ พบว่าหลักทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่มีความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมากกว่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ 

3.วธีิด าเนินการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ  

1. ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีขนาดของสินทรัพยร์วม
ของบริษทัในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 สูงสุดจาํนวน 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, 
DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM, และ SYNEX 
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 6 ธันวาคม 2555 รวมเป็น 545 
วนัทาํการ และตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 รวมเป็น 136 วนัทาํการ  
 2. จุดปิดของดชันีSET Index ในแต่ละวนัทาํการ จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลังระยะสั้ น 3 เดือน รวบรวมจากฐานข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 
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 ทาํการวิเคราะห์โดยใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใ น
หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนของตลาด ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ความ
เส่ียงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และ
อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)  
4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

 ผลจากการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บน
คล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต แสดงผลจากวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของอตัราผลตอบแทน 

หลกัทรัพย์ 
ก่อนได้รับใบอนุญาต 3 จี  หลงัได้รับใบอนุญาต 3จี 

อตัรา
ผลตอบแทน 

ความเส่ียงของ                         
อตัราผลตอบแทน 

อตัรา
ผลตอบแทน 

ความเส่ียงของ                             
อตัราผลตอบแทน 

Market 0.07 1.14 0.07 1.22 
TRUE 0.05 3.07 0.27 3.82 
ADVANC 0.18 1.75 0.22 2.31 
DTAC 0.17 2.04 0.23 2.41 
INTUCH 0.18 1.78 0.22 1.98 
THCOM 0.27 2.87 0.25 2.96 
SAMART 0.10 1.77 0.54 3.30 
JAS 0.31 3.53 0.33 3.03 
SAMTEL 0.14 2.07 0.17 2.56 
SVOA 0.02 1.87 0.53 5.02 
SIS -0.05 2.11 -0.24 3.58 
SIM 0.01 1.20 0.50 3.32 
SYNEX 0.12 1.97 -0.22 2.43 
 

จากตารางท่ี 1 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต พบวา่ JAS เป็นหลกัทรัพย์
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ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 0.31 รองลงมาไดแ้ก่ THCOM, ADVANC, INTUCH, 
DTAC, SAMTEL, SYNEX, SAMART, TRUE, SVOA, SIM, SIS ให้ผลตอบแทนร้อยละ 
0.27, 0.18, 0.17, 0.14, 0.12, 0.10, 0.05, 0.02, 0.01, -0.05 ตามลาํดบั  
 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลงั
การไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต พบว่า SAMART เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้
อตัราผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 0.54 รองลงมาไดแ้ก่ SVOA, SIM, JAS, TRUE, THCOM, 
DTAC, ADVANC, INTUCH, SAMTEL, SYNEX, SIS ให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.53, 0.50, 
0.33, 0.27, 0.25, 0.23, 0.22, 0.22, 0.17, -0.22, -0.24 ตามลาํดบั 

เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคํานวณเฉพาะการวิ เคราะห์เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต สรุปไดว้า่หลงั
การไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวน
เพิ่มข้ึนเป็น 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, 
JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM  จากก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิ
กะเฮิร์ต มีจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, 
JAS, SAMTEL และ SYNEX 
 ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต พบวา่ JAS เป็นหลกัทรัพย์
ท่ีมีความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 3.53 รองลงมาไดแ้ก่ TRUE, THCOM, 
SIS, SAMTEL, DTAC, SYNEX, SVOA, INTUCH, SAMART, ADVANC, SIM มีความเส่ียง
ร้อยละ 3.07, 2.87, 2.11, 2.07, 2.04, 1.97, 1.87, 1.78, 1.77, 1.75, 1.20 ตามลาํดบั   
 ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร หลังการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต พบว่า SVOA เป็น
หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 5.02 รองลงมาไดแ้ก่ TRUE, 
SIS, SIM, SAMART, JAS, THCOM, SAMTEL, SYNEX, DTAC, ADVANC, INTUCH มี
ความเส่ียงร้อยละ 3.82, 3.58, 3.32, 3.30, 3.03, 2.96, 2.56, 2.43, 2.41, 2.31, 1.98 ตามลาํดบั   
 เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคํานวณเฉพาะการวิ เคราะห์เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารกบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
สรุปไดว้่าหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพย์



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

158 

 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ความเส่ียง
ของอตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวน 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, 
INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM และ SYNEX จากก่อนการ
ได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต มีจาํนวน 12 หลักทรัพย์ ได้แก่ TRUE, 
ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM และ 
SYNEX 
 2. การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต แสดงผล
จากวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

หลกัทรัพย์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

หลกัทรัพย์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

ก่อนได้รับ
ใบอนุญาต 

3 จี 

หลงัได้รับ
ใบอนุญาต 3จี 

ก่อนได้รับ
ใบอนุญาต 

3 จี 

หลงัได้รับ
ใบอนุญาต 3จี 

TRUE 1.03 1.86 JAS 1.57 1.51 
ADVANC 0.74 1.18 SAMTEL 0.74 1.08 
DTAC 0.66 0.94 SVOA 0.77 1.97 
INTUCH 0.78 1.09 SIS 0.62 0.78 
THCOM 1.23 1.41 SIM 0.13 0.87 
SAMART 0.63 1.40 SYNEX 0.72 0.85 
  

จากตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้มากกว่า 1 มีจาํนวน 3 หลกัทรัพยไ์ด้แก่ JAS, THCOM, TRUE ให้ค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 1.57, 1.23, 1.03 ตามลาํดบั หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ย
กวา่ 1 มีจาํนวน 9 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ INTUCH, SVOA, ADVANC, SAMTEL, SYNEX, DTAC, 
SAMART, SIS, SIM ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.78, 0.77, 0.74, 0.74, 0.72, 0.66, 0.63, 
0.62, 0.13 ตามลาํดบั 
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ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลงั
การไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้
มากกวา่ 1 มีจาํนวน 8 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ SVOA, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, ADVANC, 
INTUCH, SAMTEL ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 1.97, 1.86, 1.51, 1.41, 1.40, 1.18, 1.09, 
1.08 ตามลาํดบั หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 มีจาํนวน 4 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 
DTAC, SIM, SYNEX, SIS ใหค้่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.94, 0.87, 0.85, 0.78 ตามลาํดบั 
 การวเิคราะห์เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน
ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต สรุปไดว้่าหลงัการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
จาํนวนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า
มากกวา่ 1 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเป็น 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, INTUCH, THCOM, 
SAMART, JAS, SAMTEL และ SVOA จากก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 
กิกะเฮิร์ต มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, THCOM และ JAS 
 3. การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคา
หลกัทรัพย ์(CAPM) ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต 
แสดงผลจากวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

หลกัทรัพย์ 

ก่อนได้รับใบอนุญาต 3 จี หลงัได้รับใบอนุญาต 3จี 

ความ
เส่ียง 
ทีเ่ป็น
ระบบ 

E(Ri
) 

R(Ri
) 

การ
ตัดสินใจ 

ความ
เส่ียง 
ทีเ่ป็น
ระบบ 

E(Ri) R(Ri) 
การ

ตัดสินใจ 

TRUE 
1.36 2.05 

19.1
4 

ไ ม่
ลงทุน 5.16 67.94 26.71 ลงทุน 

ADVANC 
0.72 

56.6
2 

14.6
6 ลงทุน 2.07 67.22 17.90 ลงทุน 

DTAC 
0.57 

62.3
0 

13.3
4 ลงทุน 1.32 66.11 14.82 ลงทุน 

INTUCH 0.79 61.1 15.2 ลงทุน 1.75 67.06 16.69 ลงทุน 
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5 5 

THCOM 
1.95 

78.2
9 

22.3
3 ลงทุน 2.94 65.92 20.82 ลงทุน 

SAMART 
0.51 

28.9
4 

12.8
3 ลงทุน 2.92 

223.1
8 20.77 ลงทุน 

JAS 
3.21 

87.6
4 

27.9
0 ลงทุน 3.41 97.53 22.21 ลงทุน 

SAMTEL 
0.71 

40.3
1 

14.5
6 ลงทุน 1.74 47.75 16.65 ลงทุน 

SVOA 
0.76 4.11 

14.9
9 

ไ ม่
ลงทุน 5.78 

163.3
5 28.11 ลงทุน 

SIS 
0.49 

-
11.4
7 

12.6
2 

ไ ม่
ลงทุน 0.90 

-
51.04 12.72 ไม่ลงทุน 

SIM 
0.02 0.23 4.93 

ไ ม่
ลงทุน 1.12 

185.9
5 13.85 ลงทุน 

SYNEX 
0.67 

32.2
9 

14.2
9 ลงทุน 1.08 

-
37.18 13.67 ไม่ลงทุน 

 
จากตารางท่ี 3  จาํนวนหลักทรัพย์ท่ีควรลงทุนซ้ือของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ก่อนการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต มี
จาํนวน 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, 
SAMTEL, SYNEX จากจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือทั้ง 8 หลกัทรัพย ์เม่ือนาํมาพิจารณา
ถึงอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ซ่ึงก็คืออตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงระยะเวลาท่ีถือ
ครอง พบว่า JAS เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 87.64 รองลงมาได้แก่ 
THCOM, DTAC, INTUCH, ADVANC, SAMTEL, SYNEX, SAMART มีผลตอบแทนเท่ากบั
ร้อยละ 78.29, 62.30, 61.15, 56.62, 40.31, 32.29, 28.94 ตามลาํดบั 

จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร หลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต มีจาํนวน 10 หลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, 
SIM จากจาํนวนหลักทรัพย์ท่ีควรลงทุนซ้ือทั้ ง 10 หลักทรัพย์ เม่ือนํามาพิจารณาถึงอัตรา
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ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ซ่ึงก็คืออตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงระยะเวลาท่ีถือครอง 
พบว่า SAMART เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 223.18 รองลงมาไดแ้ก่ 
SIM, SVOA, JAS, TRUE, ADVANC, INTUCH, DTAC, THCOM, SAMTEL มีผลตอบแทน
เท่ากบัร้อยละ 185.95, 163.35, 97.53, 67.94, 67.22, 67.06, 66.11, 65.92, 47.75 ตามลาํดบั 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี 
บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต สรุปได้ว่าหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิ
กะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีควรลงทุนซ้ือ มี
จาํนวนเพิ่มข้ึนเป็น 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, 
SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM จากก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน
ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต มีจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, 
SAMART, JAS, SAMTEL และ SYNEX 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 การวเิคราะห์เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงของอตัรา
ผลตอบแทน ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบั
ตลาด และการเปล่ียนแปลงของจํานวนหลักทรัพย์ท่ีควรลงทุนซ้ือของหลักทรัพย์กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 
2.1 กิกะเฮิร์ต สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือทาํ
การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนทั้งสองช่วงเวลาแลว้ พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน
เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIM 
หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนลดลงไดแ้ก่ THCOM, SIS, SYNEX 

2. ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เม่ือทาํการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนทั้งสองช่วงเวลาแล้ว พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มี
ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนเพิ่มข้ึน ได้แก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, 
THCOM, SAMART, SAMTEL, SVOA SIS, SIM, SYNEX หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงของ
อตัราผลตอบแทนลดลงไดแ้ก่ JAS  
 3. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือ
ทาํการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนทั้งสองช่วงเวลาแลว้ พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิ
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เบตา้เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, SAMTEL, 
SVOA SIS, SIM, SYNEX หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ลดลงไดแ้ก่ JAS  

4. อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เม่ือทาํการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนทั้งสองช่วงเวลาแล้ว พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มี
อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, 
JAS, SAMTEL, SVOA, SIM หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัลดลงไดแ้ก่ THCOM, 
SIS, SYNEX   
 อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ทั้งก่อนและหลงัการได้รับในอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิ
กะเฮิร์ต พบวา่ทั้ง 12 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษามีความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ความ
เส่ียงของอตัราผลตอบแทนตลาด ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของLawan Kerdnoy 
(2550) ศึกษาเร่ือง The Capital Asset Pricing Model: A comparison study of securities in 
banking sector on the Stock Exchange of Thailand ผลการวิจยัพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
ทั้ง 12 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษามีความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ความเส่ียงของอตัรา
ผลตอบแทนตลาด และผลงานวิจยัของกฤติยา นวรัตน์ (2549) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ทั้ ง 32 หลักทรัพย์ท่ี
ทาํการศึกษามีความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนตลาด 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นดชันีท่ีช้ีวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หากหลกัทรัพยใ์ดท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 แสดงวา่หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ตลาดและ
เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง (Aggressive Stock) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
Naphaporn Wisaisophon (2550) ศึกษาเร่ือง The study of the Capital Asset Pricing Model: An 
evidence of listed family business in energy sector of Thailand stock market ผลการวิจยัพบวา่
ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจครอบครัวท่ีมีค่ามากกวา่ 1 ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AI, 
LANNA, PICNI, SOLAR หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาด และ
ผลงานวิจยัของอุไรวรรณ โชติสิทธิฤทธ์ิ (2549) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลวิจยัพบว่า
หลกัทรัพยท่ี์ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกว่า 1 มีจาํนวน 4 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ TASCO, SSI, 
TPIPL, SCC ดงันั้นหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจดัเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 
Stock) 
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3. การวิเคราะห์การตดัสินใจลงทุนซ้ือของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ก่อนและหลงัการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิร์ต โดยใช้ตวั
แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจ จะเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์
ท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า
ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalue) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกฤตวร ตงัประเสริฐ
ผล (2553) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวิจยัพบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, 
GFPT ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุ้น
ของบริษทัเหล่าน้ี ผลงานวิจยัของWeera Weerakhajornsak (2550) ศึกษาเร่ือง Asset Pricing in 
Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand ผลการวิจยัพบวา่หลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังานท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัควรตดัสินใจซ้ือ
หรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม undervalued แสดงว่าราคาตลาดของ
หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, 
LANNA, PTT, RATCH, SCG และผลงานวิจยัของกรกนก วฎิัสุ (2548) ศึกษาเร่ืองการ
วเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 9 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ CENTEL, DTC, LRH, MANRIN, OHTL, 
RGR, RHC, ROH, SHANG ผลการวิจยัพบวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทน
คาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ แสดงวา่หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์
ท่ีสมควรลงทุน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  
 1. ควรจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยไปลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 
 2. การใช้ตวัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นการวิเคราะห์ เป็นเพียงส่วน
หน่ึงของการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณ ซ่ึงช่วยในการตดัสินใจได้ระดับหน่ึงเท่านั้น 
ดงันั้นควรใช้การวิเคราะห์ท่ีหลากหลายวิธีเพื่อช่วยในการตดัสินใจลงทุน ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปอาจใชท้ั้งการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และปัจจยัอ่ืนๆ เพื่อให้การ
ตดัสินใจลงทุนมีเหตุผลสนบัสนุนและมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน 
 3. ผูศึ้กษาอาจใช้ทฤษฏีและแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งกําไรราคา (arbitrage 
pricing theory: APT) หรือ Fama 3 Factors (F-3-F) มาใชเ้พิ่มเติมในการหาคาํตอบให้แม่นยาํ
และชดัเจนยิง่ข้ึน 
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การเพิม่ประสิทธิภาพ การขนส่งทางถนน ของกรมการขนส่งทหารเรือ 
THE EFFICIENCY IMPROVEMENT ON ROAD TRANSPORTATION OF 

NAVAL TRANSPORTATION DEPARTMENT 
 

นาวาโทภาสกร  บุษราคมั 
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นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะ

วิธีการและแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขนส่งและลดปริมาณการใช้นํ้ ามัน

เช้ือเพลิงของกิจกรรมการใชร้ถยนตข์องกรมการขนส่งทหารเรืออยา่งเหมาะสม การวิจยัคร้ังน้ี

มุ่งศึกษาวธีิการและการจดัการขนส่งรวมถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทหารเรือ  โดยขอบเขตในการศึกษาทาํการศึกษาเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขนส่งของกรมการขนส่งทหารเรือ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 นาย โดยใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งถึงการให้ความสําคญักบัวิธีการและแนวทางต่างๆ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการขนส่งวิธีและรูปแบบใดถึงส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

ทางถนนโดยลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง จากการศึกษาพบวา่ วิธีการและแนวทางในการ

จดัการขนส่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่ง

ทหารเรือทิศทางลบไดแ้ก่ การขนส่งเท่ียวกลบั( Back Haul ) และ การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุด

จดัส่งสินคา้( Transport Terminal and Goods Delivery )   วิธีการและแนวทางในการจดัการ

ขนส่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทหารเรือ

ทิศทางบวกไดแ้ก่ ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ (Transportation management system; 

TMS) , การเลือกใชร้ถยนตท่ี์มีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน , พฤติกรรมของพลขบั 

ค าส าคัญ: วิธีการและแนวทางการบริหารจดัการขนส่ง,ลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง, เพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน 
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Abstract 

The main objectives of this research are to study the possible methods and 

approaches for manage transportation and for reducing the fuel consumption of car in Naval 

Transportation Department activities appropriately. This research focuses on the methods and 

transportation management including personal factors that affect the efficiency of road 

transport of Naval transportation Department.  The example group is the person act relating 

to the management of Naval Transportation Department in Bangkok total of 400 persons. For 

the method of study, use the questionnaires to determine the example group of this research, 

with a focus on methods and approaches relating to the management of transport means and 

models to affect the efficiency of road transport by reducing fuel consumption.   

The result of this research found that the method and approach for management of 

transport related to the efficiency of road transport for in Naval Transportation Department in 

the negative direction are Back Haul and Transport Terminal and Goods Delivery For the 

method and approach for management of transport related to the efficiency of road transport 

for in Naval Transportation Department in the positive direction are Transportation 

management system (TMS),  Selection of cars with suitable size match with the 

characteristics of work, and Driver behavior. 

Keyword: Methods and approaches of transportation management, Reduce fuel 

consumption, Optimization of road transport 

บทน า 

ในปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยอยูใ่นสภาวะชะลอ อนัเน่ืองมาจากสภาพทางการเมือง ทาํให้

ภาคธุรกิจเกิดความไม่มัน่ใจในการลงทุน ส่งผลให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 

ลดลง ทาํให้รัฐบาลตอ้งมีมาตรการการเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยหน่ึงใน

มาตรการคือการปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนเพื่อให้

การใช้พลงังานของประเทศและให้ผูบ้ริโภคระมดัระวงัท่ีจะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย โดยรัฐบาล
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มุ่งเน้นไปท่ีภาคการขนส่งโดยกาํหนดให้มีมาตรการประหยดัการใช้พลังงาน และการใช้

พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อนัจะส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(จีดีพี) เพิ่มข้ึน กรมการขนส่งทหารเรือเป็นหน่วยงานหน่ึงในกองทพัเรือ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีต้องมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการประหยดัการใช้

พลังงาน และการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้เป็นไปตามเป้าหมายและตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงของกรมการขนส่งทหารเรือมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน

เน่ืองมาจากมีจาํนวนรถท่ีมากข้ึน ปริมาณงานท่ีมากข้ึน หากไม่มีการบริหารจดัการขนส่งยงัไม่

มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การใชป้ริมาณนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสูงข้ึน ซ่ึงจะสวนทางกบันโยบายของ

รัฐบาล เพื่อให้การใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงของกรมการขนส่งทหารเรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะเขา้มาเพิ่มประสิทธิการการขนส่ง เพื่อให้

เกิดการใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  การจดัการขนส่ง เป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาท

สําคญัต่อการจดัการโลจิสติกส์ โดยผ่านกิจกรรมย่อยๆ เก่ียวกบัการจดัการขนส่ง อาทิ วิธีการ

ขนส่ง ตน้ทุนการขนส่ง การบริหารงาน ขนส่ง แบบจาํลองการขนส่ง การเลือกทาํเลท่ีตั้งของ

สถานีและจุดจดัส่งสินค้า เป็นต้น ซ่ึงระบบการจดัการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์การเป็นอย่างมาก และทาํให้กองทพัเรือสามารถนาํงบประมาณท่ีเหลือจาก

กิจกรรมท่ีบริหารจดัการดว้ยระบบโลจิสติกส์ไปดาํเนินการในส่วนอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

กองทพัเรือไดอี้ก  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ชั้นยศ ระดับการศึกษา 
ตาํแหน่ง  อายุงาน  ท่ีมีผลต่อการให้ความสําคัญต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของ
กรมการขนส่งทหารเรือ  
 2.เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางต่างๆท่ีเป็นไปไดใ้นการบริหารจดัการขนส่งของกรมการ
ขนส่งทหารเรืออยา่งเหมาะสม 
 3. เพื่อเสนอแนะวิธีการและแนวทางในการบริหารจัดการขนส่งของกรมการขนส่ง

ทหารเรืออยา่งเหมาะสม 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

169 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัทาํให้ประสิทธิภาพของการขนส่งทาง

ถนนต่างกนั 

2 2  วิธีการและแนวทางในการจดัการขนส่ง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการ

ขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทหารเรือ 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีคือ ข้าราชการของกรมการขนส่ง

ทหารเรือท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการขนส่งของกรมการขนส่งทหารเรือ ของกองทพัเรือใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยขา้ราชการกองรถยนต์จาํนวน   627 นาย ขา้ราชการกอง

โรงงานจาํนวน164 นาย ขา้ราชการกองจดัการขนส่งจาํนวน40 นายขา้ราชการกองบงัคบัการ

จาํนวน 174 นายรวมจาํนวน 1,005 นาย  จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยั

ดังกล่าว ผูว้ิจ ัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดตวัอย่างของ            

Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่

เกินร้อยละ 5 ดงันั้น จะไดก้ลุ่มประชากรตวัอยา่งจาํนวน 400 นาย โดยไดแ้จกแบบสอบถาม

ดงัน้ีขา้ราชการกองรถยนตจ์าํนวน 250  นาย ขา้ราชการกองโรงงานจาํนวน 64 นาย ขา้ราชการ

กองจดัการขนส่ง16 นายและขา้ราชการกองบงัคบัการ70 นาย รวม 400นาย  
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires)  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ีคือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 6  ขอ้ เป็นคาํถามแบบสํารวจรายการ (Check 

List) และคาํถามแบบปลายเปิด  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการให้ความสําคญั

วิธีการและการจดัการขนส่ง (Transport Management)จาํนวน  24  ขอ้  ส่วนท่ี  3แบบสอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่ง

ทหารเรือจาํนวน  8  ขอ้ และส่วนท่ี4 เป็นขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยในส่วนท่ี 2 
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และส่วนท่ี3 เป็นการสอบถามถึงการให้ความสําคญักบัวิธีการและการจดัการขนส่ง (Transport 

Management)และประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนโดยแบ่งระดบัการให้ความสําคญัออกเป็น 

5 ระดบั คือ ระดบั 1หมายถึงใหค้วามสําคญัอยูใ่นระดบัไม่ให้ความสําคญั ระดบั 5 หมายถึง ให้

ความสําคญัอยู่ในระดับสูงมาก การทดสอบเคร่ืองท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีทดสอบโดยนํา

แบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัคาํถามท่ี

สร้างข้ึน รวมถึงความถูกตอ้งในการใชภ้าษา ตลอดจนความเท่ียงตรงในเชิงเน้ือหา จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงทั้ง 3 

ท่านมีความเห็นวา่ขอ้คาํถามมีความเท่ียงตรงเช่ือถือไดแ้ละผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด

นาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 30 คนเพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาค่าสัม

ประสิทธ์ความเช่ือมัน่ของ          ครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) โดยผลการทดสอบ

ค่าวดัระดบัความเช่ือมัน่ของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.739 – 0.959 ซ่ึงค่าสถิติของตวัวดัมีค่า

มากกวา่ 0.7 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดัและสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาต่อไป 

 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ชั้นยศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง  อายุงาน  

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนท่ีแตกต่างกนักนั 

แบ่งออกเป็นสมมติฐานยอ่ย  เพื่อทดสอบตวัแปรรายตวัได ้ ดงัน้ี เพศ ทาํการทดสอบ ดว้ยสถิติ

ทดสอบ  T – test  ส่วนตวัแปร อายุ ชั้นยศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง  อายุงาน  ทาํการทดสอบ

ดว้ยสถิติทดสอบ F – Test กรณีพบความแตกต่างจะทาํการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบเป็นราย

คู่ (Multiple Comparisons) ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe)  ในส่วนของวิธีการและแนวทางใน

การจดัการขนส่งไดแ้ก่ การรวบรวมสินคา้ตามเส้นทางเดินทางแลว้นาํส่งปลายทาง ( Milk Run ) , 

การขนส่งเท่ียวกลับ       ( Back Haul) , ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินค้า (Transportation 

management system; TMS) , การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ( Multimodal transportation ), การ

จดัตั้งสถานีขนส่งและจุดจดัส่ง ( Transport Terminal and Goods Delivery ) , เลือกใชร้ถยนตท่ี์มี

ขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน  , การปรับปรุงรถยนตใ์ห้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนตแ์ละ

ขนาดบรรทุก และพฤติกรรมของพลขบั ทดสอบดว้ยสถิติทดสอบ Multiple Linear Regression 

Analysis 
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  ผลการวจัิย 
  จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
จาํนวนมากท่ีสุดคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ91.5  มีช่วงอายรุะหวา่ง 40 – 49 ปีคิดเป็นร้อยละ 35 
ชั้นยศ พ.จ.ต. – พ.จ.อ.คิดเป็นร้อยละ 55.8 ระดบัการศึกษาท่ีปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 51 
ตาํแหน่งงานพลขบัและเจา้หน้าท่ีซ่อมบาํรุงคิดเป็นร้อยละ37.5ทั้ง 2 ตาํแหน่งงาน และมีอายุ
ของงานในช่วง 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ38.5 และในส่วนของวธีิการและแนวทางในการจดัการ
ขนส่งมีผลการวจิยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละตวัแปรยอ่ยดงัน้ี 
 
วธีิการและแนวทางในการจดัการขนส่ง ค่าเฉล่ีย ส่ ว น

เบ่ียงเบน 
ร ะ ดั บ
ความสาํคญั 

1.การรวบรวมสินคา้ตามเส้นทางแลว้นาํส่ง(Milk Run) 
  - การขนส่งแบบมิลค์รันจากผูผ้ลิตหลายรายไปให้ลูกคา้
หลายราย : Direct Shipment with Milk runs from Multiple 
Suppliers to Multiple Customers 
 

 
3.860 
 

 
1.157 
 

 
ระดบัสูง 

2.การขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul) 
  - ระบบบริหารจดัการรถขนส่งเท่ียวเปล่าแบบบูรณาการ
ดว้ยการสร้างเครือข่ายให้ผูบ้ริการรถขนส่งสินคา้โดยการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล 
 

 
3.962 

 
1.048 

 
ระดบัสูง 

3.ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation 
management system;TMS) 
  - โปรแกรมคาํนวณและจดัสรร รถยนต์ คนขบั เส้นทาง
การวิ่งรถรับและส่งสินค้า  ตารางเวลารถเข้า-ออกให้
สอดคลอ้งกบัปริมาณงานของหน่วยท่ีขอใชบ้ริการรถยนต ์
 
 

 
 
4.015 

 
 
0.861 

 
 
ระดบัสูง 

4. การขนส่งต่อเ น่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 
transportation) 
  - การขนส่งสินคา้จากผูส่้งไปถึงผูรั้บท่ีใชก้ารขนส่งโดยใช้

 
3.770 

 
0.913 

 
ระดบัสูง 
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การขนส่งทางถนนและทางอากาศ 
 
 
5. การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดจดัส่งสินคา้ (Transport 
Terminal and Goods Delivery) 
  - สถานีตอ้งตั้งในทาํเลท่ีเดินทางไป-มาสะดวกสะอาดและ
ปลอดภยั มีระบบขนยา้ยสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
4.275 

 
0.781 

 
ร ะ ดั บ สู ง
มาก 

วธีิการและแนวทางในการจดัการขนส่ง ค่าเฉล่ีย ส่ ว น
เบ่ียงเบน 

ร ะ ดั บ
ความสาํคญั 

6. การเลือกใช้รถยนตท่ี์มีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะของ
งาน 
  - การใชร้ถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ลาํเลียงส่ิงของท่ีมีขนาด
ใหญ่และนํ้าหนกัมากตามความสามารถของรถยนต ์

 

4.260 

 

0.760 

 

ร ะ ดั บ สู ง

มาก 

7.การปรับปรุงรถยนตใ์ห้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนตแ์ละ
ขนาดบรรทุก    
   - การปรับปรุงขนาดบรรทุกทาํให้สามารถบรรทุกสินคา้
ไดเ้พิ่มข้ึน 

 

4.137 

 

0.886 

 

ระดบัสูง 

8. พฤติกรรมของพลขบั 
  - พลขับท่ีรู้เส้นทางในการเดินทางจะทาํให้การขนส่ง
รวดเร็วข้ึน 

 

4.360 

 

0.530 

 

ร ะ ดั บ สู ง

มาก 

 
 จากตารางแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการและแนวทางในการจดัการขนส่งนั้น กลุ่มตวัอยา่งให้

สําคญัมาก คือ การขนส่งแบบมิลค์รันจากผูผ้ลิตหลายรายไปให้ลูกคา้หลายราย : Direct 
Shipment with Milk runs from Multiple Suppliers to Multiple Customers , ระบบบริหาร
จดัการรถขนส่งเท่ียวเปล่าแบบบูรณาการดว้ยการสร้างเครือข่ายให้ผูบ้ริการรถขนส่งสินคา้โดย
การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลกัในการแลกเปล่ียนขอ้มูล (การขนส่งเท่ียว
กลบั (Back Haul)) , โปรแกรมคาํนวณและจดัสรร รถยนต ์คนขบั เส้นทางการวิ่งรถรับและส่ง
สินคา้ ตารางเวลารถเขา้-ออกให้สอดคล้องกบัปริมาณงานของหน่วยท่ีขอใช้บริการรถยนต์
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(ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้(Transportation management system;TMS)) , การขนส่ง
สินคา้จากผูส่้งไปถึงผูรั้บท่ีใช้การขนส่งโดยใช้การขนส่งทางถนนและทางอากาศ(การขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)) , การปรับปรุงขนาดบรรทุกทาํให้สามารถ
บรรทุกสินค้าได้เพิ่มข้ึน(การปรับปรุงรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนต์และขนาด
บรรทุก) และให้ความสําคญัมากท่ีสุด ได้แก่ สถานีตอ้งตั้งในทาํเลท่ีเดินทางไป-มาสะดวก
สะอาดและปลอดภยั มีระบบขนยา้ยสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ (การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุด
จดัส่งสินคา้ (Transport Terminal and Goods Delivery)) , การใชร้ถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่
ลาํเลียงส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่และนํ้ าหนักมากตามความสามารถของรถยนต์ (การเลือกใช้
รถยนตท่ี์มีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน) , พลขบัท่ีรู้เส้นทางในการเดินทางจะทาํให้การ
ขนส่งรวดเร็วข้ึน (พฤติกรรมของพลขบั) ท่ีส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนท่ีดีข้ึน
และใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  และทดสอบสมมติฐานโดยมีผลการทดสอบ
ตามตารางแสดงผลการทดสอบ 

 
ตารางแสดงผลการทดสอบดา้นประชากร 
ปั จ จัย ส่ ว น บุ ค ค ล
ดา้นต่างๆ 

T F Sig. จาํนวนคู่ 
ท่ีแตกต่าง 

คู่ท่ีแตกต่างทดสอบดว้ย 
Scheffe 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ชั้นยศ 
 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ตาํแหน่งงาน 
 
6.อายงุาน 

-6.713 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

- 
5.548 
15.253 
 
9.909 
11.879 
 
0.453 

0.002 
0.001 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
0.715 

- 
1 
2 
 
1 
3 
 
- 

- 
อาย ุ40-49 กบั 50-60 
จ.ต.-จ.อ. กบั  ร.ต.-ร.อ. และ 
 จ.ต.-จ.อ. กบั  น.ต.-น.อ. 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี 
พลขบั กบั จดัรถ , พลขบั กบั ซ่อมบาํรุง 
และ พลขบั กบั ฝ่ายอาํนวยการ 
- 

  
 สรุปไดว้่าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลทาํให้ประสิทธิภาพของ
การขนส่งทางถนนต่างกนัไดแ้ก่ เพศ  อายุ ชั้นยศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน โดยทีช่วงอายุท่ี
แตกต่างไดแ้ก่ ช่วงอายุ 40-49 กบั 50-60  ชั้นยศท่ีแตกต่างไดแ้ก่ จ.ต.-จ.อ. กบั  ร.ต.-ร.อ. และ 
จ.ต.-จ.อ. กบั  น.ต.-น.อ. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างไดแ้ก่ ตํ่ากว่าปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี 
ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างไดแ้ก่ พลขบั กบั เจา้หน้าท่ีจดัรถ , พลขบั กบั เจา้หนา้ท่ีซ่อมบาํรุง และ 
พลขบั กบั ฝ่ายอาํนวยกา 
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ตารางแสดงผลการทดสอบดา้นวธีิการและแนวทางในการจดัการขนส่ง 
 
Independent 
Factors 

Unstandardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
(ค่าคงท่ี) 1.853 0.168 11.002 0.000   
Milk Run (X1) 0.27 0.023 1.160 0.247 0.549 1.823 
Back Haul (X2) -0.051 0.025 -2.046 0.041 0.711 1.407 
 
 
Independent 
Factors 

Unstan
dardize
d 
Coeffic
ients 

 
t 

 
Sig 

Colline
arity 
Statisti
cs 

 
Independe
nt 
Factors 

Unstan
dardize
d 
Coeffic
ients 

Multimodal transportation (X4) 0.033 0.028 1.178 0.239 0.633 1.508 
Transport Terminal and Goods 
Delivery (X5) 

-0.102 0.036 -2.807 0.005 0.445 2.249 

การเลือกใชร้ถยนต ์(X6) 0.121 0.031 3.925 0.000 0.566 1.768 
การปรับปรุงรถยนต ์(X7) 0.018 0.025 0.725 0.469 0.626 1.598 
พฤติกรรมของพลขบั (X8) 0.364 0.033 10.992 0.000 0.877 1.141 
                R=0.662     R²=0.438     S.E.E.=0.31784    F-Test=38.154    Sig.=0.00 

 

จากผลการวิเคราะห์พบวา่ค่า VIF ท่ีมากสุดคือการจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดจดัส่งมีค่า 

2.249 ซ่ึงไม่เกิน 10 และค่า Tolerance ท่ีน้อยท่ีสุดมีค่า 0.445 ซ่ึงไม่เขา้ใกล ้0 ดงันั้นแสดงว่าตวั

แปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และวิธีการและแนวทางในการจัดการขนส่ง ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพของการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทหารเรือในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรของวิธีการและแนวทางในการจดัการขนส่ง 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพของการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทหารเรือในเขต

กรุงเทพมหานคร 5 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ ตวัแปรตาม(ประสิทธิภาพของการขนส่งทาง

ถนน)ท่ีมีค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ การขนส่งเท่ียวกลบั  ระบบบริหารจดัการการ
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ขนส่งสินคา้  การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดจดัส่ง    เลือกใชร้ถยนตท่ี์มีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะของ

งาน  พฤติกรรมของพลขบั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สรุปและอภิปรายผล   

  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลทาํให้ประสิทธิภาพของการขนส่ง
ทางถนนต่างกนัไดแ้ก่ เพศ  อายุ ชั้นยศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ธนากร กรวชัรเจริญ (2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังาน บริษทัควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั ( มหาชน )ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ  อายุ การศึกษา ตาํแหน่งงาน และ 
ณกฤตชัย  เต้ียสุด  ( 2553 ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจซ่ึงได้แก่ชั้นยศ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ เพศชาย  ท่ีมีช่วงอาย ุ 
ระหวา่ง 40 – 49 ปี ชั้นยศ พ.จ.ต. – พ.จ.อ. ระดบัการศึกษาท่ีปริญญาตรี ตาํแหน่งงานพลขบัและ
เจา้หนา้ท่ีซ่อมบาํรุง มีอายขุองงานในช่วง 1 – 10 ปี  
  วิธีการและแนวทางในการจดัการขนส่งท่ีประกอบด้วยการขนส่งเท่ียวกลบั( Back 
Haul ) , ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ (Transportation management system; TMS) , 
การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดจดัส่งสินคา้( Transport Terminal and Goods Delivery ) , เลือกใช้
รถยนต์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน ,  พฤติกรรมของพลขบั มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพของการขนส่งทางถนนโดยกลุ่มประชากรใหค้วามสําคญัในระดบัสูง (ค่าเฉล่ียท่ีวดัได้
อยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20 ) ไกแ้ก่ ระบบบริหารจดัการรถขนส่งเท่ียวเปล่าแบบบูรณาการดว้ยการ
สร้างเครือข่ายให้ผูบ้ริการรถขนส่งสินคา้โดยการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
หลกัในการแลกเปล่ียนขอ้มูล , โปรแกรมคาํนวณและจดัสรร รถยนต ์คนขบั เส้นทางการวิ่งรถ
รับและส่งสินคา้ ตารางเวลารถเขา้-ออกให้สอดคลอ้งกบัปริมาณงานของหน่วยท่ีขอใชบ้ริการ
รถยนต ์, พลขบัท่ีรู้เส้นทางในการเดินทางจะทาํให้การขนส่งรวดเร็วข้ึน  และ ให้ความสําคญัใน
ระดบัสูงมาก (ค่าเฉล่ียท่ีวดัไดอ้ยูร่ะหวา่ง 3.41 – 4.20 ) ไดแ้ก่สถานีตอ้งตั้งในทาํเลท่ีเดินทางไป-มา
สะดวกสะอาดและปลอดภยั มีระบบขนยา้ยสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ , พลขบัท่ีรู้เส้นทางใน
การเดินทางจะทาํให้การขนส่งรวดเร็วข้ึน    ทั้งน้ีการขนส่งเท่ียวกลบั( Back Haul ) สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วศิน แยม้ช่ืนพงศ์ ( 2554) ท่ีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวกลบั
ของรถก่ึงพ่วงหางเปลือย ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ (Transportation management 
system; TMS) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวโิรจน์ งามสุขเกษมศรีและสุชาดา เวยีงหฤทยั (2554 ) 
ท่ีศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการรถบรรทุกขนสินคา้ดว้ยอาร์เอฟไอดี การจดัตั้งสถานี
ขนส่งและจุดจดัส่งสินคา้( Transport Terminal and Goods Delivery )ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ์ ( 
2550)  ท่ีไดศึ้กษาการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการจดัเก็บและการกระจายผลไมข้อง 
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก เลือกใช้รถยนตท่ี์มีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะของงานสอดคลอ้งกบั  
เกวลี หริจนัทร์วงศ์ (2551) ไดศึ้กษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่ง ของบริษทั ABC  
พฤติกรรมของพลขบับทความของ MARY SHACKLETT(2013) กล่าววา่ การใชน้ํ้ ามนัให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัลงตวัแปรท่ีสําคญัคือพฤติกรรมการขบัรถของ
พนกังาน และ Rosa Amelia, Fernando, &  José Luis(2014) ท่ีศึกษารูปแบบการพยากรณ์การ
บรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยดันํ้ามนั  และกลุ่มตวัอยา่งให้สําคญัมาก คือ การขนส่ง
แบบมิลครั์นจากผูผ้ลิตหลายรายไปให้ลูกคา้หลายราย  : Direct Shipment with Milk runs from 
Multiple Suppliers to Multiple Customers , ระบบบริหารจดัการรถขนส่งเท่ียวเปล่าแบบบูรณา
การดว้ยการสร้างเครือข่ายให้ผูบ้ริการรถขนส่งสินคา้โดยการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือหลกัในการแลกเปล่ียนขอ้มูล (การขนส่งเท่ียวกลบั (Back Haul)) , โปรแกรม
คาํนวณและจดัสรร รถยนต ์คนขบั เส้นทางการวิง่รถรับและส่งสินคา้ ตารางเวลารถเขา้-ออกให้
สอดคล้องกับปริมาณงานของหน่วยท่ีขอใช้บริการรถยนต์(ระบบบริหารจดัการการขนส่ง
สินคา้(Transportation management system;TMS)) , การขนส่งสินคา้จากผูส่้งไปถึงผูรั้บท่ีใช้
การขนส่งโดยใช้การขนส่งทางถนนและทางอากาศ(การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
(Multimodal transportation)) , การปรับปรุงขนาดบรรทุกทาํให้สามารถบรรทุกสินค้าได้
เพิ่มข้ึน(การปรับปรุงรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนต์และขนาดบรรทุก) และให้
ความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานีตอ้งตั้งในทาํเลท่ีเดินทางไป-มาสะดวกสะอาดและปลอดภยั 
มีระบบขนยา้ยสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ (การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดจดัส่งสินคา้ (Transport 
Terminal and Goods Delivery)) , การใชร้ถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ลาํเลียงส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่
และนํ้ าหนักมากตามความสามารถของรถยนต์ (การเลือกใช้รถยนต์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับ
ลกัษณะของงาน) , พลขบัท่ีรู้เส้นทางในการเดินทางจะทาํให้การขนส่งรวดเร็วข้ึน (พฤติกรรม
ของพลขบั) ท่ีส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนท่ีดีข้ึนและใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   
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จากผลการวจิยัสามารถนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ

ทนัสมยัตลอดเวลาเน่ืองจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นประจาํ หากหยุดน่ิงไม่มีการศึกษา

ทบทวนจะกา้วตามเทคโนโลยไีม่ทนั 

 2. ควรทาํการศึกษาตวัแปรท่ีสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํลงัพลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทางถนน 

กรมการขนส่งทหารเรือ 

 3 หน่วยงานควรกาํหนดตวัช้ีวดัในแต่ตวัแปรและแนวทางการปฏิบติัให้กบัหน่วยงานผู ้

ปฏิบติัเช่น กองรถยนต ์เพื่อใหเ้กิดการนาํไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและแทจ้ริง 

  

วธีิการและแนวทางในการจดัการขนส่ง 

- การขนส่งเท่ียวกลบั( Back Haul ) 

- ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ 

(Transportation management system; TMS) 

- การจดัตั้งสถานีขนส่งและจุดจดัส่งสินคา้ 

( Transport Terminal and Goods Delivery ) 

- เลือกใชร้ถยนตท่ี์มีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะ

ของงาน 

-  พฤติกรรมของพลขบั 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ชั้นยศ 

- ระดบัการศึกษา 

- ลกัษณะงานท่ีทาํ ประสิทธิภาพของการ

ขนส่งทางถนนของกรมการ

ขนส่งทหารเรือ 
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ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของอตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
Logistics performance of food industry in Thailand 

อาธิตญา ฉววีงษ์1* และ พฒัน์ พิสิษฐเกษม2* 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ
ปัจจยัดา้นองคก์ร กบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ 3 ดา้น ไดแ้ก ้ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้น
ความน่าเช่ือถือ และความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ เป็น
การวจิยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จาํนวน 397 
ราย ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย t-test one-
way ANOVA และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ย Correlation ของ Pearson Production Moment Correlation  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านองค์กร พบว่า พนักงานท่ี
ปฏิบติังานในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 ปี หรือน้อยกว่า ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และตาํแหน่งในการทาํงานเป็นอ่ืนๆ เช่น ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้งาน และพนกังาน เป็นตน้ 
และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 1 - 50 ล้านบาท มีจาํนวนพนักงาน 51 - 100 คน มี
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 6 - 10 ปี  โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในส่วนเพศ อายุ ตาํแหน่งใน
การทาํงาน และปัจจยัดา้นองคก์ร ท่ีแตกต่างกนันั้น ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ทั้ง 3 
ดา้น ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในส่วนระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนันั้นส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ในด้านต้นทุน ด้านเวลา ไม่แตกต่างกนั แต่ส่งผลในด้านความ
น่าเช่ือถือแตกต่างกนั   และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพ
การจดัการโลจิสติกส์ พบวา่ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีการปฏิบติังานเก่ียวกบั
กิจกรรมของโลจิสติกส์โดยรวม และแต่ละกิจกรรมอยูใ่นระดบัทุกคร้ัง และทุกกิจกรรมของโลจิสติกส์
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ทั้งในดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือ 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมของโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหาร ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
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Abstract 

 The objective of this research are to study the distinction between the demographic 

factor, the organization factor affect to logistics performance (costs, times, credibility) and 

study the relationships between logistics activity related to logistics performance as 

quantitative research. This survey was conducted with a sample group of food industry in 

Thailand 397 set by using the questionnaires. The structured questionnaire was distinction 

analysis by using the t-test one-way ANOVA and relationships analysis by using the 

correlation of Pearson production moment correlation.  

   The results of demography factor and organization factor showed that largely 

personnel work in food industry are female, age 25 years or less, education bachelor’s degree 

and other work position such as supervisor, foreman and operator etc. and largely enterprises 

has capital 1-50 million baht, employees 51-100 person and duration of operation 6-10 years. 

The demography factor in part sex, age, work position and organization factor at distinction 

affect to logistics performance are no difference but education at distinction affect to logistics 

performance are difference and the results of relationships analysis showed that food industry 

in Thailand has practice about logistics activity totally and each activity in practical level at 

all times and all logistics activity has relationships with all part of logistics performance.     

Keywords: Logistics activity, Food industry, Logistics performance 
 

1. บทน า 

 1. ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 

 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคญัในเวทีการคา้โลก และนบั

ได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการส่งออกลําดับต้นๆของประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2557) ซ่ึงจากกระแสเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการแข่งขนั

ในการดาํเนินธุรกิจท่ีค่อนขา้งสูง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งพฒันาองค์กรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและกา้วหนา้ ซ่ึงปัจจยัสําคญั

ประการหน่ึงในการพฒันาองค์กรนัน่คือ การประเมินประสิทธิภาพการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ 
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เน่ืองจากกิจกรรมของโลจิสติกส์นั้นครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจ และเพื่อให้

ผูป้ระกอบการไดท้ราบถึงแนวทางในการพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถ

ทางการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ทั้ งน้ีเพื่อให้องค์กรสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ

อุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่ สาํนกัโลจิสติกส์, 2556) 
 

2. วตัถุประสงค์ 

 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของ

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

 2. ปัจจยัดา้นองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทย 

 3. ศึกษากิจกรรมของโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของ

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
 

3. สมมติฐานการวจัิยส าหรับงานวจัิยเชิงปริมาณ 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลทาํให้ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์
แตกต่างกนั 

 ปัจจยัดา้นองคก์รท่ีต่างกนั มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์แตกต่างกนั 
 กิจกรรมของโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร 

 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีนาํผลผลิตจากภาคการเกษตรมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ

หลกัในการผลิตอาหาร โดยอาศยัเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร เพื่อการ

นาํไปใชใ้นขั้นตอนถดัไปหรือบริโภค และยงัเป็นการยืดอายุการเก็บรักษา (พิมเพ็ญ พรเฉลิม

พงษ ์และนิธิยา รัตนาปนนท,์ www.foodnetworksolution.com, กุมภาพนัธ์ 2558) ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2550 ประเทศไทยมีการส่งออกอาหารเป็นลาํดบัท่ี 7 ของโลก ดว้ยมูลค่าประมาณ 19 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ตกลงมาเป็นอนัดนัท่ี 8 ของโลก ดว้ยมูลค่าประมาณ 25 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552) ซ่ึงแนวโนม้ของมูลค่าในการส่งออกท่ี

เพิ่มข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547น้ี เป็นผลมาจากจาํนวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นภาคการผลิตจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาและ

ปรับปรุงในส่วนต่างๆ เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการบริโภคท่ีจะเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์ 

 การบริหารจดัการโลจิสติกส์เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการระบบห่วงโซ่อุปทาน 

ซ่ึงรวมเร่ืองของการวางแผน การดาํเนินการ การควบคุม การไหลเวียน และการจดัเก็บสินคา้ 

บริการ และสารสนเทศ อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดของการ

บริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (กมลชนก สุทธวานทนฤพุฒิ และคณะ, 

2547) 

 การศึกษาประสิทภาพโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยคร้ังน้ีได้

ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมของโลจิสติกส์ของสภาอุตสาหกรรม (2550)  8 กิจกรรม ดงัน้ี 

 การวางแผนหรือการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (Demand and Forecasting and 

Planning) เป็นกิจกรรมท่ีสามารถวางแผนความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละ

กระบวนการไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

 การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และกิจกรรมสนบัสนุน (Customer Service and Support) เป็นท่ี

ดาํเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือบริการถูกตอ้ง 

ปริมาณครบ ตรงตามเวลาและเง่ือนไข รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ 
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 การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ และการจดัการคาํสั่งซ้ือ (Logistics Communication and 

Order Processing) เป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมต่อระหวา่งลูกคา้กบัองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่คาํสั่งซ้ือ

จากลูกคา้ ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ตรวจสอบยอดสินคา้คงคลงั รวมถึงรายละเอียดของลูกคา้ 

  การจดัซ้ือจดัหา (Procurement) เป็นกิจกรรมในการจดัหาและประเมินแหล่งวตัถุดิบ

เพื่อจดัซ้ือ รวมตั้งแต่การคดัเลือกผูข้าย เจรจาต่อรองปริมาณในการสั่งซ้ือ และประเมินคุณภาพ

ของผูข้ายสินคา้ ซ่ึงหมายรวมถึงการบริหารวตัถุดิบ (Supply Management) เขา้ไดด้ว้ย 

 การบรรจุหีบห่อ (Packaging) เป็นการบ่งบอกรายละเอียดของสินคา้และสร้างการรับรู้

ในตวัสินคา้ อีกทั้งยงัป้องกนัตวัสินคา้จากความเสียท่ีเกิดจากการเคล่ือนยา้ย การขนส่ง และช่วย

อาํนวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและการขนส่งอีกดว้ย 

 การเลือกสถานท่ีตั้ งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า  (Facilities Site 

Warehousing and Storage) กิจกรรมน้ีเป็นการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน

ในการขนส่ง ระดบัการใหบ้ริการลูกคา้ และความเร็วในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

และยงัช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการเขา้ถึงและมีระยะทางในการขนส่งท่ีเหมาะสม 

 การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการบริหาร

อยา่งเหมาะสม และจาํเป็นตอ้งพิจารณาควบคู่กบักระบวนการอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบได ้

 การขนส่ง (Transportation) เป็นการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบหรือสินคา้ ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไป

ยงัจุดท่ีมีการบริโภค จนกระทัง่สินคา้เหล่านั้นอยูใ่นความรับผดิชอบของลูกคา้ 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วราภรณ์ ศรีสุข (2551) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ โดยมีการประยุกตใ์ช ้กิจกรรมของโลจิสติกส์ 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ การบริการลูกคา้ 

การดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือ การบริหารสินคา้คงคลงั การจดัซ้ือ การขนส่ง และการบริหาร

คลงัสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่ควรมุ่งเนน้ในการปรับปรุงในส่วนของตน้ทุนใน

การขนส่ง 

นิภาพร ทิพยเ์ดโช (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมปลา

สวยงาม โดยแบ่งกิจกรรมของโลจิสติกส์ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของการจดัการวตัถุดิบ 

และส่วนของการกระจายสินคา้ ซ่ึงพบวา่ระยะเวลาในการส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ และการขนส่ง

นั้นยงัมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ แต่ยงัมีประสิทธิภาพท่ีสามารถจะสู้กบัคู่แข่งได ้
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5. ระเบียบวธีิการวจัิย 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

5.1.1 ประชากร ได้แก่ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยท่ีจด

ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 51,891 ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 

www.diw.go.th, 28 มกราคม 2558) 

5.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยท่ีจด

ทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 397 ราย  

 5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค์ของ

การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

5.2.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรม

อาหาร มีลกัษณะแบบคาํถามปลายปิด เลือกได ้1 คาํตอบ โดยครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน จาํนวน 5 ขอ้ 

5.2.2 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของอุตสาหกรรมอาหาร มีลกัษณะแบบคาํถามปลายปิด 

เลือกได้ 1 คาํตอบ โดยครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับ ทุนจดทะเบียน จาํนวนพนักงาน และ

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน จาํนวน 3 ขอ้ 

5.2.3 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัการเก่ียวกบัโลจิสติกส์ มีลกัษณะแบบประ

มานค่า โดยครอบคลุมเน้ือหา 8 ด้าน ได้แก่ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การ

ให้บริการลูกค้า การส่ือสารด้านโลจิสติกส์ การจัดซ้ือจัดหา การบรรจุหีบห่อ การจัดการ

คลงัสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงั และการขนส่ง ทั้งหมดจาํนวน 22 ขอ้ 

5.2.4 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการจดัการโลจิสติกส์ มีลกัษณะ

แบบประมาณค่า โดยครอบคลุมเน้ือหาของตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ จาํนวน 26 ขอ้ 

 5.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

5.3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก ตาํรา บทความงานวิจยั บทความ

วิชาการ วารสาร รายงานการวิจยั ขอ้มูลโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถิติของ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้
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5.3.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงกระทาํโดยผูว้ิจยั 

โดยแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 397 ชุด และชุดท่ี

สาํรองไว ้40 ชุด รวมทั้งส้ิน 437 ชุด 

 5.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด และ

การทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ดงัน้ี 

5.4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมอาหารและ

ขอ้มูลทัว่ไปของอุตสาหกรรมอาหาร ท่ีมีลกัษณะแบบปลายปิด แบบเลือก  1 คาํตอบ นาํมา

วิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS For Window ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และคาํนวณร้อยละ และ

ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างดว้ย t-test และ one-way ANOVA 

5.4.2 ข้อมูลการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ และ ข้อมูลเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของการจดัการโลจิสติกส์ ท่ีมีลักษณะแบบประมาณค่า นํามาวิเคราะห์โดย

โปรแกรม SPSS For Window ด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานความสัมพนัธ์ดว้ย Correlation  

 

6. ผลการวจัิย 

 6.1 พนกังานท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 ปี 

หรือนอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และตาํแหน่งในการทาํงานเป็นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูค้วบคุม

งาน หัวหน้างาน และพนกังาน เป็นตน้ โดยพนกังานท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมี 

เพศ อาย ุตาํแหน่งในการทาํงาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ทั้ง

ในดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ ไม่แตกต่างกนั แต่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนันั้นส่งผลในดา้นความน่าเช่ือถือแตกต่างกนั 

 6.2 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 1 - 50 ลา้นบาท มี

จาํนวนพนกังาน 51 - 100 คน และมีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 6 - 10 ปี โดยผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีทุนจดทะเบียน จาํนวนพนักงาน และระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ

แตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ทั้งในดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้น

ความน่าเช่ือถือ ไม่แตกต่างกนั 
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 6.3 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรม

ของโลจิสติกส์โดยรวม และแต่ละกิจกรรมอยูใ่นระดบัทุกคร้ัง นอกจากน้ีทุกกิจกรรมยงัมีระดบั

ความสัมพนัธ์กนัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมของโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการ

จดัการโลจิสติกส์ในดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ 

กิจกรรมของ 

โลจิสติกส์ 

ระดบัความสัมพนัธ์กบั 

ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา 
ด้ า น ค ว า ม

น่าเช่ือถือ 

1. การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ ค่อนขา้งตํ่า ค่อนขา้งตํ่า ปานกลาง 

2. การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ค่อนขา้งตํ่า ค่อนขา้งตํ่า ค่อนขา้งตํ่า 

3. การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ ค่อนขา้งตํ่า ปานกลาง ค่อนขา้งตํ่า 

4. การจดัซ้ือจดัหา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

5. การบรรจุหีบห่อ ค่อนขา้งตํ่า ค่อนขา้งตํ่า ค่อนขา้งตํ่า 

6. การจดัการคลงัสินคา้ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

7. การบริหารสินคา้คงคลงั ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

8. การขนส่ง ค่อนขา้งตํ่า ค่อนขา้งตํ่า ค่อนขา้งตํ่า 

 

7. อภิปรายผล 

 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีการปฏิบติัเก่ียวกับการจดัการโลจิสติกส์

โดยรวม และแต่ละกิจกรรมอยูใ่นระดบัทุกคร้ัง เน่ืองจากปัจจุบนัในภาคอุตสาหกรรมอาหารมี

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันท่ีสูงมากจึงทําให้ธุรกิจต้องคํานึงถึง 

กระบวนการวางแผน การปฏิบติัการและการควบคุม การเคล่ือนยา้ย และการจดัเก็บสินคา้อยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงในส่วนการให้บริการและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่

จุดกาํเนิดถึงจุดบริโภคสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 

ปัจจุบนัปัจจยัแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งให้ความสําคญั
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กบัส่ิงเหล่าน้ีมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีการจดัการโลจิสติกส์ก็มีความสําคญัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการ

จดัการโลจิสติกส์ท่ีดี ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วได้ อีกทั้งยงัสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัโดยการลดต้นทุน และยงั

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัตวัสินคา้และบริการได้อีกด้วย โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์ท่ี

การคา้ต่างประเทศมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ผสานกบัแนวโนม้นโยบายในการการทาํขอ้ตกลง

การคา้เสรี (Free Trade Agreement) ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลทาํให้การ

จดัการโลจิสติกส์ ในระดบัประเทศและระดบัอุตสาหกรรมตอ้งพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนัใหเ้พิม่มากข้ึน  

 

8. บทสรุป 

 การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยคร้ัง มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2. ปัจจยัดา้นองค์กร และ 3. ศึกษา

กิจกรรมของโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหาร

ในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทยท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม ดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน และนาํมาวิเคราะห์เบ้ืองตน้ ดว้ยโปรแกรม SPSS For Window ดว้ยการแจก

แจงความถ่ี คาํนวณร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานความ

แตกต่างดว้ย t-test one-way ANOVA และทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ดว้ย Correlation 

โดยพบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 ปี หรือ

นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และตาํแหน่งในการทาํงานเป็นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมงาน 

หัวหน้างาน และพนกังาน เป็นตน้ และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีทุนจด

ทะเบียน 1-50 ลา้นบาท มีจาํนวนพนกังาน 51-100 คน และมีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 6-

10 ปี โดยพนกังานท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมี เพศ อาย ุตาํแหน่งในการทาํงาน และ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีทุนจดทะเบียน จาํนวนพนกังาน และระยะเวลาในการ

ดาํเนินกิจการ แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ทั้งในดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และ

ดา้นความน่าเช่ือถือ ไม่แตกต่างกนั แต่ระดบัการศึกษาของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนันั้นส่งผลใน

ดา้นความน่าเช่ือถือแตกต่างกนั ในส่วนของการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรมของโลจิสติกส์นั้น 
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ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติังานโดยรวม และแต่ละกิจกรรมอยูใ่นระดบัทุกคร้ัง นอกจากน้ีทุก

กิจกรรมยงัมีระดบัความสัมพนัธ์กนัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

9. ข้อเสนอแนะ 

 9.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

9.1.1 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรให้ความสําคญัในกิจกรรมการ

คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งเน้นในส่วนการคาดการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนให้ได้อย่าง

แม่นยาํ 

9.1.2 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรให้ความสําคญัในกิจกรรมการบริหาร

สินคา้คงคลังในส่วนคลังวตัถุดิบให้เหมาะสมในการผลิต และการหมุนเวียนสินค้าภายใน

คลงัสินคา้ใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 9.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

9.2.1 ควรมีการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์ในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรม

บริการ 

9.2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์กับตัวช้ีว ัดประสิทธิภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อจะไดท้ราบประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

9.2.3 ควรมีการศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ภายในระบบการจดัการโลจิสติกส์ เช่น โลจิ

สติกส์ยอ้นกลบั 

 

10. กติติกรรมประกาศ 

 การดํา เนินการวิจัยคร้ังน้ีสํา เ ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู ้วิจ ัยต้องขอขอบพระคุณ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลเพื่อนาํมาใช้

ศึกษาคร้ังน้ี โดยไดรั้บคาํปรึกษาจาก ผศ. พฒัน์ พิสิษฐเกษม ซ่ึงใหเ้กียรติเป็นท่ีปรึกษา ไดก้รุณา

ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงทาํใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทพัไทย 
กรณีศึกษา : สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

ROYAL THAI ARMED FORCES’ READINESS 
FOR THE ASEAN COMMUNITY 

CASE STUDY : NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE 

มานสั  พุม่พะเนิน1      ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

  

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  โดยมีขอบเขตดา้น
ประชากร คือ ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย กลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนั
ประเทศ  จาํแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 10 ระดับ  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถ่ีร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบท่ีแบบอิสระ (t-test independent) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ดว้ยสถิติทดสอบ (F-test) การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Consistency/Index of item 
objective congruence/Index of Congruence หรือ IOC) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาช(Cronbach’s Alpha)  ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's) และ Multiple Linear Regression Analysis ในการ
วเิคราะห์ 

 
 
 

  
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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ผลการวจิยั พบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ
ทางทหาร และช่วงชั้นยศ นั้น มีเพียง อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทางทหาร ท่ีมีผลต่อความ
พร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) ปัจจยั
ภายใน ประกอบดว้ย ทศันคติ  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการส่งเสริม สนบัสนุนภายใน
องค์กร มีเพียงแค่  ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ท่ีมีผลต่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมอาเซียน” อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยภายนอก 
ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานอ่ืนๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพียง นโยบาย
ของรัฐบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค าส าคัญ  :  ประชาคมอาเซียน, สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the readiness of the Royal Thai Armed Forces for the 
ASEAN Community, case study: National Defence Studies Institute. The population scope is 
400 sample officers in the National Defence Studies Institute, Royal Thai Armed Forces. The 
research instrument consists of three aspects: personal factor, internal factor, and external 
factor which are given a proportion scale of ten. The data is analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test independent, One - Way ANOVA, F-test, 
Content Validity, Index of Consistency, Cronbach’s Alpha for Assessing the Reliability of 
Scales, Scheffe’s Pair Wise Comparison of Means and Multiple Linear Regression Analysis. 
 The findings revealed that 1) among personal factors (namely gender, age, education, 
military status, and ranks), only age, education, and military status have a statistically-
significant effect on the readiness for the ASEAN Community by 0.05, 2) among internal 
factors (namely attitude, skill, knowledge, ability, and organization’s support), only skill, 
knowledge, and ability have a statistically-significant effect on the readiness for the ASEAN 
Community by 0.05, and 3) among external factors (namely government policies, 
organizations policies, and information technology), only government policies and 
organizations policies have a statistically-significant effect on the readiness for the ASEAN 
Community by 0.05. 

KEY WORDS : ASEAN COMMUNITY, NATIONAL DEFENCE STUDIES 
INSTITUTE 
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1. บทน า 
 อาเซียน(ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้The Association 
of Southeast Asian Nations) คือ องค์กรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และความมัน่คง 
 ในแง่ประวติัศาสตร์การเมืองยุคสงครามเย็น อาเซียนคือ อีกกลไกหน่ึงท่ีฝ่ายโลก
ตะวนัตกไดผ้ลกัดนัให้เกิดข้ึน โดยหวงัว่าอาเซียนจะช่วยตา้นการรุกคืบของลทัธิคอมมิวนิสต์
ตามทฤษฎีปฏิวติัโดมิโน่ในภูมิภาคน้ีได ้อยา่งไรก็ดี ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือ มหาอาํนาจฝ่ายตะวนัตก 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ใหก้ารสนบัสนุนประเทศในอาเซียน โดยไม่สนใจวา่ประเทศเหล่านั้น
จะปกครองดว้ยระบอบการเมืองแบบใด จะมีคณะรัฐบาลทหารปกครอง โดยเว้นวรรคระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไม่ ขอเพียงต่อตา้นคอมมิวนิสตก์็พอแลว้ 
 หลงัจากท่ีอาเซียนก่อตั้งไดไ้ม่นาน การเมืองยุคสงครามเยน็ก็มีเหตุตอ้งพลิกผนั เม่ือจีน
เกิดแตกหักกับโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960 ทาํให้อเมริกาฯ เห็นช่องทางสร้าง
ดุลอาํนาจ      สามเส้า ดว้ยการสร้างสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจีนในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1970 การ
หนัมาจบัมือกนัของโลกตะวนัตกกบัจีน ทาํให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้ง
ปรับตวักนัขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือจีนในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1970 ตามมาดว้ยโซ
เวียตรวมทั้งกลุ่มประเทศบริวารทั้งหลาย ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ถือเป็นการส้ินสุดอยา่งเป็น
ทางการของสงครามเยน็ และเร่ิมเขา้สู่ยคุของการคา้เสรีแทบจะในทนัที 
 ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
 อาเซียนเห็นวา่ สันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานสําคญัต่อการพฒันาใน
ด้านต่างๆ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างกัน ตลอดจนการสร้าง
เสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาค  ตลอดระยะเวลา 41 ปี อาเซียนสามารถระงบัขอ้พิพาท
ไม่ให้ขยายตวัเป็นความตึงเครียด  โดยการเจรจาหารือทางการเมืองและการสร้างในการจดัตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน อนัมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความมัน่ใจวา่ประเทศ
ในภูมิภาคจะอยูร่่วมกนัและร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ ในโลกดว้ยความสงบสุขในสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นประชาธิปไตย และมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ความคิดริเร่ิมเพือ่การรวมตัวกนั 
 การท่ีอาเซียนมีประเทศสมาชิก 2 กลุ่ม คือ สมาชิกเก่า 6 ประเทศ(บรูไนฯ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย หรือ ASEAN 6) และสมาชิกใหม่ (กมัพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม หรือ CLMV) โดยกลุ่มสมาชิกใหม่เป็นประเทศในกลุ่มประเทศดอ้ยพฒันาท่ีสุด 
จึงเกิดช่องวา่งการพฒันาระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชิกเก่าและประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

195 

 

ดงันั้น เพื่อให้อาเซียนสามารถก้าวเดินทางไปพร้อมกันให้มากท่ีสุด จึงตอ้งลดช่องว่างการ
พฒันาน้ี ซ่ึงท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ คร้ังท่ี 4 ท่ีสิงคโปร์ ไดเ้ห็นพอ้งให้มี  
“ความริเร่ิม เพื่อการรวมตวัของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration - IAI) เพื่อลด
ช่องวา่งการพฒันาอนัจะช่วยเร่งรัดการรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ บรูไน กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ไดเ้ห็นชอบกบัการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2015 
 ถึงแมว้่าจะมีการประชาสัมพนัธ์ และต่ืนตวักบัการเปล่ียนแปลง ในการก้าวเขา้สู่การ
รวมตวัของ “ประชาคมอาเซียน” ในปี 2015 ทาํให้ประชาชนของประเทศไทยมีการรับรู้และ
เตรียมพร้อมกนัในหลายๆ ด้านมากข้ึนอย่างเป็นท่ีน่าพอใจ   ในทางทหาร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ  ซ่ึงเป็นหน่ึงในหน่วยงานราชการทางทหาร อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ 
กองบญัชาการกองทัพไทย  ท่ีมีการให้ความสําคัญในการก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน”  
เช่นกัน  โดยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานทางทหารของประเทศต่างๆ อีกทั้งเป็นหน่วยท่ีตอ้งให้การสนับสนุนดา้น
การศึกษา อบรม สัมมนา และปฏิบติังาน ทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ ให้กบัขา้ราชการ
ทหารมิตรประเทศ และขา้ราชการของกองบญัชาการกองทพัไทย ดงันั้น ขา้ราชการทหารทุก
นาย ของสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งพร้อมเพรียง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกา้วเขา้สู่ 
“ประชาคมอาเซียน” ทั้งในดา้นหน้าท่ีของประชาชน และในหน้าท่ีร่ัวของชาติอีกหน้าท่ีหน่ึง
ดว้ย   
 จากการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัเห็นว่า สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  มีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง ให้เกิดความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เป็นอยา่งดีเยี่ยม      
จึงตอ้งการท่ีจะศึกษาความพร้อมของขา้ราชการ สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ มีความเขา้ใจ 
และมีความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 หรือไม่ และสามารถ
นาํผลท่ีไดไ้ปพฒันา ส่งเสริมในการกาํหนดวาระงานอ่ืนๆ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ   อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  
สถานภาพ  ทางทหาร และช่วงชั้นยศ มีผลต่อความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
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 1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย  ทศันคติ  ทกัษะ ความรู้ - ความสามารถ         
การส่งเสริมสนับสนุนภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการก้าวเข้า สู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทยกรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานอ่ืนๆ และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวตักรรม มีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคม
อาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทยกรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 
 สมมติฐานของการวจัิย 
 1.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  สถานภาพทางทหาร 
และช่วงชั้ นยศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ท่ีแตกต่างกนั 
 1.3.2 ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย ทศันคติ  ทกัษะ ความรู้ความสามารถ   การส่งเสริม
สนบัสนุนภายในองคก์ร มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 1.3.3 ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานอ่ืนๆ และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวตักรรม มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคม
อาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 
 ขอบเขตการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษา ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทยกรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ โดยมีขอบเขตการวิจยั
ดงัน้ี 
  ขอบเขตด้านเนือ้หา  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตวัแปรอิสระ 
 -  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  
สถานภาพทางทหาร และช่วงชั้นยศ 
  -  ปัจจยัภายใน ประกอบด้วย ทศันคติ  ทกัษะ ความรู้ความสามารถ   การ
ส่งเสริมสนบัสนุนภายในองคก์ร 
  - ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานอ่ืนๆ และ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ/นวตักรรม 
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 ตวัแปรตาม คือ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการ
กองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ขา้ราชการ และพนกังานราชการ ของ
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ โดยจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์เชิงวชิาการ 
 1.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการพฒันาศกัยภาพ  ทกัษะ ความสามารถ
และความเช่ียวชาญของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อยา่งเตม็ท่ี  
 2.  ผลจากการวิจยัสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดเหมาะสมในการประสานงานหรือการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของประเทศ 
 ประโยชน์ต่อองค์กร 
 1.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นการเตรียมความพร้อม  และแสวงหา
ช่องทางในการเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร ในการเปิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปี 
2558 
 2.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นกาํหนดนโยบาย หรือวิสัยทศัน์ของ
องคก์รในปี 2558 ให้ชดัเจน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเปิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
ได ้
 3.  ผลจากการวจิยัจะสามารถทาํใหอ้งคก์รกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงาน รวมทั้งการ
กาํหนดเป้าหมายขององคก์ร ในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

         ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดการจัดการความเปลีย่นแปลง 
  (Black and Porter, 2000) ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการเปล่ียนแปลงในองคก์าร  โดยให้
ความสาํคญัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโดยมีการแบ่งเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยั
ภายในองคก์าร ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร และนอกจากน้ีส่ิงท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดี มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมของการบริหารการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- คุณวฒิุการศึกษา 
- สถานภาพทางทหาร 
- ช่วงชั้นยศ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ 
 “ประชาคมอาเซียน” 

 กองบัญชาการกองทพัไทย 
กรณีศึกษา : สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

ปัจจัยภายใน 

- ทศันคติ 
- ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
- การส่งเสริม สนบัสนุนภายในองคก์ร 

ปัจจัยภายนอก 

- นโยบายของรัฐบาล 
- หน่วยงานอ่ืนๆ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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กจิกรรมของการบริหารการเปลีย่นแปลง 
 1. การปรับเปล่ียนด้านวิสัยทศัน์ (change vision) เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัท่ีองค์กรตอ้ง
คาํนึงถึงในการบริหารการเปล่ียนแปลง การปรับวิสัยทศัน์ เป็นการจดัการด้านวิสัยทศัน์ท่ี
องคก์รตอ้งการมุ่งสู่กลยทุธ์ท่ีตอ้งการในอนาคต ซ่ึงการปรับเปล่ียนดา้นวิสัยทศัน์ขององคก์รจะ
เก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ ท่ีไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย 
 2. การออกแบบองค์กร (organization design) เม่ือองค์กรมีการเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคก์ร กิจกรรมของการออกแบบองคก์รจะเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดสายงาน
การบงัคบับญัชา (reporting structure) การกาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบของงานใหม่ท่ี
เกิดข้ึนใหม่ การกาํหนดทกัษะ (skills) ท่ีตอ้งการสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือท่ีเปล่ียนไปจาก
เดิม การกาํหนดผลการปฏิบติังาน (performance measurers) และรวมถึงการกาํหนดความ
ตอ้งการอ่ืน ๆ 
 3. การสร้างวฒันธรรมองคก์ร (corporate culture) การจดัการดา้นวฒันธรรมองคก์รเป็น
กิจกรรมท่ีสําคญัในการผลกัดนัให้องคก์รไปสู่เป้าหมายความสําเร็จท่ีตอ้งการไดเ้ป็นกิจกรรม
หน่ึงของการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 4. การส่ือสาร (communication) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ท่ีระดบัการไหลเวียน
ของข่าวสาร ท่ีผูบ้ริการตอ้งการส่ือไปยงัพนักงานหรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างครบถว้น
และชัดเจน รวมทั้ งระดับของการเข้าใจในสารท่ีถูกส่ือของพนักงานหรือกลุ่มเป้าหมาย
ประสิทธิภาพของการส่ือจะมีผลกระทบต่อคุณค่า (values) พฤติกรรมความคิดของพนักงาน 
ดงันั้นองค์กรท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารการเปล่ียนแปลงจะให้ความสําคญัต่อการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมาเป็นลาํดบัตน้ ๆ ของกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ หมายถึงการเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม หรือจากการฝึกหดัรวมทั้งการเปล่ียนปริมาณความรู้ของผูเ้รียน งาน
ท่ีสําคญัของครูก็คือช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้ หรือมีความรู้และทกัษะตามท่ี
หลักสูตรได้วางไว ้ครูมีหน้าท่ีจัดประการณ์ในห้องเรียน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนเปล่ียน
พฤติกรรมตามวตัถุประสงคข์องแต่ละบทเรียน นกัจิตวิทยาไดพ้ยายามทาํการวิจยัเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของทั้งสัตวแ์ละมนุษย ์และไดค้น้พบหลกัการท่ีใชป้ระยกุต ์เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนได ้
ทฤษฎีของการเรียนรู้มีหลายทฤษฎีแต่จะขอนาํมากล่าวเพียง 3 ทฤษฎี คือ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 
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 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
 Bloom’s Taxonomy กล่าวถึงการจาํแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ บลูม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทกัษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจาํแนก
ระดบัความสามารถจากตํ่าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ดา้นพุทธิพิสัย เร่ิมจากความรู้ ความเขา้ใจ การ
นาํไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน  ด้านจิตพิสัย จาํแนกเป็น การรับรู้, การ
ตอบสนอง, การสร้างค่านิยม, การจดัระบบ และการสร้างคุณลกัษณะจากค่านิยม ดา้นทกัษะ
พิสัย จาํแนกเป็น ทกัษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย, ทกัษะการเคล่ือนไหวอวยัวะสองส่วนหรือ
มากกวา่พร้อมๆกนั, ทกัษะการส่ือสารโดยใชท้่าทาง และทกัษะการแสดงพฤติกรรมทางการพดู 
 Bloom ไดแ้บ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดบั  (Bloom’s Taxonomy) 
 1.ความรู้ท่ีเกิดจากความจาํ (knowledge) ซ่ึงเป็นระดบัล่างสุด 
 2.ความเขา้ใจ (Comprehend)  
 3.การประยกุต ์(Application) 
 4.การวเิคราะห์ ( Analysis) สามารถแกปั้ญหา ตรวจสอบได ้
 5.การสังเคราะห์ ( Synthesis) สามารถนาํส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ไดใ้ห้
แตกต่างจากรูปเดิม เนน้โครงสร้างใหม่ 
 6.การประเมินค่า ( Evaluation) วดัได้ และตดัสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ
ตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์แน่ชดั 
 
 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)    
 การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคญัของบุคคล  เพราะการตอบสนองพฤติกรรม
ใดๆ  จะข้ึนอยู ่กบัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้ม  ของตน และความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพนั้นๆ  ดงันั้น  การเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู ่กบัปัจจยัการ
รับรู้  และส่ิงเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั และปัจจยั
ทางจิต คือความรู้เดิม   ความตอ้งการ   และเจตคติ เป็นตน้ การรับรู้จะประกอบดว้ย
กระบวนการสามดา้น คือ    การรับสัมผสั  การแปลความหมาย  และอารมณ์ 
 กฤษณา ศกัด์ิศรี (2530 : 487) กล่าวถึง บทบาทของการรับรู้ท่ีมีต่อการเรียนรู้วา่ บุคคลจะ
เกิดการเรียนรู้ได้ดี และมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับการรับรู้และการรับรู้ส่ิงเร้าของบุคคล 
นอกจากจะข้ึนอยูก่บัตวัส่ิงเร้าและประสาทสัมผสัของผูรั้บรู้แลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิม
ของผูรู้้และ    พื้นฐานความรู้เดิมท่ีมีต่อส่ิงท่ีเรียนดว้ย จิตวิทยาการเรียนรู้ เม่ือทราบถึง
ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ ท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ ผูบ้รรยายจึงตอ้งเป็นผู ้
กระตุน้ หรือเสนอส่ิงต่าง ๆ ใหผู้เ้รียน เพราะการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตวั 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ปาจรีย์  รุจิแสวง (2555) ศึกษาเร่ืองการเตรียมตวัด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน    มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีการ
เตรียมตวัหาความรู้ดา้นการศึกษา ก่อนท่ีจะเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 หรือไม่อยา่งไร 
โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรีตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผลการสํารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเตรียมตวัดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน โดยจาํแนกตามปัจจัยด้านทัศนคติส่วนบุคคล พบว่าโดยรวมมีระดับ
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัด้านทศันคติส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเตรียมตวัด้าน
การศึกษามากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสามารถนาํความรู้ท่ีเตรียมตวัดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ 
AEC เพิ่มช่องทางและเพิ่มโอกาสในการทาํงาน รองลงมาคือช่วยให้มีการตดัสินใจในทางเลือก
ต่างๆ ทางการศึกษามากข้ึนและสามารถนาํความรู้ท่ีเตรียมตวัดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ AEC เพื่อ
ช่วยตดัสินใจในเร่ืองการศึกษาต่อ ส่วนปัจจยัดา้นสังคมพบว่า โดยรวมมีระดบัความสําคญัอยู่
ในระดบัมากเช่นกัน โดยปัจจยัท่ีมีระดบัความสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คณะมีการให้
ขอ้มูลดา้น AEC มาก ส่งผลให้เกิดความสนใจต่อการเตรียมตวัดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ AEC 
รองลงมาคือ ส่ือสาธารณะ เสนอข่าวสารมากข้ึน ส่งผลต่อการเตรียมตวัดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ 
AEC และมหาวิทยาลยัมีการให้ความสําคญักบัการเปิด AEC จึงส่งผลต่อการเตรียมตวัดา้น
การศึกษาเพื่อเขา้สู AEC ตามลาํดบั 
 กานดาวรรณ  แกว้ผาบ (2555) ศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของนกัศึกษาวชิาชีพบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพร้อม
ของนักศึกษาท่ี ศึกษาในสาขาวิชาชีพบัญชีในการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนจีพีเอของนักศึกษากับความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะบญัชีบริหารจดัการเพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษา
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษา
มหาวทิยาลยักรุงเทพทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาหลกัการบญัชี 2 
   ผลจากการศึกษาพบวา่ จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนดา้นวิชาชีพบญัชีท่ีจะเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ความรู้ ดา้นภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมมาก
ท่ีสุด และในดา้นของการเตรียมความพร้อม นกัศึกษาคิดวา่ ภาษาองักฤษนั้นเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษา
มีความพร้อมน้อยท่ีสุด ส่วนความรู้ทางวิชาชีพบญัชีของนักศึกษา พบว่า มีความพร้อม
พอสมควร คือ         มีความพร้อมลาํดบั 6 จาก การจดัลาํดบัดา้นความพร้อม 15 ลาํดบั อาจ
เน่ืองมาจากคณะบญัชีไดมี้การจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสากล ซ่ึงครอบคลุมอาเซียน



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

202 

 

อยูแ่ลว้ โดยจดัตามกรอบของสภาวิชาชีพบญัชี ในวงการวิชาชีพบญัชีของไทยไดมี้การพฒันา
และปรับตวั เพื่อยกระดบับุคคลในวงการวชิาชีพบญัชีให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขนักบัคนบญัชี
ในประเทศต่าง ๆ ได ้  โดยการกาํหนดบรรทดัฐานของคนบญัชีให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็นสหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ (International Federation 
of Accountants: IFAC) หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (International 
Accountants Standards Committee: IASC) 
 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรของสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ขา้ราชการ และพนกังานราชการ ของสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ จาํนวน 400 คน 
โดยใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งและไดใ้ชสู้ตร Taro Yamane (1967) ในการคาํนวณขนาด
ตวัอยา่ง โดยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีใชส้าํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติเบ้ืองตน้และใชโ้ปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจก
แจงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

2. ขอ้มูลปัจจยัภายใน โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3.    ขอ้มูลปัจจยัภายนอก โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4.    ขอ้มูลความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย 
กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที ่1  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลพัธ์ 

1. 
ปั จ จั ย ด้ า น ส่ ว น
บุคคล 

เพศ F-Test 0.319 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.038 ยอมรับ 
วฒิุการศึกษา F-Test 0.020 ยอมรับ 
สถานภาพทางทหาร F-Test 0.000 ยอมรับ 
ช่วงชั้นยศ F-Test 0.319 ปฏิเสธ 

2. 
ปัจจยัภายใน 

ทศันคติ r 0.355 ปฏิเสธ 
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ r 0.000 ยอมรับ 
การส่งเสริม สนบัสนุนภายใน
องคก์ร 

r 0.142 ปฏิเสธ 

3. 
ปัจจยัภายนอก 

นโยบายของรัฐบาล r 0.000 ยอมรับ 
หน่วยงานอ่ืนๆ r 0.000 ยอมรับ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ r 0.859 ปฏิเสธ 

 
จากตารางท่ี 1จาํนวนสมมติฐานท่ี Sig และไม่ Sig จากผลการวิเคราะห์พบว่า การ

ทดสอบทางสถิติเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  
สถานภาพทางทหาร และช่วงชั้นยศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
พบการยอมรับสมมติฐาน 3 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 2 สมมติฐาน ไดแ้ก่ เพศ และ
ช่วงชั้นยศ ซ่ึงหมายถึง  เพศและช่วงชั้นยศท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้บุคลากรของสถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ  เกิดความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” ฯ ท่ีแตกต่างกนั  

ในขณะท่ีการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัภายใน ประกอบด้วย  ทศันคติ  ทกัษะ 
ความรู้ความสามารถ  การส่งเสริมสนบัสนุนภายในองคก์ร มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการ
ป้องกันประเทศ         มีการยอมรับสมมติฐาน  1 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 2 
สมมติฐาน ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ และการส่งเสริม สนบัสนุนภายในองคก์ร ซ่ึงหมายถึง ทศันคติ
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ของบุคลการ และการส่งเสริม สนบัสนุนภายในองค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน”  
 และการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล 
หน่วยงานอ่ืนๆ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวตักรรม มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ “ประชาคมกิจอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ มีการยอมรับสมมติฐาน 2 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 1 สมมติฐาน 
ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง การติดต่อส่ือสาร หรือการรับรู้ข่าวสารผา่นทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีแตกต่าง ไม่ส่งผลให้บุคลากรของสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ เกิด
ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน”ฯ แตกต่างกนั 
 
5. สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทาง
ทหาร และช่วงชั้นยศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

จากการศึกษาพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคม
อาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัสูงกวา่  0.05  จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคม
อาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัตํ่ากวา่  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาพบว่า วุฒิการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัตํ่ากวา่  0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาพบวา่ สถานภาพทางทหาร ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ความพร้อมในการกา้ว
เขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนั
ประเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัตํ่ากวา่  0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาพบว่า ช่วงชั้นยศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัสูงกวา่   0.05  จึง ไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัภายใน ประกอบด้วย  ทศันคติ  ทกัษะ ความรู้ความสามารถ            
การส่งเสริมสนับสนุนภายในองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อ ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ      

จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัภายใน มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ    
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรปัจจยัภายใน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ ทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านยัสําคญั น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000  
 สมมติฐานที ่3 ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานอ่ืนๆ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ    
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรเง่ือนไขปัจจยัภายนอก ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ความ
พร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนั
วิชาการป้องกนัประเทศ ทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านัยสําคญั 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นหน่วยงานอ่ืนๆ และ ดา้นนโยบายของรัฐบาล  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 

 การอภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาวิจยั  ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการ
กองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ไดน้าํแนวความคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
สถานภาพทางทหาร และช่วงชั้ นยศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
ดงัน้ี 
 เม่ือพิจารณาด้านเพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ       
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผูว้ิจยั
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มองว่าในกระบวนการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม สามารถปฏิบัติงานและพัฒนา
ความสามารถของตนเองใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานได ้จึงไม่มีความแตกต่างกนัต่อความพร้อม
ในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดัดา  หิรัญยวา (2555) ท่ีพบวา่ นกัการบญัชีไทยท่ี
มีเพศแตกต่างกนัไม่ทาํให้มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียนต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาดา้นอาย ุพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ 
“ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัมองว่า
แตกต่างกนัหลากหลายมุมมอง แต่ท่ีคิดวา่ชดัเจนท่ีสุด นัน่ก็คือประสบการณ์ทาํงาน บุคลากรท่ี
มีอายุมากกว่าย่อมมีประสบการณ์ทาํงานท่ีชาํนาญกว่า บุคลากรท่ีมีอายุน้อยกว่า ซ่ึงส่งผลต่อ
ความพร้อมในการทาํงานอย่างแน่นอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ กนกวรรณ  สมรักษ ์
(2555) ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีทศันคติต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีต่างกนั คือผูท่ี้มีอายุ
ในช่วง 21 – 30 ปี มีทศันคติต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา่ ผูท่ี้มีอายุในช่วง 41 – 
50 ปี 
 เม่ือพิจารณาดา้นวฒิุการศึกษา พบวา่ วฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับความชาํนาญและความสามารถในการทาํงาน ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงกวา่โดยส่วนใหญ่แลว้มกัมีความมัน่ใจและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีมากกวา่ผูท่ี้
มีวุฒิการศึกษาท่ีน้อยกว่า อาจจะด้วยความรู้ ความเขา้ใจจากการศึกษาท่ีมีมากกว่านัน่เอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล  สุมรรคา (2554) ท่ีพบวา่ ความแตกต่างกนัดา้นวุฒิการศึกษา
มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เม่ือพิจารณาดา้นสถานภาพทางทหาร พบวา่ สถานภาพทางทหารท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผูว้ิจยัมองว่า ดว้ยภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาอย่าง
ชดัเจน ส่งผลให้บุคลากรท่ีมีสถานภาพทางทหารแตกต่างกนั มีหนา้ท่ีในการทาํงานท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงส่งผลใหบุ้คลากรท่ีตอ้งรับผิดชอบภาระหนา้ท่ีการทาํงานท่ีสําคญักวา่ ตอ้งมีความพร้อม
ในการก้าวเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” ท่ีแตกต่างจากบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีสําคญัรองลงมา  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสริน  อินสวา่ง (2556) พบวา่ สถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความ
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คิดเห็นต่อการบริหารจดัการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการจดัองค์กร และดา้น
การควบคุมแตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาดา้นช่วงชั้นยศ พบวา่ ช่วงชั้นยศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนั
ประเทศ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสิติท่ีระดบั .05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ผูว้ิจยัมองว่า แมว้่าบุคลากรจะมียศท่ีแตกต่าง แต่ด้วยหน้าท่ีการทาํงานท่ีตอ้งปฏิบติัไปอย่าง
พร้อมเพรียงกัน ดังนั้ น ในด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในการก้าวเข้า สู่ 
“ประชาคมอาเซียน” จึงต้องมีความพร้อมท่ีจะก้าวไปอย่างพร้อมเพรียงกัน จึงไม่มีความ
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชิดชนก  ทองไทย(2556) ท่ีพบวา่ นกัศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความพร้อมในการเขา้สู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนโดยรวม ไม่แตกต่างกนั  

ปัจจัยภายใน  
 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัภายใน มีเพียงดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
เท่านั้ น ท่ีมีความสัมพันธ์กับความความพร้อมในการก้าวเข้า สู่  “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ เม่ือพิจารณา พบวา่ มี
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหมายความว่า ทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถ ในการทาํงานของบุคลากรของสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ เป็นส่วนหน่ึงท่ี
จะทาํให้บุคลากรสามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้ งยงัสามารถแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคการดาํเนินงาน และสนับสนุนการดาํเนินงานของผูบ้งัคบับญัชาได้อย่างทนัท่วงที 
ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ของการทาํงานไดอ้ย่างมี
คุณภาพ ส่งผลต่อความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” เป็นอยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ ธนกร  กรวชัรเจริญ(2555 : 64) พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม ดา้นสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้น
การส่ือสารท่ีดี ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก 
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมมีความเก่ียวขอ้งกนักบักรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารงานทาํใหภ้ารกิจของหน่วยงานบรรลุผลสาํเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ปัจจัยภายนอก 
 เม่ือพิจารณาถึง ปัจจัยภายนอก พบว่า มีเพียงด้านนโยบายของรัฐบาล และด้าน
หน่วยงานอ่ืนๆ  เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” 
กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา : สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัมาก และอยูใ่นทิศทางเดียวกนั ซ่ึงหมายความวา่ นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ 
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มีความสําคัญในการก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” และมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ดาํเนินงานของสถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ  ด้วยกระบวนการดาํเนินงานของสถาบัน
วิชาการป้องกนัประเทศ ตอ้งเป็นไปตามนโยบายของกองบญัชาการกองทพัไทย ซ่ึงรองรับ
นโยบายของรัฐบาลในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” ดว้ยเช่นกนั ดงันั้นทุกกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมอาเซียน” ทุกๆนโยบาย จึงมีความสําคัญต่อกระบวนการดําเนินงานและการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ อาทิ การเขา้ร่วมประชุม  สัมมนา  
หรือการกาํหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการรองรับ “ประชาคมอาเซียน” รวมถึงการวางแผน
ร่วมกนักบัมิตรประเทศในอาเซียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกดา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ลว้นเป็นการสนองตอบต่อนโยบาย และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน” อยา่งมีประสิทธิภาพร่วมกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สรรเสริญ หมายสวสัด์ิ (2556 : 322)การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ผลการวิจยัในเชิงปริมาณพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีเร่ือง อบต. มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับเร่ือง ร้องทุกข ์การแจกส่ิงของแก่ผูป้ระสบภยั เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีค่าเฉล่ียมากกว่าทุกเร่ืองซ่ึงช้ีให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตาํบลให้ความสําคญักบัแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
มากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากการพฒันาท่ีดีและมีประสิทธิภาพใน การดาํเนินงานนั้นจะตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระทรวงมหาดไทย (2555, หน้า 52-59) ได้กล่าวไวใ้นแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินภายใต้
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา่ ประชาคมเศรษฐกิจยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การพฒันาพื้นท่ี และชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น การพฒันาใน
มิติต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ส่วนราชการในพื้นท่ี 
จาํเป็นตอ้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดบัพื้นท่ี และการบริหารราชการ
ส่วน ทอ้งถ่ินจะตอ้งเตรียมการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี ผลวิจยัเชิงคุณภาพไดพ้บว่า นโยบายดา้นประชาคมการเมือง
และความมัน่คงของอาเซียนเป็นเร่ืองของการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข และการพฒันา
ความร่วมมือในการร่วมร่วมกิจกรรมเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน/ชุมชน รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนดว้ย ซ่ึงผลวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัท่ีกรมอาเซียน (2554, หนา้ 30) ไดก้ล่าววา่ การรวมตวั
กนัดา้นประชาคม การเมืองและความมัน่คงอาเซียนไดมี้ความพยายามท่ีจะหาจุดยืนร่วมกนัใน
หลายเร่ืองเพื่อสร้างฐาน ท่ีมัน่คงสําหรับสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้  
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังต่อไป 
 -  เพื่อให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึน อาจมีการทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือ การทาํวิจยั
เชิงลึกให้มากข้ึนกว่าเดิม เพื่อระบุปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ “ประชาคม
อาเซียน” หรือการเป็น “ประชาคมอาเซียน” อยา่งเตม็ตวั ในปี 2016 เป็นตน้ 

-  ในการดาํเนินการวิจัยในหน่วยงานเดียวอาจไม่เพียงพอ หรือยืนยนัได้ไม่แน่นอน 
ควรมีการทาํการวิจยัของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกนั หรือองค์กรท่ีตอ้งการพฒันาความ
พร้อมในการเป็น “ประชาคมอาเซียน” 
 -  เน่ืองจาก “ประชาคมอาเซียน” มีการสร้างความมัน่คงในหลายๆดา้น และตอ้งการ
พฒันาไปพร้อมๆ กนั เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเป็น “ประชาคมอาเซียน” ดงันั้น อาจมี
การทาํวจิยัในดา้นอ่ืนๆ เพื่อวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง หรือปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เป็นตน้ 
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แรงจูงใจทีส่่งผลต่อการให้บริการของพนักงานร้าน ทจีี โฟน 

 ในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร 

THE MOTIVATION ON SERVICE OF STAFFS AT TG PHONE SHOPS : 
LOCATED AT DEPARTMENT STORES IN BANGKOK 

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

Suntharee Lukvararak (MBA., Rangsit University) 
บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ 
เพศ การศึกษา ตาํแหน่งงาน และรายได ้ มีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานร้าน ทีจี 
โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของพนกังานร้าน ทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
สภาพแวดลอ้ม ผลตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การยอมรับนบัถือในองคก์ร และ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ผลการวิจยัพบว่า 1.ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
พนกังาน ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของพนกังานร้านทีจี โฟน ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 2.ตวัแปรดา้น
แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ได้แก่ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และการยอมรับนบัถือในองคก์รมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของพนกังานร้าน
ทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research are as follows. 1)To study Demography factor 
consisting of Age, Sex, Education, Job Position, and Salary whether or not has an effect on 
service quality of staffs of TG Phone Shops in Department Stores located in Bangkok area. 
2)To study Motivation factor consisting of, Interaction and Recognition of TG Phone Staffs 
whether or not have an effect on service quality of staffs of TG Phone Shops in Department 
Stores located in Bangkok area. 
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 The result of this research. 1)Demography factor consisting of Age, Sex, Education, 
Job Position, and Salary has an effect on service quality of staffs of TG Phone Shops in 
Department Stores located in Bangkok area. 2)Motivation factor consisting of Working 
Environment, Staff Benefits & Compensations, Interaction, Recognition and Career Path of 
TG Phone Staffs has an effect on service quality of staffs of TG Phone Shops in Department 
Stores located in Bangkok area. 

 บริษทั ทีจี เซลลูล่าร์เวลิด ์ จาํกดั หรือในนามของร้าน ทีจี โฟน เป็นอีกบริษทัหน่ึงท่ี
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือแบบครบวงจรมาเป็นเวลากวา่ 21 ปี มีสาขาคอย
ใหบ้ริการทัว่ประเทศกวา่ 150 สาขา เป็นสาขาในกรุงเทพ 58 สาขา มีการร่วมมือกนักบับริษทั
มือถือรายใหญ่จาํนวนมาก ร้าน ทีจี โฟน เนน้การขายควบคู่กบัการใหบ้ริการท่ีประทบัใจกบั
ผูบ้ริโภคตามนโยบาย ‚ความสุขง่ายๆ ของคนรักมือถือ‛ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและ
ตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ แต่การท่ีบริษทัจะประสบผลสาํเร็จได้
ตามนโยบายท่ีคาดหวงัไว ้ ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือของคนในบริษทั ตอ้ง
ใชพ้นกังานจาํนวนมากในการดาํเนินงาน โดยเนน้งานดา้นการบริการท่ีดีตอ้งมีการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง การท่ีจะพฒันาคุณภาพการบริการใหไ้ดม้าตรฐานนั้นตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบแรงจูงใจในการทาํงานเป็นองประกอบหน่ึงท่ีจะ
สามารถช่วยใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานได ้คือ แรงจูงใจในการทาํงาน 
พนกังานไดรั้บแรงจูงใจในการทาํงานท่ีดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานใหก้บัพนกังาน 
ส่งผลใหมี้การพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการของพนกังานแต่ละท่าน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ การศึกษา ตาํแหน่งงาน 

และรายได ้มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของพนกังานร้าน ทีจี โฟน ในห้างสรรพสินคา้ เขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของพนกังานร้าน ทีจี โฟน ใน
หา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
พนกังานร้าน ทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของ
พนกังานร้าน ทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั  
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ขอบเขตของการวจัิย  
1. ตวัแปรอิสระ 

-ดา้นประชากรศาสตร์ คือ อายุ เพศ การศึกษา ตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 
-ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน คือ ดว้ย สภาพแวดลอ้ม ผลตอบแทน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล การยอมรับนบัถือในองคก์ร และความกา้วหนา้ในอาชีพ 

2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการให้บริการของพนักงานร้าน ทีจี  โฟน ใน
หา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษาวจัิยคร้ังนี้ 
1. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บทางวชิาการ เพื่อนาํงานวจิยัคร้ังน้ีไปศึกษาต่อในดา้น

คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานของพนกังานร้าน ทีจี โฟน 
2. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บทางธุรกิจ 

2.1 เพื่อให้ผูบ้ริหารร้าน ทีจี โฟน ไดท้ราบถึงแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการให้บริการ
ของพนกังาน จะไดน้าํขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการของพนกังานต่อไป 

2.2 เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในดา้นการใหบ้ริการกบัลูกคา้ 

2.3 เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานอยากท่ีจะทาํงานดา้นบริการ และมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ใหบ้ริการ 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมีส่วนสําคญั จะเป็นตวักระตุน้ให้พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะทาํงานมาก
ยิ่งข้ึน การสร้างแรงจูงใจนั้นเป็นหน้าท่ีขององค์กรท่ีจะต้องมองหาส่ิงต่างๆมาส่งเสริมให้
พนกังานอยากทาํงานมากข้ึน เม่ือแรงจูงใจท่ีองค์กรสร้างข้ึนมานั้นตรงกบัความตอ้งการของ
พนกังานมาเท่าไร พนกังานก็ยิ่งจะมีความตอ้งการพฒันาการทาํงานให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้ไดใ้นส่ิง
ท่ีตนเองตอ้งการ  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

215 

 

การให้บริการท่ีดี คือ การมอบความสะดวก สบายดว้ยความเต็มใจให้กบัผูท่ี้เขา้มาใช้
บริการ  สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอย่างดี โดยผูใ้ห้บริการนั้น
จะต้องมีทักษะ กระบวนการ ความรู้และความพร้อมในส่ิงท่ีจะให้บริการ พยายามสร้าง
เอกลกัษณ์ในการให้บริการของตนดูเด่นกวา่คู่แข่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ชบ้ริการอยากท่ีจะ
มาเขา้มาใชบ้ริการและเกิดความพึงพอใจยิง่ข้ึน 

3. แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงาน 

 กลุ่มผูว้จิยัจึงเล็งเห็นวา่ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นส่ิงสําคญัท่ีองคก์รและตวัพนกังาน
เองควรท่ีจะให้ความร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันาคุณภาพการให้บริการของ
พนกังานร้านทีจี โฟน ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัร้านทีจี โฟน ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภาพในร้าน 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
อญัชลี มนัตะรักษแ์ละสุรางค ์ณรงคศ์กัด์ิสกุล (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน: กรณีศึกษา องค์การมหาชนแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานต่างกนั ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ประสบการณ์ และรายได ้ ต่างกนั มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ ความต่างดา้นเพศ อาย ุประสบการณ์ และรายได ้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการ
ทาํงาน ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส และวฒิุการศึกษาไม่แตกต่างกนั  

ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผูม้าใชบ้ริการ โอกาสกา้วหนา้ ลกัษณะ
งาน การบังคบับญัชา ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของพนักงานโรงแรมห้าดาวจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์การพฒันาตนเอง
ได ้70.5% โดยตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาตนเองชิงบวก 

กลัยา วงษ์ลมยั (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริการดา้นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา”  ผลการวิจยั
พบวา่   

1. พนกังานของหน่วยงาน บริการดา้นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ท่ี มีอายตุ่างกนัมีประสิทธิภาพการ ปฏิบติังาน แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นอายมีุ
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ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แสดงวา่ พนกังานท่ีมีอายุ
มากมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายุนอ้ย จึงยอมรับ สมมติฐาน  

2. พนกังานของ หน่วยงาน บริการดา้นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยั
ดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัระดบัประสิทธิภาพใน การปฏิบติังาน แสดง
วา่พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีระดบั การศึกษา
ตํ่า จึงยอมรับสมมติฐาน  

3. พนกังาน ของหน่วยงาน บริการดา้นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต ของธนาคารกรุงศรี 

อยธุยา ท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมี ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนั ผลการวจิยั
พบวา่ปัจจยัดา้นตาํแหน่งหนา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัระดบัประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบติังาน แสดงวา่พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีสูงมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากกวา่
พนกังานท่ีมี ตาํแหน่งงานตํ่าจึงยอมรับสมมติฐาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูว้จิยัท่ีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 ชุด 

2.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบในงานวจิยั โดยผูว้จิยั
ทาํการคน้ควา้จากวทิยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยัเชิงวชิาการต่างๆ เอกสารการเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 

3.เม่ือรวบรวมแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์
แบบของแบบสอบถาม เพื่อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจยัในคร้ังใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
พนกังานร้านทีจี โฟน ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  300 คน ท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้มาทาํ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีวิธีการวดัสถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดย เสนอผลการ
วเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 63 เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.7 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น
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ร้อยละ 83.7 ตาํแหน่งงานเป็นพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 55 รายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,001-20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 74 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน   

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ค่าต ่าสุด 
 

ค่าสูงสุด 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ความพร้อมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สํานักงาน 
อุปกรณ์เก็บเงิน 

 
2 

 
5 3.967 0.669 

ด้านผลตอบแทน 
สวสัดิการท่ีบริษทัไดก้าํหนดให้มีผลต่อความตอ้งการ
ในการทาํงานของท่าน 

2 5 4.027 0.771 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในการปฏิบติังาน 

3 5 4.070 0.717 

ด้านการยอมรับ 
การได้รับยกย่อง ชมเชย จากหน่วยงาน ช่วยเพิ่ม
คุณภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ 

1 5 4.070 0.740 

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
ท่านมีความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ และนาํความรู้
ใหม่ไปใชพ้ฒันาคุณภาพการทาํงานใหดี้ข้ึน 

2 5 4.060 0.641 

 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการใหริ้การของพนกังานร้าน ทีจี โฟน ใน
หา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัความสามารถใน
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นท่ีน่าพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.873 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.730 
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แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
q21avg หมายถึง สภาพแวดลอ้ม                     q22avg หมายถึง ผลตอบแทน 
q23avg หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล         q24avg หมายพึง การยอมรับนบัถือ 
q25avg หมายถึง ความกา้วหนา้ในอาชีพ                  q31avg หมายถึง คุณภาพการใหบ้ริการ 
ตารางที่ 2 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีใช้ในการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ 

 q21avg q22avg q23avg q24avg q25avg q31avg 

q21avg 1      

q22avg .205** 1     

q23avg . 228** . 307** 1    

q24avg .159** . 265** . 167** 1   

q25avg -.008** -.015** -.100** .158** 1  

q31avg .120** .114** . 292** . 329** .080** 1 

 ̅ 3.80 3.96 3.95 3.67 3.83 3.85 

SD. 0.43 0.43 0.39 0.56 0.40 0.45 

** ระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

จากตารางท่ี 1 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตวัแปรตามพบว่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจาํนวน  15  คู่ โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ระหว่าง -
0.100  ถึง 0.329 โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวก 12 คู่ เป็นลบ 3 คู่ ซ่ึงสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ทั้งหมดมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด 3 
ลาํดบัแรก ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ (q31avg)กบั การยอมรับนับถือ (q24avg)(r= .329)  
รองลงมา คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (q23avg)กบั ผลตอบแทน (q22avg)(r= .307) และ 
คุณภาพการให้บริการ (q31avg) กบั ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล(q23avg)(r= .292)  ตามลาํดบั 
จากคะแนนความสัมพนัธ์แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมท่ีจะนําไปสู่การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในลาํดบัต่อไป 
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การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 (x1) หมายถึง การยอมรับนบัถือ     (x2) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าความแปรปรวนจากการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

ตัวท านาย b S.E.  t .sig R2 change 

1. การยอมรับนบัถือ .232 .043 .288 5.366 .000 .108 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

.280 .062 .244 4.534 . 000 .058 

R = .407    R2 = .166     R2Adjust = .160   F Change = 20.554 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขั้น ตวัแปร
อิสระท่ีสามารถอธิบายการแปรผนัของการพฒันาคุณภาพการให้บริการของพนกังานร้าน ทีจี 
โฟน ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 มี 2 ตวัแปร คือ 
การยอมรับนับถือ และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สามารถอธิบายการแปรผนัของเชาว์
สุขภาพไดร้้อยละ 16.6 โดยโดยตวัแปรการยอมรับนบัถือ( = .288) อธิบายการแปรผนัของ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานร้าน ทีจี  โฟน ในห้างสรรพสินค้า เขต
กรุงเทพมหานครไดดี้สุดคือ ร้อยละ 10.8 และเม่ือนาํตวัแปร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ( = 
.244) ร่วมพิจารณาในสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขั้น พบวา่สามารถอธิบายการ
แปรผนัของการพฒันาคุณภาพการให้บริการของพนกังานร้าน ทีจี โฟน ในห้างสรรพสินคา้ 
เขตกรุงเทพมหานครไดเ้พิ่มข้ึนร้อนละ 5.8 ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ไม่สามารถเพิ่มอาํนาจการ
อธิบายการแปรผนัของเชาวสุ์ขภาพไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถเขียนอยูใ่น
รูปสมการเชิงเส้น คือ Y =  1.895 +0.232(X1)+0.280(X2) 

สรุปผลการวจัิยด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี 

จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 63  
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 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7  

4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่น
ตาํแหน่ง พนกังานขาย จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55  

5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่
ในระดบั 10,001-20,000 บาท จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 74  

สรุปผลการวจัิยด้านปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน  

2.1 ด้านสภาพแวดล้อม จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองของความ
พร้อมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเคร่ืองอาํนวยความสะดวก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.967 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน0.669 

2.2 ด้านผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองของ
สวสัดิการท่ีบริษทัไดก้าํหนดให ้โดยมีค่าเฉล่ีย 4.027 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.771  

 2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
เร่ืองของผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อนร่วมงาน ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.070 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.717  

 2.4 ด้านการยอมรับนับถือในองค์กร จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
เร่ืองของการไดรั้บยกยอ่ง ชมเชยจากหน่วยงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.070 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.740  

2.5 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ือง
ของท่านมีความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ และนาํความรู้ใหม่ไปใชพ้ฒันาคุณภาพการทาํงาน
ใหดี้ข้ึน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.060 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.641  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตร์มีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานร้าน 
ทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.023 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับได)้ 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.010 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับได)้ และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.018 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับได)้  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาพบวา่ เพศและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของพนกังาน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที ่2 ปัจจยัคุณภาพดา้นแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานร้านทีจี โฟน ใน
หา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลกับคุณภาพการให้บริการของพนักงานร้านทีจี โฟน ในห้างสรรพสินค้า  เขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.120 และปัจจยัคุณภาพแรงจูงใจใน
การทาํงานดา้นการยอมรับนบัถือในองคก์รกบัคุณภาพการให้บริการของพนกังานร้านทีจี โฟน 
ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.114 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัตํ่า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นผลตอบแทน ไม่มีผลกบักบัคุณภาพการให้บริการของพนกังาน
ร้านทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การอภิปรายผลการวจัิยด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ การศึกษา และ
ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานร้านทีจี โฟน ใน
หา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 
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เม่ือพิจารณาดา้นอาย ุพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ
พนกังานร้านทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี 
จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 63 เป็นกลุ่มวยักลางคน มีความตอ้งการท่ีจะสร้างฐานะ รายได ้
และความมัน่คง ทาํใหมี้ความตอ้งการท่ีจะทาํงานมากกวา่พนกังานวยัอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อญัชลี มนัตะรักษแ์ละสุรางค ์ณรงคศ์กัด์ิสกุล (2556) พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุประสบการณ์การทาํงาน
และรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัระดบั 0.05 แสดงวา่เพศ 
อาย ุประสบการณ์และรายไดท่ี้ต่างกนั เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการทาํงาน  

เม่ือพิจารณาดา้นตาํแหน่งงาน พบวา่ ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของพนกังานร้านทีจี โฟน ในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ตาํแหน่งงานพนกังานขาย จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เน่ืองจากบริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัทมื์อถือ เนน้บริการดา้นการขาย จึงมีพนกังานขายในร้านเป็นจาํนวนมากเป็นกลุ่มท่ีคอย
ใหบ้ริการลูกคา้ จึงตอ้งมีการพฒันาทกัษะการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยา วงษล์
มยั (2556) พนกังาน ของหน่วยงาน บริการดา้นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต ของธนาคารกรุงศรี 
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นตาํแหน่งหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัระดบัประสิทธิภาพ
ในการ ปฏิบติังาน แสดงวา่พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีสูงมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากกวา่
พนกังานท่ีมี ตาํแหน่งงานตํ่าจึงยอมรับสมมติฐาน  

อภิปรายผลการวจัิยด้านปัจจัยคุณภาพด้านการบริการ   

 เม่ือพิจารณาถึงดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล พบว่า พนกังานให้ความสําคญัมาก
ท่ีสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.070 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.717 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ มทันา วงั
ถนอมศกัด์ิ (2550:196-198) ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้งัคบับัญชามีความรู้ ความสามารถ มี
ความคิดริเร่ิม เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความยุติธรรม ซ่ือสัตย ์ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือบุคลากรในการพฒันาตนเองและ
การปฏิบติังาน ให้โอกาสบุคลากรแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ให้อิสระในการทาํงาน มอบหมายงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าผูบ้งัคบับญัชากบับุคลากร เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีค่าเฉล่ีย 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 ดา้นบุคลากรหรือ
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เพื่อนร่วมงาน ตอ้งมีการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ร่วมมือกนัปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆใน
องคก์ร เป็นกนัเองในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีวฒันธรรมองคก์รท่ีให้
เกียรติกนั มีค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั  

เม่ือพิจารณาถึงดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ พนกังานใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ การ
ไดรั้บยกยอ่ง ชมเชย จากหน่วยงาน ช่วยเพิ่มคุณภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.070 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.740 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริทิพย ์ ทิพยธ์รรมคุณ (2554) 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผูม้าใชบ้ริการ โอกาสกา้วหนา้ ลกัษณะงาน การ
บงัคบับญัชา ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของพนกังานโรงแรมหา้ดาวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์การพฒันาตนเองได ้70.5% โดยตวั
แปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาตนเองชิงบวก  

ข้อเสนอแนะ 

1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังนี้ 

  1.1 จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ การศึกษา และ
ตาํแหน่งงาน เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการให้บริการของพนักงานร้าน ทีจี โฟน ใน
ห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาํไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการทาํงานของ
พนกังานในดา้นการฝึกอบรมทกัษะและความรู้ท่ีพนกังานควรจะมี ช่วยในการบริหารงานดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ช่วยในการคดัสรรค์บุคคลท่ีจะเขา้มาทาํงานให้มีองคป์ระกอบในดา้นความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะการให้บริการและมีใจรักงานด้านบริการ เพื่อให้ไดพ้นักงานท่ีดีและมี
คุณภาพในการให้บริการ โดยให้ความสําคญักับพนักงานท่ีมีอายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทาํงานในตาํแหน่งพนักงานขาย จะเป็นกลุ่มท่ีมีคุณภาพการ
ใหบ้ริการสูงกวา่พนกังานกลุ่มอ่ืนๆ 

1.2 จากการศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคล พนกังานส่วนมากให้ความสําคญัเร่ือง ผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อนร่วมงาน ให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน และด้านการยอมรับนับถือในองค์กร พนักงาน
ส่วนมากให้ความสําคญัเร่ือง การไดรั้บยกย่อง ชมเชย จากหน่วยงาน ช่วยเพิ่มคุณภาพในการ
ใหบ้ริการลูกคา้ ตวัแปรดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นการยอมรับนบัถือ เป็นตวัแปร
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการของพนักงานร้าน ทีจี โฟน ในห้างสรรพสินค้า เขต
กรุงเทพมหานคร สามารถนาํมาใช้เป็นตวัแปรในการจดัระบบการดาํเนินงานภายในองค์กร 
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นาํมาวางแผนในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งบุคคลากรในและนอกองคก์ร ให้พนกังานเกิดความ
รัก ความสามคัคี ให้ความร่วมมือในการทาํงานอยา่งเต็มท่ี และนาํมาใชใ้นการมอบรางวลัหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนและสวสัดิการให้กบัพนกังานท่ีไดรั้บการยกย่อง 
ชมเชยว่ามีผลการปฏิบติังานดี สร้างตวัอย่างท่ีดีให้กบัพนกังานท่านอ่ืน เพื่อนเป็นแรงกระตุน้
ใหเ้กิดการปฏิบติัตาม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังต่อไป 

  2.1 จากผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการให้บริการของพนกังานร้าน ทีจี 
โฟน ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในหนา้ท่ีการงานของพนกังานร้าน ที
จี โฟน เพื่อให้ทราบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการดา้นใดบา้งท่ีจะทาํให้ประสบผลสําเร็จ
ในการหนา้ท่ีการงาน พนกังานจะไดป้รับตนเองในดา้นการทาํงานให้ดีและประสบความสําเร็จ
มากข้ึน 

  2.2 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเราศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานในร้าน ทีจี โฟน 
ท่ีเป็นพนกังานสาขาเท่านั้น ดงันั้น งานวิจยัในอนาคตผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่า ควรทาํการศึกษา
วจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่ 

  2.3 บริษทัธุรกิจบริการท่ีจาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือและธุรกิจให้บริการดา้นอ่ืน 
ท่ีมีลักษณะธุรกิจท่ีคล้ายกับร้าน ทีจี โฟน สามารถนํางานวิจยัน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงในการ
ศึกษาวจิยัต่อได ้

  2.4 แนะนาํใหผู้ท่ี้ตอ้งการทาํวจิยัในอนาคต ทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการทาํงาน เช่น เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการทํางาน วฒันธรรมองค์กร 
โครงสร้างองคก์ร วา่ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกบัประสิทธิภาพการทาํงานอยา่งไร 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางอทูีดี ้เฮาส์  

ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Effecting Decision Making on Purchasing Etude House Cosmetic of  

Women’s Customer in Bangkok 

อธิปติพร ขนัธ์ศรี1 ดร.สุมาลี สวา่ง2  (มหาวทิยาลยัรังสิต) 

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

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี 
เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการวางแผนพฒันากลุยทธ์ในการดาํเนินการทางดา้น
ธุรกิจเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ โดยการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้
เคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ จาํนวน 400 คน โดยใชก้ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ ทาํการ
สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) และการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และการหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Coefficient 
Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.953 
 ผลการศึกษา พบวา่  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการสํารวจเป็นเพศหญิงทั้งหมด โดยอยูใ่นช่วงอายุ  25-29 ปี ส่วน
ใหญ่ มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมี
รายได้เฉ ล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-25,000 บาท  นอกจากน้ี  ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้าน อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้น
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พฤติกรรมในการซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ พบวา่ ปัจจยัดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ ปัจจยัดา้น
ความถ่ี และปัจจยัในดา้นสถานท่ีในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง     
อีทูด้ี เฮาส์ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่าปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง อีทูด้ี เฮาส์ ของ
ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ABSTRACT 

 This research was aimed to 1) study demographic factors affecting decision making 
on purchasing Etude House Cosmetics of female customers in Bangkok, 2) study behavioral 
factors of using cosmetics affecting decision making on purchasing Etude House Cosmetics 
of female customers in Bangkok, 3) study marketing mix factors affecting decision making 
on purchasing Etude House Cosmetics of female customers in Bangkok, and 4) propose 
appropriate guideline for strategy development plan to administer Etude House Cosmetics 
business. This quantitative study included female customers in Bangkok who used Etude 
House Cosmetics as a sample. The exact number of overall population was unknown. 
According to the calculation, 400 subjects were recruited in the study by using sampling 
methods including purposive sampling, quota sampling, and convenience sampling. The 
content validity of the questionnaire was validated by 3 experts, and the Chronbach’s Alpha 
Coefficient was 0.953.  
 The results are as follows:  
 The whole subjects in this study were female with 25-59 years of age. Most of the 
subjects were single, working as office workers. The education level was mostly Bachelor’s 
degree. The average monthly income was 15,001 - 25,000 Baht. Moreover, the demographic 
characteristics were found that the differences of age, marital status, and occupation 
statistically significant affected to the decision making of purchasing Etude House Cosmetics 
at the statistical error 0.05. Toward the buying behavior, factors of reason to buy, frequency, 
and place statistically significant affected to the decision making of purchasing Etude House 
Cosmetics at the statistical error 0.05 and marketing mix had relationship to purchasing Etude 
House Cosmetics of female customers in Bangkok. 
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1.บทน า 
 ในปัจจุบนัไดมี้ความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในสังคมไทยอยา่งมากมาย ทั้งทางดา้นสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่ี
เศรษฐกิจของโลกอยูใ่นภาวะตกตํ่า ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นอยูใ่นภาวะขา้วยาวหมากแพง ค่า
ครองชีพสูง กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัคงอ่อนแอจากภาระหน้ีครัวเรือนท่ียงัอยู่ใน
ระดบัสูงและรายไดท่ี้หดตวัต่อเน่ือง ทาํให้กาํลงัซ้ือเคร่ืองบริโภคและอุปโภคลดลง (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2557) หากทวา่ยงัมีอีกธุรกิจหน่ึงท่ียงัคงขยายตวัอยูไ่ด ้คือ ธุรกิจเคร่ืองสําอาง 
ท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัผูบ้ริโภค
หญิง ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่เคร่ืองสาํอางมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองของ ราคา คุณภาพและตรา
ยี่ห้อท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู ้บริโภคท่ีแตกต่างกันและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน และในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานั้น ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า
วฒันธรรมเกาหลี เป็นส่ิงท่ีคนไทยให้ความสนใจมากในปัจจุบันน้ี โดยได้ส่งผลไปหลาย
ประการทั้งการแต่งกาย อาหาร เคร่ืองด่ืม  ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทาํให้
สินคา้ในกลุ่มเคร่ืองสําอางเกาหลีเขา้มาจาํหน่ายมากข้ึน  ซ่ึงจากการสํารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ของประเทศไทย กระแสความนิยมสินคา้เกาหลียงัคงอยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง(สุภามาส 
อินอ๊อด, 2553) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา เคร่ืองสําอางเกาหลีเขา้มาบุกตลาดใน
ประเทศไทยหลายยีห่อ้ โดยเฉพาะแบรนด ์‚อีทูด้ี เฮาส์‛ (Etude House) ท่ีไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่ม
สีสันให้กบัธุรกิจเคร่ืองสําอางมูลค่ากว่า 12,000 ลา้นบาทเท่านั้น แต่ยงัทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
เคร่ืองสําอางของประเทศเกาหลีอีกหลายรายสนใจท่ีจะเข้ามาชิงส่วนครองตลาดน้ี
ดว้ย นอกจากน้ี อีทูด้ีเฮาส์ ยงัครองอนัดบั 1 แบรนด์ท่ีทาํรายไดสู้งสุด เม่ือเทียบต่อเคาน์เตอร์ใน
หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํในประเทศ เช่น เซนทรัล, เดอะมอลล์ เป็นตน้ นัน่หมายความวา่ แบรนด ์
“อีทูด้ีเฮาส์” สามารถเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจเคร่ืองสําอางในระดบัแถวหน้าไดท้ั้งแบรนด์ของ
ประเทศในแถบเอเชีย หรือยโุรป จึงเป็นท่ียอมรับวา่เคร่ืองสําอางแบรนด์ “อีทูด้ีเฮาส์” นั้นไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างสูงในกลุ่มผูบ้ริโภคหญิงผูใ้ชเ้คร่ืองสําอาง (อีทูด้ี เฮาส์ ไทยแลนด์, 2557) 
นอกจากน้ีเคร่ืองสําอางจากประเทศเกาหลีใตส่้วนใหญ่จะมีคุณภาพลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัผิว
คนไทยมากกวา่เคร่ืองสาํอางจากฝ่ังอเมริกาและยุโรป เพราะคนไทยกบัคนเกาหลีใตมี้สภาพผิว
ใกลเ้คียงกนั อีกทั้งราคาท่ีจาํหน่ายไม่แพง จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มลูกคา้คนไทย ดว้ยสุภาพสตรี
ยงัคงให้ความสําคัญกับการดูแลตกแต่งและรักษาผิวหน้า เพราะช่วยในการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ และสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเอง ส่งผลให้ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ตกแต่งและบาํรุง
ผิวหน้ากลายเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัท่ีขาดไม่ไดข้องสุภาพสตรี และเป็น
ปัจจยัท่ีทาํใหต้ลาดผลิตภณัฑต์กแต่งและบาํรุงผวิหนา้มีการแข่งขนัสูง จะเห็นไดว้า่ส่วนประสม
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ทางการตลาด ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาดนั้น มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ ของกลุ่มผูบ้ริโภคหญิงผูใ้ชเ้คร่ืองสําอาง ซ่ึงจากท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางอี
ทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจเคร่ืองสาํอางและผูท่ี้สนใจ สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาด และผลิตสินคา้ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

2.วตัถุประสงค์ในการวจิัย  
2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอี

ทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการวางแผนพฒันากลยุทธ์ในการดาํเนินการ

ทางดา้นธุรกิจเคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ 

3.สมมติฐานการวจิัย 
 3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (อายุ, สถานภาพการศึกษา, อาชีพ, รายได)้ ท่ีแตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทู ด้ี เฮาส์  ของผู ้บ ริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 3.2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ (เหตุผลในการซ้ือ, ผูท่ี้มีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซ้ือ, ความถ่ีในการซ้ือ, สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือ) ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

 3.3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย, 
การส่งเสริมการตลาด) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ ของ
ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.ขอบเขตการวจิัย  
 4.1 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากร
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ได้ทาํการศึกษาในเร่ือง แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับ
ประชากรศาสตร์, แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด, แนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค, ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.3 ขอบเขตด้านเวลา ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิจยัตั้งแต่ สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558 
4.4 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา ไดท้าํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญั คือ 

4.4.1 ตัวแปรอสิระ ในท่ีน้ีประกอบดว้ย  
1) ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา และรายได ้
2) ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอาง ไดแ้ก่ 

ประเภทเคร่ืองสําอางท่ีสนใจซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือเคร่ืองสําอาง ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง โอกาสในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง และสถานท่ีท่ีนิยมซ้ือเคร่ืองสาํอาง  

3) ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 

4.4.2 ตัวแปรตาม  คือการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ ของ
ผูบ้ริโภคหญิงใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมก่อนซ้ือ การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
 การประเมินผลหลงัการซ้ือ 
 

5.ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษาวจิัย 
 5.1 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
  5.2 เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.3 เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอาง อีทูด้ีเฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการดาํเนินธุรกิจเคร่ืองสําอาง และนาํผลท่ีได้
จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองสําอาง ให้มี
ประสิทธิภาพและตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
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6.กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ภาพประกอบที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤติกรรมผู้บริโภคมี
ผลต่อการตัดสินใจ เลือก ซ้ือ เค ร่ืองส าอางอี ทูดี้  เ ฮา ส์ของ ผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
การตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองส าอางอีทูดี ้
เฮาส์ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- พฤติกรรมก่อนซ้ือ  
- การแสวงหาทางเลือก  
- การประเมินผลทางเลือก  
- การตดัสินใจซ้ือ  
- การประเมินผลหลงัการซ้ือ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

- ประเภทเคร่ืองสาํอางท่ีสนใจซ้ือ 
- วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  
- โอกาสในการซ้ือ  
- สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือ  
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ภาพประกอบที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือเคร่ืองส าอางอทูีดี ้เฮาส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

 

 

 

 

 

7.แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุป
ไดด้งัน้ี 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์   เน่ืองจากลักษณะ
ประชากรศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย
ประชากรศาสตร์ (Kotler,2000) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงความหมายของ
ลกัษณะประชากรศาสตร์ วา่หมายถึง ลกัษณะของประชากรไดแ้ก่ขนาดขององคป์ระกอบของ
ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวม
แลว้จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว (ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ,์ 2548) และผูว้ิจยัไดก้าํหนดลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาทาํการศึกษาวิจยัเพื่อให้ไดท้ราบถึงกลุ่มเป้าหมายของ
เคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮา้ส์ (Etude House) วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงไดศึ้กษาถึงตวั
แปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2552) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
การส่งเสริมดา้นการตลาด เป็นตวัแปรสําคญัในการศึกษา เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีความโดดเด่นใน
ตัวสินค้า และเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง อีทูด้ีเฮ้าส์ของ

ราคา 

ผลติภัณฑ์ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองส าอางอีทูดี ้
เฮาส์         ของผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ผูบ้ริโภคหญิง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวถือเป็นส่วนสําคญัในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ 
และบริษทัสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัไปพฒันาทางดา้นการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ได้ศึกษาถึงความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและคาํตอบ 
จะช่วยให้การบริการจดัการกลยุทธ์การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้ผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2541)  ซ่ึงคาํถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 6W และ 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย Who?, What?, Why?, Who ?,  When?, Who 
?, Where? และ How? เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, 
Objects, Objectives, Organizations, Occasions Outlets and Operation นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาถึง
บทบาทของผูต้ดัสินใจซ้ือ โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ อีกดว้ย 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองส าอาง และเคร่ืองส าอางอีทูดี้เฮาส์ ได้ทาํการศึกษาถึง
ความหมาย ประวติั ประเภท ชนิด และประเภทธุรกิจของเคร่ืองสําอาง ตลอดจนไดศึ้กษาขอ้มูล
ของเคร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ ว่ามีท่ีมาอย่างไร นาํเขา้มาขายในประเทศไทยได้อย่างไร รวมถึง
แนวโนม้ของเคร่ืองสาํอางอีกดว้ย 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ี  

8.การด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการสํารวจ 
(Survey Research Method) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียด
สรุปไดด้งัน้ี 
 8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ป ระ ช า ก รแล ะ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง ใ นก า รวิจัย ค ร้ัง น้ี คื อผู ้บ ริโภค เพ ศ หญิง ใ นเข ต
กรุงเทพมหานครท่ีใชเ้คร่ืองสําอางอีทูด้ีเฮาส์ แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันั้นจึงใช้สูตรในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2538,อา้งถึงใน พิไลลกัษณ์ ช่ืนสุขศรี, 2555)  
 การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นที่ 1 ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะทาง
สรรพสินคา้ หรือย่านธุรกิจการคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเคาน์เตอร์ และร้านอีทูด้ีเฮาส์ 
ทั้งหมด 10 สาขา (รายละเอียดปรากฏตามตาราง) 
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 ขั้นที่ 2 ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยทาํการเฉล่ียขนาด
ตวัอยา่ง 400 คน เพื่อให้ไดส้ัดส่วนของสาขา และคาํนึงถึงจาํนวนผูบ้ริโภคของสาขาในแต่ละ
ห้างสรรพสินคา้ และย่านธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ตามเคาน์เตอร์ และร้านอีทูด้ีเฮาส์
ทั้งหมด 10 สาขา คาํนวณไดด้งัน้ี 
 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขต  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด/จาํนวนสาขา 
           = 400/10 
 ดังน้ัน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขต = 40 คน 
 ขั้นที ่3 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ทาํการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มบริโภคเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเคยใช้
เคร่ืองสําอาง    อีทูด้ีเฮาส์ ท่ีเขา้มาในร้าน/เคาน์เตอร์ ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวจ้นครบจาํนวน
ตวัอยา่ง  
 ขั้นที่ 4 ใชว้ิธีเลือกสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
กระจายแบบสอบถามไปยงัเขตต่างๆทั้ง 10 เขต ท่ีสุ่มมาได ้โดยขอความร่วมมือให้ผูบ้ริโภคท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตดงักล่าวท่ีใชห้รือเคยใชเ้คร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ ตอบแบบสอบถามดงักล่าว 
  
โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกสามารถสรุปไดด้งัตาราง ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถานท่ี 

ห้างสรรพสินค้า/ย่านธุรกจิการค้า ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

เดอะมอลล ์บางกะปิ 
สยาม สแควร์ 

สีลมคอมเพล็กซ์ 
ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 

เซ็นทรัลเวิร์ล 
เซ็นทรัล พระราม 9 
เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ 

เซ็นทรัล ลาดพร้าว 
เทอมินอล 21 

เดอะมอลล ์บางแค 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

รวม 400 
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8.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  

 8.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
       8.3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัไดน้าํ
เคร่ืองมือให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ ํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Concordance: IOC) ทาํการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
       8.3.2 หาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจ ัยได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการ
วิเคราะห์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ีจาํนวน 30 คน ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีของครอนบคั 
(Cronbach) 0.953 
 8.4 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย  
  8.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจยัเชิงปริมาณ จะใชแ้บบสอบถาม
เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 
 (2) ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจนครบตามจาํนวน 
 (3) นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีมีคาํตอบครบถ้วนสมบูรณ์ มาทาํการลงรหัส
เพื่อนาํไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลทาง
สถิติต่อไป 
  8.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ, 
บทความทางวชิาการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 8.5 การวิเคราะห์ข้อมูล - สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ การ
คาํนวณค่า     ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียคะแนน (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ F-
test และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple regression analysis)  

9.ผลการศึกษาวจิัย 
 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการสํารวจเป็น
เพศหญิงทั้งหมด โดยอยูใ่นช่วงอายุ  25-29 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 15,001-25,000 บาท  
 ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจเลอืกซ้ือเคร่ืองส าอางอทูีดีเ้ฮาส์ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
เคร่ืองสําอางท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้เป็นประจาํ ไดแ้ก่เคร่ืองสําอางประเภทแป้งพฟั ด้านเหตุผลท่ี
เลือกซ้ือ คือ ใช้แล้วเห็นผลดี กลุ่มตัวอย่างต้องการเคร่ืองสําอางท่ีมีคุณสมบัติท่ีปกปิด
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จุดบกพร่องไดดี้ และทาํใหผ้วิเนียนนุ่ม โดยส่วนใหญ่จะซ้ือเคร่ืองสาํอาง 1 คร้ังต่อเดือน และจะ
ซ้ือเคร่ืองสําอางตามช่วงเวลาท่ีมีโปรโมชั่นของสินคา้ โดยใช้เงินในการซ้ือเคร่ืองสําอาง อยู่
ในช่วง 1,001-2,000 บาท และจะซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีแผนกเคร่ืองสาํอางตามหา้งสรรพสินคา้ ดา้น
การวางแผนในการซ้ือเคร่ืองสาํอางพบวา่ การวางแผนก่อนซ้ือ โดยการหาขอ้มูลก่อน และกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางดว้ยการตดัสินใจของตวัเอง  
 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาตวัแปรแต่ละตวั พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านราคา และด้านผลิตภณัฑ์ 
ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด N Mean S.D. ความหมาย 

1.ด้านผลติภัณฑ์ 400 3.81 .40 ปานกลาง 

2.ด้านราคา 400 3.86 .42 ปานกลาง 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 400 3.93 .39 ปานกลาง 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 400 3.90 .42 ปานกลาง 

รวม 400 3.88 .31 ปานกลาง 

  

ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง พบวา่ ในภาพรวมพบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาตวัแปรแต่ละตวั พบวา่ ปัจจยัดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการประเมินทางเลือก, ดา้นการแสวงหาขอ้มูล, ดา้นการ

ตดัสินใจ และดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 3 ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ 

ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ 

N Mean S.D. ความหมาย 

1.ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 400 3.76 .35 ปานกลาง 

2.ด้านการแสวงหาข้อมูล 400 3.91 .37 ปานกลาง 

3.ด้านการประเมินทางเลือก 400 3.97 .36 ปานกลาง 

4.ด้านการตัดสินใจ 400 3.86 .46 ปานกลาง 

5.ด้านการประเมินผลหลังการซ้ือ 400 4.24 .53 มาก 

รวม 400 3.97 .28 ปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอทูีดีเ้ฮาส์ ของผู้บริโภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั พบว่า 
ตารางท่ี 4 อายมีุผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคเพศหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อายุ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ 

F-test 
(Sig.) 

Mean 
Std. 

Deviation 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 3.87 .24 

3.45 
(.005*) 

20-24 ปี 3.93 .24 
25-29 ปี 4.02 .30 
30-34 ปี 4.00 .32 
35-39 ปี 3.91 .28 
ตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป 3.86 .25 

 

* นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 5 สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคเพศ
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถานภาพ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ F-test 

(Sig.) Mean Std. 
Deviation 

โสด 3.97 .28 
4.91 

(.008*) 
สมรส 3.89 .26 
หยา่ 3.85 .37 

 

*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 6 การศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ระดับการศึกษา 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ F-test 

(Sig.) Mean Std. 
Deviation 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.91 .19  
 

2.19 
(.054) 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

3.89 .23 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3.77 .31 
ปริญญาตรี 3.96 .28 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 3.95 .29 
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*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 7 อาชีพกบัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อาชีพ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ F-test 

(Sig.) Mean Std. 
Deviation 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.91 .24 

4.12 
(.003*) 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.94 .30 
พนกังานบริษทั 4.00 .29 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.83 .31 
แม่บา้น 3.92 .21 

*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 8 รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคเพศหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

รายได้ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ F-test 

(Sig.) 
Mean Std. Deviation 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 3.92 .25 
.452 

(.771) 
15,001-25,000 บาท 3.94 .28 
25,001-35,000 บาท 3.98 .33 
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*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
    

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้เคร่ืองส าอางอีทูดี้เฮาส์ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูดี้เฮาส์ ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั พบว่า 
 
ตารางท่ี 9 เหตุผลในการซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ดา้นเหตุผลใน

การซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของ

ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

35,001-45,000 บาท 3.94 .27 
มากวา่ 45,000 ข้ึนไป 3.94 .27 

เหตุผลในการซ้ือ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ F-test 

(Sig.) Mean Std. 
Deviation 

ใชแ้ลว้เห็นผลดี 3.97 .27 

3.08 
(.006*) 

เคร่ืองสาํอางเบาบาง แต่งแลว้เป็นธรรมชาติ 3.99 .30 
Packaging สวยงาม น่ารัก 3.81 .30 
ใชแ้ลว้ทนัสมยั 3.89 .25 
ตอ้งการเหมือนดาราเกาหลี 3.94 .26 
ไดรั้บคาํแนะนาํจากเพื่อน 3.96 .25 
เห็นโฆษณาบ่อย/หาซ้ือหาย 3.74 .19 
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ตารางท่ี 10  ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้เคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ด้านผูมี้
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางฯ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 11 ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 
 
 

 

      

ผู้มีอทิธิพล 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ F-test 

(Sig.) Mean Std. 
Deviation 

ตนเอง 3.95 .29 

.669 
(.647) 

ครอบครัว 3.95 .27 
เพื่อน 3.87 .21 
ดารา นกัเเสดง 3.93 .33 
ส่ือโฆษณาต่างๆ 4.07 .14 
แหล่งขอ้มูลออนไลน์ 3.93 .27 

ความถี่ในการซ้ือฯ 
การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ 

F-test 
(Sig.) 

Mean Std. Deviation 
มากกวา่ 1คร้ัง/เดือน 3.84 .21 16.03 

(.00*) 1คร้ัง/เดือน 4.04 .30 
1คร้ัง/2 เดือน 3.88 .28 
1คร้ัง/2เดือนข้ึนไป 3.93 .24 
Total 3.94 .28 
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นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ดา้นความถ่ี

ในการซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของ

ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 12 สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีความสอดคลอ้งตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ดา้นสถานท่ี
ท่ีนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของ
ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูดีเ้ฮาส์ ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดงัตาราง

ต่อไปน้ี 

 

 

สถานที่ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ
เคร่ืองส าอางอีทูดี ้เฮาส์ F-test 

(Sig.) Mean Std. 
Deviation 

ร้านคา้ทัว่ไป 3.83 .22 

13.64 
(.00*) 

แผนกเคร่ืองสาํอางตาม
หา้งสรรพสินคา้ 

4.02 .30 

สั่งทางอินเตอร์เน็ต 3.96 .26 
ฝากเพื่อนห้ิว 3.68 .25 
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ตารางท่ี  13 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอาง  อีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง อี
ทูด้ี เฮาส์ 

1.575 .131 
 

11.998 .000 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ .191 .032 .270 5.940 .000 
ปัจจยัดา้นราคา .090 .031 .132 2.926 .004 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .181 .034 .246 5.284 .000 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด .150 .030 .224 5.080 .000 

R=0.675    R2=0.456    F-test=86.866     Sig.=.000*           

*นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 13 พบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 
67.5% และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ได้ 45.6% นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึง
ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของผูบ้ริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
10.อภิปรายผลการวจิัย 
 ด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางอีทูดี้ เฮาส์ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่จะนิยมใชเ้คร่ืองสาํอางประเภทกลุ่มท่ีใชใ้นการเสริมสวย ไดแ้ก่ แป้งพฟั, อายไลเนอร์
, ลิปสติก, บรัชออน เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือดงักล่าว ผูบ้ริโภค
ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ  เพื่อเป็นส่วนสนบัสนุนในการตดัสินใจซ้ือ โดยอาจจะไดล้องใชแ้ลว้
รู้สึกดี สินคา้มีคุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดี จึงไดต้ดัสินใจในการซ้ือใช้ใน
คร้ังต่อๆ ไป ด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีใชเ้คร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ 
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มีเหตุผลสําคัญในการเลือกซ้ือคือ ใช้แล้วเห็นผลดี หรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพนั่นเอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคเพศหญิง
จะให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ 
เจฌิญา อติชาติมณี (2552) สนับสนุนอีกด้วย โดยเหตุผลท่ีสอดคล้องน่าจะมาจาก การท่ี
ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัเคร่ืองสําอางหลายยี่ห้อออกมาจดัจาํหน่าย ซ่ึงมีราคาและคุณภาพ
แตกต่างกนัไป แต่การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพนั้นจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจมากกว่า 
เน่ืองจากในการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ หากไม่มีคุณภาพเพียงพอก็จะทาํให้เกิดผลขา้งเคียงกบั
ผิวหน้า หรือจุดท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นั้นๆ จึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบั
คุณภาพของสินคา้เป็นอย่างมาก ด้านคุณสมบัติของเคร่ืองส าอาง พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
คาํนึงถึงคุณสมบติัท่ีสามารถปกปิดจุดบกพร่องได ้นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงความสวยงามในเร่ืองสี 
และคุณสมบติัอ่ืนๆ อีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงจะคาํนึงถึงความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ สี กล่ิน และรายละเอียดดา้น
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ดว้ย เหตุผลท่ีสอดคลอ้งน่าจะมาจาก คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์นั้นเป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคจะใชพ้ิจารณาในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการ 
และให้เหมาะสมกบัตวัเองมากท่ีสุด ด้านประเภทการบ ารุงผิวหน้า พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์เน่ืองจากทาํใหผ้วิเนียนนุ่ม หรือมีความชุ่มช้ืนนัน่เอง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อุษา ลิมปนโชติ (2545) ท่ีได้กล่าวไวว้่า เหตุผลในการเลือกซ้ือครีมบาํรุง
ผวิหนา้ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ เพื่อบาํรุงผิวหนา้ให้ชุ่มช้ืน สาเหตุท่ีสอดคลอ้งน่าจะมาจากการท่ีสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบนั ประกอบกบัมลพิษในอากาศ แสงแดด ฝุ่ นละออง มีผลให้ผิวหน้าขาด
ความชุ่มช้ืน เนียนนุ่ม ผูบ้ริโภคจึงให้ความสําคญักบัการบาํรุงผิวหนา้ให้มีความชุ่มช้ืน เสมือน
เป็นการเติมนํ้ าให้กบัผิว ด้านช่วงเวลาที่ซ้ือ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือเคร่ืองสําอางตาม
ช่วงเวลาท่ีมีโปรโมชัน่ของสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลรัตน์ เกตุมุด (2550) ท่ีกล่าว
ไวว้่า เม่ือซ้ือสินคา้ตามจาํนวนท่ีกาํหนดจะต้องมีส่วนลด มีการแจกสินคา้ทดลองใช้ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ และจดัราคาพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ สาเหตุท่ีสอดคลอ้งน่าจะ
มาจาก ในปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจของทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยกาํลงัตกตํ่า ซ่ึงถึงแมว้า่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคจะยงัคงต้องการใช้เคร่ืองสําอางอยู่ก็ตาม แต่ก็จะพยายามลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
เคร่ืองสําอางให้นอ้ยท่ีสุด โดยจะนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางเม่ือมีโปรโมชัน่ดีๆ ซ่ึงหากเคร่ืองสําอาง
ยี่ห้อใดจัดโปรโมชั่นของสินค้า มีการลดแลกแจกแถม จะสามารถเรียกลูกค้าท่ีเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจาํนวนมาก ด้านสถานที ่พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีแผนก
เคร่ืองสาํอางตามหา้งสรรพสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทุมพร ชาญกว้าง (2552) ท่ีกล่าว
ไวว้า่ สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมไปซ้ือคือในห้างสรรพสินคา้ เหตุผลท่ีสอดคลอ้งน่าจะมาจาก
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ความสะดวกในการเขา้ถึงสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ อีกทั้งยงัสามารถเดินพกัผ่อนดูสินคา้ประเภท
อ่ืนๆ นอกเหนือจากเคร่ืองสําอางได้อีกด้วย  ด้านผู้มีอิทธิพลในการซ้ือเคร่ืองส าอาง พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางฯ ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อุมาพร บิณษรี (2545) เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีการพิจารณาเลือกซ้ือ
สินคา้ ตามคุณสมบติัต่างๆ ของเคร่ืองสําอางด้วยตนเอง โดยจะสืบหาข้อมูลเองทั้งจากการ
สอบถาม และแหล่งขอ้มูลจากท่ีต่างๆ 
 ผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภค
ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ ์
ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัในระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญักบั ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม 
มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจฌิญา อติชาติมณ ี(2552) และ  ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) 
ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงจะคาํนึงถึงความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ สี กล่ิน และรายละเอียด
ดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ดว้ย ซ่ึงสาเหตุท่ีสอดคลอ้งน่าจะมาจาก เหตุผลท่ีความสวยงาม
ของบรรจุภณัฑ์จะช่วยดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจในตวัสินคา้ตั้งแต่แรกพบ ซ่ึงหาก
ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขอ่ืนๆ ประกอบดว้ยแลว้ก็จะทาํให้ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนั้นไดง่้ายข้ึน 
ด้านราคา ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญักบั 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มากท่ีสุด ในขณะท่ี ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) ไดท้าํการศึกษาและ
พบว่า ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งเน่ืองจากเคร่ืองสาํอางในบางยี่ห้ออาจจะมีราคาท่ีเกินกวา่ปริมาณจนเกินไป ซ่ึง
ถึงแมบ้างคร้ังจะมีคุณภาพสูง แต่สําหรับผูบ้ริโภคในบางกลุ่มอาจจะไม่นิยมผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคา
สูงกวา่ปริมาณจนเกินไป ด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย ในภาพรวม ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
ในระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญัปัจจยัเร่ือง ท่ีตั้งของร้านอยู่ในห้างสรรพสินคา้ มาเป็น
อนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วกิรานต์ ขันติยอุตสาหะ (2550) และ อุทุมพร ชาญกว้าง 
(2552) ซ่ึงพบว่า สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางมากทีสุดคือในห้างสรรพสินค้า 
เน่ืองมาจาก ห้างสรรพสินคา้นั้น เป็นแหล่งรวมสินคา้ สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และสามารถเดิน
เท่ียวชมสินคา้อ่ืนๆ ได ้นอกจากเคร่ืองสําอางไดอี้กดว้ย จึงสะดวกแก่ผูบ้ริโภคในการท่ีจะเขา้
ไปซ้ือสินคา้ในสถานท่ีดงักล่าว ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัในระดบัปานกลาง โดยไดใ้ห้ความสําคญักบัเร่ือง การมีโฆษณาตามส่ือต่างๆ มาก
ท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิกรานต์ ขันติยอุตสาหะ (2550) ซ่ึงพบว่า โทรทศัน์เป็นส่ือ
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โฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด เหตุผลเน่ืองจาก ปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะเลือกรับข่าวสาร
ผา่นทางส่ือต่างๆ ทั้งโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยเฉพาะในดา้นส่ิงของอุปโภคบริโภค หรือ
แม้กระทัง่เคร่ืองสําอาง ซ่ึงหากผูผ้ลิตมีการทาํการตลาดโดยการโฆษณาสินค้าผ่านทางส่ือ
โฆษณาใหม้ากๆ จะทาํใหย้อดธุรกิจเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
 ผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ในภาพรวมพบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ดา้น อายุ สถานภาพ และอาชีพ นั้นผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ผูว้ิจยัมองวา่ทั้งสามปัจจยัมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยใน
ดา้นอายุ นั้นถือว่ามีความสําคญั สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541) ท่ีกล่าวว่า อายุท่ีแตกต่างกัน จะมีความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั การ
ดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล 
ทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมซ้ือท่ีแตกต่างกนั ด้านสถานภาพ พบว่า 
กลุ่มผูบ้ริโภคหญิงส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์นั้น จะมีสถานภาพโสด เหตุผลก็
เน่ืองมาจาก ผูห้ญิงท่ีมีสถานภาพโสดนั้นจะมีเวลาในการดูแลตวัเอง และมีแนวคิดท่ีจะตอ้งทาํ
ให้ตวัเองดูดีอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อความมัน่ใจ และเป็นการสร้างแรงดึงดูดทางเพศไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย ในดา้นอาชีพนั้น ผูว้ิจยัมองว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนั ยอ่มจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองสําอางฯ เน่ืองจากในบางอาชีพของผูห้ญิงท่ีจะตอ้งมีการพบปะคนเป็นจาํนวนมาก 
เช่น พนักงานบริษทัเอกชน เป็นตน้ ซ่ึงจะต้องมีการเข้าร่วมประชุม มีการแสดงให้เห็นถึง
บุคลิกภาพท่ีมีความมัน่ใจ ดูมีเสน่ห์ ดังนั้ นกลุ่มผูบ้ริโภคหญิงท่ีประกอบอาชีพดังกล่าว มี
แนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีจะช่วยตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นได ้ ส่วน
อาชีพค้าขาย ท่ีไม่ต้องห่วงในเร่ืองบุคลิกภาพ หรือการแต่งตวัมาก ก็ไม่ต้องจาํเป็นต้องใช้
เคร่ืองสําอางมากเท่ากบัอาชีพท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ก่อนหนา้น้ี อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ลลิลทิพย์ สิวะภิญโญ (2550) ซ่ึงพบวา่ ส่วนของระดบัการศึกษาและอาชีพ จะมีผลต่อสถานท่ี
และยีห่อ้เคร่ืองสาํอางท่ีจะซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญั 
 ผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อที่ 2 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ตามสมมติฐานท่ีไดท้ดสอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์นั้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ ปัจจยัด้านความถ่ี และปัจจยัในด้านสถานท่ีในการซ้ือ ซ่ึง
ผูว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัทั้ง 3 ดา้นนั้น มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของผูบ้ริโภคเป็น
อย่างยิ่ง โดย ปัจจัยด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ นั้ น สอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ วตัถุประสงคใ์นการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคนั้นก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เช่น ในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางนั้น ผูบ้ริโภคอาจจะมีความตอ้งการท่ีจะเลียนแบบดาราท่ีมีช่ือเสียง หรือตอ้งการ
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ความทนัสมยั หรืออาจจะตอบสนองในดา้นคุณภาพ แต่งแล้วดูเป็นธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่าความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละคน และแต่ละกลุ่มนั้น มีความแตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจน จึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอี
ทูด้ี เฮาส์ท่ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ี ใน ดา้นความถ่ีในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์นั้น ผูว้จิยัเห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางฯ 
เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคมีความช่ืนชอบ พึงพอใจในผลิตภณัฑ ์จะทาํใหค้วามถ่ีในการซ้ือเพิ่มมาก
ข้ึน เน่ืองจากมีความตอ้งการท่ีจะลองใชสิ้นคา้ประเภทอ่ืนๆ ดว้ย ดา้นสถานท่ีในการซ้ือ ก็มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ เช่นเดียวกัน โดยผู ้บริโภคจะนิยมซ้ือ
เคร่ืองสําอางในสถานท่ีท่ีเขา้ถึงง่าย เดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถ รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก
อ่ืนๆ และเป็นแหล่งศูนยร์วมของสินคา้ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ด้วย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กมลรัฐ เกตุมุด (2550) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ในการเดินทางไปซ้ือสินคา้นั้นจะตอ้งสะดวก มีท่ี
จอดรถ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 
ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางไดง่้ายข้ึนในหา้งสรรพสินคา้ และซุปเปอร์มาเก็ต 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ ง 3 มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ดา้นปัจจยัของผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ 
นั้น ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางฯ ดว้ยตนเอง ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ แมจ้ะมีบุคคลอ่ืน ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางก็ตาม (เช่น ให้
ค ําแนะนํา หรือโฆษณาชวนเช่ือ เป็นต้น) สุดท้ายแล้วผู ้บริ โภคก็จะตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางด้วยตนเอง โดยจะหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของตนเอง สอดคล้องกบังานวิจยัของ อุมาพร บิณษรี (2545) ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางคือ ตนเอง   
 ผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อที่ 3 จากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทุกปัจจยั ซ่ึงประกอบไปด้วยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ของ
ผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการวิจยั
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler (1994) ท่ีกล่าวว่า 
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช้ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาด โดยการใชส่้วนประสมทางการตลาดจะส่งผลต่อการนาํเสนอสินคา้
ใหก้บัผูบ้ริโภคสินคา้ และบริการให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงช่อง
ทางการจาํหน่ายสินคา้ในระยะยาว ดงันั้น การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยในระยะสั้น จะทาํให้
สามารถบรรลุวตัถุ ประสงคท์างการตลาดได ้และในมุมของผูบ้ริโภคเคร่ืองมือทางการตลาดน้ี
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จะแสดงใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์ของ ผูบ้ริโภคได ้จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงประกอบด้วย 4Ps นั้น มีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง ในการประกอบการตดัสินใจของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางอีทูด้ี เฮาส์ ดงันั้นผูผ้ลิตจึงควรให้ความสําคญั
กบัเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสําคญัน้ี เพื่อพฒันาการเจริญเติบโตในทางยอดธุรกิจ และทาํให้
ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรับแก่ผูบ้ริโภคในระยะยาวต่อไป 

11.ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ จากผลการศึกษา พบว่า ผูผ้ลิตควรท่ีจะปรับปรุงในดา้นบรรจุภณัฑ์
ให้มีความสวยงามดึงดูดตากลุ่มผูบ้ริโภคให้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัควรตอ้งปรับปรุงในดา้น
ความหลากหลายของผลิตภณัฑโ์ดยการผลิตสินคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ปรับปรุงดา้นการโฆษณา
ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และเพิ่มคุณภาพของสินคา้ โดยการเพิ่มวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพให้มากข้ึน 
ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดม้ากยิง่ข้ึนได ้
 2) ดา้นราคา จากผลการศึกษา พบว่า ผูผ้ลิตควรปรับปรุงในดา้นคุณภาพให้มีความ
เหมาะสมกบัราคามากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะทาํใหเ้คร่ืองสาํอางอีทูด้ี เฮาส์นั้นมีช่ือเสียงในทางท่ีดีข้ึน ทั้งน้ี 
เพื่อท่ีในอนาคตจะสามารถขยายฐานกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จากผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัร้าน
ท่ีตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ ดงันั้น ผูผ้ลิตควรท่ีจะทาํการสํารวจเพื่อให้มีการตั้งร้านเคร่ืองสําอาง
อีทูด้ี เฮาส์ ในห้างสรรพสินคา้อย่างทัว่ถึงทุกพื้นท่ี นอกจากน้ีควรจะตอ้งพฒันาในด้านการ
ตกแต่งร้าน รวมถึงการจดัวางของในร้านให้เป็นระเบียบ หาซ้ือผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างสะดวกมาก
ยิง่ข้ึน 
 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการ
โฆษณาตามส่ือต่างๆ ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงควรปรับกลยุทธในการเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตามส่ือต่างๆ ทั้งส่ือหนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยุ รวมถึงส่ือโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงขอ้มูลของผลิตภณัฑไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

12.ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่าง เพิ่มเติมในจังหวดัอ่ืนๆ ตามหัวเมืองใหญ่ เพื่อ
ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลในการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงเพื่อวางแผนดา้นการตลาด
ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายได ้
 2) ควรมีการศึกษาเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยแบ่งตามช่วงอายุ หรือช่วงวยั เพื่อให้ทราบ
ขอ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึนในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเขา้ถึง และสร้างความ
พึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคได ้ 
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 3) ควรมีการศึกษาในตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้าํหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
เช่น ดา้นค่านิยม ทศันคติ การับรู้ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางอีทูด้ีเฮาส์ เพื่อจะ
ไดมี้มิติในการพิจารณาปรับปรุงกลยทุธ์ในการผลิตสินคา้ รวมถึงการทาํการตลาดให้เขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นทีร่ะบบ 3จี  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS 

INFLUENCING THE DECISION USE MOBILE NETWORK 3G  

CONSUMER OF BANGKOK 
 

ฐานุพงศ ์นิธิอริยวงศ ์1    ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 2 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3จี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค์ดังน้ี 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย 3จี  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการกบัการตดัสินใจใช้บริการเครือข่าย 3จี   3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัการ ตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย 3จี  

เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใช้ในประโยชน์เพื่อการศึกษาในอนาคตและพฒันางานทางดา้นการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ์ คุณภาพและบริการ ความไวว้างใจ  โดยใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบับุคคลทัว่ไปแบบตามสะดวกจาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนาอธิบายความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA 
และ Multiple Regression Analysis เพื่อหาค่า t-Test f-Test ค่า Sigสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) 
สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต           
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลจากการวิจยั ปรากฏดงัน้ี ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายได้ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือยข่าย 3จี ปัจจัยการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ  ดา้นการขายโดยพนกังาน กบั ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์  คุณภาพ

และการบริการ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย 3จี 
 

ค าส าคัญ     : การส่ือสารการตลาด, การตัดสินใจ 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study is to study relating factors which are 1) 

demography  2) integrated marketing communication factors relating to decision making of 

using mobile network 3G 3) other factors related with integrated marketing communication 

that influence on choosing mobile network 3G. 

The study will be used for learning and developing of integrated marketing communication, 

image, quality & service, trust. Research tool is questionnaire used to collect data from 400 

regular persons. By using descriptive statistic to describe Frequency, Mean, Percentage and 

Standard Deviation  and by using ANOVA and Multiple Regression Analysis to find t-Test, 

f-Test,  Sig, R,  R2 and Standard Deviation to analyze relation of all factors in the study at 

0.05. The findings indicate that demography, sexual, age, education, occupation and based 

salary are influenced in different decision making of using mobile network 3G. Integrated 

marketing communication of personal selling and image, quality & service, trust are related 

in choosing mobile network 3G. 

KEYWORDS : INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION, DECISION 
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1. บทน า                                                                                                                                                

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีถือเป็นส่ิงสําคญัในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ดว้ยวิวฒันาการ

ดา้นเทคโนโลยี โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงเป็นมากกว่าแค่เคร่ืองมือส่ือสารสามารถใช้ส่งขอ้ความ

เอกสาร ค้นหาข้อมูล หรือ สร้างความบันเทิง ดังนั้ น เครือข่ายท่ีให้บริการจึงจาํเป็นต้อง

ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างเต็มท่ี โดยระบบส่ือสารมีการพฒันาและ

วิวฒันาการ มาตั้งแต่ยุค 1G จนมาถึงยุค 3G (Third Generation) ซ่ึงมีจุดเด่นหลกั คือ การรับส่ง

ขอ้มูลโดยเน้นการเช่ือมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ทาํให้มีประสิทธิภาพในการรับส่ง

ขอ้มูลต่าง ๆ เร็วมากข้ึนทั้งยงัสามารถใชบ้ริการ Multimedia เช่น การรับ-ส่ง File ขนาดใหญ่, 

การใชบ้ริการ Video/Call Conference, Download เพลง/หนงั, ดู TV Streaming ต่างๆ  ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คุณสมบติัหลกัท่ีเด่นอีกอยา่งหน่ึง คือ Always On คือ มีการเช่ือมต่อ

ระบบ 3G ไดต้ลอดเวลาท่ีเราเปิดโทรศพัท ์ 

ในปัจจุบนัจะพบว่าระบบท่ีรองรับในประเทศไทย ผูป้ระกอบการรายใหญ่ยงัคงมีการ

พฒันาระบบตอบสนองทางด้านเคร่ือข่ายการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคในระบบ 3Gอยู่ รวมทั้ง

ภาครัฐก็ยงัเปิดให้มีการประมูลคล่ืนความถ่ี 3 จี ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษางานวิจยัเร่ือง 

“ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้เครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพราะผลวิจยัท่ีได้ไป 

สามารถมานําไปใช้ปรับภาพลักษณ์ คุณภาพและการบริการ ความไว้วางใจ ต่อองค์กร  

ตลอดจนเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดแบบ  บรูณาการ แบบใดท่ีเหมาะสมท่ีจะส่ือสารไป

ยงักลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มต่าง ๆ ไดต้รงกบัความตอ้งการขององค์กรมากท่ีสุด นอกจากน้ีจะเป็น

ประโยชน์แก่บุคคลทัว่ไป ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นขอ้มูลใน

การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการทางดา้นการส่ือสารต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการเครือข่าย 3จี 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตดัสินใจใช้

บริการเครือข่าย 3จี    

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย 3จี  

1.3 สมมติฐานการวจัิย  

1.3.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา 
สถานภาพ ท่ีแตกต่าง กนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

1.3.2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการตลาด กระบวนการขายโดยใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง มี
ความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย 3จี 

1.3.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ คุณภาพการให้บริการ และความ
ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย 3จี   

1.4 ขอบเขตการวจัิย  

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเครือข่าย 3จี ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

1.4.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การท่ีประกอบด้วย การโฆษณา การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการขายโดยใชพ้นกังานขาย  การตลาดทางตรง ภาพลกัษณ์ คุณภาพและบริการ และ
ความไว้วางใจ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษา 3 เครือข่ายท่ีมีในประเทศไทย คือ AIS, DTAC, TRUE เท่านั้น 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ประโยชนเ์ชิงวิชาการ ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัประชากรณ์
ศาสตร์ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลกัษณ์ คุณภาพและบริการ และความไวว้างใจ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบ้ริโภค ซ่ึง
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาในอนาคตได ้
 1.5.2 ประโยชน์เชิงธุรกิจ  ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ภาพลกัษณ์ คุณภาพและบริการ ความไวว้างใจท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้เครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบ้ริโภค เพื่อนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันา นาํไปสู่การ
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กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กาํหนดทิศทางในการนาํเนินธุรกิจ ทาํให้ส่งผลดีต่อการรักษา 
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรายเก่ารวมถึงเพื่อผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ในอนาคต 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ                     ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฏีของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร (เอกสารประกอบการเรียนการสอน MKT672 Integrated 

Marketing Communication, 2557) การส่ือสารการตลาดมีความสําคญัมาก เพราะต่อให้เรามี

ผลิตภณัฑ์ท่ีดี การบริการท่ีดี ราคาท่ีเหมาะสม สถานท่ีจดัจาํหน่ายดี แต่ถ้าไม่มีการส่ือสาร

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3 จี ของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
-เพศ              -สถานภาพ 
-อายุ 
-รายได ้
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
-การโฆษณา 
-การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ 
-การส่งเสริมการขาย 
-การขายโดยใช้พนักงาน 
-การตลาดทางตรง 

ปัจจยัอ่ืน 
-ดา้นภาพลกัษณ์ 
-คุณภาพและการบริการ 
-ความไวว้างใจ 
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การตลาดท่ีดี คนก็จะไม่รู้จกั ไม่รู้วา่เราเป็นใคร ขายอะไร และเราดีอยา่งไร ยิ่งถา้คิดจะสร้างแบ

รนด์ แต่ทาํการส่ือสารการตลาดไม่เป็นหล่ะก็การสร้างแบรนด์ให้สําเร็จแทบจะเป็นไปไม่ได้

เลย  โดยจุดประสงค์ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการคือการเลือกและใช้เคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาด ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ท่ีสุด โดยตอ้ง “ส่ือสารไปในทิศทางเดียวกันและ

ต่อเน่ือง”  จนผูค้นรู้จกั รับรู้ และนึกถึง เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดประกอบดว้ย  การโฆษณา, 

การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์, การตลาดทางตรง, การส่งเสริมการขาย, การขายโดยใช้

พนักงาน, การส่งเสริมการขาย (โปรโมชัน่), การจดักิจกรรม, การเป็นสปอนเซอร์ และ

การตลาดออนไลน์ ฯลฯ ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวคือ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีรวมเอารูปแบบ

การส่ือสารทุกประเภทมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทางการส่ือสาร ทั้งน้ีเพื่อให้แผนการ

ส่ือสารท่ีวางไวเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์  

การส่ือสาร (Communications) เป็นการถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร เพื่อ

ส่ือความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง โดยผ่านส่ือหรือช่องทางท่ีเป็นทั้ง Online & Offline มี

วตัถุประสงคเ์พื่อชกัจูงให้ผูรั้บสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัให้เป็นไปตามท่ีผู ้

ส่งตอ้งการ 

กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) โดยทัว่ไปเร่ิมตน้จากผูส่้งข่าวสาร 

(Sender) ทาํหนา้ท่ีเก็บรวบรวมแนวความคิดหรือขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เม่ือตอ้งการส่ง

ข่าวไปยงัผูรั้บข่าวสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องออกมาเป็น ตวัอกัษร 

นํ้ าเสียง สี การเคล่ือนไหว ฯลฯ ซ่ึงเรียกวา่ข่าวสาร (Massage) จะไดรั้บการใส่รหสั(Encoding) 

แล้วส่งไปยงัผูรั้บข่าวสาร (Receivers) ผ่านส่ือกลาง (Media) ในช่องทางการส่ือสาร 

(Communication Channels)ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะถูกส่งจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร

โดยตรงก็ได ้ผูรั้บข่าวสาร เม่ือไดรั้บข่าวสารแลว้จะถอดรหสั (Decoding) ตามความเขา้ใจและ

ประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น และมีปฏิกริยาตอบสนองกลบัไปยงัผูส่้ง

ข่าวสารซ่ึงอยู่ในรูปขอความรู้ ความเขา้ใจ การตอบรับ การปฏิเสธหรือการน่ิงเงียงก็เป็นได ้

ทั้งน้ีข่าวสารท่ีถูกส่งจากผูส่้งข่าวสารอาจจะไม่ถึงผูรั้บข่าวสารทั้งหมดก็เป็นได ้หรือข่าวสาร

อาจถูกบิดเบือนไปเพราะการส่ือสาร ยอ่มมีโอกาสเกิดส่ิงรบกวน หรือตวัแทรกแซง(Noise or 

Interferes) ได ้ทุกขั้นตอนของการส่ือสาร 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

259 

 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ      

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ชวลิต ประภวานนท,์ สมชาย หิรัญกิตติ, สมศกัด์ิ วานิชยาภรณ์ และ

สุดา สุวรรณาภิรมย  ์(2539: 470) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ์ เป็น

ช่วงขอ้เท็จจริงขอ้สุดทา้ยสําหรับนกัการตลาด ซ่ึงช้ีความสําคญัวา่กลยุทธ์การตลาดฉลาดมอง

การณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือช้ีว่ามีการวางแผนท่ีผิดพลาด ดงันั้น นกัการตลาดสนใจใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจมากกวา่หน่ึงทางเลือกข้ึนไป 

   ผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจ พบว่า กระบวนการ

ตดัสินใจเป็นกระบวนการสําคญัในการเกิดกระบวนการเลือกซ้ือ ซ่ึงต้องทาํความเข้าใจถึง

กระบวนการตดัสินใจ เกณฑ์การตดัสินใจ ตวัแปรสําคญัในการวดั และรูปแบบพื้นฐานของ

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดงันั้น จากกรอบแนวคิดจึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีผูศึ้กษาได้

ทาํการศึกษาแนวคิดทฤษฎีน้ี   

3. ระเบียบวธีิวจัิย          

 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสํารวจ เก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยค ร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการเครือข่าย 3จี แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

ดงันั้นจึงใช้สูตรในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรได้

ขนาดตวัอยา่งจากการคาํนวณ 385 ตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงเก็บทั้งหมด 400 ชุดโดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่ง

แบบตามสะดวก (Convenient Sampling)เช่น ศูนย์บริการย่านสีลม เป็นต้น มีการทดสอบ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย     

1. ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน้ในดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity)โดย

ศึกษาจากงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และได้จัดทํา “แบบแสดงความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุต่อแบบสอบถาม” โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบขอ้คาํถามแต่ละ

ขอ้วา่ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบักรอบแนวความคิด ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ โดยหาค่าดชันีความ

เท่ียงตรงรายขอ้ เพื่อประเมิณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of objective Congruence) 

เพื่อนาํไปพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม และไดท้าํการนาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดไป

ทาํการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายก่อนทดสอบจริง          
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2. การทดสอบความน่าเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ (Reliability )การทดสอบความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 30 ชุด เพื่อหาความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาค (Alpha 

Cronbach coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพื่อใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี 

(Frequency)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม 400 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 288 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72 อายใุนช่วง 31-35 ปี จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2  มีสถานภาพโสด 

จาํนวน 295 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 231 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 57.7  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6  มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง  15,001-25,000 บาท จาํนวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.4 

สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการส่ืสารการตลาดแบบบูรณาการ ดงัน้ี 

ด้านโฆษณา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ด้านการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดา้นการโฆษณา โดยรับรู้การโฆษณา เครือข่าย 3 จี ผา่นทาง

โทรทัศน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.68 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.652 และให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ การรับรู้การโฆษณาทางส่ือวทิย ุของเครือข่าย 3จี มีค่าเฉล่ีย 7.23 และ

มีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 2.365ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดา้นการให้ข่าว

และประชาสัมพนัธ์ โดยการใชด้าราเป็นแอมบาสเดอร์ และพรีเซ็นตเ์ตอร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.58 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.530 และให้ความสําคญันอ้ยท่ีสุด คือ การจดัประชุม

แถลงข่าวสารผ่านการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กร มีค่าเฉล่ีย 6.11 และมีค่าส่วนเบ่ียง

มาตรฐาน 2.688          
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ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยการมอบสิทธิประโยชน์

ดา้นสินคา้ และบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.90 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.482 

และให้ความสําคญันอ้ยท่ีสุด คือ การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 8.33 และมีค่า

ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 2.028ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดา้นการขายโดยใช้

พนกังานขาย โดยการแต่งกายสะอาด มีมนุษยสัมพนัธ์ดี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.59 

และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.536 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ การให้บริการหลงัการขาย 

ติดตั้ง ซ่อมบาํรุง มีค่าเฉล่ีย 8.30 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.917    

   

ด้านการตลาดทางตรง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ด้านการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดา้นการตลาดทางตรง โดยการมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลด

พิเศษต่าง ๆ ผา่น SMS ให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.59 และมีค่าส่วน

เบ่ียงมาตรฐาน 1.599 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ การมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ลูกคา้

ผา่นจดหมาย มีค่าเฉล่ีย 7.38 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 2.455 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบั ปัจจัยอืน่ๆ ด้านภาพลกัษณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ     

ด้านความไว้วางใจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ด้านภาพลกัษณ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์

โดย รู้จกัและคุน้เคยกบัภาพลกัษณ์ และมัน่ใจในช่ือเสียงของเครือข่ายท่ีใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.73 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.301 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ มี

ความภูมิใจท่ีไดใ้ชเ้ครือข่าย มีค่าเฉล่ีย 7.68 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 2.256 

ด้านคุณภาพและการให้บริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 
ดา้นคุณภาพและการให้บริการ โดย การชาํระค่าบริการรวดเร็ว สะดวกมีหลากหลายช่องทาง 
เช่น ตูอ้ตัโนมติัชาํระค่าบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.88 
และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.506 และให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด คือ มี  Wi-Fi บริการตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 8.60 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.645    
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ด้านความไว้วางใจ พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นความ
ไวว้างใจ โดย มัน่ใจในสัญญาณเครือข่ายโทรศพัทพ์ื้นฐานดี เช่น โทรเขา้-รับสาย และส่ง SMS 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.83 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.333 และให้ความสําคญั
นอ้ยท่ีสุด คือ 3.2  มัน่ใจในสัญญาณอินเตอร์เน็ต EDGE + 3 จี ทัว่ถึง เล่นไดต้ลอดทุกท่ี ทุกเวลา 
การรับ-ส่งขอ้มูล รวดเร็ว สามารถใช ้บริการ Multimedia ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ มีค่าเฉล่ีย 8.55 
และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.847 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 2.1 Independent Sample test หรือ t-Test สถิติทดสอบแบบ t-Test เป็นการวิเคราะห์
ในหวัขอ้ เพศชายและเพศหญิง เพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจใชบ้ริการและ สถิติทดสอบแบบ  f-
Test ใช้วิเคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดต่้อเดือน ซ่ึงผลท่ีออกมานั้นจะไดค้่า f-Test และค่า Sig มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3จี ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 

ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3จี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านสถานภาพ พบว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3จี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 2.2 ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปร 2 ตวั ซ่ึงขอ้มูลทั้ง 2 ชุดตอ้งเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณ 

การวเิคราะห์พหูคูณแบบถดถอย โดยกาํหนดตวัแปรอิสระมาจากสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐาน

ท่ี 3  

ตารางที ่1   แสดงผลทดสอบสมมติฐานที ่2 และสมมติฐานที ่3 

 
Unstandardized   Standardized 

  
Collinearity  

ตวัแปรอสิระ Coefficients Coefficients  
  

Statistics  
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  B Std. Error Beta t  Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี .746 .265 
 

2.817 .005 
  

การโฆษณา  X₁  0.050 .037 .60 1.355 .176 .333 3.007 
การใหข้่าวและ
ประชาสมัพนัธ ์ X₂ 

.067 .045 .073 1.496 .135 .274 3.656 

การส่งเสริมการขาย  X₃ .059 .042 .067 1.422 .156 .292 3.420 

การขายโดยใชพ้นกังาน  X₄ .080 .036 .103 2.199 .028 .302 3.312 

การตลาดทางตรง  X₅ .029 .034 .041 .854 .393 .279 3.588 

ดา้นภาพลกัษณ์  X₆ .262 .041 .290 6.372 .000 .317 3.150 

คุณภาพและการบริการ  X₇ .115 .045 .122 2.541 .011 .283 3.531 

ความไวว้างใจ  X₈ .256 .040 .288 6.317 .000 .315 3.176 
**อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

      

R R Square Adjust R Square Std. Error of the Estimate  F Sig 

.862ª 0.743 0.738 0.63233 141.597 .000b 

  
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั การ
ตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย 3จี 
 สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ คุณภาพและการบริการ และ
ความไวว้างใจท่ีปัจจยัด้านปัจจยัอ่ืน ๆ ด้านภาพลักษณ์ คุณภาพและการบริการ และความ
ไวว้างใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย 3จี 

จากผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการขายโดย
ใชพ้นกังาน  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3จี ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติ 0.028 ส่วน การโฆษณา การให้
ข่าวและประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย  และ การตลาดทางตรง ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3จี ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ และจากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัด้านปัจจยัอ่ืน ๆ ด้านภาพลักษณ์ คุณภาพและการ
บริการ และความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3 จี 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ คุณภาพและการบริการ และความ
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ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3จี อยา่งมี
นยัสาํคญัทางดา้นสถิติ 0.00 0.011 และ 0.000 ตามลาํดบั 
5. สรุปผลการวจัิย 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์       

เพศ t-Test .001 ยอมรับ 

อาย ุ f-Test .000 ยอมรับ 

สถานภาพ f-Test .898 ปฏิเสธ 

การศึกษา f-Test .024 ยอมรับ 

อาชีพ f-Test .000 ยอมรับ 

รายได ้ f-Test .000 ยอมรับ 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      

การโฆษณา MRA .176 ปฏิเสธ 
การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ MRA .135 ปฏิเสธ 
การส่งเสริมการขาย MRA .156 ปฏิเสธ 

การขายโดยใชพ้นกังาน MRA .028 ยอมรับ 
การตลาดทางตรง MRA .393 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ คุณภาพและการบริการ และความไว้วางใจ    

ดา้นภาพลกัษณ์ MRA .000 ยอมรับ 

คุณภาพและการบริการ MRA .011 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ MRA .000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่และมีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเป็นพนกังานเอกชน
โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000 บาท มากท่ีสุด  

ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อายุ การศึกษา การศึกษา

และรายไดต่้างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ  ยกเวน้สถานภาพ ท่ีไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงกล่าวไดว้่า 

สถานภาพของผูใ้ช้บริการไม่ว่าจะโสด สมรส หรือหมา้ย/หย่าร้าง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชเ้ครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3จี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัผลงานวิจยัของ

บุญเยี่ยม บุญมี (2551) “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบวา่การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการ

เลือกผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดา้นอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดต่้อ

เดือนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคล้องกนัเก่ียวกบั

ทางดา้นสถานภาพกบั ผลงานวิจยัของ จิตตรัช  รัชเวทย ์(2553) “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ TOT 3G” ผลการวิจยัพบวา่การวิเคราะห์ความต่างระหวา่ง

ปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ TOT 3G โดยดา้นเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่ีไม่แตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบด้วย การ

โฆษณา การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง ไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายโทรศพัเ์คล่ือนท่ีระบบ 3จี ยกเวน้ ดา้นการขาย

โดยพนกังานขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3จี 

ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุพรรษา  

ธนาอุยกุล (2557)     

“การเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของสมาร์ทโฟนต่างประเทศและสมาร์ทโฟ

นทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย”  ผลการศึกษา พบวา่  มีการแข่งขนัอยูใ่น
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ระดบัค่อนขา้งสูง โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั ในการสร้างตราสินคา้สมาร์ทโฟ

นต่างประเทศมากท่ีสุด คือ การรับขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ รองลงมาคือ การจดั

กิจกรรมทางการตลาด และการขายโดยใช้พนักงานขายตามลาํดับ ท่ีเน้นส่วนกลยุทธ์ของ

สมาร์ทโฟนทอ้งถ่ินท่ีใหค้วามสาํคญั คือ การขายโดยใชพ้นกังานงานขาย  

ผลการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ด้านภาพลักษณ์ คุณภาพและบริการ ความไวว้างใจ ผล

การศึกษาปัจจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ คุณภาพและการบริการ และความไวว้างใจ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3 จี จึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ

คุณากร พนัธ์โภชน์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการใช้บริการ 3G ของผูใ้ช้บริการขอ้มูล 

GPRS/EDGE ในโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัออย่างคือ ผูใ้ช้บริการ

ขอ้มูล GPRS/EDGE ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรับราชการ รายได้

ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คือ คุณภาพของ

เครือข่าย ส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่าย AIS เหตุผลท่ีเลือกคือระยะเวลาท่ีใช้บริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากกวา่ 5 ปี ความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของผูใ้ชบ้ริการขอ้มูล GPRS/EDGE 

มีระดับความสําคัญของความต้องการด้านต่างๆคือ ด้านคุณภาพ ด้านการบริการ ด้าน

เทคโนโลยแีละดา้นความสะดวกในการใชง้าน อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

1.1 เพื่อให้เกิดผลการตดัสินใจเลือกใช้เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3จี ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรเลือกใช้เคร่ืองมือจากปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการในด้านการขายโดยใช้พนักงานรวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ด้านภาพลกัษณ์  คุณภาพและ

บริการ  และดา้นความไวว้างใจ 

1.2 โดยเนน้การให้ความสําคญักบัปัจจยัประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได ้ให้มากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ทางดา้นเพศ อาย ุ
การศึกษา  อา ชีพ และรายได้  ท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อการตัดสินใช้บ ริการเค รือข่ าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3 จี   
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1.3 ผลการวิจัยน้ีสามารถเป็นแนวทางในวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนการ

บริหารงานดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อวางแนวทางการส่ือสารการตลาด  

2. ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป        

 2.1  ในการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้น

ภาพลกัษณ์ คุณภาพและการบริการ และความไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3จี คิดเป็น 74.3% สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 74.3 ท่ีเหลืออีก 25.7% เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

คร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเหลือเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนอีก 25.7% หรือ 

ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ระบบ 3 จี อาจลา้หลงั จึงควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัระบบ 4 จี ในคร้ังต่อไป  

 2.2 ผูท่ี้สนใจอาจศึกษาในด้านความจงรักภกัดีต่อเครือข่ายมือถือ ขยายต่อไปจนถึง

พฤติกรรม การรับรู้เครือข่ายมือถือของ AEC เพื่อเป็นการขยายการตลาดไปสู่เพื่อบา้น   
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การศึกษาความตระหนักและการรับรู้ของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มต่ีอรัฐบาลทหาร (A Study of  People’s 
Awareness and Perception  Towards   Military Government : 

The  case of Bangkok  Metropolitan) 
วชัรา  อรหันต์ ดร.กฤษณะพงศ์  เสฐียรภัคกุล 

 
 
บทคัดย่อ   
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ 
ความตระหนกั (Awareness)  และการรับรู้ (Perception) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีต่อรัฐบาลทหาร  2) เพื่อศึกษาความตระหนกัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
รัฐบาลทหาร 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรัฐบาลทหาร 
4) เพื่อศึกษา แนวทางการเสริมสร้างความตระหนักและการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือ ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey  Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และ
ใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (Statistics package for the Social Sciences : SPSS) วิเคราะห์และ
สรุปผลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทาํการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยใช้การทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(L.S.D.)  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ความตระหนกัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหารโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย คือ 3.80 และมีบางส่วนท่ีมีความตระหนกัของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหารอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 2) การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหารโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย คือ 3.86 และมีบางส่วนท่ีมีการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหารอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3) เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความตระหนกัและการรับรู้ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
มีค่านยัสาํคญั (Sig.) เท่ากบั 0.291  
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 4) อายุท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อความตระหนัก ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงมีค่า
นยัสําคญัเท่ากบั 0.130  และอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสําคญั
เท่ากบั 0.011   
 5) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความตระหนกั  แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่า
นยัสําคญั เท่ากบั 0.001 และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้  แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่า
นยัสาํคญัเท่ากบั 0.000   
 6) สถานะทางสังคมท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความตระหนกั แตกต่างกนั ซ่ึงมี
ค่านยัสาํคญัเท่ากบั 0.001  และสถานะทางสังคมท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้  แตกต่างกนั  ซ่ึง
มีคา่นยัสาํคญัเท่ากบั 0.004 
 7) ในประเด็นความตระหนกัของประชาชนเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร ขอ้ท่ีควร
เพิ่มเติมจากผลการวจิยั คือ ประเด็นท่ีทาํอยา่งไรจะให้ประชาชนพยายามทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั
รัฐบาลทหาร ประเด็นเร่ืองความเห็นด้วยกบัการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจยัและ
พฒันาของประเทศ โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ประเด็นท่ีประชาชนตอ้งทาํการศึกษา และหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํว่า ‚รัฐบาล
ทหาร‛ และประเด็นท่ีประชาชนมีความรู้สึกวา่การมีรัฐบาลทหารส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวิตอย่างไร ทั้ งหมดน้ีล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์โดยรวม เพราะความตระหนักของ
ประชาชนก็จะนาํไปสู่ทศันคติท่ีดีต่อรัฐบาลทหารต่อไป 
 8) ในประเด็นการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร ขอ้ท่ีควรเพิ่มเติม
จากผลการวิจยั คือ ประเด็นท่ีประชาชนทราบเก่ียวกบัรัฐบาลทหารมีนโยบายในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น  ประเด็นท่ีประชาชนให้ความสนใจกบัการ
จดัตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือไม่ อยา่งไร  ประเด็นท่ีประชาชนทราบวา่นโยบายต่างๆ ท่ีออกมา
ไม่ได้ออกมาเพียงเพื่อเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนเพื่อเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้ง 
หรือไม่ อยา่งไร ประเด็นท่ีประชาชนมีความเขา้ใจท่ีรัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการ
ชายแดน  เพื่อทราบถึงการดาํเนินงานของรัฐบาล และประเด็นท่ีประชาชนมีความเขา้ใจกบัการ
แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติของรัฐบาล เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัของรัฐบาลทหารต่อไป 
 9) จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่เพศจะไม่มีความแตกต่างทั้งในความตระหนกั
และการรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้นหากจะมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนกัและการรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลทหาร เร่ืองเพศก็จะไม่มีปัญหาในการออกแนวทาง
ในการส่งเสริม 
 10) จากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานะทางสังคม ทาํให้
ความตระหนักและการรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลทหารมีความแตกต่าง นั่นหมายถึงว่าในการจะ
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นาํเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนกัและการรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาล ก็
ตอ้งให้ความสําคญักบัช่วงอายุ ระดบัการศึกษา และสถานะทางสังคม  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ีมี
ความแตกต่างกนั 
ค าส าคัญ  : ความตระหนัก, การรับรู้, รัฐบาลทหาร 
 

Abstract 

 For this study, the first objective was to study of demography information that 
bears on people’s awareness and perception in Bangkok metropolitan toward military 
government. To study of people‘s awareness in Bangkok metropolitan toward military 
government, and to study of people’s perception in Bangkok metropolitan toward military 
government were the second and the third objectives respectively. The last objective was to 
study of people’s awareness and perception reinforcement ways in Bangkok metropolitan 
about military government. Four hundreds of people in Bangkok became representative 
samples for this study and questionnaires were provided to the gathering primary data for this 
survey research; Statistics Package for the Social Sciences: SPSS application program was 
used of analysis tool. The summarize results were provided by descriptive statistics: 
percentage, mean and standard deviation: S.D.; and one-way analysis of variance was used to 
testing of hypothesis. Moreover, multiple comparisons were provided by Least Significant 
Difference (L.S.D.) and the analysis results can be expressed as follow: 
 1) People’s awareness in Bangkok metropolitan toward military government was 
mainly at the high level, 3.80 was mean; meanwhile some people had awareness at the 
medium level. 
 2)  People’s perception in Bangkok metropolitan toward military government was 
mainly at the high level, 3.86 was mean, whereas some people had perception at the medium 
level. 
 3)  Different genders of people had no result to their awareness and perception; and 
the result of statistic significant was 0.291 
 4)  Age difference of people had no any effect on their awareness, 0.130 was the 
statistic significant, but it affected their different perception and 0.011 was statistics significant. 
 5)  The educational level difference had an effect on different awareness and 
perception of people that statistic significant were 0.001 and 0.000 respectively. 
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 6)  The different social positions had an effect on different awareness and 
perception of people that statistic significant were 0.001 and 0.004 respectively. 
 7) In case people’s awareness should be addition is how do people’s tries to 
understanding about military government, people’s should study and finding data about 
military government and people’s feel how military government effect to. All of them is a 
hole utility because people’s awareness toward good attitude to military government. 
 8) In case people’s perception about military government should be addition is 
people’s know about military government has economic and social development policy in 
long-term more than short-term, people’s focus on set National Reform Committee, people’s 
know another policy not for request famous point form people’s for voice base in election, 
people’s understanding that government focus on bordering management to know working 
process of government and people’s understanding international crime correction for support 
government. 
 9) For this study, gender not have different in the awareness and perception about 
military government, so promote guideline give people’s has awareness and perception about 
military government, gender not have issuing promote guideline problems. 
 10) For this study, age, education level and occupation make a awareness and 
perception about military government has different, so presenting promote guideline to 
people’s has awareness and perception about military government must importance giving 
about age, education level and occupation because that factor has different. 
 
บทน า 

 รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 
16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็น
หวัหนา้คณะโค่นรัฐบาลรักษาการ นิวฒัน์ธาํรง บุญทรงไพศาล นบัเป็นรัฐประหารคร้ังท่ี 13 ใน
ประวติัศาสตร์ไทย รัฐประหารดงักล่าวเกิดข้ึนหลงัวิกฤตการณ์การเมืองซ่ึงเร่ิมเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2556  เพื่อคดัคา้น  ร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของพนัตาํรวจ
โท ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ในการเมืองไทย  ก่อนหนา้นั้นสองวนั คือ วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ประกาศใชก้ฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร
ตั้งแต่เวลา 3.00 น. กองทพับก ตั้งกองอาํนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) และให้
ยกเลิกศูนยอ์าํนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)     ท่ีรัฐบาลชุดก่อนตั้งข้ึน กอ.รส. ใช้
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วิธีการปิดควบคุมส่ือ ตรวจพิจารณาเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต และจดัประชุมเพื่อหาทางออก
วิกฤตการณ์การเมืองของประเทศ แต่การประชุมไม่เป็นผล จึงเป็นขอ้อา้งรัฐประหารคร้ังน้ี  
หลงัรัฐประหารมีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส้ินสุดลง
ยกเวน้หมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอาํนาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา จนเม่ือวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศกัราช 2557 ซ่ึงใหมี้สภานิติบญัญติัแห่งชาติทาํหนา้ท่ีแทนสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา ว ันท่ี  21 สิ งหาคม 2557 สภาฯ มีมติเ ลือกพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชาเป็น
นายกรัฐมนตรี  หลายประเทศประณามรัฐประหารคร้ังน้ี รวมทั้งมีการกดดนัต่าง ๆ เช่น ลด
กิจกรรมทางทหารและลดความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ แต่คนไทยจาํนวนหน่ึงแสดงความ
ยินดี โดยมองว่าเป็นทางออกของวิกฤตการณ์การเมือง แต่ก็มีคนไทยอีกจาํนวนหน่ึงท่ีไม่เห็น
ดว้ย เน่ืองจากไม่เป็นไปตามวถีิประชาธิปไตย7  ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารประเทศจาก
รัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารกับอาํนาจแบบเบ็ดเสร็จ  ผูน้ ําในฐานะนายกรัฐมนตรีจะ
สามารถบริหารบา้นเมืองตามวตัถุประสงคไ์ดห้รือไม่ คงปฏิเสธมิไดว้า่ประชาชนไทยมีทั้งท่ีให้
การต้อนรับรัฐบาลทหารท่ีมาจาก คสช. และคัดค้าน  ประชาชนไทย ต่างกําลังติดตาม 
อยา่งใกลชิ้ดวา่นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากทหารจะสามารถบริหารประเทศเพื่อนาํพาประเทศไปสู่
ความเจริญกา้วหนา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด นอกจากนั้น การบริหารประเทศของรัฐบาลทหารชุดน้ี
จะใช้วิธีการแบบใดในการบริหารจดัการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายท่ีเพียร
พยายามแถลงต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเน่ือง  การท่ีประชาชนสนใจติดตามความเคล่ือนไหว
ของนายกรัฐมนตรีทหารหากพิจารณาอยา่งเป็นกลางแลว้มองขา้มความจริงไม่ไดว้า่มีทั้งผูช่ื้น
ชมและใหก้าํลงัใจดว้ยความเห็นใจและคาดหวงัวา่จะทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 
เพื่ออนาคตของประเทศชาติและประชาชน  ในขณะท่ีมีผูไ้ม่สบายใจต่างก็เกรงวา่รัฐบาลทหาร
จะนาํเอาวิธีการบริหารจดัการแบบทหารท่ีให้ความสําคญักบัความมัน่คงของชาติมาใชก้บัการ
บริหารจดัการบา้นเมือง  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) หลงัจากยึดอาํนาจการปกครอง 
และได้ประกาศให้มีแม่นํ้ า 5 สาย8 เข้ามารวมการทาํงาน คือ การลดการเผชิญหน้าของขั้ ว
ความคิดทางการเมืองอยา่งรุนแรง ก่อนท่ีจะมีการคืนอาํนาจการปกครองไปสู่ประชาชนและจดั
ให้มีการเลือกตั้ง ความพยายามในการสร้างความปรองดองสมานฉนัทเ์กิดข้ึนนบัแต่ คสช.นบั
หน่ึง โดยการใช้กลไกของกองทัพในการดําเนินการภายใต้ช่ือศูนย์ปรองดองเพื่อความ
สมานฉันท์ (ศปป.) ภายใตก้ารทาํงานของ พลเอก กมัปนาท  รุดดิษฐ์  ผูช่้วยเสนาธิการทหารบก 
                                                           
7 รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557, http://th.wikipedia.org, 2557 
8 สายท่ี 1 คือ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  สายท่ี 2 คือ คณะรัฐมนตรี สายท่ี 3 คือ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สายท่ี 4  
คือ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  สายท่ี 5 คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ในขณะนั้นมีการเชิญผูมี้ความเห็นต่างมาพูดคุยหลายคร้ัง มีการจดักิจกรรมในการสานสัมพนัธ์
ของคนขั้วสีในพื้นท่ีต่างๆ ก่อนท่ีจะส่งมอบให้ พลโท พิสิทธ์ิ  สิทธิสาท  รองเสนาธิการ
ทหารบกในปัจจุบนัรับไปดาํเนินการ  แต่ดูเหมือนกิจกรรมดงักล่าวไม่ไดท้าํให้ร่องรอยแห่ง  
‚ความไม่พอใจ‛ และ ‚ความไม่เห็นดว้ย‛ หายไป เพียงแค่ถูกพบัเก็บไวใ้นยามท่ีสถานการณ์
กฎหมายไม่เอ้ืออาํนวย เหตุเพราะส่วนหน่ึงความปรองดองสมานฉนัทน์ั้น ไม่ไดเ้กิดจากยอมรับ
และสาํนึกในความผดิของผูก้ระทาํทั้งสองฝ่าย อีกทั้ง ‚เกมอาํนาจ‛ ยงัอยูเ่หนือความเป็นจริง รอ
เพียงจงัหวะเวลาท่ีฝ่ายใดเพล่ียงพลํ้ า การรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง โค่นลม้ ก็จะเกิดข้ึนเป็นวฏัจกัร
และวงัวนทางการเมืองท่ีไร้ทางออกเหมือนเช่นเดิม  ซ่ึงอาจไม่แตกต่างจาก ‚ตรรกะ‛ ของฝ่าย
เส้ือแดง ซ่ึงออกมาบนทอ้งถนน และต่อสู้กบัทหารท่ีออกมารักษาความสงบจนตอ้งบาดเจ็บ
และเสียชีวิต ท่ีตอ้งการให้รัฐใช้กลไกกฎหมายเพื่อให้ผูท่ี้รับผิดชอบสํานึก จึงพร้อมท่ีจะอภยั 
และนาํไปสู่ความปรองดองสมานฉนัท ์
 ในกลไกของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ซ่ึงจดัให้คณะกรรมการศึกษา
แนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีนายเอนก  เหล่าธรรมทศัน์ เป็นประธาน
คณะกรรมการฯ ก็ไดริ้เร่ิมในการขบัเคล่ือนการทาํงานของคณะกรรมการชุดน้ี ไม่ว่าจะเป็นคู่
ขดัแยง้ หรือคนกลาง          ท่ีตอ้งการให้เกิดความสมานฉันท ์โดยส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการ
‚นิรโทษกรรม‛ ในขั้นต้นให้กับประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิเป็นการเร่ิมตน้ก่อน ส่วนประเด็นท่ี
เก่ียวเน่ืองกับคดีหรือตวัแกนนํานั้น คงต้องมีการพิจารณาในลําดับถัดไป ซ่ึงหากขั้นตอน
ดงักล่าวเป็นการ‚ชิมลาง‛ และเป็นไปอย่างท่ีนายอเนก เหล่าธรรมทศัน์ และคณะกรรมการฯ 
เห็นว่า หวัหน้า คสช. ใชอ้าํนาจพิเศษเพื่อดาํเนินการก่อนก็น่าสนใจวา่ปฏิกิริยาสังคมท่ีเห็นถึง
ความจริงจงัของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ ไม่ใช่แค่การทาํกิจกรรมในการให้เห็นภาพ
ความปรองดอง จะมีปฏิกิริยาทางบวกข้ึนหรือไม่  ทั้งน้ี มีงานวิจยัมากมายเก่ียวกบัตวัอยา่งการ
สร้างความปรองดองสมานฉนัทใ์นต่างประเทศ ซ่ึงอาจตอ้งใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการ ทั้ง
ระยะสั้ น ระยะกลาง และ ระยะยาว ในส่วนของประเทศไทย ก็มีงานวิจยัมากมายในเร่ือง
ดงักล่าว อย่างเช่นของสถาบนัพระปกเกลา้ท่ีทาํร่วมกบัคณะกรรมาธิการฯ สภาผูแ้ทนราษฎร 
โดยขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจคือ การริเร่ิมกระบวนการพูดคุยร่วมกนัเพื่อให้ไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้
โดยไม่ใชเ้สียงขา้งมากในการตดัสิน  
 หลงัจากนั้นจึงขยายผลการพูดคุยสู่พรรคการเมืองของตน กลุ่มผูส้นบัสนุน และสังคม
ใหญ่ เพื่อให้ผูค้นทั้งสังคมท่ีไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองแบบใด เกิดความตระหนักว่า 
สังคมไทยจะปรองดองกนัไดก้็ต่อเม่ือทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการถกเถียงถึงความเป็นไปได้
ต่างๆ ผ่านกระบวนการพูดคุยท่ีสามารถนาํมาซ่ึงทางออกท่ียอมรับไดร่้วมกนั กล่าวโดยสรุป
แลว้ การท่ีกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติจะบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
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จะตอ้งกา้วขา้มไปให้ไกลกวา่การถกเถียงกนัเพียงแค่ในขอ้กฎหมาย กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาให้
กวา้งและลึกลงถึงเหตุแห่งความขดัแยง้ คาํนึงถึงมิติความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ ใน
สังคม รวมถึงการมีกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาและสร้างความปรองดองท่ีทุกฝ่ายในสังคม
ให้การยอมรับ ภายใตบ้รรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยท่ีทาํให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่ามีบทบาท
และพื้นท่ีในการเสวนาถกเถียงถึงภาพอนาคตของประเทศ อนัเป็นเสมือนหลกัหมุดปลายทางท่ี
ทุกฝ่ายจะร่วมเดินทางไปภายใตก้ติกาท่ีสังคมเห็นพอ้งตอ้งกนั ซ่ึงดูเหมือนวา่ความริเร่ิมในการ
ดาํเนินการกาํลงัเกิดข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะทาํให้เกิดความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติ
อยา่งย ัง่ยนื โดยนิรโทษกรรมอาจจะเป็นเคร่ืองมือเฉพาะในการทาํให้ความปรองดองปรากฏผล
ในแง่ของการปฏิบัติเบ้ืองต้น แต่ในทางตรงกันข้าม แนวทางนิรโทษกรรมต้องใช้อย่าง
ระมดัระวงั และเป็นแนวทางท่ีตอ้งยกเวน้ และไม่ไดมี้ลกัษณะเหมาเข่ง จนกลายเป็นประเด็น
ขดัแยง้ของคนในประเทศออกมาต่อตา้นเหมือนในอดีต  
 จึงหวงัว่าการดาํเนินการในเร่ืองความปรองดอง สมานฉันท์จะไดรั้บการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเป้าหมายระยาวคือ อนาคตในการออกแบบประเทศ ภายใตรั้ฐธรรมนูญ
ใหม่ซ่ึงเป็นกติกาท่ีคนในชาติตอ้งใช้ร่วมกนัจะเป็นขอ้ยุติอย่างสมานฉันท์ ซ่ึงยงัไม่มีใครรู้ว่า
การดาํเนินการของแม่นํ้ า 5 สายภายใตก้ารริเร่ิมของคณะกรรมการชุดน้ี จะบรรจบไปสู่ความ
ปรองดองสมานฉนัทอ์ยา่งแทจ้ริงไดห้รือไม่   
 ในประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา รัฐบาลทหารมกัจะเกิดข้ึนในภาวะท่ีชนชั้นนําในสังคม
เผชิญกบัวิกฤตการณ์ขั้นรุนแรงและคุกคามสถานภาพ จนเกิดความเขา้ใจว่าไม่มีวิธีอ่ืนในการ
แก้ปัญหานอกจากใช้วิธีการเด็ดขาดแบบทหาร ความน่าสนใจของการตั้งรัฐบาลทหาร คือ 
อะไรท่ีชนชั้นนาํเห็นว่าเป็นภยัคุกคาม  จนตอ้งยอมให้รัฐบาลทหารเขา้มาบริหารประเทศเต็ม
รูปแบบเช่นน้ี ในสังคมโลก มีขอ้พิสูจน์ท่ียืนยนักนัมาหลายคร้ังวา่ทหารมกัจะบริหารประเทศ
ลม้เหลว เพราะหนา้ท่ีหลกัของทหารคือการป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คง ทหารถูกฝึก
ให้ปฏิบติัตามคาํสั่ง และมีทศันะคบัแคบ ไม่อดทนต่อเสียงคดัคา้น ขาดประสบการณ์ในการ
บริหารเศรษฐกิจและแกปั้ญหาสังคม รัฐบาลทหารทัว่โลกมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เคารพสิทธิ
ของประชาชนใช้แต่อาํนาจ และชอบใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชน นับตั้งแต่ 
คสช. ยึดอาํนาจการปกครองเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา จะเห็นว่ามีเสียงของ
ประชาชนจากทุกภาคส่วนท่ีมีทั้งท่ีสนับสนุน และไม่สนับสนุน รวมไปจนถึงกลุ่มท่ีคดัคา้น
หรือต่อตา้น ต่างออกมาวิพากษว์ิจารณ์ผ่านดว้ยการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตนเองผ่าน
ทางส่ือต่างๆ และท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดคือการแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ อาทิ  ผา่นทาง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น การรับรู้ของประชาชนต่อรัฐบาลทหารนั้ นไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนกลุ่มไหน หรือเส้ือสีไหน ต่างก็ไดรั้บรู้ข่าวสารจากทาง คสช. ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ 
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หรือการแถลงการณ์ต่างๆ ผา่นทางส่ือต่างๆ อาทิ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์หรือทางเวบ็ไซต์
ต่างๆ เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร บทบาทของรัฐบาลทหารเองวา่มีอยา่งไรบา้ง ซ่ึง
การรับรู้ของประชาชนแน่นอนวา่การรับรู้ตอ้งแตกต่างกนัอยา่งแน่นอน  เพราะประชาชนแต่ละ
คนต่างมีความคิดเป็นของตนเอง แต่ข้ึนอยูก่บัวา่การรับข่าวสารดงักล่าวนั้นจะตรงกบัความรู้สึก
หรือความรู้พื้นท่ีประชาชนกลุ่มนั้นๆ มีอยูห่รือไม่อยา่งไร   
 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีประชาชนไทยต่างให้ความสนใจ
เพราะปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่การเมืองเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัของประชาชนไทย
ทุกคน นับตั้ งแต่เกิดมาแล้วถือสัญชาติไทย เพราะตวัแทนประชาชน หรือรัฐบาลจะเป็นผู ้
กาํหนดนโยบาย ไม่วา่จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดงันั้น จึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีผูว้ิจยั
มีความสนใจต้องการท่ีจะศึกษาถึงความตระหนักและการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหารวา่เป็นไปในแนวทางใด  เพื่อจะไดห้าแนวทางเสริมสร้าง
ความตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหารต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตระหนักและการรับรู้ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร 
 2. เพื่อศึกษาความตระหนกัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาล
ทหาร 
 3. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความตระหนกัและการรับรู้ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร 
 
ขอบเขต 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง คือประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ทั้งหมดจาํนวน 4,200,000 คน กล่าวคือเป็นผูท่ี้มี
สิทธิในการเลือกตั้ง9  เพื่อศึกษาความตระหนกัและการรับรู้ท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร  ระยะเวลาท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูลและลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามคือช่วงระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558  ถึง 
วนัท่ี 31  มีนาคม พ.ศ.2558 
 

                                                           
9 สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั้งประจาํกรุงเทพมหานคร, http://www2.ect.go.th, 2557 
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สมมติฐานการวจัิย 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะทางสังคม(อาชีพ) 
ของประชากรมีผลต่อความตระหนกัและการรับรู้ท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร มีสมมติฐานดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหค้วามตระหนกั และการรับรู้ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลทาํใหค้วามตระหนกั และการรับรู้ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํให้ความตระหนกั และการรับรู้
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 สถานะทางสังคม (อาชีพ) ท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหค้วามตระหนกั 
และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร แตกต่างกนั 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ทราบถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตระหนักและการรับรู้ท่ีมีต่อ
รัฐบาลทหาร 
 2. ทราบถึงความตระหนกัของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร 
 3. ทราบถึงการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร 
 4. ใชเ้ป็นแนวทางเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัและการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อ
รัฐบาลทหาร 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 1. กรอบแนวคิด 
 

                                                                                                            
 

 
 

 
 
 
 

 
     รูปท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั  
2.รูปแบบการวิจยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความตระหนักและการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
รูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนด ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กบัประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีมี
อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 4,200,000 คน10  
  3.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดของตวัอยา่งและการสุ่ม
ตัวอย่างโดยผู ้วิจ ัยได้ทําการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับประชาชนในเขต

                                                           
10 สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํกรุงเทพมหานคร, http://www2.ect.go.th, 2557 

ส่ิงกระตุ้น 
(Stimuli) 

 
ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดบัการศึกษา 
- สถานะทางสังคม 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 

- ความตระหนกั 
-  การรับรู้ 
 

 

การตอบสนอง

(Response) 
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กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ท่ีไดเ้สนอสูตรการคาํนวณขนาดตวัอย่าง
สัดส่วนเท่ากบั 0.5 และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%11 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
 

เคร่ืองมือการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือสําหรับใชใ้นการวิจยัคือการใชแ้บบสอบถาม
โดยผูว้ิจยัได้ออกแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นคาํถามปลายปิด (Closed End Questionnaires) โดยมีหวัขอ้
เร่ืองในการสอบถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเด็นต่างๆ 
ไวอ้ยา่งชดัเจนครบถว้นวา่ตอ้งการสอบถามประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองใด และ
ได้ทําการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ค ําตอบท่ีครบถ้วนตรงประเด็นตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้และให้ไดข้อ้มูลและรายละเอียดของความตระหนกัและการรับรู้
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร  เพื่อหาแนวทางในการสร้างความ
ตระหนกัและการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหารต่อไป 
 

วธีิการด าเนินงาน  
 1. โครงการศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และใชโ้ปรแกรม
สถิติสาํเร็จรูป (Statistics Package for the Social Sciences : SPSS) ช่วยในการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)   
 2.  วิธีการรวบรวมขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถาม โดยจะส่งไปทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่ม
ตวัอย่างบางส่วนเพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือ จากนั้ นจึงจะส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป ทั้งน้ี คาํถามจะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1  เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ  
 ส่วนท่ี 2   ความตระหนกัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร  
 ส่วนท่ี 3 การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร 
 ส่วนท่ี 4   ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นคาํถามปลายเปิด 
 3. การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลท่ีศึกษาจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) คือ ร้อยละ (Percentage)  

                                                           
11 การคาํนวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวธีิของ Taro Yamane, http://www1.si.mahidol.ac.th, 2557 
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 4. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance และทาํการเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparisons) โดยการใชก้ารทดสอบแบบ Least Significant Difference (L.S.D.) 
เพื่อหาค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัจากเอกสารและการกรอกแบบสอบของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์โดยจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนาํเสนอแบบสอบถามท่ีไดร้วบรวมมาไดท้ั้งหมดลงรหัสขอ้มูล
เพื่อประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 
 2. การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงวิเคราะห์และสรุปตาม
ประเด็นคาํถามและคาํตอบท่ีไดจ้ากการกรอกแบบสอบถาม 
 3. การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และวิเคราะห์หาความตระหนกัและการ
รับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร และความแตกต่างของขอ้มูล
ประชากรศาสตร์วา่มีต่อความตระหนกัและการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ต่อรัฐบาลทหารอย่างไรเม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียแบ่ง
ระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ดงัน้ี (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / 
จาํนวนชั้น = (5 – 1) / 5 = 0.8 โดยใชค้่าช่วงห่างกนัช่วงละ 0.8 ตามสูตรพิสัย ดงัน้ี  
   คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
   คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถึง  นอ้ย 
   คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 

ตัวแปร  
 การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลประชากรศาสตร์ต่อความตระหนกัและการ
รับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตาม ดงัน้ี  
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 1. ตวัแปรอิสระ(Independent Variables)ไดแ้ก่ ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 
      1)  เพศ  (Nominal Scale) 
      2)  อายุ (Ordinal Scale) 
      3)  ระดบัการศึกษา (Ordinal Scale) 
      4)  สถานะทางสังคม  (Ordinal Scale) 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  
  1)  ความตระหนกัของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร (Interval Scale) 
  2)  การรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลทหาร (Interval Scale) 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุป 
 ข้อมลูประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย 
โดยสัดส่วนเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย คือเพศหญิงร้อยละ 55.2 และเพศชายร้อยละ 44.8 กลุ่ม
ตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 33 ปี ร้อยละ 31.2 
ลาํดบัรองลงมาคือช่วงอาย ุ34 – 41 ปี ร้อยละ 22.5  ช่วงอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 21.8  ช่วงอายุ 42 
– 49 ปี เป็นร้อยละ 14.5 และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 10   
 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งจาก 400 ราย พบวา่ส่วนมากอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 58  ถดัมาคือระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 30 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ 
ปริญญาตรี ร้อยละ 12 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่แลว้จะรับราชการ/
รัฐวสิาหกิจร้อยละ 37.8  รองลงมาคือเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 25.7 เป็น
ผูป้ระกอบการ ร้อยละ 17.5 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็น 14.7 และเป็นผูท่ี้วา่งงาน ร้อยละ 4.3 
 ความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ผลจากการวจิยั ความตระหนกัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาล
ทหาร โดยมีขอ้สรุปคือความตระหนกัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีบางส่วนท่ีมีความตระหนกัของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ต่อรัฐบาลทหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร ของกลุ่มตัวอย่าง  
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 ผลจากการวิจยั การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร 
โดยมีข้อสรุปคือ การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และมีบางส่วนท่ีมีการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
รัฐบาลทหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจยัใดมีผลต่อความตระหนกั 
และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และสถานะทางสังคม  โดยแสดงรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนั
จะมีผลต่อความตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร ไม่
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรู้ของประชา ชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่อายุท่ีแตกต่างกนั
จะมีผลต่อความตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัจะมีผลต่อความตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
รัฐบาลทหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร จาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่สถานะทางสังคม 
(อาชีพ) ท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อความตระหนัก และการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 อภิปราย 

 จากผลการวจิยั พบวา่ 

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความตระหนกัต่อรัฐบาลทหารอยูใ่นระดบัมาก 
และมีการรับรู้ต่อรัฐบาลทหารอยูใ่นระดบัมาก   ผลการศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ี แสดง
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ใหเ้ห็นถึงความตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรัฐบาล
เป็นไปในทางท่ีดี 
 ส่วนอิทธิพลจากปัจจยัทางประชากรศาสตร์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานะทางสังคม ท่ีมีต่อระดบัความตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้น ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) ดงัต่อไปน้ี 
 จากสมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลทาํให้ความตระหนัก และการรับรู้ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร ผลการวิจยัพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํ
ใหค้วามตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร แตกต่าง
กันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.05 จากผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอายุ 26-33 ปี มีการรับรู้มากกว่าประชาชนท่ีมีช่วงอายุ 34-41 ปี และ
ประชาชนท่ีมีช่วงอาย ุ42-49 ปี  
 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของปารวีร์ บุษบาศรี (2555: บทคัดย่อ) ท่ีได้
ทําการศึกษาเ ร่ือง ‚ความตระหนัก รู้และทัศนคติของผู ้บ ริหารและพนักงานต่อการ
ประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จากัด 
(มหาชน)‛ ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะทางประชากรของกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานทั้งหมด 
149  คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30–39 ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญา
โท รายได ้ 20,001–30,000 บาท โดยเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีอายุงาน 1–5 ปี อยูใ่นสาย
งานสนับสนุน  เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554: บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ความ
ตระหนักและการยอมรับการนาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)มาใช้ในองค์การ
ภาครัฐ: ศึกษากรณีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยัคือ การ
ฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14004  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการนาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
มาใชใ้นองคก์ารมี 3 ปัจจยัคือ อาย ุความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 และความตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14001 
 จากสมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํให้ความตระหนกั และการ
รับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลทาํให้ความตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
รัฐบาลทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความตระหนักต่อ
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รัฐบาลทหารน้อยกว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวีระชน ขาวผอ่ง (2551: 
บทคดัย่อ) ท่ีไดท้าํการศึกษา “ความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนกัต่อระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานในองคก์รท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) : ศึกษากรณี บริษทั จนัทบุรีซีฟุ้ดส์ จาํกดั และบริษทั จนัทบุรีโฟรเช่นฟู้ ด จาํกดั” 
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงอนุปริญญาร้อยละ 
46.9 สังกดัหน่วยงานฝ่ายผลิต ร้อยละ 74.5 มีตาํแหน่งงานเป็นพนกังานปฏิบติัการร้อยละ 92.1 
และมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 67.9 กลุ่มตวัอย่างได้รับขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลางไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง มีหวัหนา้งานเป็นตวัแบบท่ีดีในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการปฏิบติั
ตามหน้าท่ีและระเบียบปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการจดัการมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง มีความตระหนกัต่อระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมในระดบัสูง 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภิกา  สําเภาพล (2553: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา 
“ความรู้และความตระหนักเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ฏิบัติงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร" พบวา่ ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกนั สาํหรับผูป้ฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรท่ีมีประเภทองค์กรท่ีสังกัดแตกต่างกันมีความตระหนักเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีความตระหนกัดา้นคุณค่า และประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนั 
โดยผูป้ฏิบติังานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสังกดัองคก์รภาคเอกชน มีความรู้เก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสังกดัองค์กรภาครัฐ 
สําหรับผูป้ฏิบติังานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสังกดัองค์กรภาครัฐและเอกชนมีความ
ตระหนักด้านคุณค่า และประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าผูป้ฏิบติังานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสังกัดองค์กรรัฐวิสาหกิจในขณะท่ีความตระหนักในด้าน
ความสาํคญัของความรับผดิชอบต่อสังคมไม่มีความแตกต่างตามประเภทองคก์รท่ีสังกดั 
 จากสมมติฐานท่ี 4 สถานะทางสังคม (อาชีพ) ท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหค้วามตระหนกั
และการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร ผลการวจิยัพบวา่ สถานะ
ทางสังคม (อาชีพ) ท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหค้วามตระหนกั และการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรัฐบาลทหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาก
ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานะทางสังคม  รับราชการ/



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

285 

 

รัฐวสิาหกิจ มีความตระหนกัต่อรัฐบาลทหารมากกวา่ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมเป็น
ผูป้ระกอบการ 2) ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมวา่งงานมีความตระหนกัต่อรัฐบาลทหาร
มากกวา่ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมเป็นผูป้ระกอบการ 3) ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคม
เป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีความตระหนกัต่อรัฐบาลทหารมากกวา่ประชาชนท่ีมีสถานะทาง
สังคมเป็นผูป้ระกอบการ 4) ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมวา่งงานมีความตระหนกัต่อรัฐบาล
ทหารนอ้ยกวา่ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 5) ประชาชนท่ีมีสถานะ
ทางสังคมเป็นผูป้ระกอบการมีความตระหนกัต่อรัฐบาลนอ้ยกวา่ประชาชนท่ีมีสถานะทาง
สังคมเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ 6) นกัเรียนนกัศึกษามีความตระหนกัต่อรัฐบาลทหารมากกวา่
ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมวา่งงาน  
 ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคม (อาชีพ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ต่อรัฐบาล
ทหารมากกว่าผูป้ระกอบการและผูท่ี้ว่างงาน และพนักงานบริษทัเอกชนมีความตระหนัก
มากกว่าผู ้ประกอบการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิพรรณ  โรจนหัสดิน 
(บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา “ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบับทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของ
ศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐในจงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 88.67 เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบับทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของศาลปกครอง มี
ระดบัค่าเฉล่ียทางสถิติเท่ากบั 15.2 จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน เจา้หน้าท่ีรัฐในสายงานท่ี
แตกต่างกนัมีความรู้ และความตระหนกัเก่ียวกบับทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของศาลปกครองใน
ระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั   
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุป และการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะ นําไป
ปรับปรุงเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อความตระหนกั และการรับรู้ต่อรัฐบาลทหาร ดงัต่อไปน้ี 
 1) ในประเด็นความตระหนกัของประชาชนเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร ขอ้ท่ีควรเพิ่มเติม
จากผลการวจิยั คือ ประเด็นท่ีทาํอยา่งไรจะให้ประชาชนพยายามทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัรัฐบาล
ทหาร ประเด็นเร่ืองความเห็นดว้ยกบัการสนบัสนุนการเพิ่มค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันาของ
ประเทศ โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ประเด็นท่ีประชาชนตอ้งทาํการศึกษา และหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํวา่ ‚รัฐบาลทหาร‛ และ
ประเด็นท่ีประชาชนมีความรู้สึกว่าการมีรัฐบาลทหารส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตอยา่งไร 
ทั้งหมดน้ีล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์โดยรวม เพราะความตระหนักของประชาชนก็จะ
นาํไปสู่ทศันคติท่ีดีต่อรัฐบาลทหารต่อไป 
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 2) ในประเด็นการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร ขอ้ท่ีควรเพิ่มเติมจาก
ผลการวจิยั คือ ประเด็นท่ีประชาชนทราบเก่ียวกบัรัฐบาลทหารมีนโยบายในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น  ประเด็นท่ีประชาชนใหค้วามสนใจกบัการ
จดัตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือไม่ อยา่งไร  ประเด็นท่ีประชาชนทราบวา่นโยบายต่างๆ ท่ีออกมา
ไม่ไดอ้อกมาเพียงเพื่อเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนเพื่อเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้ง 
หรือไม่ อยา่งไร ประเด็นท่ีประชาชนมีความเขา้ใจท่ีรัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการ
ชายแดน  เพื่อทราบถึงการดาํเนินงานของรัฐบาล และประเด็นท่ีประชาชนมีความเขา้ใจกบัการ
แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติของรัฐบาล เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัของรัฐบาลทหารต่อไป 
 3) จากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่เพศจะไม่มีความแตกต่างทั้งในความตระหนกัและการ
รับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้นหากจะมีแนวทางการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความ
ตระหนกัและการรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลทหาร เร่ืองเพศก็จะไม่มีปัญหาในการออกแนวทางในการ
ส่งเสริม 
 4) จากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานะทางสังคม ทาํใหค้วาม
ตระหนกัและการรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลทหารมีความแตกต่าง นัน่หมายถึงวา่ในการจะนาํเสนอ
แนวทางในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความตระหนกัและการรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาล ก็ตอ้งให้
ความสาํคญักบัช่วงอาย ุระดบัการศึกษา และสถานะทางสังคม  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ีมีความ
แตกต่างกนั 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตระหนกั และการรับรู้ต่อรัฐบาลทหาร ในการทาํ
วจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1) ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งกว่าน้ี เช่น อาจจะ
เป็นการสํารวจความคิดเห็นในส่วนภูมิภาค  เป็นตน้ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความตระหนกัและ
การรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลทหารในเชิงลึก 
 2) หากมีการทาํวิจยัในเชิงคุณภาพก็จะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างออกไปจากการทาํ
วิจยัในเชิงปริมาณ หรือทาํวิจยัแบบผสม  ซ่ึงจะไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากกวา่น้ี เพื่อประโยชน์ใน
การนาํไปพฒันา แนวทางการเสริมสร้างความตระหนักและการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบั
รัฐบาลทหาร 
 3) การวิจัยในคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีประเด็นการสอบถามท่ีนอกเหนือจากความ
ตระหนกัและการรับรู้ของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในหลายๆ มิติ
ต่อไป อาทิ (1) ประเด็นคาํถามเก่ียวกบัการเลือกตั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนกั
ให้กบัประชาชนระหวา่งการมีรัฐบาลทหารกบัการมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง (2) ประเด็น
ความเช่ือมัน่ในรัฐบาลทหารวา่ประชาชนมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัใด เป็นตน้ 
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การตัดสินใจเลอืกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Decision Making of Selecting Theater Services in Bangkok Area 

ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ1 และ ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์สําคญัคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเคยใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 
จากจุดให้บริการของ โรงภาพยนตร์ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 31 
มกราคม 2558  แลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา และ สถิติทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
23 – 40 ปี มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  อาชีพ
พนกังานเอกชน มีสถานภาพโสด ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการมากท่ีสุดคือดา้นสินคา้และบริการ รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และนอ้ยท่ีสุดคือ
ดา้นบุคลากร ส่วนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือ การท่ีมีจาํนวนสาขามากทาํให้ง่ายต่อการเลือกใช้
บริการเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุด โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและปัจจยัอ่ืน มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกใช้บริการตามสมมติฐานท่ีตั้ง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ใน
เขตกรุงเทพมหานครจาํเป็นท่ีจะตอ้งเน้นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, โรงภาพยนต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Abstract 
The purposes of this research was to study 1) the personal factors affects to decision making 

2) the relations between marketing mixes and the decision making  and 3) the relations between other 
factors and Decision Making of Selecting Theater Services in Bangkok Area, The subjects of the study 
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were 400 persons. The research instrument was questionnaires .  The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research can be described as follows; the group of respondents  
incorporated 56.8% females and 43.2% males. The majority of the group were 23-40 years old . An 
average of income was between 10,000-20,000 baht. Most of respondents still Single and work at 
private organization  
 

Key word :  decision making ,  / marketing mixes / Theater in Bangkok Area 
  

 

บทน า 

ชีวิตประจาํวนัของคนไทยในปัจจุบนัมองหาส่ิงท่ีจะช่วยสร้างความบนัเทิงต่อจิตใจ

และร่างกาย  ให้กบัตนเองเพื่อผ่อนคลายความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั ส่ิงท่ีทาํให้เกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุ่งให้ความบนัเทิงโดยตรง อาทิ การชมละครและภาพยนตร์ การ

ฟังดนตรี การชมละครเวที ฯลฯซ่ึงการชมภาพยนตร์ ก็เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีช่วยสร้างความบนัเทิง

ใหก้บัผูรั้บชม  ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีส่ือประเภทอ่ืนเกิดข้ึนมากแลว้ แต่การชมภาพยนตร์ในโรง

ภาพยนตร์ ก็ยงัอยูใ่นความนิยมของคนไทยเสมอมา ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนโรง

ภาพยนตร์ จาํนวนท่ีนัง่ หรือแมก้ระทัง่ราคาหุน้ของโรงภาพยนตร์ท่ีมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ  

ปัจจุบันโรงภาพยนตร์จะมีความแตกต่างไปจากก่อน คือ โรงภาพยนตร์เดิมจะมี

ลกัษณะเป็นโรงภาพยนตร์เดียว มีการให้บริการภาพยนตร์คราวละหน่ึงเร่ือง แต่ในปัจจุบนัการ

ปลูกสร้างโรงภาพยนตร์นั้นจะมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กจาํนวนมากกวา่ 1 โรงภาพยนตร์อยูใ่น

บริเวณเดียวกนั โดยมีราคาของท่ีนัง่ท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ราคา 80 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท 

ดว้ยการเปล่ียนแปลงของผูใ้ห้บริการโรงภาพยนตร์ และผูท่ี้เขา้มาใช้บริการมีความ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และมีกระแสของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากกวา่เดิม ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

มีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นการสํารวจปัจจัยต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีอิทธิพล หรือมี

ความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขต
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กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และเป็นประโยชน์

ในการพฒันาปรับปรุงการให้บริการ หรือผลิตภณัฑ์ ของผูใ้ห้บริการ เพื่อให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ              โรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.  ผูบ้ริหารและผูใ้หบ้ริการโรงภาพยนตร์ สามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการปรับปรุง

คุณภาพการใหบ้ริการ ตลอดจนพฒันาผลิตภณัฑต่์างๆ ใหดี้ข้ึน 

2. ผูบ้ริหารและผูใ้ห้บริการโรงภาพยนตร์ สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน

กลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

3.ผูบ้ริหารและผูใ้ห้บริการโรงภาพยนตร์ สามารถนาํผลการวิจยัไปใชก้ารสร้างความ

แขง็แกร่งขององคก์ร และสร้างกลยทุธ์ใหแ้ก่ธุรกิจ 

ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ท่ีเคยใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน โดยคาํนวณขนาด

กลุ่มตวัอย่างจากสูตร W.G. Cochran (1973) ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% โดยมีสถานท่ี

ทาํการศึกษาคือ บริเวณจุดให้บริการของ โรงภาพยนตร์ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร และมี

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2558 

การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Payne Adrian, 1993 อา้งถึงใน โสมศิริ นิธิพิพฒั

โกศล, 2547, หนา้ 10-14) ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีจะตอ้งพิจารณาเพื่อกาํหนดตาํแหน่งของการ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

292 

 

บริการและกําหนด  ส่วนตลาดของธุรกิจบริการ โดยส่วนประสมการตลาดบริการจะมี

องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) บริการเป็นผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ ซ่ึงครอบคลุมทุก

อยา่งของตวัสินคา้ และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการ

เพียงตวัสินคา้และบริการเท่านั้น แต่ยงัต้องการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนท่ีได้รับจากการซ้ือ

สินคา้และบริการของธุรกิจบริการดว้ย  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของ

ลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์ถา้คุณค่าสูง

กวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือก

ทาํเลท่ีตั้ง (Location) ทาํเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวักาํหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาใช้บริการ 

ดงันั้นสถานท่ีให้บริการตอ้งสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มาก

ท่ีสุด และคาํนึงถึงทาํเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อ

กบัผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการ

ขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภทซ่ึงอาจใช้

หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ   ตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมกระสานกนั 

(IntegratedMarketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่

แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 

5. บุคลากร (People) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัทั้งในการผลิตบริการและการให้บริการ 

ในปัจจุบนัซ่ึงสถานการณ์แข่งขนัธุรกิจรุนแรงข้ึน บุคลากรจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสร้างความ

แตกต่างให้กับธุรกิจ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซ่ึงทาํให้เกิดความได้เปรียบทางการ

แข่งขนั โดยคุณภาพในการให้บริการตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ดงันั้นพนักงานจึงตอ้งมี

ความรู้ความชาํนาญในสายงาน มีทศันคติท่ีดีมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดีเพื่อสร้างความ

น่าเช่ือถือ มีมนุษย์สัมพนัธ์  มีความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความรู้สึก
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ประทบัใจต่อการให้ความสําคญัอย่างเท่าเทียม สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ

ลูกคา้ 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นขั้นตอนในการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพ

ในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทบัใจลูกค้า จะพิจารณาใน 2 ด้าน คือความ

ซบัซอ้น(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) 

7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)หมายถึงภาพลกัษณ์ หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

สามารถสังเกตเห็นไดง่้ายทางกายภาพ และเป็นส่ิงท่ีส่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ของ

การบริการไดอ้ย่างชดัเจนดว้ย เช่น สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการการออกแบบตกแต่ง

และแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ีในอาคาร ความมีระเบียบภายในสํานักงาน การจดัวาง

อุปกรณ์สํานกังาน ความสะอาดของอาคาร สถานท่ี ความน่าเช่ือถือของตวัอาคารสถานท่ี การ

นาํอุปกรณ์ทนัสมยัมาใช ้เป็นตน้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัณฑารีย ์สาระใต ้(2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้

บริการต่อโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ ซ่ึงพบวา่พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั 

คือ แนวภาพยนตร์ท่ีผูช้มภาพยนตร์ช่ืนชอบ ช่องทางการรับข่าวสาร มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจด้านส่วนประสมการตลาด ภาพยนตร์ท่ีเข้าฉาย ราคาบตัรเข้าชมภาพยนตร์ การจัด

จาํหน่าย ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการให้บริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 

สาริศา เนตริยานนนท์ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านการบริหารโรงภาพยนตร์

สามมิติท่ีมีผลต่อผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยี

การฉายภาพยนตร์สามมิติ การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในดา้นส่ิงอาํนวยความ

สบายในโรงภาพยนตร์ ได้แก่ ท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการ

ส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผูบ้ริโภค อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

วชิราภรณ์  มงคลนาวิน และไกรชิต สุตะเมือง(2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในกรุงเทพและปริมณฑล จากการศึกษา
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พบวา่ การประชาสัมพนัธ์และคุณภาพการให้บริการทั้งดา้นการภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

ณัฐพงษ์  ขาํหหรุ่น (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการมาชม

ภาพนยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รามคาํแหง จาการการศึกษาพบว่าทศันคติ

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ สถานท่ีจดัจาํหน่าย ราคา และการ

ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัประชากรศาสตร์ท่ีมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ใน

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รามคาํแหงอยา่ง  มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

วีระวลัย ์อ่ินอา้ยและอิทธิกร ขาํเดช (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดี

ในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ บริษทั เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อาย ุ
- รายได ้ - การศึกษา 

- อาชีพ  - สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- สินคา้และบริการ (Product)  
- ความเหมาะสมของราคา (Price) 
- สถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
- บุคคลากร (People) 
- ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตา (Physical Evidence 
/Presentation) 
- กระบวนการใหก้ารบริการ (Process) 
 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- ค่านิยม 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้  

 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการโรง

ภาพยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบดว้ย สินคา้หรือบริการ 

(Product), ความเหมาะของราคา (Price), สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place), การส่งเสริมการขาย 

(Promotion), ความสามารถของบุคลากร (People), ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตา (Physical Evidence), 

กระบวนการในการบริการ (Process)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรง

ภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืน ประกอบดว้ย ค่านิยม และความภกัดีต่อตราสินค่า มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากรและหน่วยวิ เคราะห์ ท่ีใช้  ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แก่   ประชาชนใน

กรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเลอืกตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 

การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของการคาํนวณ กาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน  (Infinite  Population) โดยกาํหนดค่าความ

เช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953) จึงได้

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ในการวจิยัเท่ากบั 385 คน และผูว้ิจยัไดมี้การสํารองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่ม จาํนวน 

15 คน รวมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คนโดยทาํการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) ใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งในแต่ละพื้นท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สาํรวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัประสมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม 

และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์สถิติพรรณนาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 56.80  มีอายรุะหวา่ง 23 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000 – 20,000 

บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 43   มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.30  มี

อาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.30  และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 87.50   

จากการสํารวจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัปัจจยัทางดา้นสินคา้และบริการ โดยเนน้ถึง ระบบเสียงของโรงภาพยนตร์เป็น

หลกั คือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 7.66 คะแนน และใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของภาพยนตร์ท่ี

เขา้ฉายนอ้ยท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 7.36 คะแนนให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความเหมาะสม

ของราคา โดยเน้นถึงราคาอยู่ท่ีในระดบัท่ีคนทัว่ไปสามารถใช้บริการได้ค่าเฉล่ียสูงสุด 6.93 

คะแนน และใหค้วามสําคญักบัราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีความเหมาะสมค่าเฉล่ียตํ่าสุด 6.07 

คะแนนใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการเดินทางท่ีมี

ความสะดวกสบายมากท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ียสูงสุด 7.39 คะแนน และใหค้วามสาํคญักบัลกัษณะการ

จดัพื้นท่ีให้บริการจาํหน่ายบตัร ชมภาพยนตร์น้อยท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 6.85 คะแนนให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายผ่าน ด้านการส่งเสริมการขาย ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้คะแนนในด้านช่องทางการโฆษณาตามส่ือต่างๆ มี ค่าเฉล่ียสูงสุด 7.17 

คะแนน และให้ความสําคญักบัโฆษณาท่ีมีความน่าเช่ือถือและเขา้ใจง่ายน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด 6.26 คะแนนให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรในการให้บริการของพนกังานมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด 6.51 คะแนน และให้ความสําคญักบัการให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ข

ปัญหาของพนกังาน ค่าเฉล่ียตํ่าสุด 5.75 คะแนนให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นส่ิงท่ีปรากฏต่อ

สายตา ในด้านโรงภาพยนตร์ท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.35 คะแนน และให้

ความสําคัญกับความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 6.71 คะแนนให้

ความสําคญักบัปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ในดา้นความสะดวกรวดเร็วสูงท่ีสุด คือ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 7.03 คะแนน และให้ความสําคญัในดา้นความหลากหลายของระบบการซ้ือบตัร

ภาพยนตร์นอ้ยท่ีสุด คือมี ค่าเฉล่ียตํ่าสุด 6.51 คะแนน 
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จากการศึกษาในด้านปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเช่ือใน

ปัจจยัดา้นค่านิยมวา่ โรงภาพยนตร์เป็นแหล่งบนัเทิงท่ีมีความหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

7.12 คะแนน และมีความเช่ือว่าโรงภาพยนตร์ท่ีมีความสะดวกสบายน้อยท่ีสุด คือมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด 6.57 คะแนนและปัจจยัด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความมัน่ใจในการใหบ้ริการของทางโรงภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 6.77 คะแนน และยินดี

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 6.19 คะแนน 

ปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เพราะมีหลายสาขา โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 6.91 คะแนน 

และเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ เพราะคุม้ค่ากบัราคานอ้ยท่ีสุด โดยมีคะแนนค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

6.24 คะแนน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนัจากผลการวิจยัพบวา่ มีปัจจยัส่วนบุคคลจาํนวน 3 ปัจจยั คือ เพศ อาย ุ

และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้ผู ้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานครจาํเป็นท่ีจะตอ้งเนน้การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั สําหรับผูช้ม

ภาพยนตร์ท่ีมี เพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ในปัจจุบันท่ีโรง

ภาพยนตร์จะมีการส่งเสริมการตลาดกบักลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนั เช่น ราคาบตัรชมภาพยนตร์ใน

ราคาพิเศษสําหรับผูสู้งอายุ และการให้การสะสมคะแนน หรือส่วนลดท่ีแตกต่างกนัสําหรับ

นักเรียนนักศึกษา กับผู ้ท่ีอยู่ในวยัทํางาน หรือในบางคร้ังอาจมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ

สุภาพสตรี เป็นตน้  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบดว้ย 

สินคา้หรือบริการ (Product), ความเหมาะของราคา (Price), สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place), การ

ส่งเสริมการขาย (Promotion), ความสามารถของบุคลากร (People), ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตา 

(Physical Evidence), กระบวนการในการบริการ (Process)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
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เลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดด้าน ความเหมาะสมของราคา สถานท่ีจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย และ

กระบวนการในการบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรง

ภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญั ผูป้ระกอบกิจการโรงภาพยนตร์จึงควรให้

ความสําคญักับปัจจยัด้านความเหมาะสมของราคา โดยหากผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์มี

ความต้องการท่ีจะต้องตดัสินใจเปล่ียนแปลงในเร่ืองของราคานั้นอาจมีผลกระทบกับการ

ตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชมภาพยนตร์ของลูกคา้ไดโ้ดยตรง จึงตอ้งมีการพิจารณาอย่างระมดัระวงั 

และผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ควรให้ความสําคญักบัสถานท่ีในการจดัจาํหน่ายตัว๋เขา้ชม

ภาพยนตร์และจุดจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นอย่างมาก ตลอดจนกระบวนการการ

ให้บริการท่ีสะดวกสบายและครบถ้วนทั้ งระบบ และส่ิงท่ีสําคญัและมีระดับนัยสําคัญอีก

ประเด็นหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ควรให้ความสําคญั ก็คือ การส่งเสริมการขายท่ีดี

และจูงใจลูกคา้ใหเ้ขา้มารับบริการ 

สมมติฐานท่ี 3ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ค่านิยม และความภักดีต่อตราสินค่า มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสําคญัดงันั้นผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ควรท่ีจะให้ความสําคญัในเร่ืองของค่านิยมของ

การมารับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดยอาจมีการสร้างกระแสของการรับชมภาพยนตร์ใน

โรงภาพยนตร์นั้นมีความสะดวก และมีคุณภาพกวา่การรับชมภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ต หรือ

รับชมท่ีบา้น และการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นก็เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบการ 

คือ อาจมีการสร้างโครงการสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความภกัดีต่อการรับชมภาพยนตร์ในโรง

ภาพยนตร์มากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของ 

พนักงานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตทมนิิออฟฟิศ 

Factors Influencing Employees Resignation Intention in Prime State Mini 
Office 

พนสับดี จิตกวนิทิพย์1 วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ2  

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ 
(2)ศึกษาปัจจัยภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
บริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ 
 วิธีการดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ พนกังานบริษทัเอกชน ท่ีทาํงานอยูภ่ายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ จาํนวน 385 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม มีความเช่ือถือเท่ากบั 0.908 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปี 
ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยูท่ี่ระดบั 15,001 – 20,000 บาท ซ่ึง (1)ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพสมรส และรายได้
ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มส
เตท มินิออฟฟิศ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ลาออกของพนักงาน (2)ปัจจยัภายในองค์กรด้านผลตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ และ
หวัหนา้งาน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการ
ไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ ส่วนปัจจยัภายในองคก์รดา้นการฝึกอบรม และดา้นเพื่อนร่วมงาน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของพนกังาน ความคิดเห็นในการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง และในขณะน้ีพนกังานยงัไม่ตอ้งการท่ีจะลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน 
__________________________ 

1นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The purpose of this independent study were; (1)  to study personal factors 
influencing employees resignation intention in Prime State Mini office; and (2) to study 
relationship between organizational factors and employees resignation intention in Prime 
State Mini office.  
 This study is a survey research, the population using in this study was 385 
employees within Prime State Mini office. The instrument used for data collection was a 
questionnaire with the reliability value of 0.908. The statistic for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-test and Multiple Regression Analysis for 
hypothesis test.  
 The results of this study found that the majority of employees were females, 31-40 
years old, Bachelor educational degree or equivalent, single and monthly income about 
15,001 – 20,000 baht per month; (1) personal factors : age, status marriage, and monthly 
income have influencing employees resignation intention in Prime State Mini office. 
However, gender and level of education not influence on employees resignation intention. (2) 
compensation, career path, supervisor have related with employees resignation intention in 
Prime State Mini office. Training and relationship with colleagues have not related with 
employees resignation. The opinion of employees with intention to resign indicated at a 
moderate level. Recently, employees did not want to resign to other organization. 
 

ความส าคัญของปัญหา 

ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุดคือ 
ทรัพยากรมนุษย ์ถึงแมว้า่เทคโนโลยจีะเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็วและมีการพฒันาเทคโนโลยมีา
ใชใ้นองคก์รแต่ก็ไม่สามารถท่ีจะนาํมาทดแทนทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิง เพราะมนุษยทุ์ก
คนมีความสามารถในการคิด การวเิคราะห์ และสามารถผลกัดนัธุรกิจใหส้ามารถดาํเนินไปได้
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ทุกองคก์รจึงหนัมาใหค้วามสําคญัต่อทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นตน้ทุน
ทางปัญญาเพิ่มมากข้ึน  

แต่ถึงแมจ้ะมีการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดดี้เพียงไร แต่ส่ิงท่ีทุกองคก์รตอ้งเผชิญและ
หลีกเล่ียงไดย้ากคือ การลาออกของพนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงการลาออกน้ีส่งผล
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กระทบต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก ทาํใหอ้งคก์รสูญเสียทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ สูญเสียเวลา
และค่าใชจ่้ายในการสรรหา คดัเลือกบุคลากรใหม่เขา้มาทาํงาน การฝึกอบรมเพื่อพฒันาให้
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัพนกังานเดิม และหากพนกังานลาออก
พร้อมๆกนั อาจทาํใหธุ้รกิจเกิดความชะงกั ขาดความต่อเน่ือง ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานในภาพรวมและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ดงันั้นองคก์รจะตอ้งทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน พร้อม
ทั้งมีวธีิการท่ีจะดูแลตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน และวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกบั
ปัญหาในอนาคต  หากองคก์รสามารถหาสาเหตุของปัญหาการลาออกของพนกังานได ้ ก็
สามารถท่ีจะลดความสูญเสีย ผลกระทบ และค่าใชจ่้าย องคก์รก็จะสามารถอยูร่อดไดใ้นโลก
ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง เพราะตวัช้ีวดัความสาํเร็จขององคก์รนั้นข้ึนอยูก่บับุคลากรในองคก์ร
ดว้ยเช่นกนั 

จากสถานการณ์การลาออก พิจารณาจากสถิติผูป้ระกนัตนท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานเดือนพฤษภาคม 2557 มีจาํนวน 52,111 คน เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2556 พบวา่เพิ่มข้ึน จาํนวน 5,204 คน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.09 โดยผูถู้กเลิก
จา้งเพิ่มข้ึน จาํนวน 65 คน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.30 และผูท่ี้ลาออกเองเพิ่มข้ึน จาํนวน 5,139 คน 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.27 (www.m-society.go.th) 
ตารางผู้ประกันตนท่ีขึน้ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
จ าแนกตามสาเหตุการลาออกจากงาน เดือนมกราคม – พฤษภาคม ปี 2556-2557 
 

ปี สาเหตุ มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

 

2556 

เลิกจา้ง 10,075 4,975 6,200 6,705 5,015 

ลาออก 34,575 34,667 38,210 40,136 41,892 

รวม 44,650 39,642 44,410 46,841 46,907 

2557 เลิกจา้ง 6,532 5,811 5,154 6,504 5,080 

ลาออก 33,878 42,460 42,059 45,007 47,031 

รวม 40,410 48,271 47,213 51,511 52,111 

http://www.m-society.go.th/
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แผนภูมิผู้ประกันตนท่ีขึน้ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

จ าแนกตามสาเหตุการลาออกจากงาน เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557 

 

จากแผนภูมิดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะลาออกจากงานเองมากกวา่
การถูกจา้งออก และการลาออกจากงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกเดือนอยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหผู้ว้จิยั
มีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน โดยผูว้จิยัได้
เลือกบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ ซ่ึงโครงการไพร์มสเตทมินิออฟฟิศ 
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ซ่ึงโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ เป็นโครงการท่ีร่วมลงทุน
ระหวา่ง บริษทั ภทัรยโูรมิลล ์ จาํกดั กบับริษทั แกรนดไ์ทเซของญ่ีปุ่น อตัราส่วน 50:50 เป็น
โครงการมินิออฟฟิศ ประกอบดว้ยอาคารสาํนกังานสูง 7 ชั้น เน้ือท่ีใชส้อยประมาณ 1,008 ตรม. 
จาํนวน 48 อาคาร ตั้งอยูบ่นถนนศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 700 ลา้นบาท ซ่ึงในปัจจุบนัโครงการไพร์มสเตท มินิ
ออฟฟิศ มีจาํนวนบริษทัท่ีเปิดประกอบกิจการ ทั้งหมด 36 อาคาร 36 บริษทั ซ่ึงประกอบกิจการ
ในหลายธุรกิจแตกต่างกนัออกไป ประกอบกบัผูว้จิยัไดท้าํงานอยูห่น่ึงในบริษทัเอกชนท่ีอยูใ่น
โครงการน้ี ภายในบริษทัมีอตัราการลาออกของพนกังานในบริษทัค่อนขา้งสูง จึงส่งผลใหผู้ว้จิยั
มีความสนใจและตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีจะมีผลทาํใหเ้กิดการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาอาจจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถเขา้ใจถึงปัจจยั อนัอาจจะส่งผลต่อความ
ตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน ถึงจะไม่สามารถช่วยหยดุการลาออกของพนกังานได ้ แต่อาจจะ
ทาํใหใ้หผู้ป้ระกอบการเขา้ใจในปัจจยัท่ีมีผลทาํใหพ้นกังานตดัสินใจลาออกจากงาน เป็นการ
ช่วยลดความเสียหายขององคก์รท่ีเกิดจากการลาออกของพนกังาน สามารถเพิ่มรายไดจ้ากการ
พฒันาบุคลากรและเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจใหพ้ฒันาต่อไปได ้
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และ 

รายไดต่้อเดือน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายใน
โครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ผลตอบแทน การฝึกอบรม ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ เพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ 

 
ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จะใชก้ลุ่มประชากรท่ีเป็น
พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัเอกชนภายมในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ จาํนวน 385 
คน 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา  มุ่งเนน้ศึกษาทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายในองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ  
ขอบเขตดา้นสถานท่ี บริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพสมรส, และ
รายไดต่้อเดือน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจลาออกจากงานของพนกังานบริษทัเอกชน
ภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ  

2. ปัจจยัภายในองคก์รท่ีประกอบดว้ยผลตอบแทน, การฝึกอบรม, ความกา้วหนา้ในอาชีพ
, เพื่อนร่วมงาน, และหวัหนา้งาน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกจากงานของ
พนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ  

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์เชิงวชิาการ 

1. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์หรือเป็นแนวทางดา้นการสอน การ
บรรยาย การอบรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

2. สามารถนาํขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการวจิยั นาํไปใชเ้พื่อต่อยอดงานวจิยัอ่ืนๆ 
ประโยชน์เชิงธุรกิจ 
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1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของพนกังาน เพื่อ
นาํไปเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลเสนอแนะในการวางแผนนโยบายเก่ียวกบัการลาออกของพนกังาน และ
ดาํเนินการสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัและการส่งเสริมในการดาํเนินงานของธุรกิจให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 

 
แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชน
ภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ  ผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการ ทฤษฎี และแนวความคิดจาก
เอกสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั 

เซยเ์ลสและสเตราส์ (Sayles & Strauss, 1977) ให้ความหมายไวว้่า การลาออก 
หมายถึง การท่ีองค์การส้ินสุดการว่าจา้งพนักงาน และในมีการจ้างพนักงานคนใหม่เขา้มา
ทาํงานแทน ซ่ึง อาจเป็นพนกังานใหม่ท่ีไม่เคยทาํงานกบัองคก์ารน้ีหรืออาจเป็นพนกังานท่ีเคย
ทาํงานกบัองคก์ารน้ีมาก่อนและกลบัเขา้มาทาํงานกบัองคก์ารอีกคร้ังหน่ึงก็ได ้

พอร์ตเตอร์ ลอวเ์ลอร์ ทรี และแฮคแมน (Porter Lawler III and Hackman, 1965) ได้
แบ่งประเภทของการลาออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ีหน่ึง การลาออกท่ีเกิดจากความ
ประสงคข์องบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ทาํงานในองคก์ารเดิม ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการของบุคคลนั้นๆ โดยท่ีไม่ไดถู้กบงัคบัจากใคร ประเภทท่ีสอง การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิด
จากความประสงคข์องบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ทาํงานในองคก์ารเดิม อนั
เน่ืองมาจากแรงกดดนัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆเอง เช่น ยา้ยตามครอบครัว หรือ 
คลอดบุตร เป็นตน้ ประเภทท่ีสาม การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากความประสงคข์ององคก์าร 
หมายถึง การท่ีองคก์ารไดรั้บแรงกดดนัจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งลดจาํนวน
พนกังานลง อาจเน่ืองมาจากจาํนวนพนกังานในองคก์ารมีเกินความตอ้งการ และประการ
สุดทา้ย คือ การลาออกท่ีเกิดจากความประสงคข์ององคก์าร หมายถึง การท่ีองคก์ารตดัสินใจให้
บุคคลส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์าร เป็นผลทาํให้ตอ้งออกจากองคก์รไป เน่ืองจากไม่มี
ความสามารถและไม่มีประสิทธิภาพของบุคคลเอง 

มอบเล่ห์ (Mobley, 1982) ไดอ้ธิบายถึงผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียจากการเปล่ียน
งานหรือการลาออกจากองคก์รในดา้นต่างๆดงัน้ี ผลกระทบเชิงบวกต่อองคก์ร คือ องคก์รอาจ
ไดพ้นกังานใหม่ท่ีดีกวา่ หรือมีประสิทธิภาพมากกวา่เขา้มาแทนท่ี ก่อให้เกิดความรู้ แนวคิด 
และการนาํเทคโนโลยใีหม่มาใหก้บัองคก์าร ผลกระทบเชิงลบต่อองคก์าร ไดแ้ก่ เพิ่มค่าใชจ่้าย
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ในการสรรหาพนกังาน ผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีลดลงระหวา่งการฝึกพนกังานใหม่ เพื่อ
ทดแทนพนกังานท่ีลาออกไป มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์าร ระบบขาดความ
ต่อเน่ือง รวมทั้งปริมาณงานท่ีมากข้ึน และผลงานท่ีไดอ้าจมีประสิทธิภาพท่ีดอ้ยลง ทาํใหข้วญั
กาํลงัใจของคนท่ียงัอยูใ่นองคก์ารลดนอ้ยลง เกิดภาพพจน์ท่ีไม่ดีต่อองคก์าร เพราะองคก์ารท่ีมี
การลาออกของพนกังานในอตัราสูง จะทาํใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์ารในสายตาสาธารณชนเสีย
ไป องคก์ารเสียโอกาสท่ีดีหรือตอ้งระงบัโครงการท่ีสาํคญั เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ส่วนผลกระทบเชิงบวกของตวับุคคล ไดแ้ก่ บุคคลท่ีลาออกอาจจะไดรั้บการจูง
ใจท่ีดีกวา่องคก์ารใหม่ ในรูปของรายได ้ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมากข้ึน มีความกา้วหนา้ใน
งานท่ีสูงข้ึน อาจเกิดผลดีต่อบุคคลท่ีคงอยูอ่งคก์ารท่ีมีคนลาออก เป็นการเปิดโอกาสใหค้นท่ีคง
อยูมี่ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ีสูงข้ึน มีโอกาสในการเคล่ือนยา้ยตาํแหน่งภายใน 
ผลกระทบเชิงลบของตวับุคคล ไดแ้ก่ พนกังานอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานท่ีทาํงานใหม่ เสียเวลาในการท่ีจะตอ้งเรียนรู้งานใหม่ ทาํใหสู้ญเสียประโยชน์บางอยา่งท่ี
ไดรั้บจากหน่วยงาน เช่น ความอาวโุสในการทาํงาน ตอ้งไปเร่ิมนบัอายงุานใหม่ในองคก์ารใหม่ 
และผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง บางคร้ังการเปล่ียนงานอาจทาํให้เกิดความเครียดหรือความ
ผดิหวงัหากพบวา่งานใหม่ไม่ไดเ้ป็นดงัท่ีคิดไว ้ และสุดทา้ย คือ ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 
การเคล่ือนยา้ยแรงงานไปสู่องคก์ารใหม่เป็นความจาํเป็นในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เน่ืองจากการยา้ยไปองคก์ารใหม่ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงก็จะส่งผลต่อรายไดเ้ฉล่ียของประชากร 
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม การท่ีมีพนกังานลาออกจากงานไป จะมีผลทาํใหค้่าใชจ่้ายในการ
ผลิตสูงข้ึน ซ่ึงมีผลทาํใหร้าคาสินคา้และบริการสูงข้ึนตามไปดว้ย ทาํใหเ้กิดเป็นปัญหาต่อ
ผูบ้ริโภค และอาจจะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจอีกดว้ย 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ถนดัชยั ปินธุ (2553) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานบญัชีระดบั
ปฏิบติัการของบริษทัมหาชนในภาคอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การ
ลาออกของพนกังานบญัชี ไดแ้ก่ อาย ุ อายงุาน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และประเภทหน้ีสิน 
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่ส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน คือ เพศ และสถานภาพสมรส 
นอกจากน้ียงัไดว้ิเคราะห์ปัจจยัเพิ่มเติมอีก 7 ปัจจยั โดยสรุปไดว้า่ ปัจจยัของลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั เช่น ความรู้สึกไม่พึงพอใจในการงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ การท่ีไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ
ในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัโดยทัว่ไป เช่น การทาํงาน
ตรงความรู้ความสามารถและทา้ทาย ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน เช่น เงินเดือนท่ีไดรั้บคุม้ค่ากบังาน
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ท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้น้ี มีผลต่อการตดัสินใจลาออกและมีแนวโนม้จะแสวงหา
งานใหมม่ากท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน คือ ปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในสายงานและความกา้วหนา้ ปัจจยัดา้นความอยูร่อดของกิจการ ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน และ
ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน 

อาทิตยา ลาภผลพนูทว ี(2553) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีต่อความผกูพนัในองคก์รและเจตนาในการลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมหาวทิยาลยัมหาสารคามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
มีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการคดัเลือกพนกังานขององคก์ร มีความผกูพนั
ในองคก์ร ภูมิใจท่ีไดท้าํงานเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความเช่ือมัน่และศรัทธาในเป้าหมาย
การดาํเนินงานขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก ทาํใหมี้ความตั้งใจและพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ี
มีอยูเ่พื่อองคก์รดว้ยความเตม็ใจ ส่งผลทาํใหเ้จตนาในการลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยั
มหาสารคามโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยมาก 

ณฏัฐพร พึ่งบา้นเกาะ (2554) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีพระประโทน 
เป็นการศึกษาโดยใชท้ั้งการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม และการวจิยัเชิงคุณภาพ โดย
การใชก้ารสนทนากลุ่ม พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานมีผลต่อการตดัสินใจลาออก โดย
พนกังานเพศหญิง อาย ุ26-30 ปี มีอายงุานนอ้ย จะมีอตัราการลาออกท่ีมาก เพราะพนกังานจะมี
ประสบการณ์ทาํงานกบัธนาคารแลว้ จึงสามารถใชป้ระสบการณ์น้ีไปเป็นโอกาสในการหางาน
ใหม่ท่ีตรงกบัเป้าหมายในชีวิตของตนเองได ้ และจากผลการวจิยัทั้งเชิงปริมาณและการวจิยัเชิง
คุณภาพ พบวา่สาเหตุท่ีทาํให้พนกังานตดัสินใจลาออกมากท่ีสุด คือ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ท่ีไม่เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ แต่สาํหรับวจิยัเชิงคุณภาพมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ลาออกของพนกังานอีกอยา่ง คือ ความเครียดท่ีทาํใหเ้กิดความกดดนัจากการขายประกนัชีวติ 
วธีิด าเนินวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการสาํรวจขอ้เท็จจริงต่างๆของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อนาํมาวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการทางสถิติท่ี
เหมาะสม โดยแบบสอบถามมีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานใหม้ากท่ีสุด โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนที่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถาม
ถึง เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นลกัษณะคาํถามแบบ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

309 

 

ใหเ้ลือกตอบ จาํนวน 5 ขอ้ ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบั
คุณลกัษณะของตนเองเท่านั้น 

ตอนที่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัภายในองคก์รของพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ มี
จาํนวน 15 ขอ้ ซ่ึงแบ่งออกเป็นปัจจยัดา้นผลตอบแทน การฝึกอบรม ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
เพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งาน คาํถามเป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลอตัราภาค (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ตอนที3่ แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้การลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายใน
โครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ มีจาํนวน 3 ขอ้ เป็นคาํถามลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลอตัราภาค (Interval Scale) มี 5 ระดบั 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถามและนาํเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญโดยพิจารณาเป็นรายขอ้หรือเรียกวา่ การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง 
(Index of item – Objective Congruence : IOC) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของขอ้คาํถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้ความตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงไดค้่าความเท่ียงตรงมากกวา่ 0.5 และเม่ือผูว้จิยัไดป้รับปรุง 
แกไ้ขแบบสอบถามแลว้จึงทาํการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 ชุด จากนั้นจึง
นาํมาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการหาความ
เช่ือมัน่ ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.908 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่และสามารถนาํไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือวิจยัสาํหรับเก็บขอ้มูลได ้ 

 
การประมวลผลข้อมูล 
 ผูว้จิยัทาํการประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ F-Test T-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 
ผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
โดยเป็นเพศหญิง จาํนวน 241 คน ร้อยละ 62.6 มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี จาํนวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.9  มีระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 สถานภาพเป็นโสด จาํนวน 186 คน ร้อยละ 48.3 
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และมีรายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบั 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.5  

2. ขอ้มูลปัจจยัภายในองคก์รพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือ ดา้นหวัหนา้งาน 

3. ขอ้มูลการตดัสินใจลาออกพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การ
ตดัสินใจลาออกอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ในขณะน้ีกลุ่ม
ตวัอยา่งไม่ตอ้งการท่ีจะลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน จะยงัทาํงานอยูก่บัองคก์รเดิมแมว้า่จะ
ไดรั้บขอ้เสนอในการทาํงานท่ีดีกวา่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายใน

โครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ ซ่ึงใชว้ิธี Independent-Sample T Test ทอสอบปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
และรายไดต่้อเดือน ได้ทาํการทดสอบโดยใช้วิธี One-Way ANOVA หรือ F-Test 
พบว่า อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือนของพนักงานมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ 
ยกเวน้ เพศ และระดบัการศึกษาท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของ

พนักงาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล สถิติ Siq ผลลพัธ์ 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส 

รายไดต่้อเดือน 

t-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.178 

0.000* 

0.364 

0.000* 

0.000* 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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2. ปัจจยัภายในองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชน
ภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ พบวา่ ผลตอบแทน ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
และหวัหนา้งานมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของพนกังาน ส่วนการ
ฝึกอบรม และเพื่อนร่วมงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 
 

ตารางการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ 

 q21avg q22avg q23avg q24avg q25avg q3avg 

q21avg 1      

q22avg .505** 1     

q23avg .578** .544** 1    

q24avg .220** .299** .319** 1   

q25avg .379** .297** .489** .521** 1  

q3avg .499** .340** .484** .177** .432** 1 

 ̅ 2.8381 3.2039 3.1628 3.8987 3.4604 2.9004 

SD. 0.92079 0.90390 0.76228 0.64806 0.71185 0.78260 

**ระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

 จากตารางเป็นการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในองคก์ร
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออก กบัตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจลาออกของพนกังาน
พบวา่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรจาํนวน 15 คู่ โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
0.177 ถึง 0.578 ซ่ึงมีทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวกทั้ง 15 คู่ และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ทั้งหมดมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในองคก์รดา้นผลตอบแทน (q21avg) กบั ปัจจยัภายในองคก์รดา้นความกา้วหนา้
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ในอาชีพ (r = .578) รองลงมา คือ  ปัจจยัภายในองคก์รดา้นการฝึกอบรม (q22avg)  กบั ปัจจยัภายใน
องคก์รดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ (r = .544) และอนัดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในองคก์รดา้นเพื่อน
ร่วมงาน (q24avg) กบั ปัจจยัภายในองคก์รดา้นหวัหนา้งาน (q25avg) (r = .521) ตามลาํดบั  
 จากนั้นนาํคะแนนความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis : MRA) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามดว้ย
วธีิการเพิ่มข้ึนท่ีละขั้น เพื่อสร้างแบบจาํลองในการทาํนายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ ดว้ยการนาํเขา้ตวัแปรตน้ทั้ง 5 ตวัแปร 
ดว้ยวธีิเพิ่มตวัแปรท่ีละขั้น โดยผลการวเิคราะห์ไดค้่าสถิติ ดงัน้ี 
ตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ 

ปัจจยัภายในองคก์ร 

(ตวัทาํนาย) 

 

b 

 

S.E. 

 

 

 

t 

 

.siq 

 

R2 change 

Constant (ค่าคงท่ี) 

 

ดา้นผลตอบแทน 

(q21avg) 

ดา้นหวัหนา้งาน 

(25avg) 

ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

(q23avg) 

.685 

 

.253 

 

.241 

 

.210 

.175 

 

.044 

 

.053 

 

.056 

 

 

.298 

 

.219 

 

.204 

3.915 

 

5.804 

 

4.556 

 

3.748 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 

.249 

 

.069 

 

.024 

R = .585     R2 = .342     R2 Adjust = .337     F Change = 14.047 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขั้น ตวัแปรตน้ท่ี
สามารถอธิบายการแปรผนัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงาน
บริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
มีจาํนวน 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัภายในองคก์รดา้นผลตอบแทน ปัจจยัภายในองคก์รดา้นหวัหน้า
งาน และปัจจยัภายในองค์กรด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ซ่ึงตวัแปรต้นทั้ง 3 ตวัน้ีสามารถ
อธิบายการแปรผนัของการตดัสินใจลาออกไดร้้อยละ 34.2 (R2 = .342) โดยปัจจยัภายในองคก์ร
ดา้นผลตอบแทน ( = .298) อธิบายการแปรผนัของการตดัสินใจลาออกของพนกังาน คือ ร้อย
ละ 24.9 และเม่ือนาํปัจจยัภายในองคก์รดา้นหวัหนา้งาน (  = .219) ปัจจยัภายในองคก์รดา้น
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ( = .204) ร่วมพิจารณาในสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละ
ขั้น พบวา่สามารถอธิบายการแปรผนัของการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายใน
โครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 6.9 และร้อยละ 2.4 ตามลาํดบั ส่วนตวัแปร
ตน้อ่ืนๆ คือ ปัจจยัภายในองคก์รดา้นการฝึกอบรม และ ปัจจยัภายในองคก์รดา้นเพื่อนร่วมงาน 
ไม่สามารถเพิ่มอยูใ่นการอธิบายการแปรผนัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสามารถ
เขียนอยูใ่นรูปสมการเชิงเส้น คือ Y = 0.685 + 0.253 (q21avg1) + 0.241 (q25avg2) + 0.210 
(q23avg3) 
 
การอภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัย เ ร่ือง ‚ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
บริษทัเอกชน ภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ‛ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรสและรายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ สอดคลอ้ง
กบัณัฏฐพร พึ่งบา้นเกาะ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีพระประโทน  พบวา่ อายุ
ส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน ซ่ึงพนกังานท่ีลาออกส่วนมากจะอายุ 26-30 ปี เพราะสามารถ
ใชป้ระสบการณ์ในการแสวงหางานใหม่ท่ีตรงกบัเป้าหมายในชีวติ และพนกังานช่วงอายุ 36-40 
มีอตัราการลาออกท่ีน้อยมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนยัน์ปพร วงศ์มโนธรรม (2555) ได้
ศึกษาการตดัสินใจลาออกจากงานของพนกังานธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในสายพาณิชยธ์นกิจ พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส มีผลต่อ
การตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคาร โดยสถานภาพการสมรสจะมีการตดัสินใจลาออก
จากงานอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่พนกังานท่ีอยูใ่นสถานภาพโสด และสถานภาพหยา่ร้าง หมา้ย หรือ
แยกกันอยู่ และสอดคล้องกับอาทิตยา ลาภผลพูนทวี (2553) ได้ศึกษาผลกระทบของ
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ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อความผกูพนัในองคก์รและเจตนาในการลาออก
ของพนกังานมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเจตนาในการลาออก การตั้งใจลาออกท่ีแตกต่าง
กนั เน่ืองจากพนกังานท่ีทาํงานมานานย่อมตอ้งไดค้่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้เกิดความ
ผูกพนักบัองค์กรมากกว่าพนกังานท่ีเพิ่งเขา้มาปฏิบติังานและไดร้ายได้น้อย ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคลด้านเพศ และระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของอาํนวย เมฆชมพู (2552)  ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัไอที : กรณีศึกษา บริษทั ฟูจิตสึ บีสซีเนส (ประเทศไทย) 
จาํกดั พบวา่ ปัจจยัทางดา้นบุคคลของพนกังานไม่ไดมี้ผลต่อความตั้งใจลาออก เน่ืองมาจากการ
ไดรั้บการมอบหมายหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และความกดดนัในการปฏิบติังานมีความเท่าเทียม
กนั ในทั้งเพศชายและหญิง ทุกระดบัการศึกษา และทุกสภาพการจา้งงาน จึงทาํให้ความตั้งใจ
ในการลาออกของพนกังานไม่แตกต่างกนัในทุกๆบุคคล 

2. ปัจจัยภายในองค์กรด้านผลตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ และหัวหน้างานมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนภายในโครงการไพร์ม สเตท 
มินิออฟฟิศ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฏฐพร พึ่งบา้นเกาะ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษา : สํานกังาน
เขตพื้นท่ีพระประโทน พบว่า สาเหตุท่ีทาํให้พนักงานตดัสินใจลาออกจากงานมากท่ีสุด คือ 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการไม่เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัธัญญารัตน์ 
สันไม (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังาน : ศึกษาพนกังานตอ้นรับภาคพื้น
ประจาํท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา่ สาเหตุสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของ
พนักงาน คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เพราะลักษณะการทาํงานของ
พนกังานตอ้นรับภาคพื้น จะมีวธีิการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงถา้มีการพฒันาสายความกา้วหนา้
ในงานหรือการพฒันาเส้นทางอาชีพ เพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่
ละคน ก็จะทาํให้พนกังานมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน จะ
สามารถช่วยลดอตัราการลาออกได ้ และสอดคลอ้งกบับุญรวม ไทยประเสริฐ (2553) ไดศึ้กษา
สาเหตุและผลกระทบจากการลาออกของพนกังานบริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั (มหาชน) นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี จากผลการวิจยัพบวา่ สาเหตุอนัดบัตน้ๆการลาออกของ
พนกังานท่ีเกิดจากองคก์ร คือ ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน เน่ืองจากพนกังานมีความคิดเห็นวา่
หวัหน้างานขาดทกัษะ ประสบการณ์และจิตวิทยาในการบริหารจดัการ จึงเป็นแรงผลกัดนัทาํ
ให้พนกังานหลายคนตดัสินใจลาออกจากงาน เพราะความไม่พอใจในหวัหนา้งาน  ส่วนปัจจยั
ภายในองค์กรด้านการฝึกอบรมและด้านเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
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ลาออกของพนักงาน สอดคลอ้งกบัถนดัชัย ปินธุ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออกของพนักงานบญัชีระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชนในภาคอุตสาหกรรมพฒัน า
อสังหาริมทรัพย ์จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานมีอยู ่
คือ ปัจจยัด้านความมัน่คงในงาน ปัจจยัด้านความอยู่รอดของกิจการ และปัจจยัด้านเพื่อน
ร่วมงาน แต่ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมขดัแยง้กบันยัน์ปพร วงศ์มโนธรรม (2555) ไดศึ้กษาการ
ตดัสินใจลาออกจากงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จาํกัด 
(มหาชน) ในสายพาณิชยธ์นกิจ จากผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจลาออกจากธนาคาร ซ่ึงองคก์รควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนกังานไดพ้ฒันาทกัษะ
ความรู้ ความสามารถให้มากข้ึน โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
เพื่อเป็นการรักษาพนกังานไวใ้หค้งอยูก่บัธนาคารต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวจิยัเร่ือง    ‚ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทัเอกชน
ภายในโครงการไพร์มสเตท มินิออฟฟิศ‛  ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของ
พนกังานซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ด้านผลตอบแทน เน่ืองจากเป็นส่ิงจูงใจเบ้ืองต้นให้พนักงานปฏิบัติงาน 
องค์กรควรมีการพิจารณาเร่ืองการจ่ายผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน ควรกําหนด
โครงสร้างเงินเดือนในแต่ละตาํแหน่งงานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยอาจมีการสํารวจ
ผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบอตัราการจ่ายผลตอบแทนของตลาดแรงงานและองค์กรอ่ืนๆ 
ประกอบการพิจารณาปรับเพิ่มผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการจดัให้มี
สวสัดิการต่างๆ เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหมี้ความเพียงพอ
และเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงควรมีการวางแผน กาํหนดเป็นนโยบายของ
องคก์ร เพื่อใหไ้ดด้าํเนินการสู่เป้าหมายขององคก์รต่อไป 

2. ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ องค์กรควรมีการเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
แก่พนกังานในเวลาอนัเหมาะสม โดยจะตอ้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และใหก้ารประเมินอยา่งยติุธรรมและเท่าเทียมกนั 

3. ดา้นหัวหน้างาน องค์กรควรมีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง หัวหน้า
งาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดว้ยการวางแผนเป็นนโยบายใหมี้การจดักิจกรรมต่างๆภายในองคก์ร 
หรือการจัดสัมมนา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ส ร้างมิตรภาพระหว่างหัวหน้างานและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาเม่ือประสบปัญหาในการทาํงาน 
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องค์กรสามารถนําข้อเสนอแนะน้ีไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน 
กาํหนดนโยบาย ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กร
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืนและเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจใหพ้ฒันาต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. วจิยัน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน ซ่ึง
ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาถึงแรงจูงใจ หรือแรงกระตุน้ท่ีทาํใหพ้นกังานจะยงัคงอยู่
กบัองคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัการลาออกของพนกังานต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งในโครงการหรือพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อทราบถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออก วา่มีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีอยา่งไร ซ่ึงสามารถนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นประโยชน์ดา้นการบรรยาย การอบรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นพื้นท่ี
ต่างๆท่ีแตกต่างกนัได ้

3.  ควรนาํวิจยัน้ีไปศึกษาต่อยอด เพิ่มเติมการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น
อ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกเพิ่มเติม เช่น อายงุาน ตาํแหน่งงาน ภาระหน้ีสิน เป็นตน้ และ
ศึกษาปัจจยัภายในองคก์รเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้นสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจดว้ย เพื่อท่ีจะ
ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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เอกสารอ้างองิ     
ณัฏฐพร พึ่งบา้นเกาะ. ‚ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์
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การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF MARKETING MIXED FACTORS FOR PROPERTY 
BUYERS IN BANGKOK 

ธญัญารัตน์ พาศิริ1 ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 (มหาวทิยาลยัรังสิต) 
------------------------------------------------------------------------ 

 
บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยทาํการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ราย จากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 
ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท 
และจากการสอบถามการรับรู้ส่ือโฆษณาจากป้ายโฆษณา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
กบั รูปภาพและขอ้ความ มีความชัดเจนมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากคาํแนะนาํจากคน
ใกลชิ้ด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั การเพิ่มความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจมากท่ีสุด 
การรับรู้ส่ือโฆษณาจากเวบ็ไซต ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการหาขอ้มูลไดง่้ายมาก
ท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากใบปลิว แผน่ผบัหรือ โบวชวัร์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
กบัความสวยงามและมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากพนกังานขาย ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั การอาํนวยความสะดวกในกระบวนการซ้ือ-ขายมากท่ีสุด การ
รับรู้ส่ือโฆษณาจากการจดัแสดงและนิทรรศการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการมี
หลายโครงการให้เลือกมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากโทรทศัน์ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักบัการให้ทั้งภาพ เสียง การเคล่ือนไหว รวมทั้งสีสัน อารมณ์และความรู้สึกในการ
รับชมมากท่ีสุด 

ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญ กับ ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์รวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

319 

 

ความสําคญักบัการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
กับราคาขายของโครงการมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด ด้านทําเลท่ีตั้ ง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมรอบๆโครงการมีความปลอดภยั น่าอยู่มากท่ีสุด และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับการการผ่อนเงินดาวน์โดยไม่เสีย
ดอกเบ้ียมากท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพ การศึกษา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั 

 
ABSTRACT 
 The objective of this independent study is to learn about the individual reasons that 
marketing mixed factors of property buyers in Bangkok.  

The method used to collect data for this study is questionnaire, which was distributed 
to 400 respondents throughout Bangkok. The received data was processed. Statistics used in 
the data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and Pearson's. 
The results of the study were as follows:  

The majority of the respondents were single female aged between 21-30 years old, 
with bachelor’s degree and average salary between THB15,001 and THB25,000. According 
to questionnaire data, most respondents perceived the advertisement from billboard 
advertisement and they were most attracted to image and clear message on the advertisement. 
Recommendations from friends and/or acquaintances increased more confidence when the 
respondents had to make buying decision. When it comes to perception of online 
advertisements, the respondents expected easy and quick information. For flyers or 
brochures, they tended to be attracted the design and interesting contents. The respondents 
also expected buying supports and service when requiring information from a salesperson. 
For property exhibitions, the respondents expected to have a great range of projects to choose 
from, while they preferred a complete sound, image and motion from the advertisements on 
TV.   
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In terms of products, a majority of respondents tended to make the decision based on 
product quality. For price-wise, the respondents preferred the most value-for-money projects, 
while for the place-wise, they would choose to stay in a project with safety environment. 
When asking about the most preferred marketing promotion, they would opt for a zero 
percent interest down payment loan.  
  The difference in personal factors including gender, marital status, education and 
salary had a marketing mixed factor of property buyers in Bangkok. However, the difference 
in age didn’t seem to marketing mixed factors of property buyers in Bangkok.   

 
บทน า 
 ในปี 2556 เป็นต้นมา มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ด้วยทั้ งปัจจยัภายในและ
ภายนอกประเทศ ดา้นเศรษฐกิจของไทย เผชิญกบัความไม่แน่นอนทั้งปัญหาดา้นการเมืองและ
ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก แต่แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2557 จะกลับมาเติบโตได้ตาม
ศกัยภาพโดยการลงทุนของภาครัฐ ท่ีจะดึงดูดให้นกัลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซ่ึงภาพรวม
ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยปี 2557 คาดว่ามีการเติบโตเพิ่มข้ึนจากปี 2556 คิดเป็นมูลค่า 
640,000 ลา้นบาทโดยต่างจงัหวดัและหวัเมืองใหญ่มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีตลาดท่ีอยู่
อาศยัในกรุงเทพและปริมณฑลในปี 2557 มีขนาดตลาดประมาณ  340,000 ลา้นบาท จากเหตุผล
ท่ีกล่าวข้างต้นมาจึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากตลาด
อสังหาริมทรัพยน์ั้นมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมจ้ะมีช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจมีการชะลอตวั แต่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์ลบัยงัสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวทางแก่ ผูพ้ฒันา
โครงการ ตวัแทนอสังหาริมทรัพย ์หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ในการเลือกช่องทางในการใช้
ส่ือโฆษณา และตัวส่ือโฆษณาเองได้มีการพฒันาส่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย  
เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทาํการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีสําคญัคือ  ตวัแปร
อิสระ ในท่ีน้ีประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา และรายได้ ตวัแปรตามคือ ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ทาํเลท่ีตั้ง และการส่งเสริม
การตลาด ศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ระยะเวลาใน
การศึกษาตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน พศ. 2558 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษาวจัิยคร้ังนี้ 

1. ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายให้แก่ผูพ้ฒันาโครงการ 
ตวัแทนอสังหาริมทรัพย ์เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์

2. ทราบส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ในการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- รายได ้

ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ทาํเลท่ีตั้ง 
- การส่งเสริมการตลาด 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

322 

 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวคิดส่ือการตลาด  ความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

นกัวชิาการไดใ้หนิ้ยามวา่เป็นแนวความคิดของการวางแผนการส่ือสารการตลาดท่ี
ให้ความสําคญักบัคุณค่าเพิ่มท่ีจะไดจ้ากแผนท่ีครอบคลุมการประเมินกลยุทธ์การ
ส่ือสาร โดยการ ผสมผสานรูปแบบการส่ือสารต่างๆ เหล่าน้ี เพื่อก่อให้เกิดความ
ชดัเจน กลมกลืน 2  เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ไดแ้บ่งเคร่ืองมือเป็น 5 
เคร่ืองมือหลัก  คือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public 
Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การใชพ้นกังานขาย (Personal 
Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

2. ทฤษฎีการรับรู้ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความหมาย
ของมนุษยท่ี์ไดจ้ากความรู้สึกสัมผสัเม่ือส่ิงเร้ามากระทบประสาทสัมผสัทั้ง 5 อนั
ประกอบดว้ย ตา หู จมูกล้ินและกายสัมผสัโดยการจาํแนกคดัเลือกวิเคราะห์ดว้ย
ระบบการทาํงานของตนเองเทียบเคียงกับประสบการณ์เดิมในความทรงจาํให้
กลายเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมายส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมและนาํไปใช้
ในการเรียนรู้ต่อไป 

3.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง 

กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้

สินคา้ 

4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง เคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้

มีอิทธิพลโนม้นา้วและตอบสนองความตอ้งการรวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กลุ่ม

ลูกคา้ได ้ การขายสินคา้ในราคาท่ีลูกคา้ยอมรับ การจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้มี

ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความ

พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้ และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง ดงันั้น 

ส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีบริษัทสร้างข้ึนมาเพื่อใช้กับ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงการ

ตดัสินใจในส่วนประสมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่ึงฤทยั เนาวค์าํ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การและปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูท่ี้จะพิจารณาซ้ือคอนโดมิเนียม ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกัร จาํนวน 400 ราย ผลการวิจยัพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา ส่วนใหญ่
มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30 ,001-40,000 บาท 
สถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการส่วนใหญ่เลือก 1 ห้องนอน ส่วนใหญ่มี
งบประมาณในการซ้ือระหว่าง 1,500,001-2,000,000 บาท ใช้เวลามากกว่า 6 เดือนก่อน
ตดัสินใจซ้ือ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ งบประมาณ 
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีแตกต่างกัน  ผู ้ท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในเร่ืองการส่งเสริมการรขาย มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น แต่การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การให้ข่าว
และประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
การตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย ์โดยวิจยัแบ่งระดบัการส่ือสารในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 ขั้นอยู่ระหว่างการหา
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจซ้ือ โดยยงัมิไดเ้จาะจงโครงการใด ขั้นท่ี 2 ขั้นอยู่ระหว่างการหาขอ้มูล
เพื่อการตดัสินใจซ้ือโดยมีโครงการท่ีสนใจ ขั้นท่ี 3 ขั้นการตดัสินใจเลือกโครงการแลว้ ขั้นท่ี 4 
ขั้นการแสวงหาขอ้มูลหลงัการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ ท่ีไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภคด้วยความถ่ีในการเขา้ถึงขอ้มูลผ่านส่ือดงักล่าวสูงกว่าส่ืออ่ืนๆในทุก
ขั้นตอนกระบวนการรับข่าวสาร โดยการวิจบัพบวา่มีผูบ้ริโภคถึง 3 ใน 4 ท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็น
ส่ือในการคน้หาขอ้มูลในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะทาํการคน้หาขอ้มูล
ผ่านเว็บไซต์(Portal Website) โดยเว็บไซต์ได้รับความนิยมในการสืบค้นมากท่ีสุกคือ 
www.google.com โดยผูบ้ริโภคนิยมสืบคน้โดยพิมพค์าํวา่ ‚บา้น‛ ‚คอนโด‛ ตามดว้ยทาํเลท่ี
สนใจ 

วรเดช พรเบญจภกัด์ิกุล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จาํกดั ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ราย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป้นเพศหญิง 
สถานภาพโสด อายุ 30-49 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
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ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป มีความตอ้งการซ้ือบา้นเด่ียว 2 ชั้น พื้นท่ี 20-50 
ตารางวา ราคาระหว่าง 1-2 ล้านบาท ซ้ือเพื่อการเดินทางท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในการซ้ืออสังหาริมทรัพยด่์นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี  คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 5,686,252 คน (ท่ีมา : สาํนกัทะเบียนกลาง  31  ธนัวาคม  2556) 
กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดขนาดตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่งมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  การคาํนวณหาตวัอยา่ง (Sample size) โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี (Taro Yamane. 
1967: 886 – 887) 

      n = 
21 Ne

N


 

 เม่ือ n  = ขนาดตวัอยา่ง 
  N = จาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร    
  e  = ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้(ในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 
0.05) 
 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือ จาํนวน 5,686,252 คน 
 การคาํนวณ  

n  =  ขนาดตวัอยา่ง 
N  =  5,686,252 
e  =  0.05 

 เป็นจาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  (N) 

แทนค่า   n =  
         

                  
 

=  397.86 ~ 400 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (Descriptive Research)  และการวิจยัเชิง
สาํรวจ  (Exploratory Research)  โดยมุ่งศึกษา  โดยมีแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูอ่ื้นไดเ้คยวจิยัมาแลว้ เอกสารตาํราทางวชิาการ วารสาร ส่ิงพิมพ ์ 
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  2.  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูล กระทาํโดย
ผูว้จิยัซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีสมบูรณ์แลว้  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทั้งหมด
มาดาํเนินการ  ดงัน้ี 
  1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
  2.  นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
  3.  นาํขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองมือคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการ
ประมวลผลขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  4.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลด้วยสถิติเ บ้ืองต้นและใช้โปรแกรม
ประมวลผลในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยแบ่ง
ออกเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี ส่วนท่ี  1  เป็นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะห์ดว้ย  
ค่าความถ่ี  (Frequency)  แสดงเป็นค่าร้อยละ  (Percentage)   
 ส่วนท่ี  2  การรับรู้ส่ือโฆษณา ประกอบดว้ย ป้ายโฆษณา, คาํแนะนาํจากคนใกลชิ้ด,  
เว็บไซต์, ใบปลิว แผ่นผบัหรือโบวชัวร์, พนักงานขาย, การจดัแสดงและนิทรรศการ และ
โทรทศัน์วเิคราะห์ดว้ย  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี  3  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์, ราคา, ทาํเลท่ีตั้ง และการส่งเสริมการตลาด 
วเิคราะห์ดว้ย  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นแนะนาํเพิ่มเติมจากท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้
  1) การค านวณค่าร้อยละ (Percentage) จากสูตร 

    P =
 

 
 x 100 

เม่ือ    P แทน ค่าร้อยละ 

   F แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
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   N แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 

        2) การค านวณค่าเฉลีย่คะแนน จากสูตร 

     X =     
∑ 

 
 

  เม่ือ     X แทน       ค่าเฉล่ีย 

   X แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 

   N แทน       จาํนวนของคะแนนในกลุ่ม 

3) การค านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตร 

S.D. =    

 
เม่ือ   S.D. คือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

      คือค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือจุดก่ึงกลางชั้นแต่ละตวั 
   X    คือค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N  คือจาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง   

สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัด้านขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริโภค  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การทดสอบสมมติฐาน ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยการทาํการทดสอบดว้ย
สถิติทดสอบ T – test สาํหรับดา้นอาย ุสถานภาพ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง
กนั โดยการทาํการทดสอบดว้ยสถิติทดสอบ F – test 
ผลการวจัิย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ53 มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ
73 สถานภาพโสด ร้อยละ87.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ66.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 
15,001-25,000 บาท ร้อยละ38.2 

การสอบถามการรับรู้ส่ือโฆษณาจากป้ายโฆษณา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
กบั รูปภาพและขอ้ความ มีความชัดเจนมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากคาํแนะนาํจากคน
ใกลชิ้ด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั การเพิ่มความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจมากท่ีสุด 

 
SD S

X X

N

i
i

N
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1
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การรับรู้ส่ือโฆษณาจากเวบ็ไซต ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการหาขอ้มูลไดง่้ายมาก
ท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากใบปลิว แผน่ผบัหรือ โบวชวัร์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
กบัความสวยงามและมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากพนกังานขาย ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั การอาํนวยความสะดวกในกระบวนการซ้ือ-ขายมากท่ีสุด การ
รับรู้ส่ือโฆษณาจากการจดัแสดงและนิทรรศการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการมี
หลายโครงการให้เลือกมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากโทรทศัน์ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักบัการให้ทั้งภาพ เสียง การเคล่ือนไหว รวมทั้งสีสัน อารมณ์และความรู้สึกในการ
รับชมมากท่ีสุด 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์รวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักบัการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
กับราคาขายของโครงการมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด ด้านทําเลท่ีตั้ ง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมรอบๆโครงการมีความปลอดภยั น่าอยู่มากท่ีสุด และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับการการผ่อนเงินดาวน์โดยไม่เสีย
ดอกเบ้ียมากท่ีสุด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดา้นเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-Test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์า้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ดา้นอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-Test พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์า้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ดา้นสถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์า้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้น
ทาํเลท่ีตั้งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านการส่งเสริมการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั 

ดา้นการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์า้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นทาํเล
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ท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบวา่ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์า้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา และดา้นทาํเลท่ีตั้ง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์า้นการส่งเสริมการตลาดของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลพัธ์ 

1 

ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยด์า้น
ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ T-Test 0.041 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.886 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.010 ยอมรับ 
การศึกษา F-Test 0 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0 ยอมรับ 

ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยด์า้น
ราคาของผู ้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ T-Test 0.030 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.258 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0 ยอมรับ 

ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยด์า้น
ทาํเลท่ีตั้งของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ T-Test 0 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.553 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.046 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0.001 ยอมรับ 

ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เพศ T-Test 0.034 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.261 ปฏิเสธ 
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ซ้ืออสังหาริมทรัพยด์า้น
การส่งเสริมการตลาด
ของผู ้บ ริโ ภคใ นเข ต
กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ F-Test 0.665 ปฏิเสธ 

การศึกษา F-Test 0.002 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0.364 ปฏิเสธ 

 
อภิปรายผล 

 ลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลจะเป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
กาํหนดตลาดเป้าหมาย  ดงันั้นจากผลการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร
จาํนวน 400 คนพบวา่ 
 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านทาํเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานพทัธ์ จนัทร์สุกรี (2557) ท่ี
ศึกษาเร่ืองของ เพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต
ปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจต่างกนั 
เพราะ การมอง คิด การตดัสินใจ และการแสดงพฤติกรรมของแต่ละเพศนั้นแตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านทาํเลท่ีตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวรรณ รุจิเวชนนัท ์(2554) ท่ี
ศึกษาเร่ืองของ อายุท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้การตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยบ์ริเวณโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสะพานตากสินไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาพบวา่ ช่วงอายุแต่ละช่วงท่ี
แตกต่างกนัยอ่มส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจท่ีต่างกนั 
 ปัจจัยด้านสถานภาพแตกต่างกันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
อสังหา ริมทรัพย์ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านทํา เล ท่ีตั้ งของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่าง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ นลินณรัตน์ ปิติธราพงษ์ (2551) ท่ี
ศึกษาเร่ืองของ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โครงการ 
เอสแอนดเ์อส สุขมุวทิ คอนโดมิเนียม ของบริษทั เอสแอนดเ์อส สุขุมวทิ จาํกดั แตกต่างกนั  
 ปัจจัยด้านการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยด์้านผลิตภณัฑ์ด้านราคา ด้านทาํเลท่ีตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนีย ์เจษฎาวรางกล 
(2553) ท่ีศึกษาเร่ืองของระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ 
ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) แตกต่างกนั จากการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษา
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เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัไปตามระดบัความรู้และ
ประสบการณ์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีจบการศึกษาในระดบัสูงจะมีขอ้มูลและเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือท่ีมากกวา่ 
 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
อสังหา ริมทรัพย์ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านทํา เล ท่ีตั้ งของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรวรรณ รุจิเวชนันท์ (2554) ท่ี
ศึกษาเร่ืองของ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีแนวโนม้การตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยบ์ริเวณโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสะพานตากสินแตกต่างกนั จากการศึกษาพบว่า รายได้เป็นตวัแปรท่ี
กาํหนดความสามารถในการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้ น ควรคํานึงถึงปัจจัยต่างๆในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์เช่น วสัดุท่ีใชมี้คุณภาพ ราคาท่ีมีความคุม้ค่า สภาพแวดลอ้ม
รอบๆโครงการมีความปลอดภัย น่าอยู่ รวมถึงการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็น
ภาพรวมกวา้งๆ ผูท่ี้ทาํการศึกษาต่ออาจจะศึกษาโดยเจาะจงประเภทอสังหาริมทรัพย์
เช่น บา้นเด่ียว คอนโด หรือทาวน์เฮาส์ เป็นตน้ วา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทไหน 

2. ในการวจิยัเป็นการสาํรวมกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังต่อไป
อาจจะศึกษาผูบ้ริโภคท่ีอยูต่่างจงัหวดั เพื่อเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในการขยายธุรกิจไปยงัต่างจงัหวดั 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

331 

 

 
บรรณานุกรม 

เจตน์สุระ วงศว์เิชียร. ‚ทิศทางแนวโนม้เศรษฐกิจ ปี 2557.‛ ธนัวาคม 2556 (Online) Available 
 http://www3.alife.co.th/web/article.php?catid=23&id=153 
จุฑาทิพย ์ศงัขะธร. ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องผูส้นใจซ้ือจากการ

ขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี.‛ รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ , หลกัสูตรปริญญา 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , มหาวทิยาลบัเชียงใหม่ , 2548. 
ชัชวาล เวศย์รุตม์. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ , หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาชาวชิาประกอบการ , มหาวทิยาลยัศิลปากร , 2553. 

ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ. IMC & Marketing communication: กลยทุธ์ส่ือสารการตลาด. กรุงเทพฯ:   
บริษทั ทิปป้ิง พอยทจ์าํกดั , 2546 

ไซม่อน โชติอนันต์ พฤทธ์ิพรชนัน. ‚การส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC- Integrated 
Marketing Communication).‛ ตุลาคม 2557 (Online) Available  

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/3 4 1 -imc-integrated-
marketing-communication.html   

ฐานพทัธ์ จนัทร์สุกร. ‚กลยทุธ์การตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของ 
ผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑล.‛  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 2557 (เดือนพฤษภาคม -

สิงหาคม 2557): 267-278. 
ธเนศ ยคุนัตวนิชชยั. “การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ IMC (Integrated Marketing  
Communications).” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 2553 (เมษายน - มิถุนายน): 

99-115. 
นเรศร์ ภูฆงั. ‚ภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.).‛ วารสาร 

การเงินการลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ. 2555 (ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3): 281-300. 
นลินณรัตน์ ปิติธราพงษ.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยป์ระเภท 
 คอนโดมิเนียมกรณีศึกษา โครงการ เอสแอนด์เอส สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร.” ภาค

นิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด , 2551. 
หน่ึงฤทยั เนาวค์าํ. ‚อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัทางการ .‛ 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร. 2556 (เมษายน  -  มิถุนายน): 1-24. 
บณัฑูรย ์ไชยอนงคศ์กัด์ิ. ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นโครงการอสังหาริมทรัพย.์‛  

http://www3.alife.co.th/web/article.php?catid=23&id=153
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/341-imc-integrated-marketing-communication.html
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/341-imc-integrated-marketing-communication.html


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

332 

 

 วทิยานิพนธ์สาขาวชิาสถาปัตยกรรม, หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต ,  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั , 2554. 
ประไพ แสงประสิทธ์ิ. ‚กลยุทธ์การตลาดโครงการบา้นเด่ียวระดบับนในเขตกรุงเทพมหานคร

และ ปริมณฑล.‛ รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ สาขาวิชานวตักรรมการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ,  ค ณ ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ผั ง เ มื อ ง , 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2554. 

ปณิศา มีจินดา. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร , 2553. 
ฝ่ายการตลาดผูล้งทุนบุคคลตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 9 Guru มองทิศเศรษฐกิจ

การลงทุน 2557. กรุงเทพฯ: The Stock Exchange of Thailand  , 2557 
พงศ์พร ไชยจรัส. ‚การศึกษาปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจดัการเชิงกลยุทธ์ ในธรุกิ

 อสังหาริมทรัพย ์- กรณีศึกษา โครงการของคอนโดมีเนียม บริษทั เอเช่ียนพร็อพเพอร์ต้ี 
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน).‛ รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ บณัฑิตวทิยาลยั  

สาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย , 2554. 
พุทธชาติ ทองศรีจนัทร์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ 
 อสังหาริมทรัพยร์อการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
 ปริมณฑล : กรณีศึกษาบ้านและคอนโดมิเนียม.” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสร, 

ปริญญา เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 
2549. 

ภานุพล มารักษ์ใ “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ขายทอดตลาดขอล
ประชาชน จากสํานักงานบังคับคดี อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่.” รายงาน
การศึกษาคน้ควา้อิสระ , หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , มหาลยัแม่โจ ้, 2552. 

ภฐัฬเดช มาเจริญ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี , 2555. 

วรวรรณ รุจิเวชนันท์. ‚ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ืออสังหาริมทรัพย์บริเวณ
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสะพานตากสิน.‛ สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจดัการ) , 
บณัฑิตวทิยาลยั , มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 2554. 

วรเดช พรเบญจภกัด์ิกุล. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายประเภท 
อสังหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ , บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต , มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ , 2552. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

333 

 

วิทว ัส  รุ่ง เ รืองผล.  “พฤติกรรมการรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพย.์” วารสารบริหารธุรกิจ. 2552 (ตุลาคม-ธนัวาคม): 8-28. 

วมิลพรรณ อาภาเวท. หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:  
โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์ , 2553. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพพ์ฒันาศึกษา, 2538. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2552. 
สํานกัทะเบียนกลาง. ‚จาํนวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

ต่างๆ ตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556.‛ ธนัวาคม 2556 
(Online) Available http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat56.html  

สุนีย ์เจษฎาวรางกูล. ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงั
ทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน).‛ วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ.์ 2552-2553 (เดือน ตุลาคม-มกราคม): 105-117. 
TerraBKK.com. ‚เหตุผลหลกัท่ีคนซ้ือคอนโด และส่ือโฆษณาท่ีเขา้ถึงมากท่ีสุด.‛ สิงหาคม 

2557 (Online) Available http://terrabkk.com/news/เหตุผลหลกัท่ีคนซ้ือคอน/ 
 
 
 

  

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat56.html
http://terrabkk.com/news/เหตุผลหลักที่คนซื้อคอน/


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

334 

 

การรับรู้นวตักรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปแบรนด์กาโด้ 
INNOVATION PERCEPTION AFFECTING THE PURCHASING 

DECISION 
OF CADEAU BRAND 

 

สิญาภา  คาํมา1  ดร.สุมาลี  สวา่ง2   
 

 
 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้นวตักรรมและการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีมีนวตักรรมด้านเน้ือผา้และนวตักรรมการ
ออกแบบของแบรนดก์าโด ้นอกจากนั้นยงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้นวตักรรมกบัการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนดก์าโดอี้กดว้ย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นลูกค้าแบรนด์กาโด้ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล(ยกเวน้สมุทรปราการ)จาํนวน 400 ชุด 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, T-Test, 
Anova และ Correlation 

ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพสมรสแลว้ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน ท่ีมีช่วง
รายได ้15,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ต่อปัจจยัการสนใจรูปแบบ
นวตักรรมดา้นการชอบเส้ือผา้เด็กท่ีมีนวตักรรมมากท่ีสุด โดยท่ีระดบัการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัการ
ตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการวา่นวตักรรมท่ีใชบ้นเส้ือผา้ไม่สร้างความระคายเคืองขณะสวมใส่มี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

ผลจาการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
รับรู้นวตักรรมและการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปแบรนด์กาโดท่ี้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยท่ีอายแุละรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรมท่ีแตกต่างกนัในทุกปัจจยั 
และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนดก์าโดท่ี้แตกต่างกนัมาก
ท่ีสุด อีกทั้งการรับรู้นวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนด์กา
โด ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ทุกปัจจยั ซ่ึงส่วนใหญ่ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ค าส าคัญ : นวตักรรม , การรับรู้ , การตดัสินใจซ้ือ , เส้ือผา้สาํเร็จรูป 
 

1นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 

            This thesis aims to study the demographic characteristic that affecting the innovation 
perception and purchasing decision in innovative textile and innovative design of Cadeau 
brand. Moreover, to study the correlation between innovation perception and purchasing 
decision of Cadeau innovative too. By used questionairs to collect 400 sample datas from 
Cadeau’s customers located  in Bangkok and perimeter(except Samutprakarn). The 
instruments for analysis datas are frequency, percentage, mean, standard diviation, Anova 
and correlation 
            The result showed that the majority were female, between 26-30 years old, Bachelor’s 
degree education and married. In the most case, respondents who as careers at private 
companies : income range between 15,001-30,000 baht have the highest perception level in 
selective attention factor is innovative in children wear and the highest purchasing decision 
level in problem recognize factor is concern in innovative that not irritating when wearing. 
            Result of hypothesis testing founded the different of demographic characteristic 
factors affecting the  innovation perception and purchasing decision in the different way by 
significant 0.05. The different age and income factors affect to different of innovation 
perception in all factors. And different status affect to different purchasing decision most of 
all. The innovation perception is positive correlate with purchasing decision by significant 
0.01 which the most correlate level is moderate.   
KEYWORD : innovation , perception , purchasing decision , cloth  
 
บทน า  
 สถานการณ์ตลาดโลกในปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางธุรกิจกนัอย่างรุนแรง ธุรกิจเส้ือผา้
สําเร็จรูปอยู่ในส่วนของธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่มและส่ิงทอ จากขอ้มูลสถิติภาพรวมสถานการณ์
อุตสาหกรรมส่ิงทอเดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2557 การส่งออกเพิ่มข้ึน 0.85% เม่ือเทียบกบัปี 
2555-2556 ท่ีติดลบอยา่งต่อเน่ืองคือ -10.36% และ -4.26%  ตามลาํดบั และจากขอ้มูลโรงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยในไตรมาสท่ี 1/2557 โรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ(ใหม่)มีจาํนวน 25 ราย แต่ในทางกลบักนัมีผูป้ระกอบการรายเดิม 12 รายท่ีตอ้ง
ยกเลิกกิจการไป เม่ือเทียบจาํนวนแลว้อตัราสูงเกือบคร่ึงของจาํนวนกิจการใหม่ ทาํให้เล็งเห็น
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ถึงสถานการณ์ของธุรกิจน้ีว่ามีการแข่งขนัและเขา้-ออกในธุรกิจน้ีสูง ผูป้ระกอบการจึงตอ้ง
พยายามปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจใหม้ากท่ีสุด 
            ประกอบกบัแนวคิดเร่ืองการพฒันาและขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยนวตักรรม(Innovation)  ซ่ึง
พรสถิตย ์จนัทร(2551) กล่าวถึง Drucker(2002) มีแนวคิดวา่ “Innovate or die” นวตักรรม
สามารถเป็นปัจจยัท่ีสามารถบ่งช้ีหรือกาํหนดการดาํรงอยู่หรือลม้ตายในธุรกิจนั้นๆได ้ ใน
ระดบัสากลนวตักรรมเป็นกลยุทธ์ท่ีไดรั้บการตระหนกัและให้ความสําคญัในอนัดบัตน้ๆ หาก
ผูป้ระกอบการนาํแนวคิดเร่ืองนวตักรรมมาประยกุตใ์ชก้บัเส้ือผา้สาํเร็จรูปให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึง
อรรถประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพราะธุรกิจเส้ือผา้สาํเร็จรูปในสายตาผูบ้ริโภคไม่ไดเ้กิดจากการผลิต
ท่ีมีคุณภาพเพียงอยา่งเดียวแต่รวมไปถึงการออกแบบท่ีมีความสร้างสรรค ์ เปล่ียนแปลงเพื่อให้
ทนัยคุทนัสมยัตรงตามความ เหมาะสมกบับุคลิก หรือสร้างบุคลิกให้กบัผูบ้ริโภคสวมใส่แลว้มี
ความรู้สึกท่ีดีกบัสินคา้และมีความภาคภูมิใจท่ีไดซ้ื้อไดใ้ส่เส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนดน์ั้นๆ  
            จากแนวคิดเร่ืองการประยุกต์ใช้นวตักรรม แบรนด์เส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีใช้แนวความคิด
เร่ืองนวตักรรมอยู่แล้วในตลาด คือ เส้ือผา้เด็กแบรนด์ Cadeau Paris ท่ีได้นํานวตักรรมมา
ประยุกตใ์ชก้บัสินคา้  2 ดา้น คือ ดา้นเน้ือผา้และดา้นการออกแบบ ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีคิดคน้
ข้ึนมาเฉพาะสําหรับเด็ก ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัการรับรู้นวตักรรมส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนดก์าโดใ้นคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ในการนาํมาปรับปรุงเพื่อกาํหนดกล
ยุทธ์และพฒันาสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้เหนือกว่าคู่แข่ง นาํมาซ่ึงผล
ประกอบการท่ีเป็นท่ีน่าพอใจของผูป้ระกอบการ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
            1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้นวตักรรมดา้นเน้ือผา้
และนวตักรรมการออกแบบแบรนดก์าโด ้
            2.เพื่อศึกษาถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูป
แบรนดก์าโด ้
            3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้นวตักรรมทั้ งด้านเน้ือผ้าและด้านการ
ออกแบบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนดก์าโด ้
สมมติฐานการวจัิย 
            1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการรับรู้นวตักรรมดา้นเน้ือผา้และนวตักรรมการ
ออกแบบแบรนด ์  กาโด ้
            2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนดก์าโด ้
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3. การรับรู้นวตักรรมด้านเน้ือผ้าและนวตักรรมการออกแบบแบรนด์กาโด้มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปแบรนดก์าโด ้
ขอบเขตการวจัิย 
             ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เป็นลูกคา้ของเส้ือผา้เด็กสาํเร็จรูปแบรนด์กาโด้
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด 17 สาขา(กรุงเทพ,นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม) ซ่ึงไม่
ทราบจาํนวนประชากร โดยใช้ตารางคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเทียบจากตารางของ Taro 
Yamane ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งท่ี 5% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  จะ
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
            โดยศึกษาถึงการรับรู้นวตักรรมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปแบรนด์กาโด้
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ของแบรนด์น้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative survey)โดย
การทาํการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, T-Test, Anova และ Correlation 

กรอบแนวความคิด 
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 การศึกษา 
 รายได ้
 สถานภาพ 

 

การตดัสินใจซื้อเส้ือผ้าส าเร็จรูปทีม่นีวตักรรม

(นวตักรรมด้านเนือ้ผ้าและด้านการออกแบบ)  

 การตระหนกัถึงปัญหา      

 การคน้หาขอ้มูล  

  การประเมินทางเลือก  

 การตดัสินใจซ้ือ  

 การประเมินหลงัการซ้ือ  

Resource : Kotler & Keller 2009 

การรับรู้นวตักรรมในเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

(นวตักรรมด้านเนือ้ผ้า และด้านการ

ออกแบบ) 

 การรับทราบรูปแบบนวตักรรม 

 การสนใจรูปแบบนวตักรรม  

 การตีความรูปแบบนวตักรรม  

 การจดจาํรูปแบบนวตักรรม 

Resource : Klapper 1980 
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นวตักรรมของแบรนด์กาโด้  

            นวัตกรรมเนื้อผ้า คือ การเคลือบสารสกดัจากเมล็ดดอกทานตะวนับนผืนผา้ท่ีจะนาํไป
ตดัเยบ็ออกมาเป็นเส้ือผา้สําเร็จรูป เรียกนวตักรรมน้ีวา่ Sunflower Soft (ซนัฟลาวเวอร์ซอล์ฟ) 
ประโยชน์มีดงัน้ี 
   1. ช่วยใหผ้า้นุ่มข้ึน 2. อุดมไปดว้ยวติามินอี ช่วยใหผ้วินุ่มชุ่มช้ืน 
   3. ช่วยลดกล่ินอบัช้ืน 4. ช่วยยบัย ั้งแบคทีเรีย 
   5. ไม่มีสารตกคา้ง  6. Eco friendly (เป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม) 
             นวัตกรรมการออกแบบ คือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆด้านการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงพฒันารูปแบบของเส้ือผา้เดิมท่ีเป็นอยู่ให้ต่างไปจากเดิม ให้เกิดความสวยงามแปลก
ใหม่กบัเส้ือผา้แบบนั้นๆ ไม่วา่จะในเป็นดา้น การตดัเยบ็ การสร้างแบบ(แพทเทิร์น) การพิมพ์
ลายผา้ การออกแบบลายผา้  หรือแมก้ระทัง่การวาง concept ของการออกแบบ ซ่ึงมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
  1.  เส้ือผา้แบบผูใ้หญ่ยอ่ส่วน    
  2.  รูปแบบทนัสมยั/ไม่เชย    
  3.  ปกและสาบเส้ือสมสัดส่วนเส้ือผา้เด็ก  
   4.  กางเกงยนีส์ขาเดฟ     
  5.  มีลายเส้ือท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น   
   6.  เส้ือผา้แบบ Slim fit ใส่พอดี ตวัไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 
  7.  สวมใส่แลว้ทาํใหเ้ด็กมี Style, บุคลิกเป็นหนุ่ม 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้นวตักรรมดา้นเน้ือผา้
และนวตักรรมการออกแบบของแบรนดก์าโด ้

2. ทาํให้ทราบถึงทาํให้ทราบถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แบรนดก์าโด ้

3. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของการรับรู้นวตักรรมด้านเน้ือผา้และนวตักรรมการ
ออกแบบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์าโด ้

4. เพื่อส่งเสริมใหเ้ห็นความสาํคญัของนวตักรรม เพื่อนาํไปพฒันาเส้ือผา้สาํเร็จรูปต่อไป 
5. สามารถนาํผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการตลาดใน

องคก์ารได ้
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ผลการวจัิย 

 การศึกษาวจิยั เร่ืองการรับรู้นวตักรรมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปแบรนด์
กาโด(้Cadeau) จากผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 290 คน เพศ
ชายจาํนวน 110 คน มีอายุในช่วง 26 - 30 ปี การศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
มากท่ีสุด และสถานภาพสมรสแลว้ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนท่ีมีช่วงรายได ้
15,001 - 30,000 บาท 
  

 ผลการวเิคราะห์ระดับการรับรู้นวตักรรมแบรนด์กาโด้(Cadeau) 
ระดบัการรับรู้นวตักรรมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 

ปัจจัยการรับทราบนวตักรรม, ปัจจัยการตีความนวตักรรม และปัจจัยการจดจํารูปแบบ
นวตักรรม แต่ยกเวน้ปัจจยัการสนใจรูปแบบนวตักรรมซ่ึงมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมากเพียง
ปัจจยัเดียว 

 
ผลการวเิคราะห์ระดับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าทีม่ีนวตักรรมแบรนด์กาโด้(Cadeau) 
ระดบัการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั

การตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ, ปัจจยัการประเมินทางเลือก, ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ และ
การประเมินหลงัการซ้ือ แต่ยกเวน้การปัจจยัคน้หาขอ้มูลซ่ึงมีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบั
ปานกลางเพียงปัจจยัเดียว 

 
ผลการทดสอบข้อมูลตามสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรม

ดา้นเน้ือผา้และนวตักรรมการออกแบบ พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการรับรู้
นวตักรรมดา้นเน้ือผา้และนวตักรรมการออกแบบทุกปัจจยั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ท่ีมนวตักรรม พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ท่ีมี
นวตักรรมทุกปัจจยั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การรับรู้นวตักรรมดา้นเน้ือผา้และนวตักรรมการออกแบบ
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปแบรนด์กาโด ้พบว่า การรับรู้นวตักรรมมี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีนวตักรรม ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.01 ทุกปัจจยั 
และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ซ่ึงส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
การอภิปรายผล 

            การรับรู้นวตักรรม 
            ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรมซันฟลาวเวอร์ซอล์ฟ(ด้าน
เน้ือผา้)และนวตักรรมดา้นการออกแบบนั้น ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงจะมีการ
รับรู้มากกว่าเพศชาย โดยมีการรับรู้เพราะสนใจถึงการพฒันานวตักรรม อาจเน่ืองมาจากเป็น
นวตักรรมเส้ือผา้สาํหรับเด็ก จึงทาํใหเ้พศหญิงหรือผูเ้ป็นแม่มีความสนใจต่อนวตักรรมน้ี 
            ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไปมีการรับรู้นวตักรรมมากกวา่ช่วงอายุอ่ืนๆ โดยมี
การรับรู้ดา้นการจดจาํรูปแบบของนวตักรรมในภาพลกัษณ์ท่ีคิดวา่เด็กท่ีใส่เส้ือผา้ท่ีมีนวตักรรม
การออกแบบมีบุคลิกแตกต่างจากแบรนด์อ่ืน เน่ืองจากแบรนด์กาโด้ได้ให้ความสําคญัถึง
นวตักรรมการออกแบบท่ีมีความทนัสมยัและสร้างใหบุ้คลิกผูส้วมใส่ใหมี้ความแตกต่าง 
            ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีจะมีการรับรู้นวตักรรม
มากกว่าการศึกษาระดบัอ่ืน โดยมีการรับรู้เพราะมีความสนใจท่ีจะหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
นวตักรรมซันฟลาวเวอร์ซอล์ฟและนวตักรรมการออกแบบ แสดงว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูงหรือ
ความรู้มาก จะใหค้วามสาํคญักบัการสืบคน้ขอ้มูลในส่ิงท่ีใหค้วามสนใจ ซ่ึงขดัแยง้กบั ภทัรนิดา 
อกัษาถึง (2555) เร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ในการใช้บริการผ่านเวบ็ไซต์ Ensogo ของ
ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ลูกคา้ท่ีมีการการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้ใน
ดา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ Ensogo ไม่แตกต่างกนั แต่สอดคลอ้งกบั ดวงใจ พนัธ์พงษว์งศ ์
(2556) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบุคลิกภาพตราสินคา้เส้ือผา้ Greyhound และ  
Playhoung ท่ีพบวา่ การศึกษาสูงจะมีการรับรู้ท่ีสูงดว้ยเช่นกนั ในดา้นการรับรู้บุคลิกตราสินคา้
เส้ือผา้ ผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีการรับรู้บุคลิกตราสินคา้เส้ือผา้ Greyhound และ 
Playhound สูงกวา่ระดบัการศึกษาท่ีตํ่ากวา่ 
            ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว จะมีการรับรู้นวตักรรมโดยท่ีจะมีการ
จดจาํและอธิบายคุณสมบติัของนวตักรรมซัน ฟลาวเวอร์ซอล์ฟและนวตักรรมการออกแบบ
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้เพราะวา่ผูท่ี้เป็นลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีครอบครัวและมีลูกแลว้ จึงทาํให้มีการ
รับรู้ ใส่ใจเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้ท่ีเลือกซ้ือใหก้บัลูกไดดี้ 
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            ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ จะมีการรับรู้นวตักรรมโดยมีความสนใจถึง
การพฒันาและหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบันวตักรรมซันฟลาวเวอร์ซอล์ฟและนวตักรรมการ
ออกแบบ 
            ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 60,000 บาทข้ึนไป จะมีการรับรู้นวตักรรมโดยการ
ตีความว่า นวตักรรมซัน ฟลาวเวอร์ซอล์ฟและนวตักรรมการออกแบบมีความแตกต่างจาก
เส้ือผา้สําเร็จรูปสําหรับเด็กแบรนด์อ่ืนๆ มากกว่าผูท่ี้รายได้ท่ีต ํ่ากว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ จุฬา
ลกัษณ์ สุทิน (2552)  เร่ือง การรับรู้เก่ียวกบัก๊าช NGV และก๊าซ LPG ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 30,000 บาท จะมีการรับรู้การใชก้๊าซ NGV 
มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่น้ี ทาํใหเ้ห็นวา่ รายไดสู้งข้ึนยิง่ส่งผลต่อการรับรู้ท่ีสูงข้ึน 
 
            การตัดสินใจซ้ือ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีนวตักรรมซันฟลาวเวอร์ซอล์ฟ
(ดา้นเน้ือผา้)และนวตักรรมด้านการออกแบบนั้น ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและ
เพศหญิงมีการตดัสินใจซ้ือท่ีใกล้เคียงกนัมาก แต่โดยรวมแล้วเพศชายจะมีการตดัสินใจซ้ือ
มากกวา่เพศหญิง  โดยยอมท่ีจะจ่ายแพงกวา่ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้เด็กท่ีมีนวตักรรม ซ่ึงขดัแยง้
กบั กบั นภสัสร อติชาตนนัท ์(2555) เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ Ipad ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า เพศหญิงมี
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ Ipad มากกวา่เพศชาย แต่สอดคลอ้งกบัสุธีธิดา นิรชโรภาส (2547) เร่ือง 
การศึกษาความต้องการและปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของนักท่องเท่ียวทวีปเอเชีย
ตะวนัออกท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์เส้ือผา้สําเร็จรูปของไทย ท่ีพบว่า เพศชายมีการตดัสินใจซ้ือ
มากกวา่เพศหญิง โดยใหค้วามสาํคญัในรายละเอียดของสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 36 - 40 ปี จะมีการตดัสินใจซ้ือ โดยการคน้หาขอ้มูลจาก
แผน่พบัส่ือและงานโฆษณาต่างๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป มีการตดัสินใจซ้ือโดยการ
คน้หาขอ้มูลนวตักรรมจากอินเตอร์เนต  ส่ือโซเชียลต่างๆ แสดงว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมี
พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เนต เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีวิถีชีวิตของคนสมยัใหม่การใช้
อินเตอร์เนตเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมเพราะวา่ง่ายและสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้ง เทิดรัฐ แววศกัด์ิ 
(2556) เร่ือง การยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชั่นสําหรับ
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มท่ีจะ
บริโภคสินคา้คุณภาพดี 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

342 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีถานภาพสมรสแลว้  มีการตดัสินใจซ้ือโดยการยอมท่ีจะจ่ายแพง
กวา่ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้เด็กท่ีมีนวตักรรม  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจซ้ือโดยเห็นวา่นวตักรรมนวตักรรม
ซันฟลาวเวอร์ซอล์ฟและนวตักรรมการออกแบบมีความคุ้มค่าต่อการเลือกซ้ือ เน่ืองจาก
นวตักรรมน้ีสร้าง value added ให้เส้ือผา้มีคุณภาพมากข้ึนทั้งเน้ือผา้และดีไซน์ และซ่ึงเป็น
นวตักรรมท่ีไม่มีใครเหมือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กมลทิพย ์ศรีสุขใส (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรี กรณีศึกษาจงัหวดั กระบ่ี ท่ีพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรี โดยผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพเส้ือผา้ไดรั้บ 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 60,000 บาทข้ึนไป มีการตดัสินใจซ้ือโดยมีการ
ตระหนกัถึงปัญหาและความตอ้งการนวตักรรมท่ีช่วยใหผ้วิเด็กผูส้วมใส่นุ่มชุ่มช้ืนขณะสวมใส่  

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจซ้ือ 
การรับรู้นวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจในทุกๆปัจจยั โดยมีระดบั

ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง  เม่ือแยกความสัมพนัธ์ตามคู่ปัจจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี
การรับทราบนวตักรรมซนัฟลาวเวอร์ซอลฟ์และนวตักรรมการออกแบบจากการประชาสัมพนัธ์
และส่ือต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบั การคน้หาขอ้มูลจากการทราบขอ้มูลนวตักรรมขา้งตน้จาก
แผน่พบัส่ือ/งานโฆษณาต่างๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กบั กฤษฎา ช่อขาํ (2550) เร่ือง การรับรู้ขอ้มูล
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบวา่ การ
สร้างการรับรู้ ความเคล่ือนไหว ข่าวสารใหม่ๆของอีซูซุจากการะประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย
ช่องทาง เพื่อช่วยกระตุน้ให้เกิดการรับรู้นั้นมีความสําคญัต่อการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ให้
เกิดการต่ืนตวัและรับรู้ติดตามข่าวสารของแบรนด์อีซูซุ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการสนใจจากการชอบเส้ือผา้เด็กท่ีมีนวตักรรมซันฟลาวเวอร์
ซอลฟ์และนวตักรรมการออกแบบ มีความสัมพนัธ์กบั การประเมินหลงัการซ้ือวา่จะมีความพึง
พอใจกบัผลของนวตักรรมท่ีไดรั้บและตอ้งการบอกต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิรินดา ปัญญาสวสัด์ิ 
(2554) เร่ือง การรับรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ ท่ีพบวา่ การรับรู้ถึงปัญหา
สุขภาพ จะทาํให้มีการประเมินผลภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หากพอใจกบัผลท่ี
ได้รับจากผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนั้นๆแลว้มีแนวโน้มท่ีผูบ้ริโภคจะมีการบอกต่อ
และตอ้งการซ้ือซํ้ า 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีการตีความว่านวตักรรมซันฟลาวเวอร์ซอล์ฟและนวตักรรมการ
ออกแบบมีความแตกต่างจากเส้ือผา้สําเร็จรูปสําหรับเด็กแบรนด์อ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบั การ
ประเมินหลงัการซ้ือท่ีมีความรู้สึกถึงบุคลิกท่ีโดดเด่นของเด็กท่ีสวมใส่วา่แตกต่างจากแบรนด์
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ สุพรรณ สุริยะไชย (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัพพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคนํ้ าหอมแบรนด์เนมของกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีกล่าวว่า เน่ืองจากมนุษยมี์ความภาคภูมิใจตามลาํดบัขั้นความตอ้งการและแรงจูงใจ อีกอย่าง
หน่ึงคือตอ้งการใหต้นเป็นท่ียอมรับเป็นท่ีประทบัใจของผูอ่ื้น 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการจดจาํวา่ เด็กท่ีใส่เส้ือผา้ท่ีมีนวตักรรมการออกแบบดงักล่าวมี
บุคลิกท่ีแตกต่างจากแบรนดอ่ื์น มีความสัมพนัธ์กบั การประเมินหลงัการซ้ือท่ีมีรู้สึกถึงบุคลิกท่ี
โดดเด่นของเด็กท่ีสวมใส่วา่แตกต่างจากแบรนด์อ่ืนๆ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. แบรนด์ควรสร้างการรับรู้และให้ขอ้มูลนวตักรรมให้แก่ผูบ้ริโภคจากส่ือต่างๆให้มาก
ข้ึน เช่น จดัอบรมการรับรู้นวตักรรมแก่พนักงานขายเพื่อจะได้ให้ข้อมูลลูกค้าให้เห็นถึง
ประโยชน์ของนวตักรรม สร้างเวบ็ไซด์ของแบรนด์ ส่ือโซเซ่ียลต่างๆให้ตอบสนองกบัการรับ
ขอ้มูลข่าวสาร ของวถีิชีวิตแบบคนสมยัใหม่เพื่อท่ีจะไดมี้การเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและรับรู้ท่ีมาก
ข้ึน เป็นตน้ เน่ืองจากการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อแบรนด์กาโด้อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

2. ควรเน้นย ํ้าให้ชัดเจนมากข้ึนว่านวตักรรมซัลฟลาวเวอร์ซอล์ฟเป็นนวตักรรมท่ี
ปลอดภยัและไม่สร้างความระคายเคืองให้กบัเด็กผูส้วมใส่ โดยการจดักิจกรรม/ทาํคลิปการ
ทดสอบสารสกัดจากนวตักรรมซัลฟลาวเวอร์ซอล์ฟ เพื่อส่ือให้เห็นว่าเป็นนวตักรรมจาก
ธรรมชาติ ท่ีเป็นมิตรต่อผิวเด็กจริงๆ หรือจดักิจกรรมการแจกเส้ือตวัอย่างเพื่อให้ผูบ้ริโภค
ทดลองใช ้จะไดมี้ความเช่ือมัน่ในสินคา้  และสร้างการรับรู้ใหม่ให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ียงัไม่เคย
ใชม้าก่อน อาจส่งผลใหไ้ดลู้กคา้ในอนาคต เพราะจากระดบัการตดัสินใจซ้ือ  ดา้นการตระหนกั
ถึงปัญหามีการท่ีให้ความสําคญัถึงนวตักรรมท่ีไม่สร้างความระคายเคืองขณะสวมใส่อยู่ใน
ระดบัมากซ่ึงสูงกวา่ดา้นอ่ืนๆจากทั้งหมด 

3. ทางแบรนดค์วรออกแบบกลยทุธ์หรือส่ือสาร ใชว้ธีิท่ีสอดคลอ้งให้เขา้ถึง life style ผูท่ี้
มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 60,000 บาทข้ึนไปให้มากข้ึน โดย
มุ่งเน้นเร่ืองนวตักรรมเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีให้มีระดบัการรับรู้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยใช้ความ
ได้เปรียบจากนวตักรรมของแบรนด์ท่ีมีความแตกต่างจากตลาด  เพื่อนํามาซ่ึงระดับการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองการรับรู้และการตดัสินใจซ้ือต่อเส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีมี

นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง เพราะ พฤติกรรม ทศันคติ ความรู้สึก ความพึงพอใจ ความตอ้งการ
ผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

2. ควรมีการศึกษาและพฒันาเก่ียวนวตักรรมเส้ือผา้สําเร็จรูปให้มากข้ึน เพื่อการพฒันา
ธุรกิจขององคก์าร 

3. ส่งเสริมให้เห็นความสําคญัและนาํแนวคิดนวตักรรมให้มากข้ึน เน่ืองมีการหลัง่ไหล
เขา้มาของแบรนดคู์่แข่งจากต่างชาติ และประเทศไทยจะมีการเปิดสมาคมอาเซียน  เพื่อจะไดก้าํ
หนกลยทุธ์และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจได ้
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์และพฤติกรรมการซ้ือ 
ของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

THE  STUDY  OF  RALATIONSHIP  BETWEEN  CUSTOMER  RELATIONHIP 
  MANAGEMENT  AND  PURCHASING  BIHAVIOR  OF  BIG  CARD  IN   

NORTH – EAST  OF  THAILAND 
 

จุฬาลกัษณ์  เข่ือนขนัธ์1   ดร.สุมาลี  สวา่ง2   
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  กลุ่มตวัอยา่งวจิยัไดแ้ก่  สมาชิกบ๊ิกการ์ดท่ีมีอายุ 18  ปีข้ึน
ไป  อาศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจาํนวน  400  ตวัอยา่ง  โดยใชว้ิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  
(Questionnaire)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  ค่าร้อยละ (Percentages)  ความถ่ี  (Frequency)  
ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Chi-Square  และ Cramer’s V  โดยสรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  20-30  ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มี
อาชีพรับราชการ และ รายไดต้ ํ่ากวา่  10,000  บาท  ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการท่ีห้างฯบ๊ิกซี 1-2  คร้ัง/เดือน  
ใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังนอ้ยกว่า  1,000  บาท  ใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้  1-2  ชัว่โมง  
และใชบ้ริการในช่วงเวลา  10.00 – 12.00  น.  ส่วนใหญ่จะมาใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้กบัครอบครัว  
เลือกเขา้มาใชบ้ริการเน่ืองจากท่ีหา้งฯ บ๊ิกซีมีสินคา้ท่ีหลากหลายและเลือกซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคเป็น
ประจาํ  ในดา้นการบริหารลุกคา้สัมพนัธ์  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สมาชิกบ๊ิกการ์ดโดยรวมในระดบัมาก  โดยพึงพอใจดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด  
รองลงมาคือดา้นพนกังานและดา้นสิทธิพิเศษตามลาํดบั  และมีความจงรักภกัดีในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก   

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้   ใน
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  และการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของห้างบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
ของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
ค าส าคญั  การบริหารลูกคา้สมัพนัธ,์  ความพึงพอใจ,  ความจงรักภกัดี,  พฤติกรรมผูบ้ริโภค,  คา้ปลีก 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

349 

 

Abstract 
 

This  Research  aimed  to  study  of  Customer  Relationship  management and  
purchasing behavior  of  BIG card  members  in  North - East  Of  Thailand.  The  sample  
comprises  400  BIG  Card  members  who  are  18  years  old  or  higher  in  North - East  Of  
Thailand.  Questionnaires  were  used  as  the  instrument  to  collect  data.  The  data  were  
analyzed  by  using  the  statistical  methods  of  percentages,  frequency  and  mean.  
Hypotheses  were  tested  by  Chi-square  test  and  Cramer’s V. Result  of  the  study  are  as  
follows  :  Most  of  the  respondents  were  female,  in the  age  group  of  20  to  30  years  
old,  bachelor’s  degree  graduates, working  in  Government,  a  monthly  income  of  under  
10,000  bath,  and  married.  Most  of  the  respondents purchased  products  and  service 1-2 
times  a  month.  They  spent  under  1,000  bath  per  visit.  They  spent  1 to 2  hours  
shopping  and  usually  buy  products  during  10.00-12.00 am. The  respondents shopped  
with  family.  They  preferred  to  shop  at  superstore  because availability  of  a  diversity  of  
product. Most of  the respondents  expressed  their  opinions  toward  the  Customer  
Relationship  management  activity  of  BIG  card  in  the  overall  in  terms  of  satisfaction  
at  the  high   level,  the most effective  satisfaction  is place, employee  and  preferential  
treatment  at  the  high  level. And  in  terms  of  loyalty  at  the  high  level. 
Customers  who  difference  in  the  demographical  characteristics  of  gender, Age,  
education background,  occupation,  income,  marital  status,  and  number  of  family  
members  had  relationship  with  purchasing  behavior of  BIG card  members  in  North - 
East  Of  Thailand  at  the  statistically  significant  level  of  0.05. Customer  Relationship  
Management  activity  of  BIG  card  had  relationship  with  purchasing  behavior of  BIG 
card  members  in  North - East  Of  Thailand  at  the  statistically  significant  level  of  0.05 
 
KEYWORD  :  Customer  Relationship  Management, CRM,  customer  behavior,  
satisfaction,  loyalty,  retail  
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1.  บทน า 
จากการเปิดการค้าเสรีและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล  ส่งผลต่อ

สถานการณ์การแข่งขนัและการเจริญเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกเป็นไปแบบกา้วกระโดด  เน่ือง
ดว้ยมีต่างชาติเขา้มาร่วมลงทุน  และไดมี้การนาํความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเขา้มา
ช่วยดาํเนินให้ธุรกิจมีความทนัสมยัมากข้ึน  ประกอบกบัการลงทุนในการดาํเนินกิจการและมี
ประสบการณ์สูง  จึงไดพ้ฒันาธุรกิจคา้ปลีกให้ครอบคลุมไปเกือบทุกพื้นท่ีในประเทศไทยได้
อย่างรวดเร็วโดยส่วนใหญ่  ขนาดมาตรฐานของไฮเปอร์มาร์เก็ตจะอยู่ท่ีประมาณ 8,000 – 
15,000 ตารางเมตร  แต่เน่ืองจากกฎหมายและราคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนในบางอาํเภอ  หรือบางเขตใน
จงัหวดัท่ีสําคญัๆ รวมถึงมีการต่อต้านจากคนในท้องท่ีในบางจงัหวดั ผูป้ระกอบการจึงได้
พฒันารูปแบบใหม่ใหมี้ขนาดเล็กลงท่ีเรียกวา่ร้านสะดวกซ้ือ  มีพื้นท่ีประมาณ  300  ตารางเมตร 
ขยายไปยงัชุมชนต่างๆ  โดยท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นมีสัดส่วนใหญ่ท่ีสุดในตลาดร้านสะดวกซ้ือใน
ประเทศ  มีมากว่า  6,800  สาขาทัว่ประเทศ  ตามมาด้วย  เทสโก้  โลตสั  เอ็กซ์เพลส  ท่ีมี
ประมาณ  850 สาขา  ทั้งเซเวน่อีเลฟเวน่ และเทสโก ้ โลตสั  เอ๊กเพลส  มีแผนท่ีจะเพิ่มจาํนวน
สาขาอีกประมาณ  500  และ  200  สาขาต่อปีตามลาํดบั  ซ่ึงทั้ง  2  รายครองสัดส่วนใหญ่ท่ีสุด
ในตลาดร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย 

เห็นไดว้า่ในปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน  บริษทั
คา้ปลีกต่างๆเร่งขยายสาขาให้กระจายครอบคลุมไปทัว่ประเทศ  ไม่ใช่เฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ
เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา  อีกทั้งธุรกิจคา้ปลีกยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมีมูลค่ามหาศาลและ
ตลาดเจริญเติบโตข้ึนทุกๆปี  ซ่ึงขอ้มูลจากกรมการคา้ภายใน ในปี 2555 มูลค่าเงินของธุรกิจคา้
ปลีกมีมูลค่ารวม  2,399,377  ลา้นบาท  ซ่ึงเติบโตจากปีพ.ศ.  2554  10%  และสมาคมคา้ปลีก
แห่งประเทศไทยคาดการวา่ จะเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเร่ือยๆไม่ตํ่ากวา่  6 - 7 %   ทาํให้ผูบ้ริหาร
ต่างก็คิดกลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆข้ึนมาเพื่อใชดึ้งดูดความสนใจของลูกคา้ให้เขา้มาใช้
บริการในห้างฯของตน  นอกจากน้ีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารให้มีความ
ทนัสมัยและรวดเร็วมีส่วนทาํให้คู่แข่งสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆได้รวดเร็วยิ่งข้ึน  คู่แข่ง
สามารถออกสินคา้และโปรโมชัน่เดียวกนัไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว  ดงันั้น  การบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์  (Customer  Relationship  Management  :  CRM)  จึงกลายมาเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสร้างกาํไรระยะยาว  โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีกประเภทไฮเปอร์
มาร์เกต  จะเน้นการทาํกิจกรรมเพื่อกระตุน้ยอดขายผ่านรอยลัต้ีโปรแกรม  ซ่ึง  “บตัรสะสม
แตม้”  เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีทุกห้างฯ นาํมาใช้  และบริษทับ๊ิกซี  
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  จาํกดั  (มหาชน)  ถือไดว้า่เป็นคู่แข่งท่ีมีบทบาทสําคญัอย่างมากรายหน่ึงใน
ธุรกิจคา้ปลีก  จากการจดัลาํดบัของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  บ๊ิกซี  ซุปเปอร์มาเก็ต  จาํกดั  เป็น
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ผูน้าํตลาดอนัดบัท่ี  2  รองจากเทสโก ้ โลตสั เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด  บ๊ิกซีไดเ้พิ่มกลยุทธ์การทาํบตัรสมาชิก ในปีพ.ศ.  2552  โดยใชช่ื้อว่า
บตัรสมาชิกบ๊ิกการ์ดข้ึนเพื่อให้สิทธิประโยชน์กบัลูกคา้บ๊ิกซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  แต่ทุกวนัน้ี
ไม่ใช่แค่บ๊ิกซีเท่านั้นท่ีออกกลยุทธ์บตัรสมาชิกข้ึนเพื่อเอาใจลูกคา้  แทบจะเรียกไดว้า่ทุกห้างฯ
คา้ปลีกต่างก็ออกบตัรสมาชิกเพื่อดึงดูดลูกคา้ดว้ยกนัทั้งนั้น  โดยทั้งหมดมีจุดร่วมเหมือนกนัคือ
สะสมแตม้เพื่อใชแ้ลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ท่ีสําคญัเพื่อเพิ่มยอดสมาชิกโดยเร็ว  ทุกบตัรจึงไม่
มีการเสียค่าสมคัร  ทาํใหลู้กคา้ 1 คนสามารถเป็นสมาชิกก่ีห้างฯก็ได ้  ดงันั้นความแตกต่างของ
แต่บตัรคือเง่ือนไขการรับสิทธิประโยชน์และการจดัโปรโมชัน่ต่างๆท่ีตอบสนองต่อความพึง
พอใจของจึงเป็นตวัดึงดูดให้สมาชิกมาใช้จ่ายท่ีห้างฯนั้นเป็นประจาํ  และไม่เปล่ียนใจไปใช้
บริการท่ีห้างฯอ่ืน  จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์การบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์  ของหา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  วา่จะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ลูกค้าผู ้ถือบัตรสมาชิกบ๊ิกการ์ดหรือไม่   อย่างไร  ซ่ึงผลการวิจัยจะช่วยให้ข้อมูลแก่
ห้างสรรพสินคา้ขายปลีก  หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีสนใจ ในการพฒันาการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2. ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาวจิยัเร่ือง  “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และพฤติกรรม
การซ้ือ ของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  (survey  
Research)  ท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended  Questionnaire) เพื่อศึกษาการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ อนัประกอบไปดว้ยความพึงพอใจในกลยทุธ์ดา้นรางวลั,  สิทธิพิเศษ,  
การส่ือสาร,  พนกังาน,  สถานท่ี  และความจงรักภกัดีของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อนั
ประกอบไปดว้ย  ความถ่ีในการใชบ้ริการ,  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังโดยประมาณ,  
เวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังโดยประมาณ,  ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด,  บุคคล
ท่ีมกัพามาใชบ้ริการท่ีหา้งสรรพสินคา้ดว้ยกนัเป็นประจาํ,  เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการเลือกเขา้มา
ใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้  และสินคา้ท่ีเลือกซ้ือเป็นประจาํ   
ขอบเขตประชากร   ประชากรท่ีใชศึ้กษา  คือ ผูบ้ริโภคท่ีถือบตัรสมาชิกบ๊ิกการ์ด ของ
หา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์    อาย ุ 18  ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทั้งเพศชาย และเพศหญิง   ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีอาํนาจในการตดัสินใจใน
การซ้ือไดด้ว้ยตนเอง  
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 ขนาดตัวอย่าง   ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ  ผูบ้ริโภคท่ีถือบตัรสมาชิกบ๊ิกการ์ด ของ
หา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซ่ึงจากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2557 บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 7.6 ลา้นคน ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งหมด 19 สาขา ไดแ้ก่  กาฬสินธ์ุ  นครพนม  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  
อาํนาจเจริญ  อุดรธานี  เลย  ขอนแก่น  โคราช  ชยัภูมิ  บุรีรัมย ์ มหาสารคาม  ยโสธร  ศรีสะเกษ  
สกลนคร  สุรินทร์  อุดรธานี  อุบลราชธานี  และวารินชาํราบ  แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน
ประชากรท่ีถือบตัรสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีแน่นอน  งานวจิยัในคร้ังน้ีจึง
ใชก้ารกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยการคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน  โดย
กาํหนดขนาดความเช่ือมัน่ 95%  ความผดิพลาดไม่เกิน 5%  เม่ือใชต้ารางการกาํหนดขนาด
ตวัอยา่งของ  Yamane  จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2548)  
วธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่งมีลาํดบัขั้นตอนในการสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Sampling) ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือก
กลุ่มตวัอยา่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ขั้นตอนท่ี 2  ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (simple  Random  Sampling)  โดยจบั
ฉลากเลือกบ๊ิกซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 4 สาขา จาก 19  สาขา ไดด้งัน้ี  อุดรธานี ขอนแก่น 
สกลนคร และ อุบลราชธานี 
 ขั้นตอนท่ี 3 ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience) ซ่ึงเป็น Non-
probability โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลตามกลุ่มตวัอยา่งตามสาขาของบ๊ิกว ี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ท่ีระบุขา้งตน้ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถามในระหวา่งช่วงเดือน มกราคม  พ.ศ.   2558 
 
3.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษะทางประชากรศาสตร์  กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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4.  สมมติฐานการวจัิย 

1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได ้ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.  การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
5.  กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

ภาพที ่ 1  กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของสมาชิก บ๊ิกการ์ดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพื่อนาํไปใช้ในการตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ทางการตลาดมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัลูกคา้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อสินค้า 

  1. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

  2. จาํนวนเงินท่ีใชจ่้าย 

  3. ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 

  4. ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด 

การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 

1.  ความพึงพอใจของลูกคา้ 

     -  ดา้นสิทธิพิเศษ 

     -  ดา้นรางวลั 

     -  ดา้นการส่ือสาร 
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2. ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพื่อนาํ
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษะทางประชากรศาสตร์  กบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดท้ราบวา่ลูกคา้แต่ละ
คนมีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร  สามารถนาํไปปรับใชก้บักลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆในอนาคต
ได ้

4. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  กบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพื่อนาํไปในการกาํหนดกลยุทธ์การ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของหา้งฯในอนาคต 

5.  เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้วจิยัในอนาคต 
 
7.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวจัิย  

ผลจากการวิจยัขอ้มูล  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และ
พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สรุปผลไดด้งัน้ี 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  20-30  ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มี
อาชีพรับราชการ  รายไดต้ ํ่ากวา่  10,000  บาทและมีสถานภาพสมรสแลว้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการท่ีห้างฯบ๊ิกซี 1-2  คร้ัง/เดือน  ใชจ่้ายในการ
ซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังนอ้ยกวา่  1,000  บาท  ใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้  1-2  ชัว่โมง  และใช้
บริการในช่วงเวลา  10.00 – 12.00  น.  ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้ากับ
ครอบครัว  เลือกเขา้มาใชบ้ริการเน่ืองจากท่ีห้างฯบ๊ิกซีมีสินคา้ท่ีหลากหลานและเลือกซ้ือเคร่ือง
อุปโภคบริโภคเป็นประจาํ 

ในด้านการบริหารลุกคา้สัมพนัธ์  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด (X  = 
3.93)  รองลงมาคือดา้นพนกังาน  (X = 3.80)   และดา้นสิทธิพิเศษตามลาํดบั  (X = 3.66) 
ตามลาํดบั  ส่วนในดา้นความจงรักภกัดี  ผูต้อบแบบสอบถามมีความจงรักภกัดีในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  (X = 3.42) โดยลูกคา้มีความจงรักภกัดีมากท่ีสุดในดา้นเช่ือถือและไวว้างใจว่า
สิทธิพิเศษท่ีบ๊ิกซีมอบให้ดีท่ีสุด  (X = 3.56) รองลงมาคือมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกบ๊ิก
การ์ด  (X = 3.53)  และนึกถึงบ๊ิกซีเป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ (X = 3.50)  ตามลาํดบั 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบั
การศึกษา  อาชีพ  และรายได ้ ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิก
การ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ยกเวน้ดา้นเพศท่ีพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05   

การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี2  การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของหา้งบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
อนัไดแ้ก่  ดา้นรางวลั    ดา้นสิทธิพิเศษ  ดา้นการส่ือสาร ดา้นพนกังาน  ดา้นสถานท่ี  และดา้น
ความจงรักภกัดีในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
การอภิปรายผล 

ผลจากการวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และ
พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  สามารถอภิปรายผลโดยมี
การนาํเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงไดด้งัน้ี  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการท่ีห้างฯบ๊ิกซี 1-2  คร้ัง/เดือน ใช้จ่ายในการ
ซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังนอ้ยกวา่  1,000  บาท  ใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้  1-2  ชัว่โมง  และใช้
บริการในช่วงเวลา  10.00 – 12.00  น.  ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้ากับ
ครอบครัว  เลือกเขา้มาใชบ้ริการเน่ืองจากท่ีหา้งฯ บ๊ิกซีมีสินคา้ท่ีหลากหลายและเลือกซ้ือเคร่ือง
อุปโภคบริโภคเป็นประจาํ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสาธินี  แซ่ตั้ง  (2553)  ศึกษาเร่ือง  
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการจดัโปรโมชัน่บตัรสมาชิกของห้างสรรพสินคา้ขาย
ปลีกขนาดใหญ่  กรณีศึกษา  เปรียบเทียบห้างเทสโกโ้ลตสัและห้างบ๊ิกซีซุปเปอร์มาร์เก็ต  ใน
เขตจงัหวดันนทบุรี  พบวา่  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้โดยเฉล่ีย  
2 คร้ังต่อเดือน  ใช้เวลาประมาณ  1-2  ชัว่โมง  และเลือกซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคมากท่ีสุด  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงกมล  อมิตรพา่ย (2550) ศึกษาเร่ือง การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์
และพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกรีวอร์ดคาร์ดของท็อปส์ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั
พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังน้อยกว่า 1,000 บาท  และ
ส่วนใหญ่เม่ือเขา้มาใชบ้ริการในห้างฯจะซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคประเภทของใชส่้วนตวั  เช่น  
แชมพ ู สบู่ ยาสีฟัน  เป็นตน้       
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของหา้งบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด  
รองลงมาคือดา้นพนกังาน  และดา้นสิทธิพิเศษตามลาํดบั  ส่วนในดา้นความจงรักภกัดี  ผูต้อบ
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แบบสอบถามมีความจงรักภกัดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของกฤษดา  อ่อนสมบุญ (2551)  ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความจงรักภกัดีและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของซุปเปอร์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีผลการวิจยัพบว่า
ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อภาพลกัษณ์ซุปเปอร์สโตร์ในระดบัมาก 

จากการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์พบวา่เพศโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ยกเวน้พฤติกรรมดา้น
เวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังโดยประมาณ  หมายความวา่เพศหญิงจะใชเ้วลาในการ
ซ้ือสินคา้มากกว่าเพศชาย  นอกจากน้ียงัพบว่าอายุและระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
สินคา้ต่อคร้ังโดยประมาณมากท่ีสุด หมายความว่า  เม่ือมีอายุมากข้ึนหรือมีระดบัการศึกษาท่ี
สูงข้ึนจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึนไปดว้ย  และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
สินคา้ต่อคร้ังโดยประมาณ  หมายความวา่ยิง่มีรายไดต่้อเดือนมากข้ึนค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ก็
จะเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของของดวงกมล  อมิตรพ่าย (2550) ศึกษา
เร่ือง การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกรีวอร์ดคาร์ดของท็อปส์ใน
กรุงเทพมหานคร  ท่ีพบวา่เม่ือผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน  จะใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน
ดว้ย นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมกัพามาเป็นประจาํ  และเหตุผลสําคญัในการ
เลือกเขา้มาใชบ้ริการ   
 จากการทดสอบสมมติฐานด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์พบว่า   ในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือในระดบัท่ีตํ่า  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีก
แต่ละองคก์รต่างก็ใช้กลยุทธ์การออกบตัรสมาชิกเพื่อรักษาลูกคา้  อีกทั้งยงัมีเง่ือนไขและสิทธิ
พิเศษสาํหรับลูกคา้แทบจะไม่แตกกต่างกนั  ทาํใหลู้กคา้พร้อมท่ีจะจากไปหากพบเจอส่ิงท่ีดีกวา่  
ประหยดักวา่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของของดวงกมล  อมิตรพ่าย (2550) ศึกษาเร่ือง การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์และพฤติ กรรมการซ้ือของสมาชิกรีวอร์ดคาร์ดของท็อปส์ใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่  กลยทุธ์กาบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  ไดแ้ก่  ความประทบัใจ  
ความเป็นกนัเอง  และความจงรักภกัดี  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกสปอตรี
วอร์ดการ์ดโดยมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า โดยผลงานวจิยัพบวา่ 

กลยุทธ์การบริหารสัมพนัธ์ด้านรางวลั  มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือของ
สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในดา้นความถ่ีในการใช้บริการและค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังโดยประมาณ  โดยมีความสัมพนัธ์กบักลยุทธ์การส่งใบเสร็จชิงโชค
ลุน้รางวลักบัทางห้าง หมายความว่าเม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจในของรางวลัท่ีได้จากการส่ง
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ใบเสร็จชิงโชคกบัทางห้างฯมากข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นเจา้ของรางวลันั้นๆ ทาํ
ใหลู้กคา้มีการซ้ือสินคา้ท่ีบ่อยคร้ังข้ึนและใชจ่้ายมากข้ึนใหไ้ดย้อดตามท่ีทางหา้งฯกาํหนด 
 กลยุทธ์การบริหารสัมพนัธ์ดา้นสิทธิพิเศษ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของ
สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าต่อคร้ัง
โดยประมาณ  โดยมีความสัมพนัธ์กับกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ในด้านสิทธิพิเศษ
สําหรับการซ้ือสินคา้ในราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก  หมายความว่าเม่ือลูกคา้พึงพอใจในราคา
สินคา้พิเศษเฉพาะสมาชิกมากข้ึนจะใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนดว้ย  และพฤติกรรมดา้นความถ่ีในการ
ในการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัแตม้สะสมสามารถเปล่ียนคูปองเงินสด  หมายความวา่เม่ือ
ลูกค้ามีความพึงพอใจในกลยุทธ์การสะสมแต้มมากข้ึนก็จะเข้ามาใช้บริการบ่อยคร้ังข้ึน 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของศิริพร  พงศเ์วธสัชยั  (2557)  ศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึง
ผลงานวิจยัพบวา่การสะสมคะแนนในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง เพื่อแลกของรางวลั จะทาํให้
ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือสินคา้มากข้ึน  

กลยุทธ์การบริหารสัมพนัธ์ดา้นการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของ
สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในดา้นช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการบ่อยท่ีสุด  โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารในทางโฆษณาวทิยแุละโทรทศัน์   นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบั
การส่ือสารผ่านส่ือนอกสถานท่ี  เช่น  ป้ายโฆษณากลางแจง้ หรือรถโฆษณาเคล่ือนท่ี  และ
สัมพนัธ์การส่ือสารผา่นหนงัสือพิมพ ์ หมายความวา่เม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจเม่ือเห็นโฆษณา
ตามส่ือต่างๆท่ีระบุขา้งตน้  ถือเป็นการกระตุน้หรือชกัจูงใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลานั้นได ้

กลยุทธ์การบริหารสัมพนัธ์ด้านพนักงานมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือของ
สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในด้านเหตุผลสําคญัท่ีสุดในการเลือกเขา้มาใช้
บริการ  โดยมีความสัมพนัธ์กบัพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้คาํแนะนาํ  ตลอดจน
แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ได ้ นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบัพนกังานท่ีสามารถแนะนาํสิทธิ
ประโยชน์สูงสุดให้กบัลูกคา้  และสัมพนัธ์กบัพนกังานท่ีพูดจาสุภาพ  ยิ้มแยม้แจ่มใสพร้อม
ให้บริการ  เน่ืองจากห้างบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์มีสินคา้ท่ีหลากหลาย  ดงันั้นลูกคา้จึงตอ้งการ
พนกังานท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งมาให้คาํแนะนาํ  แกไ้ขปัญหาตลอดจนสามารถแนะนาํสิทธิ
ประโยชน์สูงสุดใหก้บัลูกคา้  เพื่อท่ีลูกคา้จะไดส้ามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบายและ
มัน่ใจวา่จะไดรั้บความคุม้ค่ามากท่ีสุด  
 กลยุทธ์การบริหารสัมพนัธ์ด้านสถานท่ี  มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือของ
สมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในด้านเวลาท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง
โดยประมาณ  โดยมีความสัมพนัธ์กบัท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวางเพียงพอ และสัมพนัธ์กบัการจดัวาง
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ผงัในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกสบาย  ไม่ติดขดั  หมายความวา่เม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจ
ในดา้นสถานท่ีมากข้ึน ลูกคา้จะใชเ้วลาในการซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึนดว้ย  นอกจากน้ีการจดัวาง
ผงัในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกสบาย  ไม่ติดขดั  ยงัสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดา้น
ความถ่ีในการใชบ้ริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศิรินภา  สรทอง (2555)  ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการร้านวตัสันใน
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  สถานท่ีจดัจาํหน่ายสามารถทาํนายพฤติกรรมการใช้
บริการท่ีร้านวตัสันดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน  เน่ืองจากสถานท่ีจดัจาํหน่ายผูบ้ริโภค
ให้ความสําคญัเป็นพิเศษในการมาใชบ้ริการบ่อยๆ  รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการจดัร้านท่ี
เป็นหมวดหมู่  เป็นการเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดใจใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน 

กลยทุธ์การบริหารสัมพนัธ์ดา้นความจงรักภกัดีของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ  โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้จะนึกถึงบ๊ิกซีเป็นอนัดบัแรก  นอกจากน้ีความจงรักภกัดีด้าน
ความเช่ือถือและไวว้างใจว่าสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ดีท่ีสุดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังโดยประมาณ  หมายความว่า  ยิ่งลูกคา้มีความจงรักภกัดีมาก
เท่าไหร่ก็จะยิง่มาใชบ้ริการถ่ีข้ึนและใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
ของดวงกมล  อมิตรพา่ย (2550) ศึกษาเร่ือง การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และพฤติกรรมการซ้ือของ
สมาชิกรีวอร์ดคาร์ดของท็อปส์ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าความจงรักภกัดีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือในดา้นความถ่ีในการใชส้ปอตรีวอตคาร์ดเม่ือลูกคา้มีความ
จงรักภกัดีเพิ่มข้ึนจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นบตัรใชส้ปอตรีวอตคาร์ดเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 

เ น่ืองจาก ผลการศึกษาพบว่า   กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส่วนใหญ่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน
ระดบัตํ่า  ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบักลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ  
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ดา้นรางวลั  ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัและส่งเสริมให้มีกิจกรรมสําหรับลูกคา้ให้
สามารถส่งใบเสร็จชิงโชคลุน้ของรางวลักบัห้างฯอยา่งสมํ่าเสมอ  หรืออาจจะแจกรางวลัใหญ่
ปลายปีเพื่อให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการบ่อยคร้ังข้ึน  และซ้ือสินคา้มากข้ึนเพื่อตอ้งการใบเสร็จมา
ลุน้โชคกบัทางห้างฯ  เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่ากลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นรางวลั  
ลูกคา้มีความพึงพอใจในการส่งใบเสร็จชิงโชคลุน้ของรางวลักบัทางหา้งฯมากท่ีสุด   
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2.  ดา้นสิทธิพิเศษ  เน่ืองจากกลยุทธ์กิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิกมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนอ้ยท่ีสุด  อีกทั้งลูกคา้ยงัมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมิเศษเฉพาะสมาชิกน้อยท่ีสุดอีกดว้ย  ดงันั้นรูปแบบการจดักิจกรรม
ควรมีความแปลกใหม่และสร้างความสนใจให้กบัลูกคา้ได ้ เน่ืองจากบางคร้ังลูกคา้อาจจะรู้สึก
เบ่ือหรือไม่สนใจถา้เป็นกิจกรรมแบบเดิมๆ ทาํใหไ้ม่สนใจจะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางห้างฯ  แต่
ถา้มีกิจกรรมท่ีแปลกใหม่และเป็นท่ีสนใจจะดึงดูดใหลู้กคา้มาใชบ้ริการมากข้ึนได ้

3.  ด้านการส่ือสาร  เน่ืองจากต่างจงัหวดัส่ืออินเตอร์เน็ตยงัไม่เป็นท่ีนิยมอย่าง
แพร่หลายเท่ากรุงเทพฯมหานคร  ซ่ึงสังเกตไดจ้ากผลการวจิยัท่ีพบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้น
การรับขอ้มูลข่าวสารผา่นทางอีเมลลนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้นลูกคา้ส่วนใหญ่จึงรับข่าวสารจากทางห้าง
ฯผ่านช่องทางการส่ือสารส่ือโฆษณาจากโทรทศัน์ รองลงมาคือส่ือนอกสถานท่ีอย่างป้าย
โฆษณากลางแจ้ง  หรือรถโฆษณาเคล่ือนท่ี  และการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ตามลาํดับ  
ดงันั้นในแง่ของการทาํกลยุทธ์ด้านการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์  ผูบ้ริหารอาจจะเพิ่มให้มี
ป้ายโฆษณากลางแจง้ หรือรถโฆษณาเคล่ือนท่ีไวโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของทางห้างฯ
กบัลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ  นอกจากส่ือนอกสถานท่ีดงักล่าวจะมีราคาถูกแลว้  ยงัสามารถเขา้ถึง
ลูกคา้ในพื้นท่ีใหไ้ดรั้บทราบข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย 

4.  ด้านพนักงาน  จะเห็นได้ว่าการท่ีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้
คาํแนะนาํ  ตลอดจนแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ได ้ รวมถึงสามารถแนะนาํสิทธิประโยชน์สูงสุด
ใหก้บัลูกคา้  และการท่ีพนกังานพูดจาสุภาพ  ยิม้แยม้แจ่มใสพร้อมให้บริการแก่ลูกคา้มีความมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอนัดบั
ตน้ๆ  ดงันั้นผูบ้ริหารควรใส่ใจกบัการอบรมพนกังานในห้างฯให้มีความรู้  ความสามารถใน
การใหบ้ริการลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  เพื่อเป็นการสร้างความประทบัใจและพึงพอใจให้ลูกคา้จนมาใช้
บริการท่ีหา้งฯบ่อยๆ 

5.  ดา้นสถานท่ี  การจดัสถานท่ีใหส้วยงาม  เป็นระเบียบ  สะดวกต่อการจบัจ่ายใชส้อย
เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการบ่อยๆ  เห็นไดจ้ากผลการวิจยัท่ีพบวา่การจดัวาง
ผงัในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกสบาย  ไม่ติดขดัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ  คือ  คือยิ่งลูกคา้มาใชบ้ริการบ่อยข้ึนนัน่หมายถึงลูกคา้มีโอกาสท่ี
จะใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีหา้งฯเพิ่มข้ึนดว้ย  ดงันั้นผูบ้ริหารไม่ควรละเลยการดูแลดา้นสถานท่ีให้
มีความสะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบอยูเ่สมอ  หรืออาจมีการตกแต่งสถานท่ีให้เขา้กบัเทศการ
ต่างๆเช่นเทศกาลวนัปีใหม่  เทศกาลวนัเด็ก  เป็นตน้ เพื่อเป็นการเรียกลูกคา้เขา้มาใช้บริการ
บ่อยๆ 
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6.  ดา้นความจงรักภกัดี  จากผลวจิยัพบการแนะนาํบุคคลท่ีรู้จกัให้เป็นสมาชิกบ๊ิกการ์ด
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการ์ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในระดบั
ท่ีตํ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ  เม่ือเทียบกบัค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์  ดงันั้นเพื่อเป็นการให้คนอ่ืนๆเขา้
มาเป็นสมาชิกบ๊ิกการ์ดเพิ่มมากข้ึนอาจจะให้พนักงานฝ่ายแคชเชียร์คอยประชาสัมพนัธ์ให้
สมคัรสมาชิกบ๊ิกการ์ดเม่ือมีลูกคา้ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเขา้มาใชบ้ริการอีกช่องทางหน่ึง  เพราะ
หากรอใหลู้กคา้บอกต่อกนัเองอาจจะใช่เวลานานและเป็นการเสียโอกาสในการเพิ่มสมาชิกท่ีจะ
มาเป็นลูกคา้ในอนาคตได ้
 
9.  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
สาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.  เน่ืองจากการทาํวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัเฉพาะห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี  ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านั้น  ดงันั้น  ในการทาํหารศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ  เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีผูบ้ริโภคยอ่มมีลกัษณะภูมิศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคยอ่มมีความแตกต่างกนัไปในแต่พื้นท่ี 
2.  จากการทาํวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัเฉพาะห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เท่านั้ น  ดังนั้ น  ในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาวิจัยในห้างสรรพสินค้าอ่ืนๆ  
เน่ืองจากทุกวนัน้ีห้างสรรพสินค้าค้าปลีกส่วนใหญ่ต่างก็ออกบตัรสมาชิกเพื่อรักษาลูกค้า  
ดงันั้นกลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์อาจจะมีขอ้เหมือนหรือแตกต่างกนั  ผูส้นใจสามารถ
นาํมาผลงานวจิยัมาเปรียบเทียบเพื่อหาขอ้ดีขอ้เสีย  และนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้
3.  เน่ืองจากธุรกิจคา้ปลีกถือเป็นหน่ึงในธุรกิจดา้นการให้บริการ  ดงันั้นงานวิจยัสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจบริการดา้นอ่ืนๆได ้ เช่น  ธุรกิจเส้ือผา้  ร้านอาหาร  หรือร้านสปา  เป็นตน้  
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่อีทิธิพลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หมวดพลงังาน 

AN  EMPIRICAL STUDY OF INFLUENTIAL ECONOMIC FACTORS THAT 
AFFECT ENERGY SECTOR INDEX PRICES IN THAILAND 

 
สิริพร มาศมุทธา12   และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ13 

---------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพลงังาน ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพย ์(SETINDEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดชันี
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones (DJIA) อตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (INT) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (FX) 
ราคานํ้ามนัในตลาด Nymex (NYM) อตัราเงินเฟ้อ (IR) และราคาทองแท่งในตลาดโลก (GP) 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวด
พลงังานโดยมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติใน
เชิงบวก ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
Dow Jones (DJIA) ราคานํ้ ามนัในตลาด Nymex (NYM) ราคาทองแท่งในตลาดโลก (GP) และ
ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานโดยมีความสัมพนัธ์กบัดชันี
ราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในเชิงลบ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (FX)  
ค าส าคัญ: หมวดพลงังาน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                                                           
12 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
13 รองคณบดีฝ่ายวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis study is an empirical study of influential economic factors 
that affect energy sector index prices in Thailand. The study instrument consisted of monthly 
time series data between January 2009 and December 2013 for a period of 60 months. The 
study were analyzed using software to test the hypothesis, and multiple linear regression 
analysis of data (Multiple Regression Analysis) to test the relationship between the 
independent and dependent variables. The factors under study were the stock price index of 
Thailand (SET), consumer price index (CPI), industrial index (OIE), Dow Jones price index 
(DJIA), market dividend yield per market (DY), 3-month Saving deposit rate (INT), the 
baht/dollar exchange rate (FX), the price of crude oil on the New York market (NYMEX), 
inflation rate (IR), gold price (GP). 

Inconclusion, the factors under study were consumer price index (CPI), industrial 
index (OIE), Dow Jones price (DJIA), the baht/dollar exchange rate (FX), the price of crude 
oil on the New York market (NYMEX), gold price (GP) are determined to be correlated on 
the energy sector index of the stock exchange of Thailand at a statistically significantly level. 
Moreover industrial index (OIE), Dow Jones price index (DJIA), the price of crude oil on the 
New York market (NYMEX), gold price (GP) have positive influence on the energy sector 
index of the stock exchange of Thailand while consumer price index (CPI), the baht/dollar 
exchange rate (FX) have negative impact 

KEY WORDS: THE ENERGY SECTOR, THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
 
1. บทน า 

การออมและการลงทุนถือเป็นการระดมเงินทุนอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศ 
การออมท่ีรู้จกักนัดี คือ เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ และเงินฝากธนาคาร ซ่ึงถูกมองวา่มี
ความปลอดภยั  และมัน่คง แต่ผลตอบแทนก็ไม่สูงนัก  เน่ืองจากการฝากเงินมีความเส่ียงตํ่า 
ผลตอบแทนจากการฝากเงินจึงเป็นการตอบแทนจากความมัน่คงของการฝากเงินนั้นไวแ้ทน 
และคนส่วนใหญ่จึงมกัจะจดัสรรเงินออมไวใ้นระบบเงินฝาก เพื่อสะดวกในการเบิกถอนมาใช้
ในยามท่ีตอ้งการนัน่เอง  ส่วนการลงทุนเป็นการแปรสภาพเงินออมเป็นเงินลงทุน เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนท่ีมากข้ึน แต่ความเส่ียงก็มากข้ึนตามเช่นกนั เช่น การลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพย ์
การลงทุนประกอบธุรกิจ การลงทุนในตลาดการเงิน เป็นตน้  
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การเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงกลุ่มท่ี
น่าสนใจคือ กลุ่มทรัพยากร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 หมวดธุรกิจ คือหมวดพลงังาน จาํนวน 25 บริษทั 
และ หมวดเหมืองแร่ จาํนวน 2 บริษทั มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดกลุ่มทรัพยากรมีสัดส่วน
มากท่ีสุดถึง 30% ของมูลค่าหลกัทรัพยท์ั้งหมด ประกอบกบัสถานการณ์การใช้พลงังานของ
ประเทศมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตามภาวการณ์เร่ิมฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย จึงมี
แนวโน้มว่าธุรกิจพลงังานจะมีบทบาทมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศ และหลกัทรัพย์
ในหมวดพลงังานก็จะเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนทัว่ไป ดงันั้น ปัจจยัทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีจะมี
อิทธิพลกบัดชันีราคาหลกัทรัพยเ์ป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพลงังาน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นราย
เดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธนัวาคม 2556 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงมีตวัแปร
ในการศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรอิสระคือ  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันี
อุตสาหกรรมในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones อตัราเงินปัน
ผลตอบแทน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา ราคานํ้ามนัในตลาด Nymex อตัราเงินเฟ้อ ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก และตวั
แปรตามคือ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน 
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กรอบแนวความคิด 
ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด 

เพชรี ขุมทรัพย ์(2540) การลงทุน (Investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือ
หลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนัซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนั
ยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่าไม่ตํ่ากว่า 3 ปี การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 
ประเภท ดงัน้ี 1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer  investment) 2. การลงทุนในธุรกิจ 
(Business or Economic Investment) 3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities 
Investment) 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจไวว้า่ ความ
เส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนท่ี
คาดว่าจะไดรั้บของการลงทุนในธุรกิจนั้นผนัผวนไปจากท่ีคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้น
หากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเส่ียงมากก็จะทาํให้ธุรกิจเหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน
ตามท่ีคาดการณ์ไวไ้ม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลกบัธุรกิจต่างๆ โดยตรง เพราะจะทาํให้ผลตอบแทน

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราเงินปันผลตอบแทน 

 

 

 

ดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพลงังาน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน 

ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones 

ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก 

อตัราเงินเฟ้อ 

ราคานํ้ ามนัในตลาด Nymex 
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หรือกาํไรท่ีตอ้งการเกิดความไม่แน่นอนข้ึน “เม่ือความเส่ียงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามกัมอง
กนัในแง่เดียวว่าการลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูง จะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่เราก็คง
จะมองขา้มไปไม่ไดเ้ลยท่ีเดียววา่การท่ีมีความเส่ียงสูงนั้น จะทาํให้เกิดโอกาสในการขาดทุนสูง
เช่นเดียวกนั 

เริงรัก จาํปาเงิน (2544) ไดก้ล่าวถึง ผลตอบแทนการลงทุนไวว้า่ ในการลงทุนนั้นไม่ว่า
จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจ เม่ือตดัสินใจใชเ้งินลงทุนในวนัน้ีก็หวงัวา่จะไดรั้บเงินคืนใน
อนาคต มากกวา่เงินท่ีลงทุนไปในวนัน้ี แนวความคิดของ ผลตอบแทน (Return) นั้น จะช่วยให้
นกัลงทุนแสดงถึงผลจากการลงทุนวา่เป็นเช่นไร 

เพชรี ขมุทรัพย ์(2540) กล่าววา่ นกัลงทุนส่วนใหญ่ก่อนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
จะตอ้งทาํการประเมินหลกัทรัพย ์ในแต่ละตลาดนั้นก่อนวา่ตลาดหลกัทรัพยน์ั้นๆ น่าท่ีจะสนใจ
ต่อการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน การวิเคราะห์หลกัทรัพยจึ์งเป็นการจดัเก็บขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์และแปลความ ตลอดจนสรุปเป็นข้อคิดเห็นของผูว้ิเคราะห์ ท่ีมีต่ออนาคตของ
หลกัทรัพยน์ั้นๆ กระทาํได ้2 วิธีคือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) และการ
วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (fundamental analysis) 

พรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) พบวา่ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศมีความสัมพนัธ์กนักบั
ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

ประกิจ จูตะวิริยะ (2546) พบว่าราคาทองคาํและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนอตัรา
แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ์  (2551) พบวา่ราคานํ้ ามนัดิบ Nymex  มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันี
ราคาหุน้กลุ่มพลงังานไปในทิศทางเดียวกนั 

วิโรจน์ เดชะผล (2552) พบวา่ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนั
ขา้ม 

สุวสี สุวรรณเวช (2552) พบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภค ราคานํ้ ามนัดิบ Nymex และอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์กันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
พลงังานในทิศทางเดียวกนั 
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สุภาภรณ์  เนตรประเสริฐกุล (2552) พบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กนักบัราคา
หุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ ในทิศทางเดียวกนั 

สุกญัญา สวสัด์ิชิตงั (2550) พบวา่ดชันีดาวโจนส์ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์
กนักบัมูลค่าการลงทุนใน SET 50 index   futures ในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค มี
ความสัมพนัธ์กนักบัมูลค่าการลงทุนใน SET 50 index   futures ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ
วิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดพลังงาน 
ขั้นตอนการพิจารณา ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาค่าความน่าจะเป็น (Probability) ถา้ Sig. นอ้ยกวา่ α จะ
ปฏิเสธสมมติฐาน  

2.  ตรวจสอบปัญหา multicollinearity ท่ีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเองสูง พิจารณา
ค่า Tolerance โดยทัว่ไปกาํหนดให้ค่าน้ีไม่ตํ่ากว่า 0.10 ส่วนค่า VIF จะมีค่าไม่เกิน 10 (VIF = 
1/Tolerance)  

3.  ตรวจสอบค่า Condition index กับค่า Variance proportions ตามตาราง 
Multicollinearity เพื่อค้นหาว่าตวัแปรอิสระนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระตวัใด ค่า 
Condition index ท่ีใชใ้นการตดัสินจะใชค้่าท่ีมากกวา่ 30 และพิจารณาค่า Variance proportions 
ซ่ึงเป็นสัดส่วนความปรวนแปรของสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) โดยจะต้องมีค่า Variance 
proportions ของ b ท่ีมีค่ามากกวา่ 0.9 มากกวา่ 1 ตวัข้ึนไป 
 
3. ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

คดัเลือกตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบดว้ย
ตัวแปรอิสระ 10 ตัวแปรคือ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค ดัชนี
อุตสาหกรรมในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones อตัราเงินปัน
ผลตอบแทน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา ราคานํ้ามนัในตลาด Nymex อตัราเงินเฟ้อ ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก 
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ตารางท่ี 1 ตารางผลการวเิคราะห์ขอ้มูลถดถอยแบบพหุคูณ 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 
B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 4268.427 861.118 4.957 .000     
SETINDEX .169 .194 .870 .389 .025 40.132 
CPI -15.424 5.943 -2.595 .012 .396 2.527 
OIE 1.704 .534 3.191 .002 .569 1.758 
DJIA .045 .028 1.574 .122 .025 40.572 
DY -26.141 42.801 -.611 .544 .075 13.367 
INT -48.275 63.788 -.757 .453 .049 20.306 
FX -81.767 16.829 -4.859 .000 .123 8.110 
NYM 11.650 1.880 6.198 .000 .103 9.669 
IR -18.852 12.206 -1.544 .129 .153 6.519 
GP .262 .141 1.857 .069 .062 16.139 
R = 0.990      R2 = 0.980      S.E.E  =  73.91006     F = 234.781     Sig. = 0.000 

 
จากผลการวเิคราะห์ ตวัแปรอิสระจาํนวน 10 ตวั สามารถอธิบายดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพลงังานได ้98%  (R  Square =  0.980)  ซ่ึงมีค่า Sig  =  
0.000  และ F  = 234.781 มีตวัแปรอิสระจาํนวน 6  ตวัท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพลงังาน (sig >  0.050) คือ ดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์dow jones (DJIA) 
อตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (INT) อตัราเงินเฟ้อ (IR) และ
ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก (GP) ดงันั้นจากการวิเคราะห์จะทาํการตดัตวัแปรอิสระออกก่ึง
หน่ึงโดยพิจารณาค่าของตวัแปรอิสระท่ีมีค่า Sig > 0.050 สูงสุดจาํนวน 3 ตวัแปรโดยมีค่า VIF 
ท่ีเกินกว่า 10 และ ค่า Tolerance ท่ีต ํ่ากว่า 0.10 คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์(SET 
INDEX) อตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (INT) ออกจากสมการ 
และทาํการวเิคราะห์อีก 1 ขั้นตอน โดยปรับตวัแปรอิสระท่ีเหลือจาํนวน 7 ตวัแปร เขา้สู่สมการ
ดว้ยวธีิ Modified Model ขั้นตอนท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 ตารางผลการวเิคราะห์ขอ้มูลถดถอยแบบพหุคูณ Modified Model ขั้นตอนท่ี 1 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 
B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 4423.719 810.657 5.457 .000     
CPI -10.748 5.144 -2.090 .042 .542 1.846 
OIE 1.905 .522 3.645 .001 .609 1.641 
DJIA .057 .011 5.133 .000 .168 5.948 
FX -102.699 13.619 -7.541 .000 .193 5.179 
NYM 10.995 1.681 6.542 .000 .133 7.538 
IR -14.491 8.215 -1.764 .084 .347 2.880 
GP .188 .069 2.734 .009 .267 3.744 
R = 0.989      R2 = 0.978      S.E.E  =  74.84346     F = 326.485     Sig. = 0.000 

Modified Model ขั้นตอนท่ี 1 พบว่าตวัแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพลงังานได ้97.8%  (R  Square =  0.978)  
ซ่ึงมีค่า Sig  =  0.000  และ F  = 326.485) ดงันั้นจากการวเิคราะห์จึงทาํการตดัตวัแปรอิสระท่ีไม่
มีนยัสําคญัทางสถิติออกจากสมการ คือ อตัราเงินเฟ้อ (IR) และทาํการวิเคราะห์อีก 1 ขั้นตอน 
โดยปรับตวัแปรอิสระท่ีเหลือจาํนวน 6 ตวัแปร เขา้สู่สมการดว้ยวิธี Modified Model ขั้นตอนท่ี 
2 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลถดถอยแบบพหุคูณ Modified Model ขั้นตอนท่ี 2 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
(Constant) 4556.221 823.089 5.536 .000     
CPI -12.704 5.122 -2.480 .016 .568 1.760 
OIE 1.673 .516 3.244 .002 .651 1.537 
DJIA .067 .010 7.047 .000 .235 4.251 
FX -98.968 13.719 -7.214 .000 .198 5.055 
NYM 9.405 1.446 6.502 .000 .186 5.370 
GP .169 .069 2.435 .018 .274 3.647 
R = 0.988      R2 = 0.976      S.E.E  =  76.31961     F = 365.809     Sig. = 0.000 
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Modified Model ขั้นตอนท่ี 2 พบว่าตวัแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพลงังานได ้97.6%  (R  Square =  0.976)  
ซ่ึงมีค่า Sig  =  0.000  และ F  = 365.809 โดย ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones (DJIA) ราคานํ้ ามนัในตลาด Nymex (NYM) ราคา
ทองแท่งในตลาดโลก (GP)  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนั (Sig = 0.002 Sig = 0.000 Sig = 0.000 และ Sig = 0.018 
ตามลําดับ) ในขณะท่ีดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา (FX)  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้ม  (Sig = 0.016 และ Sig = 0.000 ตามลาํดบั)  
กรอบแนวความคิดทีป่รับปรุง 

ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทศิทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหมวดพลงังาน 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดพลงังาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้
ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันี
ราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าลดลงร้อยละ 12.704 และหากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีค่า
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 
12.704 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

 

ดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพลงังาน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones 

ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก 

ราคานํ้ ามนัในตลาด Nymex 
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ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพลงังาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 
0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ 
(OIE) มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่า
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.673 และหากดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) มีค่าเปล่ียนแปลงลดลงร้อย
ละ 1 จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าลดลงร้อยละ 1.673 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์dow jones (DJIA) มีนยัสําคญัทางสถิติไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพลงังาน 
เม่ือพิจารณาจาก sig < 0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดชันี
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์dow jones (DJIA) มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํ
ใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.067 และหากดชันีราคาหลกัทรัพย์
ในตลาดหลกัทรัพย ์dow jones (DJIA) มีค่าเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าลดลงร้อยละ 0.067 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (FX) มีนัยสําคญัทางสถิติไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 0.050 และ 
VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา (FX) มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
พลงังานมีค่าลดลงร้อยละ 98.968 และหากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(FX) มีค่าเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 98.968 

ราคานํ้ ามนัในตลาด nymex (NYM) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพลงังาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 
0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือราคานํ้ ามนัในตลาด nymex 
(NYM) มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่า
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.405 และหากราคานํ้ ามนัในตลาด nymex (NYM) มีค่าเปล่ียนแปลงลดลงร้อย
ละ 1 จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าลดลงร้อยละ 9.405 

ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก (GP) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพลงังาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 
0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก 
(GP) มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวดพลงังานมีค่า
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เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.169 และหากราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก (GP) มีค่าเปล่ียนแปลงลดลงร้อย
ละ 1 จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานมีค่าลดลงร้อยละ 0.169 
สรุปผลและอภิปรายผลการวจัิย 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดพลงังาน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสุกญัญา สวสัด์ิชิตงั (2550) ท่ีพบว่าดชันีราคา
ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กนักบัมูลค่าการลงทุนใน SET 50 index   futures ในทิศทางตรงกนั
ขา้ม แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของสุวสี สุวรรณเวช (2552) ท่ีพบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคมี
ความสัมพนัธ์กนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัและงานวิจยัของสุภา
ภรณ์  เนตรประเสริฐกุล (2552) ท่ีพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กนักบัราคาหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ ในทิศทางเดียวกนั ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในช่วงท่ีศึกษามีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างชะลอตวั เพราะอยูใ่นช่วงการฟ้ืนตวัประกอบ
กบัความเช่ือมัน่ของประชาชนลดลงทาํใหก้ารใชจ่้ายของครัวเรือนขยายตวัเพียงเล็กนอ้ย  

ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดพลงังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) ท่ีพบว่า
ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศมีความสัมพนัธ์กันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน
ทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีจากขอ้มูลรายงานการใช้จ่ายและการส่งออกในช่วงเวลาท่ีศึกษามีการ
ขยายตวัท่ีชะลอตวัส่งผลใหก้ารผลิตในภาคอุตสาหกรรมทุกสาขาขยายตวัเพิ่มข้ึนในอตัราชะลอ
ลง และจากแนวคิดของเพชรี ขมุทรัพย ์(2544) กล่าววา่การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมผูล้งทุน
ควรศึกษาหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนว่า อุตสาหกรรมประเภทนั้นอยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิตของ
อุตสาหกรรม ความตอ้งการสินคา้เพิ่มข้ึน ถา้อตัราการขยายตวักลบันอ้ยกวา่ช่วงท่ีผา่นมา จึงทาํ
ให้ในช่วงน้ีปริมาณการผลิตและความตอ้งการสินคา้เขา้สู่ดุลยภาพ ราคาสินคา้ ตวัสินคา้และ
การผลิตมีเสถียรภาพมาก จึงเป็นจงัหวะท่ีดีมากสาํหรับผูท่ี้ลงทุนจะลงทุนในช่วงจงัหวะน้ี ดชันี
อุตสาหกรรมในประเทศซ่ึงสะทอ้นภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ในช่วงขาข้ึน ดชันีราคา
หลักทรัพย์หมวดพลังงานจะปรับตัวเพิ่ม ข้ึนด้วย เ น่ืองจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าผล
ประกอบการของบริษทัในอุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพิ่มข้ึนตามภาวะอุตสาหกรรม 

ดชันีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ Dow Jones มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประกิจ จูตะวิริยะ 
(2546) ท่ีพบวา่ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัดชันีของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และงานวจิยัของสุกญัญา สวสัด์ิชิตงั (2550) ท่ีพบวา่ดชันีดาว
โจนส์ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์กนักบัมูลค่าการลงทุนใน SET 50 index   futures 
ในทิศทางเดียวกนั และงานวิจยัของวิโรจน์ เดชะผล (2552) ท่ีพบว่าดชันีอุตสาหกรรมดาว
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โจนส์ มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี
เพราะการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์Dow Jones  แสดงให้เห็นถึงการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดซ้ือขาย
ตามปกติ จะแสดงภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อา้งอิงแนวคิดของ
เพชรี ขมุทรัพย ์(2540) กล่าววา่การวเิคราะห์ภาวะตลาดหุน้ วเิคราะห์ไดจ้ากการเคล่ือนไหวของ
ดชันีหุน้ในตลาดหุ้นและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ชด้ชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์Dow Jones ในการอา้งอิงและเปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดตลอดจนสภาวะการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หากดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones เปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ก็จะมีผลทาํใหด้ชันีหลกัทรัพยห์มวดพลงังานเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ถา้ดชันีราคา
หลกัทรัพย ์Dow Jones เปล่ียนแปลงลดลง ย่อมส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน
เปล่ียนแปลงลดลง  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของประกิจ จูตะวิริยะ 
(2546) ท่ีพบว่าอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ มีการเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และงานวิจยัของวิโรจน์ เดชะผล 
(2552) ท่ีพบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวสี 
สุวรรณเวช (2552) ท่ีพบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์กนักบั
ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช่วงเวลาท่ีศึกษานั้น 
ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน เม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ทาํให้ธุรกิจมีผลประกอบการดี
ข้ึน กาํไรเพิ่มข้ึน ทาํให้ผลตอบแทนของนักลงทุนเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ส่งผลให้ดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดพลงังานปรับตวัเพิ่มข้ึน  

ราคานํ้ ามันในตลาด Nymex มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดพลงังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวสี สุวรรณเวช (2552) ท่ีพบวา่ราคา
นํ้ ามนัดิบ Nymex มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 
และงานวิจยัของชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ์   (2551) ท่ีพบวา่ราคานํ้ ามนัดิบ Nymex  มีความสัมพนัธ์
กนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานไปในทิศทางเดียวกนั  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงท่ี
ศึกษานั้นมีความความตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้เพิ่มข้ึนเกือบทุกประเภทพลงังาน 
และราคานํ้ ามันดิบเป็นสินค้าหลักของบริษัท เ ม่ือขายสินค้าได้มาก ย่อมส่งผลให้ผล
ประกอบการดาํเนินงานของบริษทัดีข้ึน มีกาํไรมากข้ึน ทาํให้นกัลงทุนหนัมาลงทุนในหุ้นของ
บริษทัเพิ่มข้ึน ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานเพิ่มข้ึน  
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ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดพลงังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประกิจ จูตะวิริยะ (2546) ท่ีพบวา่ราคา
ทองคาํ มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงท่ีศึกษานั้นหากพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคานํ้ ามนั
และราคาทองคาํในตลาดโลก จะเห็นวา่มีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นถา้ราคา
ทองคาํมีโอกาสหรือแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน จะมีผลทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเพิ่มข้ึนดว้ย  
4. บทสรุป 

จากผลการวจิยั จะช่วยให้นกัลงทุนมีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี
มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพลงังาน ซ่ึงปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานในทิศทางเดียวกนัคือ ถา้ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจดงักล่าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนหรือลดลง ก็จะส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวด
พลงังานเพิ่มข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ ดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones ราคานํ้ ามนัในตลาด Nymex และราคาทองคาํแท่ง
ในตลาดโลก และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานใน
ทิศทางตรงกนัขา้มคือ ถา้ปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักล่าวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนหรือลดลง ก็จะส่งผลให้
ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพลงังานเพิ่มข้ึนหรือลดลงในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ดชันีราคา
ผูบ้ริโภค และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะช่วยให้นักลงทุน
สามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และนกัลงทุนจะตอ้งพิจารณาปัจจยั
ด้านอ่ืนๆควบคู่ไปด้วย คือ ควรวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพิ่มเติม ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์บริษทั รวมถึงควรพิจารณาอตัราผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ และควรกระจายความเส่ียงในการลงทุนร่วมดว้ย 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 10 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ 
ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones อตัราเงินปันผลตอบแทน อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ราคานํ้ ามนัในตลาด 
Nymex อตัราเงินเฟ้อ ราคาทองคาํแท่งในตลาดโลก ซ่ึงยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ
อีก เช่น มูลค่าซ้ือ-ขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นตน้ ดงันั้น
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ขอ้เสนอแนะสําหรับผูว้ิจยัคร้ังต่อไป ควรจะนาํปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ มาทาํการวิเคราะห์
เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อนกัลงทุนหรือผูส้นใจในการลงทุน 

2. สําหรับผูว้ิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ เช่น ดชันีราคาหุน้กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน โดย
นาํมาศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับดัชนีราคาหุ้นหมวดพลงังาน เพื่อให้นักลงทุนได้
เปรียบเทียบ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาวางแผน ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้
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ปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัดัชนีราคาหลกัทรัพย์ 
หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Factors relating the stock prices index of tourism sector in Thailand index) 
ไอลดา ชอบเรียบร้อย14 ภทัรณัชชา โชติคุณากิตติ15 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ
สันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้นาํเอาปัจจยัสําคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการมาทาํการศึกษาดว้ยกนั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง อตัราเงินเฟ้อ 
และ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลกัทรัพยจ์ากบริษทัในหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา
การ จาํนวน 12 หลักทรัพย์เก็บข้อมูลรายเดือน ตั้ งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2552 ถึง เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งส้ิน 65 เดือน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวจากฐานขอ้มูลใน
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

จากการวเิคราะห์ภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ พบวา่ ไม่มี
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ  
 จากการวิเคราะห์แยกรายบริษทั พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพย์
หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการแยกรายบริษัทมากท่ีสุด คือ ดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์จาํนวน 9 บริษทั จากทั้งหมด 12 บริษทั โดยแบ่ง
ออกเป็นมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จาํนวน 8 บริษทั และ 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 1 บริษทั ลาํดบัถดัมา คือ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้ง
ประเทศไทย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ จาํนวน8 บริษทัโดยแบ่งออกเป็น มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จาํนวน 6 บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 จาํนวน 2 บริษัท ลาํดับถัดมา คือ เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองซ่ึงมีความสัมพนัธ์ 

                                                           
14 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
15

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จาํนวน  3 บริษทั โดยแบ่งออกเป็น มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 99 จาํนวน 2 บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 1 บริษทั ลาํดบัสุดทา้ย คือ 
อตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ จาํนวน 2 บริษทั โดยแบ่งออกเป็น มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จาํนวน 1 บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 จาํนวน 1 บริษทั  

Abstract 

This study is focused on the factors relating to the stock prices of tourism sector in 
the stock exchange of Thailand. The objective is to study factors that relating to the stock 
prices of tourism includingSET index, Politics protest, Inflation rate and Occupancy hotel 
and resort rate around Thailand.  This study is based on monthly data since January 2009 to 
May 2014 totally 65 months from the stock prices of tourism companies totally 12 stocks. 
Pearson correlation was employed to analyze the data. 

As the result of overall tourism sector analysis, it found that there was no 
relationship between  stock prices and the economic factors. 

As the result of each company analysis, it found that the most related with stock 
prices of tourism factor is the SET index including 9 stocks from totally 12 stocks, divided 
into 8 stocks significantly at  0.01 level and 1 stock significantly at 0.05 level. Next is 
occupancy hotel and resort rate including 8 stocks from totally 12 stocks, divided into 6 
stocks significantly at 0.01 level and 2 stocks significantly at 0.05 level,followed by politics 
protest including 3 stocks from totally 12 stocks, divided into 2 stocks significantly at 0.01 
level and 1 stock significantly at 0.05 level. And the last is inflation rate including 2 stocks 
from totally 12 stocks divided into 1 stock significantly at 0.01 leveland 1 stock significantly 
at 0.05 level. 
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บทน า 

 

 จากการส ารวจสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยส านกังานเศรษฐกิจการ
คลงั ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 – 2556 พบวา่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว มีปัจจยัต่างๆเขา้มากระทบต่อ
ภาคการท่องเท่ียว  อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ไม่วา่จะเป็น ปัญหาภยัธรรมชาติ เหตุการณ์สึนามิ 
ในปลายปี พ.ศ.2547 หรือเหตุการณ์มหาอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 สถานการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศ ท่ีมีมาต่อเน่ืองยาวนานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นการชุมนุมของกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) การชุมนุมนั้นไดส้ิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2554 
เหตุการณ์ต่างๆไดส้งบลงแต่ยงัคงเกิดความขดัแยง้ภายในประเทศเร่ือยมา จนกระทัง่เกิดการ
ชุมนุมคร้ังใหญ่ของ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข(กปปส.)ในช่วงปี พ.ศ.2556-
2557 เหตุการณ์โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีส าคญัของโลก ในช่วงเวลาดงักล่าว คือ โรค 
SARS ในปี พ.ศ. 2546 และโรคไขห้วดัใหญ่ 2009 ในปีพ.ศ. 2552 ซ่ึงรวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียว ตวัอย่างเช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก วิกฤตสถาบนั
การเงินในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2551  แม้การขยายตัวของจ านวนนักท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศจะหดตวัลงเม่ือประเทศไทยมีเหตุการณ์ไม่ปกติ แต่ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการปรับตวัและสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เสมอ 
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 จากกราฟแสดงถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ
สันทนาการ ในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาและเกิดเหตุการณ์ต่างๆท่ีเขา้มากระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์ซ่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา
การในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทั้งปัจจยัจากภายนอกและภายในประเทศ ปัจจยัภายนอก
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อหมวดธุรกิจน้ี ตวัอย่างเช่น  ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ราคา
น ้ ามนัท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ ท าให้นักท่องเท่ียวมีการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวอย่างระมดัระวงั การ
แข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึนหลงัจากท่ีหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชียมีการเปิดประเทศ 
มีการสร้างจุดขายและแรงดึงดูดใจจากนกัท่องเท่ียวท าให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการท่องเท่ียว 
ปัจจยัภายในประเทศ ด้านอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียของธนาคาร ด้านการเมืองซ่ึงท าให้เกิด
เหตุการณ์การชุมนุมประท้วง ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงตามกันเป็นลูกโซ่ เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การ
หาตลาดต่างประเทศ หากนโยบายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงย่อมมีผลต่อการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยไ์ด ้ท าใหน้กัลงทุนเกิดความไม่มัน่ใจ เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในเศรษฐกิจและความมัน่คง
ภายในประเทศถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาในการตดัสินใจลงทุน ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าจึง
มุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา
การในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าการศึกษาใน 4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 1) ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2) เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 3) อตัราเงินเฟ้อ และ 4) 
อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย การเลือกท าการศึกษาใน 4 ปัจจยัน้ี เน่ืองจากเป็นปัจจยั
หลกัๆท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ การศึกษาใน
คร้ังน้ีจะท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีก าหนดทิศทางราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
การท่องเท่ียวและสันทนาการและเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ  

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (TOURISM) กบั ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET)  เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) และอตัราการ
เขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL) 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน 1 
   : ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 
  : ดชันีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์กับราคา

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

สมมติฐาน 2 
   : เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) ไม่มีความสัมพนัธ์กับราคา

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 
  : เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

สมมติฐาน 3 
   : อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 
  : อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) มีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

สมมติฐาน 4 
   : อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย (HOTEL) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 
  : อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย (HOTEL) มีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)จากหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ จ านวน 12 หลกัทรัพย์ โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดรายเดือน 
จ านวน 65 เดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส าหรับปัจจยัท่ี
น ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  เหตุการณ์การชุมนุมทาง
การเมือง (PROTEST)อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) และ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศ
ไทย (HOTEL) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ท าให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์

หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

นิยามศัพท์ 

1.ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) หมายถึง ดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์
เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีระดับราคา แนวโน้มของตลาดหุ้นโดยรวม หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือSET 
INDEXเป็นการค านวณระดบัราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเฉล่ีย ณ 
วนั หรือ เวลาใดเวลาหน่ึง เทียบกับวนัฐาน คือ วนัท่ี 30 เม.ย.2518 (เป็นวนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยเ์ร่ิมเปิดด าเนินการซ้ือขาย) 

2.ราคาหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) หมายถึง 
ราคาหลกัทรัพย์ของธุรกิจทางด้านการท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีเคล่ือนไหวอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนั(ณ วนัท่ี 18 มี.ค.2558)มีทั้งส้ิน 12 หลกัทรัพย ์

3. เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีมีการชุมนุมทาง
การเมือง  ของกลุ่มผูมี้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัทางการเมืองและก่อให้เกิดความแตกแยกอยา่ง
รุนแรงในสังคมไทย โดยการศึกษาผลกระทบในการวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ภายหลงัการผลการ
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงนาย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย ์ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 
โดยเหตุการณ์ไดส้งบลงจากการปฏิวติัรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยการน า
ของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการกองทพับก ในขณะนั้น 

4.อตัราเงินเฟ้อ(INFLATION) หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาของปี
ปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัดชันีราคาของปีก่อน หรืออตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเปรียบเทียบระหวา่ง
ช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัการวดัอตัราเงินเฟ้ออาจวดัดว้ยดชันีราคาผูผ้ลิต (Producer Price Index: 
PPI)หรือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) หรือ GDP Deflator ส่วนภาวะเงิน
เฟ้อ หมายถึง ภาวะท่ีราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงมีผล
ท าให้ค่าของเงินท่ีเราถืออยู่ลดลง (ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, www.indexpr.moc.go.th, 
เมษายน 2555) 
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5.อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL) หมายถึง อตัราการเขา้พกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวของคนในประเทศและชาวต่างชาติทัว่ทั้งประเทศไทยซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากท่ีพกัแรมของประเทศไทยทัว่ทุกภูมิภาค 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

เว้น 1 บรรทัด 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาคน้ความเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
การท่องเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือกท าการศึกษาทั้ง 12 
หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ ไดมุ้่งศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ทฤษฎตีลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตลาดซ่ึงมีราคาของหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุก
ประเภทอย่างรวดเร็วถูกต้องและทัว่ถึง ผลของข้อมูลนั้นๆจะสะท้อนถึงข้อมูลข่าวสารท่ี
ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายในตลาดได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น นักลงทุน บริษัท
หลกัทรัพย ์กองทุน หรือแมก้ระทัง่ผูบ้ริหารของบริษทั ทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาค เป็นตน้ 
ซ่ึงขอ้มูลนั้น อาจเป็นทั้งขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และการคาดการณ์ร่วมกนัของตลาดเก่ียวกบั
เหตุการณ์ท่ีมีทีท่าว่าจะเกิดในอนาคต หรืออาจเป็นปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพย์ เม่ือตลาด
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนมีข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเท่าเทียมกนั กระบวนการท า
ก าไรในตลาดอยา่งไม่เป็นธรรม หรือการสร้างผลตอบแทนส่วนเกินปกติ นั้น ก็จะไม่สามารถ
เกิดข้ึนไดเ้ลย โดยทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

 

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจท่องเท่ียว

และสันทนาการ  

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย 

เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 

อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย 
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1) ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับต ่า หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยไ์ด้สะทอ้น
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในอดีตเรียบร้อยแลว้ ไม่มีนกัลงทุนคนใดสามารถน าราคาหลกัทรัพยใ์น
อดีตมาพยากรณ์หรือวเิคราะห์แนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคตได ้  

2) ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง หมายถึง สภาวะท่ีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดนั้น
ได้สะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนโดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและ
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ การพยายามน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบับริษทั จุลภาคหรือ 
มหภาคมาวิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนและพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ตวัอยา่งเช่น การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน นั้น ไม่สามารถก่อใหเ้กิดก าไรเกินปกติได ้ 

3) ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัสูง หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดนั้นได้
สะทอ้นขอ้มูลในทุกๆประเภทเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงขอ้มูลกลุ่มน้ี เป็นขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ย
ขอ้มูลซ่ึงนกัลงทุนรับรู้ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัต ่าและกลาง รวมกบัขอ้มูลภายใน
ดว้ย ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัสูงนั้น จะไม่มีนกัลงทุนคนใดสามารถท าก าไรเกินปกติ
ได ้ไม่วา่จะเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกขององคก์รก็ตาม 

การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน 

 แนวคิดการวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน ปัจจยัพื้นฐาน
ต่างๆดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ีเก่ียวกับผลการด าเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงินของบริษทัผูอ้อก
หลักทรัพย์ ดังนั้น วิธีวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพื้นฐานจึงเป็น การวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษทัเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ี
แทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ ซ่ึงการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน มีขั้นตอนท่ีส าคญั 3 
ขั้นตอน คือ  

1) การวเิคราะห์เศรษฐกิจ เป็นการวเิคราะห์จากการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจนั้น
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หลักทรัพย์บางกลุ่มมีราคาลดลงเม่ือสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตวั และราคาปรับตวัสูงข้ึนเม่ือมีการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ดงันั้น จะเห็นไดว้่า 
สภาพเศรษฐกิจทัว่ไปนั้นมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์โดยตวัช้ีวดัท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ อตัราดอกเบ้ียทั้งในประเทศและต่างประเทศ อตัราเงินเฟ้อ สภาวะสถานการณ์ทาง
การเมือง ราคาน ้ามนั เป็นตน้  
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2) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การเข้าใจลักษณะเฉพาะและการเปล่ียนแปลงของ
อุตสาหกรรมนั้นมีความส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน เพราะเป็นการจ ากดับริษทัท่ีนกัลงทุนให้
ความสนใจให้มีจ านวนลดลง โดยการเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมท่ีนกัลงทุนสนใจ เราควร
พิจารณาแนวโนม้ของอุตสาหกรรมในระดบัโลกก่อนพิจารณาแนวโนม้อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศนั้นๆ โดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลงในการประกอบการของธุรกิจจะหมุนเวียนไป
ตามวฏัจกัรของธุรกิจ คือ ในระยะเร่ิมแรกของการประกอบธุรกิจจะอยูใ่นภาวะขยายตวั โดยท่ี
ธุรกิจจ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์การตลาดเขา้มาสนบัสนุนท าใหธุ้รกิจกา้วเขา้สู่ภาวะรุ่งเรือง ธุรกิจจะ
ด ารงอยูใ่นภาวะรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง หลงัจากนั้นก็เขา้สู่ภาวะถดถอย โดยอาจเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ ตวัอย่างเช่น คู่แข่งมีสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกันหรือมี
คุณภาพสูงกวา่ ท าให้ผูบ้ริโภคมีความนิยมในสินคา้ของบริษทันอ้ยลง ซ่ึงหากไม่ปรับปรุงหรือ
แกไ้ข ธุรกิจก็จะเขา้สู่ภาวะตกต ่า ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัเลิกกิจการได ้

3) การวิเคราะห์บริษัท ภายหลังจากท่ีผู ้ลงทุนได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาถึงภาวะการลงทุน และประเภทของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมท่ีจะเลือก
ลงทุนแล้ว ในล าดับสุดท้ายของการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพื้นฐานนั้น คือการ
วเิคราะห์บริษทั โดยการวิเคราะห์บริษทัเป็นการศึกษา การคดัเลือกบริษทัท่ีควรลงทุนโดยแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์จากตวัเลขท่ี
ปรากฏในงบการเงินของธุรกิจท่ีผา่นมา ซ่ึงโดยปกติจะใชเ้พียงเคร่ืองมือการวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงินเป็นหลกั และ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการประเมินระดบัความสามารถของ
บริษทัในดา้นต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัเลข 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศิริวลัย ์จูพฒันกุล (2552) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหมวดท่องเท่ียว
และสันทนาการ โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพย์
หมวดท่องเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดใ้ช้
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงใชข้อ้มูลรายเดือนของราคาปิดหลกัทรัพย ์14 หลกัทรัพย์
ในหมวดท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 ถึง
เดือนมิถุนายน 2552 เป็นจ านวน 60 เดือน ซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรตน้ คือ ดชันี
ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP),  อตัราเงินเฟ้อ (INF), ก าไร
สุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ (PL), และ ดชันี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตวัแปรตาม คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหมวดท่องเท่ียวและสันทนาการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีตลาด
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หลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอตัราเงินเฟ้อ โดยอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัดชันีหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีตลาด
หลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) ได้แก่ ดัชนีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวด
ท่องเท่ียวและสันทนาการ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

วิรัญญา โลหะผล (2553) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวด
การท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสันทนาการอีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับนกัลงทุนหรือผู ้
ท่ีสนใจในการคาดคะเนแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์รวมทั้งเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการประกอบการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในการศึกษาผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยกนั 3 บริษทั คือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จ  ากดั (มหาชน), บริษทั แชงกรีล่า โฮเต็ล 
จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทัดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษาแบ่งเป็นตวัแปร
ตน้ คือ จ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
การท่องเท่ียวและสันทนาการ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ลูกชั้ นดี และเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 
รวมทั้งส้ิน 90 เดือน จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียว
และสันทนาการได้แก่ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและ
สันทนาการ ซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั แชงกรี-ล่าโฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและ
สันทนาการไดแ้ก่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศ
ไทย อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมลูกคา้ชั้นดี และเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 

วธีิการด าเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียว
และสันทนาการดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 
อตัราเงินเฟ้อ และ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทยโดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้น
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การศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 65 เดือน 
ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลแบบรายเดือนโดยหลกัทรัพยท่ี์น ามาใชใ้นการศึกษา มีดงัน้ี 

ตัวย่อหลกัทรัพย์ 
ACD 

ช่ือบริษัท 
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ASIA บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) 
CENTEL บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

CSR บริษทั เทพธานีกรีฑา จ ากดั (มหาชน) 
DTC บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 
ERW บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

GRAND บริษทั แกรนดแ์อสเสท โฮเทลส์แอนดพ์รอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 
LRH บริษทั ลากนู่า รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน) 

MANRIN บริษทั แมนดารินโฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) 
OHTL บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) 
ROH บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

SHANG บริษทั แชงกรี-ลา โฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) 
  
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ข้อมูล ทีม่า 
ราคาปิดรายเดือนของหลกัทรัพย ์

ในหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา
การ 

ขอ้มูลจาก SETSMART Enterprise 
ผา่นเครือข่าย www.rsu.ac.th 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลจาก SETSMART Enterprise 
ผา่นเครือข่าย www.rsu.ac.th 

เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลติดตามสถานการณ์ 
ความรุนแรงทางการเมือง 

 sites.google.com/site/violenceindicator/ 
อตัราเงินเฟ้อ ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
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วธีิการวเิคราะห์คือ  
 ขั้นท่ี 1 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อเป็นการสรุปลกัษณะของขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีน ามาวเิคราะห์ โดยใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ขั้นท่ี 2 หาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา
การ กบั ตวัแปรอิสระ จ านวน 4 ตวัแปร โดยหาความสัมพนัธ์ภาพรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
และแยกรายบริษัท โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple 
Correlation) ดว้ยวิธี Pearson Correlation ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 ซ่ึงเป็นการให้โปรแกรม
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณแต่ละคู่ และก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา โดยการน าขอ้มูลท่ีวเิคราะห์มาอธิบายความสัมพนัธ์ 

ผลการวจัิย 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจยัเร่ือง ‚ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย‛โดย
ปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  เหตุการณ์การ
ชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศ
ไทย (HOTEL) ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlations) ดว้ยวิธี 
Pearson Correlation โดยทาํการศึกษาทั้งหมวดธุรกิจและแยกรายบริษทั 

ตารางการแสดงค่าสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) 

ตัวแปร 
จ านวน
ข้อมูล 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
การท่องเท่ียวและสันทนาการ 

780 .00 750.00 65.4951 138.63196 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

780 431.50 1597.86 1050.1287 312.13661 

อตัราเงินเฟ้อ 780 -4.40 4.30 2.2895 1.89147 
อตัราการเขา้พกัแรม 
ของทั้งประเทศไทย 

780 34.40 74.50 56.6440 8.52331 
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ราคาหลักทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) มีค่าเฉล่ีย 
65.4951 ค่าตํ่าสุด 0 ค่าสูงสุด 750 และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 138.63196  ค่าตัวแปรอิสระ
ไดแ้ก่ 1) ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) มีค่าเฉล่ีย 1055.1287จุด ค่าตํ่าสุด 
431.50 จุด ค่าสูงสุด 1597.86  จุด และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 315.1366 2) อตัราเงินเฟ้อ
(INF) มีค่าเฉล่ีย 2.2895 ค่าตํ่าสุด -4.40 ค่าสูงสุด 4.30 และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.89147 
3) อัตราการเข้าพกัแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL) มีค่าเฉล่ีย 56.6440 ค่าตํ่าสุด 34.40 
ค่าสูงสุด 74.50 และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.52331 

 

ตารางการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แบบวิเคราะห์ภาพรวมหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา
การ 
 

 

ดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย 

เหตุการณ์ 
การชุมนุม 
ทางการเมอืง 

อตัรา 
เงนิเฟ้อ 

อตัราการ 
เข้าพกัแรมของ
ทั้งประเทศไทย 

ราคาหลกัทรัพย์
รวมทั้งหมวดธุรกจิ
การท่องเทีย่วและ
สันทนาการ 

Pearson Correlation .055 .030 .002 .028 

Sig. (2-tailed) .121 .411 .501 .372 

 จ านวนข้อมูล 780 780 780 780 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

สมมติฐาน 1 
จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ราคาหลักทรัพยห์มวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
จากการทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 และค่า P-value.Sig 2 tailed 
พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.142 ซ่ึงมีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐาน
   และ ปฏิเสธ สมมติฐาน    ซ่ึงหมายความวา่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
(SET)ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ
(TOURISM) 
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สมมติฐาน  2 
จากการวเิคราะห์พบวา่ ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) จาก
การทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 และค่า P-value.Sig 2 tailed 
พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.509 ซ่ึงมีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐาน 
   และปฏิเสธสมมติฐาน  ซ่ึงหมายความว่า เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) 
สมมติฐาน  3 

จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และอัตราเงินเฟ้อ(INF) จากการทดสอบความมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 และค่า P-value.Sig 2 tailed พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.961 
ซ่ึงมีค่ามากกว่าท่ีระดับนัยส าคญัท่ี 0.01 สรุปได้ว่า ว่า ยอมรับสมมติฐาน    และปฏิเสธ
สมมติฐาน  ซ่ึงหมายความวา่อตัราเงินเฟ้อ(INF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) 
สมมติฐาน 4 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และอตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL) 
จากการทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 และค่า P-value.Sig 2 tailed 
พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.372 ซ่ึงมีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐาน 
    และ ปฏิเสธ สมมติฐาน    ซ่ึงหมายความว่า อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย
(HOTEL) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ
(TOURISM) 
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlations Analysis) รายบริษัท 

หลกัทรัพย์ SET PROTEST INF HOTEL 
ACD **   * 
ASIA **   ** 

CENTEL **   ** 
CSR **  **  
DTC **   ** 
ERW **  * ** 
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GRAND     
LRH  ** **  

MANRIN **   ** 
OHTL *   * 

หลกัทรัพย์ SET PROTEST INF HOTEL 
ROH     

SHANG ** *  ** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลักทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ
สันทนาการ และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบท่ีสําคัญ 4 ปัจจัย คือ ดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) อตัราเงินเฟ้อ
(INF) และ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL)สรุปผลไดด้งัน้ี 
 จากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ พบว่า ไม่มี
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ  
 จากการวิเคราะห์แยกรายบริษทั พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการแยกรายบริษทัมากท่ีสุด คือ ดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์จาํนวน 9 บริษทั จากทั้งหมด 12 
บริษทั โดยแบ่งออกเป็น มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
จาํนวน 8 บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 1 บริษทั ลาํดบัถดัมา คือ อตัรา
การเข้าพกัแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ จาํนวน 8 บริษทั โดยแบ่ง
ออกเป็น มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จาํนวน 6 บริษทั และ 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 2 บริษทั ลาํดบัถดัมา คือ เหตุการณ์การชุมนุมทาง
การเมือง(PROTEST)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ จาํนวน  3 บริษทั โดยแบ่งออกเป็น มีความสัมพนัธ์
อย่างมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จาํนวน 2 บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 จาํนวน 1 บริษทั ลาํดบัสุดทา้ย คือ อตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ จาํนวน  2 บริษทั 
โดยแบ่งออกเป็น มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 จาํนวน 1 
บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 1 บริษทั 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 หากพิจารณาจากภาพรวมของทั้งหมวดธุรกิจพบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการไม่มีความสัมพนัธ์
กนั อาจเน่ืองมาจากแต่ละบริษทัในหมวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการมีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัมีค่าความสัมพนัธ์ไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัจึงทาํให้การประมวลผลอาจมาไม่ชดัเจน 
แต่เม่ือพิจารณาจากรายบริษทั พบวา่  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 จาํนวน 8 บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 1 บริษทั จากทั้งหมด 
12 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 75 อธิบายไดว้่า โดยปกติการเพิ่มข้ึนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะทาํให้นกัลงทุนเกิดความเช่ือมัน่วา่ เศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึง
เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน การเดินทางท่องเท่ียวก็จะเพิ่มข้ึนตาม ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวมีรายได้เพิ่มข้ึน ทําให้นักลงทุนต้องการท่ีจะเข้ามาลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐานดา้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
กล่าวคือ ภาวะทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์เช่น หลกัทรัพยบ์างกลุ่มมีราคา
ลดลงเม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตวั และราคาปรับตวัสูงข้ึนเม่ือมีการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ดงันั้น 
ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในบริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับตวัข้ึนลงตามทฤษฎี และจากผลการศึกษาพบว่า 
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
การท่องเท่ียวและสันทนาการขดัแยง้กบัผลการวิจยัในอดีตของ ศิริวลัย ์จูพฒันกุล (2552) คือ 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET)มีความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
หมวดท่องเท่ียวและสันทนาการ 

เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง และ ราคา

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ พบว่า ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในของประเทศไทยทาํให้
เกิดการชุมนุมเกิดข้ึนในหลายคร้ังในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา โดยปกติเม่ือเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองเกิดข้ึน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเกรงกลวัถึงความไม่ปลอดภยัท่ีจะ
เกิดข้ึน ทาํให้เกิดการตดัสินใจเดินทางเขา้มาในประเทศไทยลดลง ส่งผลกระทบทางลบต่อ
อตัราการเขา้พกัแรม ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง กล่าวคือ 
สภาวะท่ีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดนั้นได้สะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนโดยมีการเผยแพร่ต่อ
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สาธารณะอย่างรวดเร็ว แต่จากผลการวิจัยพบว่า เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ทั้งน้ีอาจเกิดจาก
บริษทัท่ีนาํมาวเิคราะห์นั้นอาจไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ี
มีขนาดใหญ่ มีโรงแรมในเครือมากมาย และเป็นธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศทําให้
นกัท่องเท่ียวยงัคงเช่ือมัน่ในความปลอดภยัจากการเขา้พกัโรงแรมในเครือบริษทัในหมวดธุรกิจ
การท่องเท่ียวและสันทนาการ อีกทั้งในช่วงระยะเวลาดงักล่าว รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน้
เศรษฐกิจ เพื่อใหน้กัลงทุนยงัคงมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนในประเทศไทย แต่จากผลการศึกษา
แยกรายบริษทัพบวา่ มี 2 บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง อาจเกิด
จาก บริษทันั้นๆไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม จากผลการวิจยัในภาพรวมนั้นแสดงให้เห็นวา่ 
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและสันทนาการมากนักสอดคล้องกับผลการวิจยัในอดีตของ วิรัญญา โลหะผล 
(2553) ท่ีไดท้าํการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสันทนา
การ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทัในหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

อตัราเงินเฟ้อ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเงินเฟ้อ และราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

การท่องเท่ียวและสันทนาการภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน ในดา้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ กล่าวคือ 
โดยปกติถา้เศรษฐกิจอยูใ่นภาวะเงินเฟ้อ ระดบัราคาสินคา้อุปโภคบริโภคจะสูงข้ึน ทาํให้อาํนาจ
ในการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง ส่งผลกระทบต่อกาํไรของบริษทั รวมถึงภาคธุรกิจการท่องเท่ียว
และการโรงแรม อตัราการท่องเท่ียวลดลง นกัลงทุนจะวเิคราะห์วา่ ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
การท่องเท่ียวและสันทนาการจะลดลงตามไปดว้ย อนัเน่ืองมาจากผลกาํไรท่ีลดลง แต่หากมอง
ในมุมการวิเคราะห์แยกรายบริษทั พบว่ามี 3 บริษทั จาก 12 บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
เงินเฟ้อ อาจเกิดจาก อตัราเงินเฟ้อในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ของธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวจิยัในอดีตของ ศิริวลัย ์จูพฒันกุล (2552) ท่ีไดท้าํการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหมวดท่องเท่ียวและสันทนาการ ซ่ึงผลการวิจยัในอดีตปรากฏว่า 
อตัราเงินเฟ้อ(INF)มีความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนา
การ(TOURISM) อยา่งมีนยัสําคญัในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีตของ กาญ
จนวดี วิบูลยพ์านิช (2547) ท่ีไดท้าํการศึกษา เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา
หลกัทรัพย ์ซ่ึงผลการวิจยัในอดีตปรากฏว่า อตัราเงินเฟ้อมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
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มูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีตของ ปรียานุช 
เหมือนขาว (2555) ท่ีไดท้าํการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจยัในอดีตปรากฏวา่ อตัราเงินเฟ้อไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

 
อตัราการเข้าพกัแรมของทั้งประเทศไทย 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทยและ
ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ พบว่า ไม่มี
ความสัมพนัธ์กัน อาจเน่ืองมาจากแต่ละบริษัทมีค่าความสัมพนัธ์ไม่ได้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันจึงทําให้การประมวลผลอาจมาไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดบักลาง กล่าวคือ สภาวะท่ีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดนั้นไดส้ะทอ้นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนโดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็ว ถ้าพิจารณาภาพรวมทั้งหมวด
ธุรกิจจะสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีตของ วิรัญญาโลหะผล (2553) ท่ีไดท้าํการศึกษา เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ อตัรา
การเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทยไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดการท่องเท่ียว
และสันทนาการ 

การพิจารณาเป็นรายบริษทัพบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญั ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 จาํนวน 6 บริษทั และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาํนวน 2 บริษทัจาก
ทั้งหมด 12 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 66.67 อาจเน่ืองมาจากประเทศไทยเป็นจุดหมายหน่ึงท่ี
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว อีกทั้งภาครัฐบาลของไทยให้ความสําคญั
ในภาคการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นภาคธุรกิจท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยเป็นลาํดบัตน้ๆ จึง
ทาํใหมี้การประชาสัมพนัธ์และประเทศไทยนั้นมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นยทุธศาสตร์ของการท่องเท่ียว 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อีกทั้งในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวมีอตัราการเขา้พกัแรม
เป็นจาํนวนมาก ทาํให้บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ไดรั้บผลกาํไรอนัเกิดจากการเขา้พกัมากข้ึน เม่ือ
ผลประกอบการเป็นไปในทิศทางท่ีดี นกัลงทุนจึงให้ความสนใจและตอ้งการท่ีจะเขา้มาลงทุน
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการปรับตวั
สูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาคร้ังนี้ 

 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเห็นไดว้า่การวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ ปัจจยั
ทั้ง 4 ท่ีนาํมาศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 
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จึงทาํให้เห็นว่า ภาพรวมหากจะตดัสินใจลงทุนนั้น ควรวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจาก
ปัจจยัดงักล่าวในการวิเคราะห์ก่อนการตดัสินใจลงทุน แต่หากวิเคราะห์แยกรายบริษทั ในบาง
ปัจจยัอาจมีความสัมพนัธ์กบับางบริษทั ดงันั้น ผลการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัทั้ง 
4 ท่ีนาํมาศึกษา จะใช้ไดเ้ฉพาะบางบริษทั ผูท่ี้สนใจลงทุนในหมวดธุรกิจน้ี อาจตอ้งวิเคราะห์
แยกเป็นเฉพาะรายบริษทั จึงจะเป็นขอ้มูลท่ีใชไ้ดเ้พื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ี ทาํการเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2552 ถึง
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 จาํนวน 65 เดือน เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ซ่ึงอาจทาํให้ การ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการไม่ชัดเจนใน
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้ข้อมูลเป็นรายวนัหรือรายสัปดาห์ เพื่อหาความสัมพนัธ์และ
เปรียบเทียบผลการศึกษาว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ อีกทั้งปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาเป็น
เพียงปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรนาํปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมา
พิจารณา ทั้งปัจจยัภายนอกในดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัทางดา้นต่างประเทศจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ การจดัโครงการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวต่างๆ และปัจจยัภายในของบริษทั เช่น ปัจจยัพื้นฐาน งบการเงินของบริษทั การทาํ
การตลาดของบริษทั และอาจรวมไปถึงปัจจยัทางเทคนิคมาวเิคราะห์ดว้ย เน่ืองจากในการลงทุน 
จาํเป็นตอ้งมีความรอบรู้และมีขอ้มูลในหลายๆดา้นเพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกค้า 
ในเขตกรุงเทพมหานคร   

FACTORS AFFECT DECISION MAKING OPTIONS OF CUSTOMERS 
IN THE PURCHASE OF TRANSLATED CHINESE NOVEL IN BANGKOK AREA 

พณัณ์ชิตา ธนวร์ีกิตติโชติ1 ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร2 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย
แปลภาษาจีนของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัท่ีศึกษาประกอบไปดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ส่วน
ประสมทางการตลาด และการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 จากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือหนงัสือ
นิยายแปลภาษาจีนและอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเป็น
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชก้ารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันในการทดสอบสมมติฐาน  

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี ประกอบ
อาชีพ เป็นพนกังาน มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากวา่ 10,000 บาท ดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ให้ความสําคญักบัช่ือเสียงของนิยาย นกัเขียนและนกัแปล ราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพหนังสือ  ร้านหนังสืออยู่ในทาํเลท่ีดี และส่ือต่างๆ ของร้านมีความน่าสนใจ ในด้านการ
ตดัสินใจผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนจากการตอ้งการความเพลิดเพลิน 
นกัเขียนนกัแปลและสํานกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียง ราคาไม่แพง หนงัสือวางแผงสมํ่าเสมอ และคุณภาพของ
นักเขียนและนักแปล การทดสอบสมมติฐานปัจจยั     ส่วนบุคคลพบว่าเพศ และระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีน      ท่ีไม่แตกต่างกนั อายุ อาชีพ 
และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีน    ท่ีแตกต่างกนั ใน
ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทุก  ๆดา้น 
 

คาํสาํคญั: กระบวนการตัดสินใจ, หนังสือนิยายแปลภาษาจีน 
   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต  
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ABSTRACT 

 The  objective  of  this  research is to study factors that affect decision 

makingoptions of  customers in the purchase of translated Chinese novels in 

Bangkok area. Studied factors included personal factors, marketing mix, and 

decision making in the purchase of translated Chinese novels, using a 

questionnaire as a tool to collect the data from December 2014 to April 2015 from 

customers who bought translated Chinese novels and lived in Bangkok. The data 

was analyzed using descriptive statistics, and the result was presented in a 

percentage, mean, and standard deviation, as well as applying one-way ANOVA 

and Pearson’s Correlation Analysis in the hypothesis test. 

 The study reveals that most of the questionnaire’s respondents were 
females aged between 21-30 years old, whose occupations are office employees 
with a bachelor degree, and whose average income is lower than 10,000 Baht. 
Regarding the marketing mix factor, the respondents focused on the reputation of 
novels, writers, and translators, the price that is appropriate with the quality of a 
novel, conveniently located book shops, and interesting media in the shop. 
Concerning the decision making, the questionnaire’s respondents chose the buy 
translated Chinese novels based on pleasure, the reputation of writers, translators, 
and publishers, reasonable prices, regular releases to the market, and the quality of 
writers and translators. About the personal factors test, it reveals that gender and 
different levels of education do not affect the decision making differently in the 
purchase of translated Chinese novels. However, different ages, occupations, and 
incomes affect the difference of purchasing translated Chinese novels. For the 
marketing mix, all variables are positively related to every aspect. 

 Keywords: Decision Making Options, Translated Chinese Novel 
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บทน า 

หนังสือนิยายก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงพิมพ์ท่ีมีความน่าสนใจมาก เพราะหนังสือนิยายเป็น

หมวดหนังสือท่ีมีการตีพิมพ์มากท่ีสุด และมีผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเช่นกนั ตลาดหนงัสือแปลใน

ประเทศไทยเร่ิมขยายตวัใหญ่มากยิ่งข้ึน เพราะสํานกัพิมพจ์าํนวนมากนิยมนาํเอาหนงัสือท่ีติด

อันดับขายดีในต่างประเทศมาแปลและจําหน่ายในประเทศตลาดหนังสือแปลจาก

ภาษาต่างประเทศในไทยถือวา่เติบโตไดดี้ โดยเฉพาะหนงัสือจากฝ่ังยุโรป และหนงัสือแปลจาก

ภาษาเกาหลีท่ีเป็นกระแสนิยมอย่างมาก แต่หนงัสือแปลจากภาษาจีนนั้นยงัไม่เป็นท่ีนิยมมาก

นัก          เม่ือเปรียบเทียบกับภาษาอ่ืนท่ีกล่าวไปข้างต้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความ

คลา้ยคลึงหลายอยา่งกบัประเทศจีน เช่น การดาํเนินชีวิต วฒันธรรม ท่ีจะตอ้งสอดแทรกลงไป

ในหนงัสือนิยายแปลจีน ท่ีทาํให้คนไทยคุย้เคยกบั      ส่ิงเหล่านั้นได้โดยง่ายก็ตาม แต่ตลาด

หนงัสือนิยายแปลภาษา จีนในประเทศไทยก็ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกัซ่ึงอาจเป็นผลมาจากปัจจยั

หลายอยา่ง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษาจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถนําไป

วางแผนพฒันา และปรับปรุงการผลิตหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล 

ภาษาจีน 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือ

นิยายแปลภาษาจีน 

สมมติฐานการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนท่ีแตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ 

ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่าง กนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีน ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจิัย  

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีน โดยใช้ตวัแปร

อิสระ 2 กลุ่มยอ่ย คือปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายไดต่้อเดือน และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และใชต้วัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษา จีนของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีน จาํนวน 400 คน ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ

แจกแบบสอบถาม โดยใชร้ะยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ 

1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีน เพื่อ

นาํไปปรับปรุงและผลิตหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนใหมี้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้มาก

ท่ีสุด 

2. ทราบปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย 

แปลภาษาจีน เพื่อนําข้อมูลท่ีได้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือนิยายแปลภาษาจีน 

3. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการผลิตและจดัจาํหน่ายหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

แนวความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบันวนิยาย หนงัสือนิยายถูกเขียนข้ึนดว้ยเหตุผลสองขอ้ นกัเขียนบาง

ท่านจะเขียนหนงัสือนิยายท่ีให้ความบนัเทิงอยา่งเดียว ให้ผูอ่้านอ่านเพื่อสร้างความสนุกสนาน 

ลืมความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริง เรียกวา่หนงัสือนิยายชวนฝัน และนกัเขียนบางท่านจะเขียน

นิยายท่ีให้ขอ้คิด สอดแทรกความรู้ลงไป เรียกว่าหนังสือนิยายท่ีให้ขอ้คิดหรือหนงัสือนิยาย

ประเทืองปัญญา จะใชภ้าษาท่ีละเอียดกวา่เป็นการชกันาํให้ผูอ่้านเขา้ใจความจริงบางประการท่ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 

     - เพศ 

     - อาย ุ 

     - อาชีพ  

     - ระดบัการศึกษา 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ 

หนังสือนิยายแปล 

ภาษาจีน 

 

     - ความตอ้งการ  

     - ทางเลือก  

     - การประเมินทางเลือก  

     - การตดัสินใจ  

     - พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

     - ผลิตภณัฑ์ 

     - ราคา 

     - ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ โดยนิยายจะมีหลายองค์ประกอบดว้ยกนั เช่น โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก 

แก่นของเร่ือง และบทสนทนา เป็นตน้  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ซ่ึงใน

งานวิจยัน้ีจะประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนันั้นอาจเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษาจีนดว้ย  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ยปัจจยั 4 ดา้น คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวน การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้   

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ การเลือกและตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการของลูกคา้นั้น จะเกิดข้ึนอยา่งมีกระบวนการ ลูกคา้จะไม่ซ้ือสินคา้ทนัทีท่ีเห็น เพราะตอ้ง

มีการไตร่ตรองเสียก่อนวา่สินคา้หรือบริการนั้นๆ จะคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไปหรือตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองไดห้รือไม่ดว้ย ซ่ึงการจดัสินใจซ้ือนั้นจะมีกระบวนการหลกัอยู ่5 ขั้นตอน

ด้วยกัน คือ การตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ซ่ึงสินคา้หรือบริการบางประเภทอาจไม่จาํเป็นตอ้งมี

กระบวนการครบทั้ง 5 ขั้นตอนก็ได ้ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการ

แสดงออกเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจของ         แต่ละบุคคลท่ีมีอยู่ก่อนแล้วและมีส่วนในการ

กาํหนดใหมี้พฤติกรรมต่างๆ 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สาวิกา ขุนราม (2550) ศึกษาเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยาย 

ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร‛ พบวา่เพศหญิงเป็นเพศท่ีนิยม

อ่าน มากกว่าเพศชาย ซ่ึงส่วนมากมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มตวัอย่างมากกว่าห้าสิบ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

406 

 

เปอร์เซ็นต ์ชอบอ่านนิยายเกาหลีแบบจบภายในเล่มเดียว โดยชอบเน้ือหาแบบกุ๊กก๊ิกเป็นอนัดบั

หน่ึง ชอบเน้ือหาตลกขบขนัเป็นอนัดบัท่ีสอง และอนัดบัท่ีสามคือชอบเน้ือหาแบบรักโรแมน

ติก ผูอ่้านนิยมเลือกอ่าน หนงัสือนิยายเกาหลีจากรูปภาพหนา้ปกท่ีสวยงาม รองลงมาคือเห็นจาก

โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ ตามร้านหนงัสือ และชอบตวัละครจากซีรีส์เกาหลีมาก่อน บุคคลท่ี

เป็นผูส้นบัสนุนให้เลือกอ่าน นิยายเกาหลีมากท่ีสุดคือเพื่อนสนิท และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยายประเภท เกาหลีในระดบัมากคือส่วนของปัจจยัทางการตลาด ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ เห็นแล้วชอบการออกแบบ  โดยรวมของรูปเล่ม หน้าปกเป็นรูปวาด 

ภาพประกอบมีความสวยงาม มีการจดัหนา้ท่ีอ่านง่าย                    จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา ราคาขายเปรียบเทียบกบัคุณภาพของหนงัสือคุณภาพของ

นกัเขียน/ นกัแปล และของท่ีระลึกท่ีได ้เช่น ท่ีคัน่หนงัสือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก 

ปัจจัยด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย  ด้านร้านขายหนัง สือตั้ งอยู่ ในทํา เล ท่ี เหมาะสม เ ช่น 

ห้างสรรพสินคา้                       ดา้นร้านหนงัสือมีการโชวห์นงัสือใหม่ สร้างการจดจาํให้กบั

ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และความน่าเช่ือถือของร้าน      ก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือในระดบั

มากเช่นกนั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ 

การขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก   

พรกวินทร์ ตงัควิเวชกุล แสงสินชยั (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกซ้ือหนงัสือสําหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี ของผูป้กครองในเขตกรุงเทพมหานคร‛ โดยมีกลุ่ม

ตวัอย่างเป็น ผูป้กครองของเด็กอายุ    6 - 11 ปีท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิงและมีความสัมพนัธ์เป็นแม่ของเด็กอายุ 6 - 11 ปี อายุระหวา่ง 

31 - 40 ปี มีการศึกษาในระดบั ปริญญาตรี เป็นลูกจา้งหรือพนกังานบริษทั และมีรายไดร้ะหวา่ง 

5,000 – 10,000 บาท โดยกลุ่มตวัอย่างเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัหนังสือสําหรับเด็กจาก

หนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด รองลงมาคือจากป้ายโฆษณาและจากส่ือโทรทศัน์ ในดา้นพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือนั้น    กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือหนงัสือสําหรับ เด็กเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2-3 เล่ม ในราคา

ระหว่าง 20-40 บาท และซ้ือจากในร้านหนงัสือ โดยจะซ้ือหนงัสือสําหรับเด็กประเภทความรู้

ทัว่ไปมากท่ีสุด รองลงมาคือหนงัสือเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ เพราะจะช่วยเพิ่มความรู้รอบตวัให้กบั

เด็กได้มากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือสําหรับเด็ก กลุ่มตวัอย่างจะให้
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ความสาํคญักบัเน้ือเร่ืองของหนงัสือมากท่ีสุด ราคามีอิทธิผลในการตดัสินใจในระดบัมาก และ

เห็นวา่หนงัสือสาํหรับเด็กในปัจจุบนัมีราคาแพงเกินไป มกัซ้ือหนงัสือในร้านท่ีมีหมวดหนงัสือ

สาํหรับเด็กและปัจจยัการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก็คืออนัดบัหนงัสือขายดี  

สมภพ ตะเภาพงษ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคหนงัสือ 

แปลประเภท   นวนิยายของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร‛ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นอายุ

ระหวา่ง 15 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 

20 ปี ศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 6,900 บาท กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือหนงัสือนิยายเฉล่ีย 

7 เล่มต่อปี ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีซ้ือนิยายมากกวา่ค่าเฉล่ียและอีก

กลุ่มคือกลุ่มท่ีซ้ือ หนงัสือนํ้ ากวา่ค่าเฉล่ีย โดยกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับกลุ่มท่ีมีการซ้ือนอ้ย

กว่าค่าเฉล่ีย ก็คือให้ สํานักพิมพ์ขายหนังสือแปลนวนิยายแนวผจญภยั ท่ีแปลจากต้นฉบบั

ภาษาองักฤษ เช่น หนงัสือท่ีไดรั้บรางวลั หรือถูกนาํไปทาํภาพยนตร์ ตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่ลด

ราคาดว้ย ส่วนกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือมากกวา่ค่าเฉล่ีย สาํนกัพิมพต์อ้งออกแบบหนา้ปกใหส้วยงาม  

สุภาวรรณ จิตรวรีะนนัรังสี (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ‚พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือก

ซ้ือ นิตยสารในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่‛ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ

15 – 25 ปี ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือนิตยสารบนัเทิง และหนงัสือพิมพ ์นิตยสารท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ 

ทีวีพูล ซ่ึงซ้ือเพราะเน้ือหาของนิตยสารกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นค่อนขา้งมากต่อ

ปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดทั้งส่ีดา้น  

วิไลรัตน์ เอ่ียมสุองค์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ‚ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

วรรณกรรม เยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ‛ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 16 – 18 ปี  กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัแรงจูงใจในการซ้ือ

วรรณกรรมเยาวชนท่ีเกิดจากอารมณ์อยู่ในระดบัมาก  และมีความเห็นต่อส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวมในระดับมาก โดยจะซ้ือวรรณกรรมประเภทนิยายจากร้านหนังสือใน

หา้งสรรพสินคา้ 
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ระเบียบวธิีวจิัย 
การรวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ 
 (Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาและมีแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
 1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีผูอ่ื้นไดเ้คยวิจยัมาก่อนแลว้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะมาจากตาํราทางวิชาการ เอกสาร 
วารสาร ส่ิงพิมพ ์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้   
 2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัเอง ซ่ึงจะใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด  

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดท่ีสมบูรณ์แล้ว ผูว้ิจ ัยจะนําแบบสอบถาม

ทั้งหมดมาวเิคราะห์ผลดงัน้ี 
1.ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษาจีนดว้ยสถิติทดสอบ T – test และ F – test  
4. ส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีน ทาํการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Correlation ของ Pearson 
Production Moment Correlation 

ผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 257 

คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีอายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 163 คน เป็นร้อยละ 41.0 ประกอบอาชีพเป็น

พนกังาน จาํนวน 126 คน เป็นร้อยละ 31.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 244 คน คิด

เป็นร้อยละ 61.0 มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 120 คน เป็นร้อยละ 30.0 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทาการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยั              ดา้นผลิตภณัฑ์โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีมาก โดยให้ความสําคญักบัช่ือเสียงของ
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นิยาย ของผูเ้ขียนและของนกัแปลในระดบัท่ีมาก การจดัหนา้ท่ีอ่านง่าย สํานวนภาษาไม่น่าเบ่ือ

ในระดบัท่ีมาก การออกแบบภาพปกท่ีสวยงามในระดบัปานกลาง และช่ือเสียงของสํานกัพิมพ์

ในระดบัปานกลาง  

ปัจจยัด้านราคาโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีมาก โดยให้ความสําคญักบัคุณภาพของการ

จดัพิมพ ์ เหมาะสมกบัราคาขายในระดบัท่ีมาก คุณภาพของนกัแปลเหมาะสมกบัราคาขายใน

ระดบัท่ีมาก คุณภาพของนกัเขียนเหมาะสมกบัราคาขายในระดบัท่ีมาก และของแถมท่ีไดรั้บ

เหมาะสมกบัราคาขายในระดบัปานกลาง  

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัปานกลาง โดยจะให้ความสําคญั

กบั การท่ีร้านหนงัสือตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสมในระดบัท่ีมาก ร้านหนงัสือแนะนาํ และโชว์

นิยายออก ใหม่ในระดบัปานกลาง สาํนกัพิมพมี์ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่งในระดบัปานกลาง และร้าน

หนงัสือมีความ น่าเช่ือถือในระดบัปานกลาง  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญักบั

ส่ือของร้านหนงัสือน่าสนใจในระดบัปานกลาง มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีฉับไวในระดบั

ปานกลาง มีการจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในระดบัปานกลาง และพนกังานอธัยาศยัดีใน

ระดบัท่ีนอ้ย  

และจากการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นความตอ้งการโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญักบัตอ้งการความ

เพลิดเพลินและผ่อนคลายในระดบัมากท่ีสุด ตอ้งการสํานวนการแปลท่ีล่ืนไหลในระดบัมาก

ท่ีสุด ตอ้งการสะสมเร่ืองท่ีชอบ และตอ้งการนิยาย        ท่ีคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไปในระดบัมาก

ท่ีสุด  

ปัจจยัด้านทางเลือกโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีมาก โดยให้ความสําคญักบัการเลือกจาก

ช่ือเสียงของนกัเขียน นกัแปลและสาํนกัพิมพม์ากท่ีสุดในระดบัท่ีมาก นิยายมีหลายแนวให้เลือก

ซ้ือในระดบัท่ีมาก เลือกซ้ือเพราะ      การออกแบบหนงัสือท่ีสวยในระดบัท่ีมาก และเลือกซ้ือ

จากแหล่งจาํหน่ายท่ีน่าเช่ือถือในระดบัปานกลาง  
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ปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกในระดบัท่ีมาก โดยให้ความสําคญักบัราคาท่ีไม่แพง 
เม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ีไดรั้บในระดบัท่ีมาก คน้ขอ้มูลไดง่้ายกวา่นิยายแปลภาษาอ่ืนในระดบั
ปานกลาง กล่องบรรจุและหนา้ปกสวยงามคุม้ราคาในระกบัปานกลาง และนิยายแปลภาษาจีน
หาซ้ือไดง่้ายกวา่ในร้านหนงัสือในระดบั   ปานกลาง  

ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยให้ความสําคญักบัการออก
นิยายสมํ่าเสมอ ตรงกาํหนดวางแผงในระดบัท่ีมาก สํานกัพิมพมี์คุณภาพไดรั้บลิขสิทธ์ิโดยตรง
ในระดบัท่ีมาก คุณภาพและราคาขายท่ีไม่แพงเกินไปในระดบัท่ีมาก และพนกังานขายให้
รายละเอียดหนงัสือไดใ้นระดบัปานกลาง 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีมาก โดยให้ความสําคญักบั
นกัเขียนและ   นกัแปลมีคุณภาพ จะซ้ือผลงานเล่มอ่ืนๆ ต่อในระดบัมากท่ีสุด อ่านแลว้คุม้ค่า
และจะซ้ือนิยายเล่มอ่ืนอีกในระดบัมากท่ีสุด จะกลบัมาซ้ือหนงัสือของสํานกัพิมพเ์ดิมอีกคร้ัง 
เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ในระดบัท่ีมาก และหนงัสือเปล่ียนไดห้ากชาํรุดจึงซ้ือเล่มอ่ืนอีกใน
ระดบัปานกลาง  

 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนท่ีแตกต่างกนั 
 

การตัดสินใจซ้ือ  
                    ปัจจัย      
            ส่วนบุคคล                                                    

เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับ

การศึกษา 
รายได้เฉลีย่ 
ต่อเดือน 

สถิติ Sig. สถิติ Sig. สถิติ Sig. สถิติ Sig. สถิติ Sig. 
ดา้นความตอ้งการ T-test 0.639 F-test 0.238 F-test 0.230 F-test 0.662 F-test 0.603 
ดา้นทางเลือก T-test 0.284 F-test 0.006* F-test 0.001* F-test 0.054 F-test 0.028* 
ดา้นการประเมิน
ทางเลือก 

T-test 0.850 F-test 0.011* F-test 0.059 F-test 0.444 F-test 0.017* 

ดา้นการ 
ตดัสินใจซ้ือ 

T-test 0.912 F-test 0.001* F-test 0.270 F-test 0.074 F-test 0.007* 

ดา้นพฤติกรรม 
หลงัการซ้ือ 

T-test 0.545 F-test 0.268 F-test 0.371 F-test 0.524 F-test 0.205 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ดา้นเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นความตอ้งการ ดา้นทางเลือก ดา้นการประเมิน

ท า ง เ ลื อก  ด้า นก า ร ตัด สิ นใ จแ ล ะ ด้า นพ ฤ ติก รรม ห ลัง ก า ร ซ้ื อ ข อง ผู ้บ ริโ ภค ใ นเข ต

กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั  

ดา้นอาย ุจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านทางเลือก ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ

ตดัสินใจ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และส่งผลต่อดา้นความตอ้งการ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ี

ไม่แตกต่างกนั 

 

ดา้นอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อกา รตัดสิ นใจ ซ้ื อหนัง สือนิย ายแป ลภา ษาจีนด้านท าง เ ลื อกของผู ้บ ริโภคใ นเข ต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั     ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้ งไว ้และส่งผลต่อด้านความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ ด้าน

พฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 

ดา้นระดบัการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านความต้องการ ด้าน

ทางเลือก ดา้นการประเมินทางเลือก        ดา้นการตดัสินใจและดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั  

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นทางเลือก ดา้น

การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และส่งผลต่อด้านความ

ตอ้งการ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการ ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

หนงัสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจซ้ือ                                 
                                  ปัจจยัส่วน     
                 ประสมทางการตลาด        

ผลติภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
การส่งเสริมการ

ขาย 

r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. 
ดา้นความตอ้งการ 0.321 0.000* 0.266 0.000* 0.189 0.000* 0.260 0.000* 
ดา้นทางเลือก 0.585 0.000* 0.441 0.000* 0.627 0.000* 0.588 0.000* 
ดา้นการประเมินทางเลือก 0.399 0.000* 0.400 0.000* 0.496 0.000* 0.462 0.000* 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 0.494 0.000* 0.480 0.000* 0.567 0.000* 0.620 0.000* 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 0.326 0.000* 0.374 0.000* 0.336 0.000* 0.457 0.000* 
*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดา้นความตอ้งการ จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

และการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านความต้องการของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานครตามแบบเพียร์สัน      พบวา่ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือหนงัสือ นิยาย แปลภาษาจีนดา้นความตอ้งการอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01

โดยด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้าน

ความตอ้งการมากท่ีสุด มีค่า สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.321 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยู่ใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงหมายความว่าผลิตภณัฑ์ท่ีดีจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนด้าน        ความต้องการท่ีค่อนข้างตํ่า อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

ดา้นทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ

การตัด สิ นใ จ เ ลื อก ซ้ื อหนัง สื อนิย า ย แป ล ภา ษ า จีนด้า นท า ง เ ลื อก ข อง ลู ก ค้า ใ น เข ต

กรุงเทพมหานครตามแบบเพียร์สัน พบว่าทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือหนงัสือนิยาย แปลภาษาจีนดา้นทางเลือกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล 
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ภาษาจีนดา้นทางเลือกมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.627 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยู่

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงหมายความวา่ สถานท่ีจดัจาํหน่าย จะส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษาจีนด้านทางเลือกในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

ดา้นการประเมินทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นการประเมินทางเลือกของ

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร    ตามแบบเพียร์สัน พบวา่ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นการประเมินทางเลือกอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปล ภาษาจีน ดา้นการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 

0.496 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยู ่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงหมายความวา่ช่องทางการจาํหน่าย 

จะส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือนิยาย แปลภาษาจีนด้านการประเมินทางเลือกในระดบัปาน

กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นการตดัสินใจ จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

และการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานครตามแบบเพียร์สัน พบว่าทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ืออยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 โดยดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปล

ภาษาจีน ดา้นการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.620  มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความว่าการส่งเสริมการขายจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

หนงัสือนิยายแปล ภาษาจีนดา้นการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดและ       การตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ

ของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครตามแบบเพียร์สัน พบว่าทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัการตดัสินใจ เลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ืออยา่งมีนยัสําคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีน ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 

0.457 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงหมายความวา่การส่งเสริมการขาย

จะส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือนิยาย แปลภาษาจีนด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือในระดับ

ค่อนขา้งตํ่า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

ผลจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน พบวา่

มีประเด็นสาํคญัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  

ปัจจยัดา้นเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-test พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านความ ต้องการด้านทางเลือก ด้านการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจและด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของจุฑาทิพย ์วงษ์ขาํ (2551) ท่ี

ศึกษา เ ร่ืองปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือนิตยสารคอมพิว เตอร์ของลูกค้าในเขต 

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่เพศชายและเพศหญิงตดัสินใจซ้ือนิตยสารคอมพิวเตอร์

ตามปัจจยัต่างๆ      ท่ีไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นอาย ุจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ

ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน และส่งผลต่อด้านความต้องการด้าน

พฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั        ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของวิไลรัตน์ เอ่ียมสุ

องค์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวรรณกรรมเยาวชนของวยันุ่นใน

จงัหวดัสมุทรปราการ จากผลการวิจยัพบว่าวยัรุ่นท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรม    ในการซ้ือ

วรรณกรรมเยาวชนท่ีแตกต่างกัน กลุ่มวยัรุ่นท่ีอายุยงัน้อยจะเลือกซ้ือหนังสือวรรณกรรม

เยาวชนมากกวา่กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุมาก เพราะกลุ่มวยัรุ่นท่ีอายุมากกวา่จะสนใจซ้ือวรรณกรรม

เยาวชนท่ีเน้ือหาตรงกบัช่วงอายแุละการดาํเนินชีวิต 
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ดา้นอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อกา รตัดสิ นใจ ซ้ื อหนัง สือนิย ายแป ลภา ษาจีนด้านท าง เ ลื อกของผู ้บ ริโภคใ นเข ต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และส่งผลต่อดา้นความตอ้งการ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้น

การตดัสินใจ ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั       ซ่ึงสอดคล้องกนักับงานวิจยั

ของณฏัทิชา รุ่งแสง (2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานหนงัสือวรรณกรรม

แฟนตาซี จากผลการวิจยัพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีความต่างกนัในดา้นการเลือกประเภท

ของนิยายวรรณกรรมแฟนตาซีท่ีแตกต่างกนั 

ดา้นระดบัการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบวา่ ระดบัการศึกษา ท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านความต้องการด้าน

ทางเลือก ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจและด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวิจบัของพิภพ ไทย

บุญนาค (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือหนงัสือประเภทบนัเทิง

คดีของบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจบัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และสภานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีทศันคติ

และการเลือกซ้ือหนงัสือบนัเทิงคดีท่ีไม่แตกต่างกนั 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นทางเลือก ดา้น

การประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และ

ส่งผลต่อด้านความตอ้งการ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั

งานวิจยัของพิชพรรณ จนัมณี (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจและการตดัสินใจซ้ือของ

ผูอ่้านนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทย พบวา่ผูอ่้านท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะ

ตดัสินใจซ้ือนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบบัภาษาไทยท่ีไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปล

ภาษาจีนของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครแลว้ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
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ด้านความต้องการ จากการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด และการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียร์สัน พบว่าทุกตวั

แปร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านความ

ตอ้งการ โดยด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กันกับการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนดา้นความตอ้งการมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.321 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงหมายความว่าผลิตภณัฑ์ท่ีดีจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือ

นิยายแปลภาษาจีนด้านความตอ้งการท่ีค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกนักบังานวิจยัของสมภพ 

ตะเภาพงษ์ (2533)         ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคหนังสือแปล 

ประเภทนวนิยายของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวยัรุ่นให้

ความสําคญักบัคุณภาพและรูปลกัษณ์ของหนงัสือแปล     ในระดบัสําคญัมาก สํานกัพิมพต์อ้ง

ให้ความสําคญักบัส่ิงน้ีเป็นส่ิงแรก ควรใช้วสัดุท่ีทนทาน มีมาตรฐาน ออกแบบหน้าปกให้มี

ความสวยงาม และโดนใจกลุ่มเป้าหมาย 

ดา้นทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียร์สัน พบว่าทุกตวัแปรมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นทางเลือก โดย

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบั                การตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษาจีนดา้นทางเลือกมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.627 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความว่าสถานท่ีจัดจาํหน่าย จะส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

หนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นทางเลือกในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ

สาวิกา ขุนราม (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือนิยาย

ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย เช่น ร้านหนงัสือ ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีดี มีการวางหนงัสือใหม่โชวภ์ายใน

ร้านและหน้าร้านมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือ และสร้างการจดจาํได้เป็นอย่างดี ความ

น่าเช่ือถือของร้านก็มีส่วนในการช่วยตดัสินใจดว้ยเช่นกนั ปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมามีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก 
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ดา้นการประเมินทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและ       การตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียร์สัน พบวา่ทุก

ตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านการ

ประเมินทางเลือก มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปล ภาษาจีนดา้นการ

ประเมินทางเลือกมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.496 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงหมายความวา่ช่องทางการจาํหน่ายจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษาจีนด้านการประเมินทางเลือกในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ            

เบญจวรรณ อรัญเร่ืองฤทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูอ่้านใน

การเลือกซ้ือนิตยสาร จากผลการวจิบัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ

นิตยสารนั้น มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกซ้ือนิตยสารดา้นช่องทางและสถานท่ีจดัจาํหน่าย

มากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นดา้นสินคา้ ราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ดา้นการตดัสินใจ จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และ การตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียร์สัน พบว่าทุกตวัแปรมี

ความสัมพนัธ์ เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นการตดัสินใจ 

อย่างมีนัยสําคญั โดยด้านการส่งเสริมการขาย      มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือ

หนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด                             มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) 

เท่ากบั 0.620 ซ่ึงมีความ สัมพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงหมายความว่าการส่งเสริม

การขายจะส่งผลต่อการเลือก ซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นการตดัสินใจซ้ือในระดบัปาน

กลาง    ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของภทัรินทร์ สิมะชาติ (2545) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนงัสือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาบริษทั เอเชีย บุ๊คส์ จาํกดั ผลจากการ

วิจยัพบว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือของผูบ้ริโภคในระดบัมาก 

คือ การแนะนาํหนังสือใหม่ โชวห์นังสือท่ีได้รับรางวลั พนกังานอธัยาศยัดี สามารถแนะนาํ

หนงัสือไดแ้ละมีส่วนลดใหก้บัสมาชิกจะช่วยใหห้นงัสือขายดีมากยิง่ข้ึน 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและ การตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียร์สัน พบว่าทุกตวั

แปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนดา้นพฤติกรรม
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หลงัการซ้ือ โดยดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนิยาย

แปลภาษาจีนด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือมากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.457 ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงหมายความวา่การส่งเสริมการขายจะส่งผลต่อ

การเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือในระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึง

สอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของสุพิมพรรณ เม็งขาว (2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับ

ส่ือและการซ้ือนิตยสารบนัเทิงของ ผูบ้ริโภคในอาํเภอเชียงใหม่ จากผลการวิจยัพบว่า ในดา้น

การส่งเสริมการตลาดของแถมท่ีติดมากับนิตยสารเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการเลือกซ้ือ

นิตยสารบนัเทิง ผูผ้ลิตอาจแนบคูปองลดราคา แลกรับสินคา้ทดลองไปกบันิตยสารเพื่อกระตุน้

ความพึงพอใจและกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย  

 1. สํานักพิมพ์นิยายแปลภาษาจีนควรนาํกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ส่วนประสมทาง

การตลาดมาเป็นตวัช่วยในการวางแผนในการทาํธุรกิจหนงัสือใหค้รอบคลุมทุกดา้น และพฒันา

องคป์ระกอบต่างๆ ของหนงัสือ เช่น คุณภาพของการพิมพ ์คุณภาพของการแปลควบคู่กนัไป 

เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

2. จากข้อเสนอแนะของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนมกัเลือกซ้ือจากงานแปลท่ีมีสาํนวนการแปลท่ีล่ืนไหล ตอ้งการซ้ือหนงัสือผา่นช่องทาง

ออนไลน์ และมีเล่มทดลองให้อ่าน สํานกัพิมพค์วรปรับให้มีช่องทางการซ้ือหนงัสือออนไลน์ 

และมีเล่มทดลองอ่านก่อน เพื่อใหลู้กคา้สามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายยิง่ข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษากลุ่มลูกค้าผูอ่้านนิยายแปลภาษาจีนท่ีอาศยัอยู่ในต่างจงัหวดัเพิ่ม 
เพื่อใหข้อบเขตของงานวจิยักวา้งมากข้ึน  
 2. ควรศึกษาความเป็นไปไดข้องการเพิ่มปริมาณการซ้ือหนงัสือนิยายแปลภาษาจีนของ
ลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตต่างจงัหวดั 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ในการเลือกซ้ือนิยายแปลภาษาจีน และ
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการตลาดต่อไป   
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
กระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัและศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีต่อความพึง
พอใจโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ช้บริการศูนย์กระดูกสันหลังคดในคลินิก
กายภาพบาํบดั จาํนวน 137 ตวัอย่างและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Test, Correlation 
และ MRA  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายไดต่้อ
เดือน 15,000 บาทหรือตํ่ากว่า โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ระยะเวลาท่ีใช้บริการ 1 ปีหรือน้อยกว่า  ดา้นเหตุผลในการใช้บริการเพราะความมีช่ือเสียง 
เพราะบริการมืออาชีพโดยมีนักกายภาพบาํบดัท่ีเช่ียวชาญ และเพราะบุคคลรอบขา้ง  ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการระหว่าง 6-10 คร้ังต่อเดือน   ดา้นช่วงเวลาท่ีใช้บริการระหว่าง เวลา 
13.01 น. – 16.00 น. และตั้งแต่เวลา 16.01 น. เป็นตน้ไปเท่ากนั   และดา้นวิธีการชาํระค่าบริการ
ด้วยเงินสด นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการในภาพรวมใหค้วามสาํคญัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่และพฤติกรรมการใช้

                                                           
16 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั
รังสิต 
17 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บริการเกือบทุกดา้นท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกมากท่ีสุด 
และส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์ความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนยก์ระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบาํบดัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ: ศูนยก์ระดูกสันหลงัคด, คลินิกกายภาพบาํบดั, ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to investigate factors affecting customers’ satisfaction on services of 
scoliosis center in physical therapy clinic. Also, the relationships of variables with satisfaction are 
studied by using the questionnaire.  Data are collected from the customers of scoliosis center in 
physical therapy clinic totaling 137 samples.  Besides, various statistics are used for data analysis, 
including frequency distribution, percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, t-Test, 
F-Test, Correlation and MRA. 

The study results reveal that the majority of samples are female, aged between 21-40 years, 
single with undergraduate educational level, work as students and a monthly income of 15,000 baht 
or less.  Most samples have behavior of using services of 1 year or less. The reasons for using 
services are reputation, professional services, presence of expert physiotherapists and people around. 
The frequency of using services is between 6-10 times per month. The time of using services is 
between 13.01 hrs. - 16.00 hrs. and from 16.01 hrs. onwards equally.  As to method of payment, 
service fees are paid in cash.  For the samples’ opinions on the service marketing mix, overall the 
importance is attached to personnel the most. 

According to the results of hypothesis testing, most personal factors and behavior of using 
services in almost all aspects that differ do not affect the customers’ satisfaction with services of 
scoliosis center in physical therapy clinic in a statistically significant manner at the 0.05 level. The 
service marketing mix in all aspects positively correlates with the satisfaction of customers with 
services of scoliosis center in physical therapy clinic in a statistically significant manner at the 0.05 
level.  The process-related factor is positively associated the most. Besides, the service marketing 
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mix mostly has no relationship with the customers’ satisfaction with services of scoliosis center in 
physical therapy clinic in a statistically significant manner at the 0.05 level. 

 
KEY WORDS:  SCOLIOSIS CENTER, PHYSICAL THERAPY CLINIC, 
SATISFACTION 
 
บทน า 

สภาพสังคมเมืองในปัจจุบนัมีการดาํเนินชีวิตท่ีเร่งรีบและแข่งขนักนัมากข้ึน จึงทาํให้
คนตอ้งทาํงานหนกั โดยลกัษณะการปฏิบติังานส่วนใหญ่ตอ้งนัง่ทาํงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานานมากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนัหรืออยูใ่นอิริยาบถเดิมๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหวลดลง ทาํให้
กลุ่มคนทาํงานอายุระหว่าง 20-55 ปี ร้อยละ 55 มกัมีปัญหาปวดกระดูกและกลา้มเน้ือหลงั 
(สํานักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร, 2554) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีผิดรูปของโครงสร้าง
ร่างกาย นอกจากน้ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ทาํคนหันมาพึ่ งพาและใช้งาน
คอมพิวเตอร์และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากข้ึน ซ่ึงกลุ่มคนท่ีใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลคอมพิวเตอร์มาก
ท่ีสุดเป็นกลุ่มวยัเด็กท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.6 ส่วนกลุ่มคนท่ีใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมากท่ีสุดเป็นกลุ่มท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.7 
(สํานกังานสถิติแห่งชาติ สํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารในครัวเรือน, 2556) 
ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกนั โดยเฉพาะปัญหากระดูกกลา้มเน้ือของ
กลุ่มคนในช่วงอายุระหว่าง 6-24 ปีท่ีเร่ิมมีการผิดรูปของโครงสร้างกระดูกสันหลงัเกิดภาวะ
กระดูกสันหลงัคด  

 ปัจจุบนัคนเร่ิมมีภาวะกระดูกสันหลงัคดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยภาวะกระดูกสันหลงั
คดเป็นภาวะท่ีกระดูกสันหลงัมีการเบนออกจากแนวกลางไปดา้นขา้ง โดยมากมกัจะเป็นรูปตวั
เอส หากถ่ายภาพรังสีเอกซเรย ์จะพบมุมกระดูกคดมากกวา่ 10 องศา ส่งผลต่อระบบร่างกายทั้ง
ภายนอกคือ โครงสร้างร่างกายเกิดการบิดเบ้ียวไม่เท่ากนัและระบบร่างกายภายในจะส่งผลต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงส่งผลทาํให้ระบบอ่ืนในร่างกายแย่ลงในระยะยาว  ในขณะน้ีผูป่้วย
ภาวะกระดูกสันหลงัคดในเมืองไทยมีมากถึงร้อยละ 2-3 ของประชากร ซ่ึงช่วงอายุระหวา่ง 10-
15 ปีมีมากถึงร้อยละ 12 และเพิ่มจาก 5 ปีท่ีแลว้ถึงร้อยละ 5  (กรมการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข, 2557)  เน่ืองจากปัญหากลุ่มภาวะน้ีเร่ิมเป็นท่ีสนใจแก่กลุ่มคนเมืองมากข้ึน ผนวก
กบักระแสการดาํเนินชีวิตในขณะน้ีท่ีเร่ิมมีการต่ืนตวัต่อการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน ทาํให้
ผูค้นตระหนกัดา้นการใชชี้วิตอยา่งมีคุณภาพมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการเลือกรับประทานอาหาร 
การออกกาํลงักาย หรือการเขา้หาการรักษาดว้ยวิธีการรักษาแพทยท์างเลือกหรือการรักษาทาง
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ธรรมชาติมากกว่าท่ีจะพึ่งพายารักษาโรคหรือการผ่าตดั (TNS research international, 2555) 
ฉะนั้นการรักษาทางกายภาพบาํบดัจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมีบทบาทในการรักษาภาวะกระดูก
สันหลงัคด 

 การรักษาภาวะกระดูกสันหลงัคดโดยวิธีทางกายภาพบาํบดัในปัจจุบนัมีเทคนิคท่ีถือวา่
ไดป้ระสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสากล คือ เทคนิคของ Schroth-method จากประเทศเยอรมนี 
ซ่ึงเทคนิคน้ีสามารถช่วยปรับโครงสร้างให้สมดุลมากข้ึนด้วยวิธีการจัด ดัด ดึง โดยนัก
กายภาพบาํบดั การจดัท่าทางและการออกกาํลงักายดว้ยอุปกรณ์อยา่งครบวงจรในศูนยก์ระดูก
สันหลงัคด ซ่ึงมีแพร่หลายไปทัว่ยุโรป  ในปี 2550 ศูนยก์ระดูกสันหลงัคดจากประเทศเยอรมนี
ไดข้ยายมาสู่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ท่ีเมืองนิวยอร์ก ต่อมาในปี 2554 เทคนิคการรักษาไดเ้ขา้มา
สู่ประเทศเกาหลีใตแ้ละประเทศไทย โดยเมืองไทยมีนกักายภาพบาํบดัท่ีไดรั้บการอบรมใน
หลกัสูตรน้ีเพียง 18 คน(Mahidol University, 2011)  

ปัจจุบนัเมืองไทยมีศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัเพียง 4 แห่ง ไดแ้ก่ ที
แอนดเ์อส คลินิกกายภาพบาํบดัตั้งอยูเ่ขตหว้ยขวาง   กนัยาคลินิกกายภาพบาํบดั สาขาถนนสิริน
ธรตั้ งอยู่เขตบางพลัด และสาขาเหม่งจ๋ายตั้ งอยู่เขตห้วยขวาง รวม 2 แห่ง และคลินิก
กายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัมหิดลตั้งอยูเ่ขตบางกอกนอ้ย จะเห็นไดว้า่ศูนย์
กระดูกสันหลงัคดยงัมีนอ้ย อาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูป่้วยท่ีมีภาวะกระดูกสันหลงั
คดท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีบุคลากรทางกายภาพบาํบดัท่ีมีความรู้เฉพาะทางดา้นน้ียงัมีไม่มากนัก 
ดงันั้นเม่ือมีความตอ้งการของผูป่้วยในการรักษามากข้ึนส่งผลให้ธุรกิจน้ีเติบโตและมีแนวโนม้
ในการแข่งขันท่ีมากข้ึนได้ในอนาคต ผู ้ประกอบธุรกิจจึงจําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสความสําเร็จให้แก่ธุรกิจ ได้แก่ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทาง
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสําคญัด้านบุคลากร กระบวนการส่งมอบ
บริการ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (7Ps) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัในการทาํให้ธุรกิจบริการ
ประสบความสาํเร็จในการแข่งขนั  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานบริการทางด้านน้ียงัมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง โดย
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงการบริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัไดง่้าย
ข้ึน ดงันั้นการบริหารงานบริการศูนยก์ระดูกสันหลงัคดจึงเป็นส่ิงสําคญั ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้
ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรพื้นฐานต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการและส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจต่อบริการของศูนยก์ระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบาํบดัเพื่อจะ
ได้ผลการศึกษาท่ีใช้ประโยชน์สําหรับประยุกต์ใช้กาํหนดแนวทางการพฒันากลยุทธ์การ
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ให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน โดยมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดและรักษาความ
พึงพอใจในงานบริการของศูนยฯ์ ต่อไป  

 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการและความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั 
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ  
ทาํให้ได้ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วน

ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ท่ีมีผลต่อการให้บริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิก
กายภาพบาํบดั ซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาในอนาคตได ้

2. ประโยชน์เชิงธุรกจิ 
ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ระดูกสัน

หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ ในการนําไปประยุกต์ใช้
ประกอบการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยงัสามารถนาํไปสู่การกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในด้านการแบ่งส่วน
ตลาด กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเป้าหมายและการกาํหนดตาํแหน่งของบริการในตลาด อนัจะส่งผลดีต่อ
การรักษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการของศูนยฯ์ ต่อไป 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศกึษา อาชีพ  

รายได้ตอ่เดือน  

พฤตกิรรมการใช้บริการ 

ระยะเวลาท่ีใช้บริการ   

เหตผุลในการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 

ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางจดัจ าหนา่ย 

ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร  

ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ ด้านกระบวนการ

ความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการ

ให้บริการของศูนย์

กระดูกสันหลังคดใน

คลินิกกายภาพบ าบัด 
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แนวคิด 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ระดูกสันหลงัคดใน

คลินิกกายภาพบาํบดัเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี 
อรชินันพร วิทยวราวฒัน์ (2555) การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาท่ีได้รับจาก

สถาบนัการศึกษาและจากประสบการณ์ของชีวิต  ซ่ึงการศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการ
เลือกรับข่าวสารและความสามารถของผูส่้งข่าวสารในการแยกความเหมาะสมของเน้ือหาท่ี
ส่ือสารได ้

กรรณิกา  ไชยวิเศษ (2553: 38) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือ
วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ
และ พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผู ้บริโภค ซ่ึงทาํใหส้ามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ท่ีเหมาะสมในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้ 

ศิริรัตน์ สะหุนิล (2556: 16, 19) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นการผสมผสาน 4 กล
ยุทธ์ (4P’s) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีควบคุมได้ในการตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ โดยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีองคป์ระกอบเพิ่ม
อีก 3 ดา้น รวมเป็น 7 กลยุทธ์ (7P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร สภาพแวดลอ้มกายภาพ และกระบวนการ 

Powell  (อา้งถึงในชลิดา  พ่วงรักษา, 2556: 27) ความพึงพอใจในเป็นสภาพอารมณ์
ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีพบหรือไดรั้บการตอบสนองจากประสบการณ์ 

Kotler (1997 อา้งถึงในมาลินี  สนธิมูล, 2556: 9) ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึก
ของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัการคาดหวงั กล่าวคือ  ระดบัความพึง
พอใจเป็นความแตกต่างของผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์เท่ากบัหรือเหนือกว่าความ
คาดหวงัของบุคคล  

 Lehnert-Schroth (2007);  Grivas (2008);  Hennes (2011); กนัยาคลินิกกายภาพบาํบดั 
(2558) โรคกระดูกสันหลงัคดเป็นความผิดปกติของกระดูกสันหลงัท่ีมีลกัษณะของกระดูกสัน
หลงัผดิรูปโคง้งอไปทางดา้นขา้ง ซ่ึงสามารถตรวจระดบัความรุนแรงไดจ้ากการวดัมุมส่วนโคง้
ของกระดูกสันหลงัตามภาพถ่ายรังสีหรือมุมคอบบ ์(Cobb Angle) โดยโรคกระดูกสันหลงัคด
จะมีมุมมากกว่า 10 องศา ซ่ึงผูป่้วยควรไปพบแพทยห์รือนกักายภาพบาํบดัเพื่อรับการรักษาท่ี
เหมาะสม 

http://www.directtextbook.com/author/christa-lehnert-schroth
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วลัลภ สุธรรมาภรณ์ (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ี
โรงพยาบาลเสนา พบวา่ ผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีเพศ อาย ุและอาชีพแตกต่างกนั มี
ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั แต่ผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน และสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และผูม้ารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีพฤติกรรมการรับบริการดา้นประเภทการรับบริการท่ีแตกต่างกนั
ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั แต่ผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีพฤติกรรมการรับ
บริการด้านความถ่ีในการรับบริการ ระยะเวลาในการรับบริการ วิธีการชาํระค่าบริการ และ
เหตุผลในการรับบริการท่ีแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 

สิริดวงนภา เกตุวิชิต (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ
แผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลลาํปาง พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ ท่ีอยูอ่าศยั และสิทธิการรักษามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผูป่้วย
นอกโรงพยาบาลลาํปางดา้นความสะดวก ดา้นพฤติกรรมการรักษาพยาบาล ดา้นอุปกรณ์การ
รักษา ด้านการให้คาํแนะนาํประชาสัมพนัธ์ ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยั  
และด้านกระบวนการบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาล
แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผูป่้วยนอก
โรงพยาบาลโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ปราณี ธีระราษฎร์ (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ี
โรงพยาบาล อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กนั และผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นประเภทการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจแตกต่างกนั แต่ผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถ่ีในการรับ
บริการต่อเดือน  ระยะเวลาการเป็นผูใ้ชบ้ริการ วิธีชาํระค่าบริการ และเหตุผลท่ีใชบ้ริการท่ี
แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั   

ธญัญากาญจน์ ฉายแกว้ (2552) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วย
นอกและแผนกผูป่้วยในท่ีมีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลปราสาท อาํเภอปราสาท จงัหวดั
สุรินทร์ พบว่า ผูม้ารับบริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาล
ปราสาท อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ในดา้นความสะดวก ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นคุณภาพ
การบริการ ดา้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบริการ และดา้นสถานท่ีท่ีให้บริการแตกต่างกนั แต่ผูม้ารับ
บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลปราสาท อาํเภอปราสาท 
จงัหวดัสุรินทร์ในดา้นเคร่ืองมือแลอุปกรณ์การรักษา และดา้นการประสานงานไม่แตกต่างกนั  
ผูม้ารับบริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลปราสาท อาํเภอ
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ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ในดา้นทุกแตกต่างกนั  และผูม้ารับบริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลปราสาท อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ใน ด้าน
คุณภาพการบริการและด้านข้อมูลท่ีได้จากการบริการแตกต่างกัน แต่ผู ้มารับบริการท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลปราสาท อาํเภอปราสาท 
จงัหวดัสุรินทร์ในด้านความสะดวก  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ด้านเคร่ืองมือแลอุปก รณ์การรักษา  
ดา้นการประสานงาน และดา้นสถานท่ีท่ีใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั  

วชัรพล ทองหอม (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการท่ีมี
ต่อการบริหารจดัการโรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา  พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจดัการ
แตกต่างกนั   ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั
โดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั และผูใ้ช้บริการท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการดา้น
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ประเภทการใช้บริการ ระยะเวลาการเป็น
ผูใ้ช้บริการ และช่วงเวลาท่ีใช้บริการท่ีแตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั  
ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ และระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

วลัภา กล่ินคลา้ยกนั (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการใน
โรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี พบวา่  ผูม้าใชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพแตกต่าง
กนัโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  แต่ผูม้าใชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา  อาชีพ  
และรายได้ต่อเดือนโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั   สําหรับผูม้าใช้บริการท่ีมี
เหตุผลในการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั แต่ผูม้าใช้บริการท่ีมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นประเภทการใชบ้ริการ ระยะเวลาการเป็นผูใ้ชบ้ริการ และวิธีชาํระ
ค่าบริการแตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ธนนพภา สุวดิษฐ์ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้ม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดั
ชลบุรี พบว่า ผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั แต่ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชนใน
เขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ี
มีเพศแตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่ผูใ้ช้บริการ
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โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกนั สําหรับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ บริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี  

กีรติชยั สมสะอาด (2553) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้น
รักษาพยาบาลของสถานีอนามัยโพนทอง ก่ิงอําเภอโพธ์ิตาก จังหวดัหนองคาย  พบว่า 
ประชาชนท่ีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในบริการดา้นรักษาพยาบาลของสถานีอนามยัโพน
ทอง ก่ิงอาํเภอโพธ์ิตาก จงัหวดัหนองคายไม่แตกต่าง  และประชาชนท่ีอาชีพแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจในบริการดา้นรักษาพยาบาลของสถานีอนามยัโพนทอง ก่ิงอาํเภอโพธ์ิตาก จงัหวดั
หนองคายแตกต่าง 

ปิยมาศ จาํรัสธนสาร (2553) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูรั้บบริการในการเลือกใช ้บริการสุขภาพ แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
จงัหวดัศรีสะเกษ  พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ รายได ้ การศึกษา และภูมิลาํ เนา มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ  แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ และสิทธิการรักษา  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ  และส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ี  ดา้นบุคลากร  ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นความเช่ือถือและคุณภาพ
บริการ  สามารถใชท้าํ นายการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสุขภาพไดท่ี้ร้อยละ  68.4   ในขณะท่ี
ส่วนประสมการตลาดดา้นการบริการ  ดา้นราคา  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่สามารถใช้
ทาํนายการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสุขภาพได ้

ฐิตารีย ์ นะวาระ และ นิตนา  ฐานิตธนกร (2554) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  สถานท่ี  บุคลากร และลกัษณะ
ทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการ
ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ตามมาด้วยราคา สถานท่ี  บุคลากร และ
ผลิตภณัฑต์ามลาํดบั  แต่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ
ใหบ้ริการไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการดูแลผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

กมลรัตน์ มงัวงษ ์(2555) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
เอกชนของผูป้ระกนัตนเขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบวา่ อาชีพและ
รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ
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ผูป้ระกนัตนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10  แตกต่างกนั แต่เพศ อาย ุ
สถานภาพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10  ไม่
แตกต่างกนั โดยส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นประชาสัมพนัธ์  ดา้น
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และดา้นความรวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกันตนเขตสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10   แต่ส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีและดา้นความพร้อมของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

นิตยา ช่ืนศิลป์ (2556) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช พบวา่  อาย ุการศึกษา สถานภาพ และรายได ้มีผลต่อการใช้
บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช  แต่เพศและภูมิลาํเนาเดิมมีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของ
โรงพยาบาลนนทเวช   ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์
กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช  แต่ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรพื้นฐานต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์กระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบาํบัด โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายผลการศึกษาได้นําเสนออยู่ใน
รูปแบบของการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีใชต้ารางร่วมแสดงผลการศึกษาเพื่อ
ความเขา้ใจมากข้ึน โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างของคาํถามปลายปิดทั้งหมด รวม 4 
ส่วน เป็นเคร่ืองมือวจิยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ระดูกสันหลงัคดใน
คลินิกกายภาพบาํบดั ซ่ึงในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 แห่ง ผูว้จิยัเลือกการสุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งชั้น
ภูมิ(Stratified Sampling)ของศูนยฯ์ แต่ละแห่งตามสัดส่วนของจาํนวนประชากรท่ีศูนยแ์ต่ละ
แห่งมี รวม 137 ตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

ศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั จาํนวนของตวัอยา่ง 
กนัยาคลินิกกายภาพบาํบดั สาขาสิรินธร 51  
กนัยาคลินิกกายภาพบาํบดั สาขาเหม่งจ๋าย 15 
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ทีแอนดเ์อส  55 
คลินิกกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 16 
รวม                                                                            137                  
 และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละค่าตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Test, Correlation และ MRA 
 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.80 อายุระหวา่ง 21-40 ปี ร้อยละ 

55.47 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72.26 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 37.23 มีอาชีพเป็น
นกัเรียน/ นกัศึกษา ร้อยละ 43.07 และมีรายไดต่้อเดือน 15,000 บาทหรือตํ่ากวา่ ร้อยละ 32.85 

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 1 ปี

หรือน้อยกว่า ร้อยละ 45.26 ดา้นเหตุผลในการใช้บริการเพราะความมีช่ือเสียง ร้อยละ 65.69  
เพราะบริการมืออาชีพโดยมีนกักายภาพบาํบดัท่ีเช่ียวชาญ ร้อยละ 98.54 และเพราะบุคคลรอบ
ขา้งแนะนาํ ร้อยละ 96.35 โดยส่วนใหญ่ใช้บริการไม่ไดมี้เหตุผลเพราะสถานท่ีและอุปกรณ์
เคร่ืองใชมี้ความทนัสมยัและไวใ้จได้ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ใกลแ้ละเดินทางสะดวก   อตัราค่าบริการ
สมเหตุสมผลหรือสามารถใชบ้ริการได ้ และเหตุผลอ่ืนๆ ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการระหวา่ง 
6-10 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 47.45 ดา้นช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการระหวา่ง เวลา 13.01 น. – 16.00 น. 
และตั้งแต่เวลา 16.01 น. เป็นตน้ไปเท่ากนั ร้อยละ 37.96 และดา้นวธีิการชาํระค่าบริการดว้ยเงิน
สด  ร้อยละ 95.62  

3. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกจิบริการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.13 โดยให้ความสําคญัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
9.85 ตามมาด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ด้านราคา ด้าน
สภาพแวดลอ้มกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.45 โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น
ความถูกตอ้งแม่นยาํ ความปลอดภยั และความโปร่งใสในการให้บริการของศูนยก์ระดูกสัน
หลังคดในคลินิกกายภาพบาํบดัมากท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.82 ด้านราคา
โดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  มีค่าเฉล่ีย 8.95 โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการกาํหนด
ราคาในระดับท่ีสามารถใช้บริการได้มากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.42 ด้าน
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ช่องทางจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ีย 8.98 โดยให้ความสําคญักบั
ปัจจยัดา้นท่ีตั้งของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัอยู่ใกลท่ี้พกั ท่ีทาํงาน หรือ
สถานท่ีศึกษามากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.31 ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวม
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ีย 8.62 โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นศูนยก์ระดูกสันหลงั
คดในคลินิกกายภาพบาํบดัจดัให้มีพนกังานตอ้นรับคอยให้คาํปรึกษาและแนะนาํการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.59 ดา้นบุคลากรโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 9.85 โดยให้
ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นนกักายภาพบาํบดัของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั
มีความเช่ียวชาญทางการรักษามากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.96 ด้าน
สภาพแวดลอ้มกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  มีค่าเฉล่ีย 8.93 โดยใหค้วามสําคญักบั
ปัจจยัด้านศูนย์กระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบาํบดัออกแบบและตกแต่งสถานท่ีได้
สวยงาม ทนัสมยั สะอาด และปลอดภยั โดยจดับรรยากาศผอ่นคลายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการรักษามากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.53 และดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.12 โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นศูนยก์ระดูกสันหลงัคดใน
คลินิกกายภาพบาํบดัมีการให้บริการและการรักษาท่ียึดความปลอดภยัและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกัในการดาํเนินการใหบ้ริการมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.82 

4.  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กระดูกสัน
หลงัคดในคลนิิกกายภาพบ าบัด 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดใน
คลินิกกายภาพบาํบดัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.30 โดยมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.85 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

และพฤติกรรมการใชบ้ริการเกือบทุกดา้นไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ เหตุผลในการใชบ้ริการ
ดา้นอ่ืนๆ ความถ่ีในการใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และวิธีการชาํระค่าบริการ  ท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ระดบัการศึกษาและพฤติกรรมใชบ้ริการ
ดา้นเหตุผลเพราะความมีช่ือเสียงและทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้ละเดินทางสะดวกท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์กระดูกสันหลังคดในคลินิก
กายภาพบาํบดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สาํหรับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
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พึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ท่ี มี ต่อการให้บ ริการของศูนย์กระดูกสันหลังคดในคลินิก
กายภาพบําบัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านกระบวนการมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกมากท่ีสุด และส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และดา้น
สภาพแวดลอ้มกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ระดูกสันหลงัคด
ในคลินิกกายภาพบาํบดัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ส่วนประสมทางการตลาด
ธุรกิจบริการด้านบุคลากรและด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

ตัวแปรตาม 
สถิติที่
ใช้ 

ค่านัยส าคัญ 
(Sig) 

ผลทดสอบ 

ปัจจยัส่วน
บุคคล  

 
(สมมติฐาน

ท่ี 1) 

เพศ t-Test 0.232 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.203 ปฏิเสธ 
สถานภาพ t-Test 0.086 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.002* ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.121 ปฏิเสธ 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.224 ปฏิเสธ 

พฤติกรรม
การใช้
บริการ  

 
(สมมติฐาน

ท่ี 2) 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ F-Test 0.065 ปฏิเสธ 
เหตุผลในการใชบ้ริการดา้นความมีช่ือเสียง t-Test 

 
t-Test 
t-Test 

0.000* ยอมรับ 
เหตุผลในการใชบ้ริการดา้นทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กล้
และเดินทางสะดวก   

 
0.002* 

 
ยอมรับ 

เหตุผลในการใชบ้ริการดา้นอ่ืนๆ มากกวา่ 0.05 ปฏิเสธ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ F-Test 0.562 ปฏิเสธ 
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ F-Test 0.389 ปฏิเสธ 
วธีิการชาํระค่าบริการ t-Test 0.515 ปฏิเสธ 

ส่วน
ประสม

ทาง
การตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ์  MRA 0.826 ปฏิเสธ 
ดา้นราคา MRA 0.205 ปฏิเสธ 
ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย  MRA 0.359 ปฏิเสธ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.272 ปฏิเสธ 
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ธุรกิจ
บริการ 

(สมมติฐาน 
ท่ี 3) 

ดา้นบุคลากร  MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพ  MRA 0.069 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการ  MRA 0.000* ยอมรับ 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางสรุปไดว้า่ตวัแปรอิสระทั้ง 3 กลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั 
 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งผลการศึกษาของ วลัลภ สุธรรมาภรณ์ (2550) ท่ี
พบว่าผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีรายไดต่้อเดือนและสถานภาพแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจในบริการไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกันในส่วนของผูม้ารับบริการท่ี
โรงพยาบาลเสนาท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั แต่ผูม้า
รับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กนั สิริดวงนภา เกตุวชิิต (2550) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายมีุความพึงพอใจต่อการบริการ
แผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลลาํปางโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู ้ป่วยนอก
โรงพยาบาลลาํปางดา้นต่างๆ แตกต่างกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านสถานภาพและอาชีพมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผูป่้วยนอก
โรงพยาบาลลาํปางดา้นต่างๆ แตกต่างกนั ปราณี ธีระราษฎร์ (2550) ท่ีพบวา่ผูรั้บบริการท่ีมีเพศ 
อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อบริการของ
โรงพยาบาล อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วน
ของผูรั้บบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และ
ผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการดา้นความถ่ีในการรับบริการต่อเดือน  ระยะเวลาการ
เป็นผูใ้ชบ้ริการ วิธีชาํระค่าบริการ และเหตุผลท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจ
ต่อบริการของโรงพยาบาล อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกนั  แต่ไม่
สอดคลอ้งกนัในส่วนของเหตุผลในการใช้บริการบางดา้น  ธัญญากาญจน์ ฉายแกว้ (2552) ท่ี
พบว่าผู ้มารับบริการท่ีมีเพศและสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริการของ
โรงพยาบาลปราสาท อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนัและไม่แตกต่าง
กัน  แต่ไม่สอดคล้องกันในส่วนของผูม้ารับบริการท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
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บริการของโรงพยาบาลปราสาท อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ในดา้นทุกแตกต่างกนั  วชัรพล 
ทองหอม (2552) ท่ีพบว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจดัการและระดับความพึงพอใจโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจดัการแตกต่างกนั   และผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีเพศ  อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั  
และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัโดยรวมมี
ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของเหตุผลในการใชบ้ริการดา้น
อ่ืนๆ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ระยะเวลาการเป็นผูใ้ชบ้ริการ และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่าง
กนัโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั  วลัภา กล่ินคลา้ยกนั (2552) ท่ีพบว่าผูม้าใช้
บริการโรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดัสระบุรีท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพแตกต่างกนัโดยรวมมี
ระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  แต่ผูม้าใชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาโดยรวมมีระดบัความ
พึงพอใจแตกต่างกนั   แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของผูม้าใชบ้ริการท่ีมีอาชีพและรายไดต่้อ
เดือนโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั  และผูม้าใชบ้ริการท่ีมีเหตุผลในการใชบ้ริการ
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของผูม้าใชบ้ริการ
ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นระยะเวลาการเป็นผูใ้ชบ้ริการ เหตุผลในการใชบ้ริการบางดา้น 
และวิธีชาํระค่าบริการแตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั  กีรติชยั สม
สะอาด (2553) ท่ีพบวา่ประชาชนท่ีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในบริการดา้นรักษาพยาบาล
ของสถานีอนามยัโพนทอง ก่ิงอาํเภอโพธ์ิตาก จงัหวดัหนองคายไม่แตกต่าง  แต่ไม่สอดคลอ้ง
กนัในส่วนของประชาชนท่ีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในบริการดา้นรักษาพยาบาลของ
สถานีอนามยัโพนทอง ก่ิงอาํเภอโพธ์ิตาก จงัหวดัหนองคายแตกต่าง  ปิยมาศ จาํรัสธนสาร 
(2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ  และปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสุขภาพ แผนกผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ    แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของปัจจยัส่วน
บุคคลด้านอายุและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ  และส่วนประสมการตลาดดา้น
บุคลากรและดา้นกระบวนการให้บริการสามารถใชท้าํนายการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสุขภาพ 
แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษได้ และส่วนประสมการตลาดดา้น
การบริการ  ดา้นราคา  และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่สามารถใชท้าํนายการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสุขภาพได ้ แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีและดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพสามารถใชท้าํนายการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสุขภาพได้  กมลรัตน์ 
มงัวงษ์ (2555) ท่ีพบวา่เพศ อายุ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ
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กา รบ ริกา รของ โรง พย า บา ลเอกช นของ ผู ้ป ระกันตนเข ตสํา นักง า นป ระกันสัง ค ม
กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10  ไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของอาชีพและรายไดท่ี้
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลแตกต่างกนั แต่ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลไม่แตกต่าง
กนั และส่วนประสมการตลาดด้านด้านแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและด้านความรวดเร็วและความ
สะดวกมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูป้ระกนัตนเขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10   และส่วนประสมการตลาด
ด้านสถานท่ีและด้านความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล แต่ไม่สอดคล้องกนัในส่วนของส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  และดา้นประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล   นิตยา ช่ืนศิลป์ (2556)  ท่ีพบวา่การศึกษามีผลต่อการ
ใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช  และเพศไม่มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลน
นทเวช   แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของอายุ สถานภาพ และรายไดมี้ผลต่อการใชบ้ริการซํ้ า
ของโรงพยาบาลนนทเวช และ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรและด้าน
กระบวนการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช  และส่วน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการ
ซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช แต่ไม่สอดคล้องกันในส่วนของส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช   วลัลภ สุธรรมาภรณ์ (2550) ท่ี
พบว่าผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีพฤติกรรมการรับบริการด้านความถ่ีในการรับ
บริการ ระยะเวลาในการรับบริการ วิธีการชําระค่าบริการ และเหตุผลในการรับบริการท่ี
แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในบริการไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของ
เหตุผลในการใชบ้ริการบางดา้น ฐิตารีย ์ นะวาระ และ นิตนา  ฐานิตธนกร (2554) พบวา่ ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผูสู้งอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการดูแลผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วน
ของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  สถานท่ี  และลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานค  แต่ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการดูแลผูสู้งอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และธนนพภา สุวดิษฐ์ (2552) พบว่าผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล
ภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการและปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมไม่
แตกต่างกนั แต่ผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วน
ของอายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการและปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมแตกต่าง
กนั สําหรับส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรและกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี แต่ไม่สอดคลอ้ง
กันในส่วนของบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี 
ตารางที ่2  สรุปการอภิปรายผลเชิงเปรียบกบัผลการศึกษาของงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ตวัแปรตาม ผลลพัธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปัจจยัส่วนบุคคล (สมมติฐานท่ี 1) 

เพศ ปฏิเสธ X     X     
 

  
อาย ุ ปฏิเสธ X   X X  X 

 
X 

 
 X 

สถานภาพ ปฏิเสธ  X      
 

       X 
ระดบัการศึกษา ยอมรับ X  X 

 
   

 
 

 
X  

อาชีพ ปฏิเสธ X X    X X  X X  
 

X   
รายไดต่้อเดือน ปฏิเสธ  

 
 

 
X X X 

 
X 

 
X X 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ (สมมติฐานท่ี 2) 
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ปฏิเสธ  

 
 X 

 
X 

      
เหตุผลในการใชบ้ริการ ปฏิเสธ     X                 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ ปฏิเสธ  

 
 X 

 
 

      
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ปฏิเสธ       X                 

วิธีการชาํระค่าบริการ ปฏิเสธ  
 

 
  

X 
      

ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (สมมติฐานท่ี 3) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ปฏิเสธ 

      
X 

 
 X X X 

ดา้นราคา ปฏิเสธ             X    X X X 
ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย  ปฏิเสธ 

      
X 

 
X X  X 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

ปฏิเสธ             X     X  
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ดา้นบุคลากร  ยอมรับ 
      

 
 

    
ดา้นสภาพแวดลอ้ม

กายภาพ  
ปฏิเสธ             X   X X  X 

ดา้นกระบวนการ  ยอมรับ                 X   
 
หมายเหตุ    หมายถึง ผลการศึกษาสอดคลอ้งกนั  X หมายถึง ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกนั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเรียงลาํดบั ดงัน้ี 1.วลัลภ สุธรรมาภรณ์ (2550) 2. สิริดวงนภา 
เกตุวิชิต (2550) 3. ปราณี ธีระราษฎร์ (2550) 4. ธญัญากาญจน์ ฉายแกว้ (2552) 5. วชัรพล ทอง
หอม (2552) 6. วลัภา กล่ินคลา้ยกนั (2552) 7. ธนนพภา สุวดิษฐ์ (2552)  8. กีรติชยั สมสะอาด 
(2553) 9.  ปิยมาศ จาํรัสธนสาร (2553) 10. ฐิตารีย ์ นะวาระ และ นิตนา  ฐานิตธนกร (2554) 
11. กมลรัตน์ มงัวงษ ์(2555) 12. นิตยา ช่ืนศิลป์ (2556) 

จากตารางสรุปไดว้า่ทุกตวัแปรมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมารองรับทั้งผลการศึกษามีความ
สอดคลอ้งและความไม่สอดคลอ้งกนั 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

       1.จากผลการศึกษา ระดบัการศึกษาเป็นตวัแปรภายในตวักลุ่มผูใ้ช้บริการศูนย์
กระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดัเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจใน
บริการ ผูบ้ริหารของศูนยฯ์ จึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นตวัแปรสําคญัทางลกัษณะประชากรศาสตร์
ในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายสําคญัโดยให้ความสําคญักบัผูใ้ช้บริการในระดบัปริญญาตรีเป็น
พิเศษ เน่ืองจากผลการศึกษาบ่งช้ีว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มท่ีจะมี
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์กระดูกสันหลังคดในคลินิก
กายภาพบาํบดัสูงกวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่าหรือสูงกวา่ ซ่ึงอาจเป็นเพราะกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการส่วนมากมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีนัน่เอง 

2. ถึงแม้ผลศึกษาบ่งช้ีว่ามีเพียงส่วนประสมทางการตลาด 2 ด้านท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ แต่ในความเป็นจริง ส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้นมีความสาํคญัในการใชร่้วมกนัเพื่อส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการ
เพื่อรักษาความพึงพอใจไว ้ โดยผูบ้ริหารของศูนยฯ์ ควรเอาใจใส่ในบุคลากรและกระบวนการ
ใหบ้ริการซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและเป็นหวัใจสําคญัของธุรกิจ ใน
ดา้นบุคคลากรควรมีการมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพดา้นการรักษา ความเช่ียวชาญเพิ่มเติม ไปอยา่ง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการในการรักษาทางดา้นน้ีท่ีมีมากข้ึนในขณะศูนยก์ระดูกสันหลงั
คดในคลินิกกายภาพบาํบดัยงัมีน้อยแสดงให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจบริการน้ี ใน
ดา้นกระบวนการใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัตลอดกระบวนการรักษา พร้อมทั้งพฒันาให้
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มีมาตรฐานในระดบัสากลควบคู่ไปอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ควรให้ความสําคญัต่อปัจจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นยาํ ความปลอดภยั และความโปร่งใสในการให้บริการ การ
กาํหนดระดบัราคาท่ีไม่สูงเกินไปทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการได ้ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั 
ท่ีทาํงาน หรือสถานท่ีศึกษาของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่หรืออาํนวยความสะดวกในการเดินทาง
เพิ่มเติม   การจัดให้มีพนักงานต้อนรับคอยให้ค ําปรึกษาและแนะนําการใช้บริการ นัก
กายภาพบาํบดัมีความเช่ียวชาญทางการรักษา การออกแบบและตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม 
ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั และมีบรรยากาศผอ่นคลายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษา 
และการให้บริการและการรักษาท่ีมีคุณภาพโดยยึดถึงปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการไวเ้ป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  

1. จากการทราบผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ศูนยก์ระดูกสันหลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาเพิ่มเติม
ไปถึงคุณภาพการให้บริการของศูนยก์ระดูกสันหลงัคดมีผลต่อความภกัดีของผูม้าใช้บริการ
อย่างไร เพื่อเป็นการพฒันาประสิทธิภาพของการให้บริการของศูนย์กระดูกสันหลังคดใน
คลินิกกายภาพบาํบดัต่อไป 

2. ผูท่ี้สนใจอาจศึกษาในดา้นของการรับรู้ภาพลกัษณ์ของศูนยก์ระดูกสันหลงัคด
ในคลินิกกายภาพบาํบดัหรือการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด แบบบูรณาการมีผลต่อ
การตัดสินใจเข้ารับบริการ เน่ืองจากธุรกิจบริการของศูนย์กระดูกสันหลังคดในคลินิก
กายภาพบาํบดั มีเพียง4 แห่งในประเทศไทย ดงันั้นการรับรู้ของผูรั้บบริการจึงมีความจาํเป็นต่อ
ธุรกิจน้ี 
                      3. ศึกษาในดา้นของกระบวนการตดัสินใจของผูเ้ขา้มารับบริการ  ศูนยก์ระดูกสัน
หลงัคดในคลินิกกายภาพบาํบดั เพื่อดูแนวโนม้พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจของกลุ่มผูเ้ขา้
รับบริการโดยจะเป็นประโยชน์ในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 
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คุณภาพการบริการที่มผีลต่อความภักดีของผู้เข้ารับบริการคลนิิกกายภาพบ าบัด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(SERVICE QUALITY INFLUENCING CUSTOMER LOYALTY TOWARD 
PHYSICAL THERAPY CLINICS IN BANGKOK) 

นนัท ์อุดมเฉลิมภทัร18   ดร.สุมาลี สวา่ง19                                                                                                      
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคป์ระการแรกเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประการท่ีสองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการเขา้รับบริการท่ีมีผลต่อความภกัดี
ของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร ประการท่ีสามเพื่อศึกษาปัจจยั
คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภักดีของผู ้เข้ารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ ผูท่ี้เคยเขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ตามสัดส่วนคลินิกกายภาพบาํบดัในเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม ทั้งหมด 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการเขา้
รับบริการดว้ย t-test, F-test(ANOVA test)และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe
และทาํการทดสอบหาปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิก
กายภาพบาํบดัด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ
ผลการวจิยัพบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-45 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 45,000 บาท ข้ึนไป และประกอบธุรกิจส่วนตวั 
โดยเขา้รับบริการดา้นระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ เพราะมีนกักายภาพบาํบดัผูเ้ช่ียวชาญและมี
ช่ือเสียง ตดัสินใจเขา้รับบริการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดว้ยตนเอง โดยรับรู้ขอ้มูลคลินิกจาก
เพื่อน/คนรู้จกัแนะนาํ มารับบริการช่วงเวลา 11.01 น.- 14.00 น. และเขา้รับบริการ 1 คร้ังต่อ

                                                           
18นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรังสิต 
19อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

445 

 

สัปดาห์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการใหค้วามสาํคญัดา้นการใหค้วามมัน่ใจมากท่ีสุด
ส่วนความภกัดีต่อการเขา้รับบริการจะแนะนาํบุคคลท่ีรู้จกัให้เขา้มารับการรักษามากท่ีสุดปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาและพฤติกรรมการเขา้รับบริการดา้นเหตุผลในการเขา้รับบริการ
และด้านการรับทราบแหล่งขอ้มูลเพื่อตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับ
บริการคลินิกกายภาพบาํบดัแตกต่างกนั ส่วนคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้
รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดั คือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่และดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ความภกัดี, คลินิกกายภาพบาํบดั 

ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to investigate personal factors influencing 
customer loyalty in physical therapy clinics in Bangkok, (2) to investigate effect of physical 
therapy service utilization behaviors on customer loyalty in physical therapy clinics in 
Bangkok,  (3) to investigate the relationship between service quality and customer loyalty in 
physical therapy clinics in Bangkok. This study was survey research. The questionnaire was 
used as instrument to collect data. Quata sampling was used in this study. The sample 
consisted of 400 clients who have ever used service in physical therapy clinics in Bangkok.  

 The findings showed that the majority of sample included: females, those aged 
between 31-45 years, married people, Bachelor’s degree earners, monthly income of over 
45,000 earners, and private business owners. Moreover, the sample mostly used physical 
therapy service because of their musculoskeletal system problems. The reason to use the 
service of physical therapy clinics in Bangkok wasthe presence of famous and well-known 
specialists. The client became an influential person for service use. The client paid his/her 
service charge by himself/herself. Friends / acquaintances were source of physical therapy 
clinics data. Common time period of service use was during 11.01 am. and02.00 p.m. Service 
use frequency was once a week. The results of hypothesis tests showed that those with 
different education level had different loyalty towards physical therapy clinics in Bangkok. In 
terms of physical therapy service utilization behaviors, those with different service use reason 
and source of data had different loyalty towards physical therapy clinics in Bangkok. In terms 
of service quality factors, empathy and reliability were important factors influencing 
customer loyalty towards physical therapy clinics in Bangkok. 
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บทน า 

ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตทาํให้
คนไทยมีกิจกรรมทางกายท่ีลดลงซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพทั้งอาการเจ็บปวดกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อมีการ
ยดึร้ังจากการทาํงาน รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงมีแนวโนม้สูงข้ึน เป็นเหตุให้มีผูป่้วยท่ีเขา้
รับบริการทางกายภาพบาํบดัมากข้ึน และด้วยความก้าวหน้าทางการแพทยใ์นปัจจุบนัทาํให้
ประชากรในประเทศไทยมีจาํนวนมากข้ึน มีประมาณ 64.6 ล้านคน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)      ทําให้
กายภาพบาํบัดมีบทบาทมากข้ึนในการป้องกัน ส่งเสริม และการรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพของ
ประชาชนตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูสู้งอาย ุ 

การต่ืนตวัเร่ืองของสุขภาพกาํลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายโดยเร่ิมตั้งแต่อาหารการ
กินการออกกาํลงักายตลอดจนการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย  ซ่ึงในปัจจุบนันิยมท่ีจะใช้วิธีการ
ทางธรรมชาติมากกวา่ท่ีจะพึ่งยารักษาหรือการผ่าตดั   เน่ืองจากไม่มีผลขา้งเคียงจากการรักษา
และมีความปลอดภยัต่อร่างกายซ่ึงวิธีการดูแลรักษาร่างกายและอาการเจ็บป่วยโดยวิธีทาง
กายภาพบาํบดัเป็นอีกแนวทางหน่ึงโดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมใน
ปัจจุบนั  เพราะเป็นแนวทางท่ีปลอดภยัและสามารถนาํมาประยุกตใ์ช้กบักิจวตัรประจาํวนัได้
โดยผูป่้วยจะแสวงหาวิธีการรักษาหรือแหล่งให้บริการการรักษาท่ีคาดว่าจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและประเมินผลการรักษาท่ีได้รับว่าวิธีการรักษาจากแหล่งบริการนั้นสามารถบรรเทา
อาการหรือทาํให้หายขาดจากโรคท่ีเป็นอยู่หรือไม่หากประเมินแลว้ว่าวิธีการรักษานั้นไม่เอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วยอาการและความผิดปกติดงักล่าวยงัคงอยูก่็จะเปล่ียนแหล่งให้บริการ
การรักษาไปแหล่งใหม่จนกว่าจะประเมินผลวิธีการรักษาจากแหล่งนั้นวา่เอ้ือประโยชน์สูงสุด
แก่ผู ้ป่วยจึงทําการรักษาจากแหล่งนั้ นต่อไปซ่ึงสถานท่ีให้บริการทางกายภาพบําบัดมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกกายภาพบาํบดั เป็นตน้ 

คลินิกกายภาพบาํบดัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเขา้รับการรักษาซ่ึงเพิ่มข้ึนและมี
แนวโนม้การเติบโตท่ีดีในกรุงเทพมหานคร (สํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2556) กลยทุธ์ตลาดบริการในปัจจุบนัมีความหลากหลายมากข้ึน
เน่ืองจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแรงกดดนัทั้งจากภายนอกและภายใน ธุรกิจ
คลินิกกายภาพบาํบดัตอ้งพยายามสร้างความแตกต่างท่ีมีคุณค่าในสายตาของผูเ้ขา้รับบริการเพื่อ
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สร้างความโดดเด่น กลยุทธ์ท่ีสําคญัของธุรกิจบริการอย่างหน่ึงคือการบริหารคุณภาพการ
ให้บริการ (Kotler, 2001: 436)          ท่ีคลินิกกายภาพบาํบดัสามารถนาํมาใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัมาตรฐานของคุณภาพการบริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อผูเ้ขา้รับบริการ ตลอดจนพฒันาความสัมพนัธ์ใหเ้กิดความภกัดีต่อคลินิกกายภาพบาํบดั
นั้น เพราะความภกัดีมีความสําคญัต่อการเก็บรักษาลูกคา้และการเจริญเติบโตของธุรกิจรวมถึง
ผลประกอบการท่ีสูงข้ึน (วนิยั ปัญจขจรศกัด์ิ, 2556)   

ปัจจุบนัมีการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภักดีของผูเ้ข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลเอกชน พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ 
คือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมของสถานประกอบการ และการสร้างความมัน่ใจ 
(ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์, 2554) ดังนั้นการพฒันาคุณภาพ
บริการจึงเป็นปัจจยัท่ีทุกคลินิกตอ้งหันมาให้ความใส่ใจและตรวจสอบ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภักดีของผู ้เข้ารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบาํบดั และสามารถ
นาํไปพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับ
บริการคลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเขา้รับบริการท่ีมีผลต่อความภกัดี
ของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กับความภักดีของผูเ้ข้ารับบริการ

คลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผู ้เข้า รับบริการคลินิก
กายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัพฤติกรรมการเขา้รับบริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ
คลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

448 

 

3.ปัจจยัคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กับความภกัดีของผูเ้ข้ารับบริการคลินิก
กายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภักดีของผู ้เข้ารับบริการคลินิก

กายภาพบาํบดั เพื่อวางแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับบริการ 

2.ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการเขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัเพื่อนํามาพฒันา
คลินิกกายภาพบาํบดัใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการมากข้ึน 

3.ทาํให้ทราบถึงปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูเ้ขา้รับ
บริการคลินิกกายภาพบาํบดัเพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

4.เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ไปประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบาํบดั 
กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล                                                     
- เพศ  - ระดบัการศึกษา       
- อายุ  - รายได ้                                      
- สถานภาพ - อาชีพ 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ                                         
- ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ                        
- ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ                            
- ดา้นการตอบสนอง                                         
- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ                                   
- ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

ความภักดีของผู้เข้ารับบริการ 

คลนิิกกายภาพบ าบัด 

พฤติกรรมการเข้ารับบริการ                   
- บริการท่ีไดรั้บ                                    
- เหตุผลในการเขา้รับบริการ                            
- ผูท่ี้มีส่วนร่วมต่อการเขา้รับบริการ                
- การตดัสินใจเขา้รับบริการ                            
- โอกาสในการเขา้รับบริการ 
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การศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภักดีของผูเ้ข้ารับบริการคลินิก
กายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาเชิงสํารวจท่ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญัต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

Kanuk and Schiffman(2003)ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวั
บุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปแลว้เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีนกัการตลาดนาํมาพิจารณาสําหรับการแบ่ง
ส่วนการตลาดโดยนาํมาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการบริโภคเป็นส่ิงท่ีทาํ
ให้ความต้องการของผู ้บริโภคมีความแตกต่างกันต่อสินค้าและบริการ ดังนั้ นปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างจึงควรทาํการศึกษาว่ามีปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับ
บริการคลินิกกายภาพบาํบดั 

 Hoyer and Macinnis(2010 อา้งถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ระบุวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค

เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นจากผลรวมของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีลาํดบัตั้งแต่การจดัหา การ

บริโภค และการทิ้งส้ินคา้หรือบริการท่ีมีต่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด ของ

การตดัสินใจในช่วงเวลาหน่ึงการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่วนสําคญัเพื่อติดตาม

แนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอนาคต และนาํไปปรับใชใ้ห้เหมาะสม โดยพฤติกรรมการ

เขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัจะปรับใชจ้ากคาํถาม 6W1H  

Parasuman, et al. (1990)ไดคิ้ดวธีิการวดัคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง การท่ีผูรั้บบริการสามารถคาดคะเนการให้บริการท่ี
จะไดรั้บไดอ้ย่างชัดเจน ลกัษณะของส่ิงอาํนวยความสะดวกสามารถจบัตอ้งได ้เช่น อุปกรณ์ 
พนกังานผูใ้หบ้ริการ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง 
การท่ีผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการไดต้ามท่ีไดใ้ห้สัญญาไวก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเท่ียงตรง 
และสมํ่าเสมอดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการ
มีความพร้อมในการท่ีจะให้บริการลูกคา้ได้อย่างทนัท่วงทีตามความตอ้งการของลูกคา้ด้าน
ความเช่ือมั่นไวว้างใจ (Assurance) หมายถึง การท่ีผู ้ให้บริการให้ความน่าเช่ือถือในการ
ใหบ้ริการ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้มัน่ใจในการบริการของบริษทัดา้นการ
เขา้ใจจิตใจของลูกคา้ (Empathy) เป็นการดูแลเอาใจใส่ท่ีผูใ้หบ้ริการมีต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 ปัจจยัด้านความภกัดี Zeithaml, Berry and Parasuraman(1996) ได้เสนอการวดั
ประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบอกต่อคือ การพูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัผูใ้ห้บริการ และ
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การบริการ แนะนาํ และกระตุน้ให้คนอ่ืนมาสนใจ จนเกิดการใชบ้ริการนั้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 
คือ การเลือกการบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรกความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา คือ การท่ีผูบ้ริโภค
ไม่มีปัญหาในการท่ีผูใ้ห้บริการข้ึนราคาและผูบ้ริโภคยอมจ่ายมากกวา่ท่ีอ่ืน หากการบริการนั้น
สามารถตอบสนองความพึงพอใจไดพ้ฤติกรรมการร้องเรียน คือ การร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา
อาจจะร้องเรียนกบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อผูอ่ื้น เป็นการแสดงถึงการตอบสนองต่อปัญหาของ
ผูบ้ริโภค 

Bloemer, et al. (1999) ไดศึ้กษาเร่ือง Linking perceived service quality and service 
loyalty: A multi-dimentional perspective พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของการบริการ
ท่ีผูรั้บบริการรับรู้กบัความภกัดีของผูรั้บบริการ ในภาคธุรกิจสุขภาพโดยใช้คลินิกแพทยเ์ป็น
กลุ่มตวัอย่างนั้น พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการท่ีรับรู้ ด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นปัจจยั
สําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีดา้นพฤติกรรมการบอกต่อและความตั้งใจท่ีจะซ้ือของผูเ้ขา้รับ
บริการ 

Panjakajornsak(2008) ไดศึ้กษาเร่ือง A Comprehensive Model of Service Loyalty in 
The Context of Thai Private Hospital พบว่าคุณภาพการบริการและคุณค่าการบริการมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัมากเท่ากบั 0.93 กบัความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการของผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาล คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์ในระดบัมาก 
0.92 กบัความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการของผูรั้บบริการของโรงพยาบาล คุณภาพการบริการมี
ความสัมพันธ์โดยตรง 0.40 กับความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของผู ้รับบริการของ
โรงพยาบาล 

Farid(2008) ไดศึ้กษาเร่ือง Development of a Model for Healthcare Service Quality : 
An Application to the Private Healthcare Sector in Egypt พบวา่มีปัจจยัการรับรู้คุณภาพการ
บริการของแพทย ์การบริการของนางพยาบาล การให้บริการวินิจฉัยโรค การให้บริการของ
พนกังานตอ้นรับ การให้บริการการเขา้พกัในโรงพยาบาล การบริการอาหารผูป่้วย การบริการ
ห้องพกัผูป่้วย และการบริการชาํระเงิน โดยมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและความภกัดี
ของผูเ้ขา้รับบริการ 

สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการและความภกัดีต่อตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท ปัจจยัคุณภาพบริการประกอบดว้ย 
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ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ การตอบสนองต่อการ
บริการ สร้างความมัน่ใจ และความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผู ้
เขา้รับบริการอีกดว้ย  เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ และ
ดา้นความน่าเช่ือถือมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชน 

ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ ( 2554) ได้ศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 303 คน ท่ีเขา้
รับบริการท่ีศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ผลการศึกษาพบว่าคนไข้ท่ีเข้ารับบริการมีความเห็นต่อ
คุณภาพการบริการท่ีได้รับในด้านต่าง ๆ ในระดบัดี มีความพึงพอใจและความภกัดีต่อสถาน
บริการทางการแพทยใ์นระดบัสูง ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการดา้นต่าง ๆ มี
ผลต่อระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผูข้า้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดา้น
การตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการด้าน
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ดา้นการสร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการ
ทางการแพทยจ์ะส่งผลต่อระดบัความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้มารับบริการ 

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองแบบจาํลองปัจจยัความสําเร็จการจดัการธุรกิจ
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัการจัดการธุรกิจดูแล
สุขภาพท่ีสําคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัการบริหารทรัพยากรบุคคล รองลงมา คือ ปัจจยัระบบ
บริหารจดัการและ ปัจจยักลยุทธ์ ตามลาํดบั เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัความสําเร็จการจดัการธุรกิจ
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนรายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบจากมาก
ไปนอ้ย ไดแ้ก่  กลยทุธ์การตลาดภายใน การพฒันาบุคคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ระบบการ
จดับริการสุขภาพ ระบบการมุ่งเนน้พฒันาตลาด การธาํรงรักษาบุคคลากร ระบบบริหารคุณภาพ 
การคัดเลือกบุคคลากรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจของโรงพยาบาล ตามลําดับ และปัจจัย
ความสาํเร็จการจดัการธุรกิจบริการสุขภาพส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการดาํเนินงานของโรงพยาบาล
ดา้นประสิทธิภาพของกระบวนการภายในของโรงพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการ
เติบโตของลูกคา้ ดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร และดา้นการเงินของโรงพยาบาล 

ดามพวรรณ คูณคํ้า และเบญจมาศ เป็นบุญ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้สึกภกัดีและ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบวา่ ผูรั้บบริการทั้ง
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกส่วนมากเป็นเพศชาย อายุมากกวา่ 51 ปี  เคยใช้บริการท่ีโรงพยาบาล



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

452 

 

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมากกวา่ 1 คร้ัง ไดรั้บช่องทางในการรู้จกัโรงพยาบาลจากคาํบอก
เล่าของผูท่ี้เคยมารับการรักษา ผูรั้บบริการในกลุ่มผูป่้วนอกท่ีมารับบริการมากกวา่คร่ึงมีความ
เช่ือมัน่วา่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติสามารถพึ่งพาได ้ซ่ึงในภาพรวมมีความพึง
พอใจในการบริการ โดยผูป่้วยส่วนใหญ่ต่างทราบอาการป่วยของตนเอกงและทราบขอ้มูล
ทางการรักษา ซ่ึงการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีกเป็นลกัษณะในเชิงไม่มีเหตุผลแต่จะเป็นความรู้สึก
ต่อโรงพยาบาลโนรวม ซ่ึงข้ึนอยูก่ลบัความรู้สึกต่อระบบการรักษา ความสะดวก และค่าใชจ่้าย 

สิรินธร เน่ืองจาํนงค์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพและคุณค่าการบริการท่ีมีผลต่อ
เจตนาเชิงพฤติกรรมของลูกค้าชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพไทย กรณีศึกษา
โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา พบว่า ลูกคา้ชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ด้านความเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด(4.41±0.686) และมีระดับความคิดเห็นด้านเจตนาเชิง
พฤติกรรมสูงสุด คือ ดา้นการบอกต่อ (4.43±0.618) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ คือ 
ปัจจยัคุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
เจตนาเชิงพฤติกรรมดา้นการซ้ือซํ้ ามากท่ีสุด (r=0.54) 

Maria Zhigunova(2012) ไดศึ้กษาเร่ือง Perceived Serice Quality of Private Hospitals 
in Thailand-Impact on Customer SAtisfaction, Customer Loyalty and Corporate Image พบวา่ 
คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กับความภักดีของโรงพยาบาลเอกชน ทั้ ง 3 แห่งท่ี
ทาํการศึกษา สําหรับโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี คือ 
กระบวนการทางการแพทย ์โรงพยาบาลกรุงเทพ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี 
คือ แพทยท่ี์ให้การรักษาและกระบวนการทางการแพทย ์โรงพยาบาลเวชธานี พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดี คือ การดูแลของพนกังาน และกระบวนการทางการแพทย ์ซ่ึงผล
จากกลยุทธของแต่ละโรงพยาบาลทาํให้มีความแตกต่างของผูเ้ขา้รับบริการ ส่งผลให้การรับรู้
คุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 

 Ping Lei and Alain Jolibert. (2012) ไดศึ้กษาเร่ือง A three-model comparison of 
relationship between quality, satisfaction and loyalty: an empirical study of the Chinease 
healthcare system  เพื่อเปรียบเทียบโมเดล 3 รูปแบบในการสรุปความหาความสัมพนัธ์ของ
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภกัดี จากการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการ
ส่งผลต่อทั้งความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการในระบบสุขภาพของประเทศจีน 

ถิรายุท กิติโชตน์กุล (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ
คลินิกหู คอ จมูก กรณีศึกษา : คลินิกหมอยงยทุธ เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ จากกลุ่ม
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ตวัอย่าง 316 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 48-57 ปี โดยประกอบธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  และมีการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือตํ่ากวา่ มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการดา้นคุณค่าท่ีรับรู้จากการใชบ้ริการ และ
ความไวว้างใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด ตามลาํดบั ดา้น
พฤติกรรมการใชบ้ริการ พบวา่ ส่วนใหญ่เขา้รับบริการช่วงเวลา 17.30-20.30 น.ส่วนมากจะเขา้
รับการรักษาเก่ียวกบัคอ และลกัษณะอาการป่วยมีอาการพอประมาณ ซ่ึงส่วนใหญ่รับการรักษา
คร้ังสุดทา้ยเม่ือ 2-3 เดือนก่อน โดยผูใ้ช้บริการมีระดบัการจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการในภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือจาํแนกรายดา้น พบว่าดา้นการบอกต่อ การใชบ้ริการซํ้ าโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความอ่อนไหวต่อราคา ละพฤติกรรมการร้องเรียนโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ท่ีต่างกนัมีความจงรักภกัดี
ต่อบริการไม่แตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกบัมีความจงรักภกัดีต่อบริการแตกต่าง
กนัดา้นความอ่อนไหวต่อราคา ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อการบริการดา้น
การใชบ้ริการซํ้ าท่ีแตกต่างกนั 

วินัย  ปัญจขจรศัก ด์ิ  (2556)  ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้โซ่บริการแห่งกําไรใน
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย พบวา่ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของพนกังาน ความพึงพอใจและความจงรักภกัดี
ของผู ้ใช้บริการของโรงพยาบาล และผลประกอบการทางการเงินของโรงพยาบาล มี
ความสัมพนัธ์กนั 

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลต่อความพึง
พอใขของผูป่้วยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน พบวา่ รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจของผูป่้วยในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลเอกชนมี 2 ปัจจยั แก่ ปัจจยั
การบริการทางการแพทย ์และปัจจยัการตอ้นรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบลเอกชนโดย
ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัการตอ้นรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบลเอกชน รองลงมา 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการบริการทางการแพทย ์ปัจจยัความพึงพอใจของผูป่้วย คือ ดา้นการกลบัมาใช้
บริการซํ้ า รองลงมา คือ ดา้นการบอกต่อลูกคา้รายอ่ืน 

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการส่ือสารแบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบักา
รับรู้คุณภาพการบริการในทางการแพทย์และการตอ้นรับของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดบั
มากทุกดา้น สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารแบบปากต่อปาก ไดแ้ก่ พนกังานตอ้นรับ การ
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บริการชาํระเงิน การดูแลหอ้งพกัผูป่้วย การบริการของแพทย ์การเขา้พกัในโรงพยาบาลเอกชน 
และการบริการดา้นอาหาร 

 รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) ได้ศึกษารูปแบบการบริการท่ีเป็นเลิศของโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย พบวา่ รูปแบบการบริการท่ีเป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 4 หมวด ดงัน้ี (1)การบริการของแพทยแ์ละนางพยาบาล 
ประกอบดว้ย 4 ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ การจดัการทัว่ไป การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการความรู้ 
และการจดัการงบประมาณ (2)การบริการวินิจฉยัโรค ประกอบดว้ย 2 ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ รูปแบบ
การวินิจฉยัโรค ละคุณภาพการบริการและการพฒันาคุณภาพการให้บริการ (3)การบริการของ
พนักงานตอ้นรับ ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะเฉพาะ
ตาํแหน่งผูน้าํพนักงานตอ้นรับและผูป้ฏิบติังานตอ้นรับ (4)การบริการของพนักงานชาํระเงิน 
ประกอบดว้ย 2 ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะเฉพาะตาํแหน่งผูน้าํพนกังาน
ชาํระเงินและผูป้ฏิบติังานชาํระเงิน 

 Olgun Kitapci, et al.  (2014) ไดศึ้กษาเร่ือง The Impact of Service Quality 
Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchas Intentions and Word-of-Mouth 
Communication in the Public Healthcare Industry  พบวา่ คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจและส่งต่อไปยงัการเขา้มารับบริการซํ้ าและการแนะนาํผูอ่ื้นให้มาใชบ้ริการ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์ คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และดา้นการให้ความ
มัน่ใจ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มประชากร คือ ผูท่ี้เคยเขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดั
ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 80 แห่งโดยกลุ่มตวัอยา่งเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี
แน่นอน ดงันั้นจึงใช้สูตรของ W.G. Cochranเพื่อคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดช่วงความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 คน เพื่อความสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงกาํหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากนั้ นทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ใชก้ารเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้(Quata Sampling)ตามสัดส่วน
จาํนวนคลินิกกายภาพบาํบดั(สํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ, 2556)  ของเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง 
จาํนวน 50 คนกลุ่มกรุงเทพใต ้จาํนวน 140 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือ จาํนวน 35 คนกลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก จาํนวน 75 คนกลุ่มกรุงธนเหนือ จาํนวน 50 คน และกลุ่มกรุงธนใต ้จาํนวน 50 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้ นฐานของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม    เป็นขอ้คาํถามรูปแบบนามบญัญติั(norminal) และเรียงลาํดบั (ordinal) จาํนวน 
6 ขอ้คาํถามส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดั  เป็นขอ้
คาํถามรูปแบบนามบญัญติั (norminal) และเรียงลาํดบั (ordinal) จาํนวน 7 ขอ้คาํถามส่วนท่ี 3 
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ  ประกอบด้วย 5 ด้าน จาํนวน 25 ขอ้คาํถามซ่ึงมี
ลกัษณะแบบประเมินเป็นมาตราวดัแบบอตัราส่วน (10-Points Rating Scale) ส่วนท่ี 4 ขอ้มูล
เก่ียวกบัปัจจยัความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการจาํนวน 5 ขอ้คาํถามซ่ึงมีลกัษณะแบบประเมินเป็น
มาตราวดัแบบอตัราส่วน (10-Points Rating Scale)  

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการวดั 2 แบบ ด้วยกัน คือการ
ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) หลังจากออกแบบสอบถามเสร็จนําไปหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index of Item-Objective Congruency) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินทั้งหมด 3 
ท่านซ่ึงทุกข้อคาํถามมีค่า 1.00 ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้และการทดสอบความเช่ือมั่น
(Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด นาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายโดยการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient)โดยทุก
ปัจจยัมีค่ามากกวา่ 0.70  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษาและนาํเสนอในรูป
ของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard deviation) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการเขา้รับบริการ 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ปัจจยัดา้นความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการและการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคลพฤติกรรมการเขา้รับบริการโดยใช ้Independent sample t-testและ F-test เม่ือพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 จะทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffeและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพื่อทดสอบปัจจยัคุณภาพการบริการว่ามีผลต่อความภกัดี
ของผูเ้ข้ารับบริการคลินิกกายภาพบาํบัดโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple 
Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย 

 1.สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 อายุระหว่าง 31-45ปี จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มี
สถานภาพสมรส จาํนวน 210คน คิดเป็นร้อยละ 52.50มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 208
คน คิดเป็นร้อยละ 52.00มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 45,000 บาท ข้ึนไปจาํนวน 186คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.50และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  

 2.สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเขา้รับบริการ ไดรั้บบริการดา้นระบบกระดูกและ
กลา้มเน้ือจาํนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00  ซ่ึงมีเหตุผลในการเขา้รับบริการเพราะมีนกั
กายภาพบาํบดัผูเ้ช่ียวชาญและมีช่ือเสียง จาํนวน 232คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 โดยบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการเขา้รับบริการ คือ ตนเอง จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ส่วนผูรั้บผิดชอบ
ค่ารักษา คือ ตนเอง จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยมีการรับทราบแหล่งขอ้มูลเพื่อ
ตดัสินใจจากเพื่อน/คนรู้จกัแนะนาํ จาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ซ่ึงมีช่วงเวลาท่ีเขา้รับ
บริการเวลา 11.01 น.-14.00 น. จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีความถ่ีในการเขา้รับ
บริการ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 

 3.สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพการบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 9.19 โดยให้
ความสําคญัดา้นการให้ความมัน่ใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.43 รองลงมา คือ ดา้นการตอบสนอง 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ โดย
มีค่าเฉล่ีย 9.25, 9.21, 9.17 และ 8.90 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความเป็น
รูปธรรมโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 8.90 โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นนกักายภาพบาํบดั/พนกังาน
แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.37 ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจโดยรวม 
มีค่าเฉล่ีย 9.21         โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นนกักายภาพบาํบดั/พนกังานแสดงความ
สนใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาให้กบัท่านเม่ือท่านประสบปัญหามีค่าเฉล่ีย 9.43 ดา้นการตอบสนอง
โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 9.25 โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นนกักายภาพบาํบดั/พนกังานยินดีท่ีจะ
ช่วยเหลือท่านเสมอมีค่าเฉล่ีย 9.38 ดา้นความมัน่ใจโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 9.43โดยให้ความสําคญั
กบัปัจจยัดา้นนกักายภาพบาํบดั/พนกังานให้บริการอย่างสุภาพอ่อนนอ้ม มีค่าเฉล่ีย 9.53 ดา้น
การดูแลเอาใจใส่โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.17         โดยให้ความสําคญักบั
ปัจจยันกักายภาพบาํบดัสอบถามอาการและใหก้ารดูแลดว้ยความเอาใจใส่มีค่าเฉล่ีย 9.44 
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 4.สรุปผลการวิเคราะห์ความภกัดีต่อการเขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ีย9.07 โดยมีความภกัดีต่อการเขา้รับบริการดา้นจะแนะนาํบุคคลท่ีรู้จกัให้เขา้มารับการ
รักษาท่ีคลินิกกายภาพบาํบดัแห่งน้ีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.46 

5.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้
รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานครในขณะท่ีเพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อ
เดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการเขา้รับบริการ พบวา่ ดา้นบริการท่ีไดรั้บดา้นผูท่ี้มีส่วนร่วมต่อการเขา้รับ
บริการ ดา้นช่วงเวลาท่ีเขา้รับบริการดา้นความถ่ีในการเขา้รับบริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
ความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั มีเพียง
ปัจจยั 2 ดา้น ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน คือ ด้านเหตุผลในการเข้ารับบริการและด้านการรับทราบ
แหล่งขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลการเขา้รับการรักษาดว้ยมีนกักายภาพบาํบดั
ผูเ้ช่ียวชาญและมีช่ือเสียงมีความภกัดีต่อการเขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัสูงกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีเหตุผลการเข้ารับการรักษาด้วยค่ารักษาไม่สูงเกินไป และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการ
รับทราบแหล่งขอ้มูลเพื่อตดัสินใจจากครอบครัวแนะนาํและเพื่อน/คนรู้จกัแนะนาํมีความภกัดี
ต่อการเข้ารับบริการคลินิกกายภาพบาํบัดท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ีมีการรับทราบแหล่งข้อมูลเพื่อ
ตดัสินใจจากส่ือออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊เวปไซต ์

 ปัจจยัคุณภาพการบริการสามารถนาํไปใชพ้ยากรณ์ความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิก
กายภาพบาํบดัได ้ณ ระดบัประสิทธิภาพในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 44.70 โดยมี 2 ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัอยู ่คือ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจและการ
ดูแลเอาใจใส่ 
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ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

ปัจ
จัย
ส่ว

นบุ
คค

ล 
ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ Sig* ผลทดสอบ 
เพศ t-Test 0.914 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.715 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.052 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.015* ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.920 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.125 ปฏิเสธ 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
เข้
ารั
บบ

ริก
าร
  

บริการท่ีไดรั้บ F-Test 0.422 ปฏิเสธ 
เหตุผลในการเขา้รับบริการ F-Test 0.010* ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีผลต่อการเขา้รับบริการ F-Test 0.057 ปฏิเสธ 
ผูรั้บผดิชอบค่ารักษา F-Test 0.583 ปฏิเสธ 
การรับทราบแหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ F-Test 0.005* ยอมรับ 
ช่วงเวลาท่ีเขา้รับบริการ F-Test 0.443 ปฏิเสธ 
ความถ่ีในการเขา้รับบริการ F-Test 0.324 ปฏิเสธ 

ปัจ
จัย

คุณ
ภา

พ
กา

ร

บริ
กา
ร 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ MRA 0.235 ปฏิเสธ 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ MRA 0.001* ยอมรับ 
ดา้นการตอบสนอง MRA 0.396 ปฏิเสธ 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ MRA 0.403 ปฏิเสธ 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ MRA 0.000* ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของถิรายุธ กิติโชตน์กุล (2556) 
พบว่าการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการคลินิกหมอยงยุทธ เขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัราชบุรีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นเพศ อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
ความภกัดีของผูใ้ช้บริการคลินิกหมอยงยุทธ เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรีแตกต่างกนันิตยา 
ช่ืนศิลป์ (2556) พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลน
นทเวชและเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชแตกต่างกนั
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีพบว่า ดา้นอายุสถานภาพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชแตกต่างกนัสุชาดา กองมณี (2554) พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลด้านเพศและอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการบอกต่อของผูป่้วยนอกโรงพยาบาล
เกษมราษฎ ์สระบุรีแตกต่างกนั โดยมุ่งศึกษาระดบัความคิดเห็นในการบอกต่อของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เพื่อทราบถึงระดบัการบอกต่อของลูกคา้ต่อคนรอบ
ขา้ง ค่าคะแนนการบอกต่อสุทธิ หรือ Net Promoter Scoreและทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่าง 
Net Promoter Score กบัอตัราการเติบโตของรายไดก้ารศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ัง
น้ีรเมศเวสสวรรณ (2553) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้นท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความภกัดีใน
การใชบ้ริการผูป่้วยนอกแผนกอายุรเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตแ์ตกต่างกนัจาก
ผลการศึกษาจึงสอดคล้องในส่วนของปัจจยัด้านเพศ อายุ สถานภาพ รายได ้และอาชีพ แต่มี
ความไม่สอดคลอ้งปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการเขา้รับบริการด้านเหตุผลในการเขา้รับบริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
เหตุผลการเขา้รับการรักษาดว้ยมีนกักายภาพบาํบดัผูเ้ช่ียวชาญและมีช่ือเสียงมีความภกัดีต่อการ
เขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลการเขา้รับการรักษาด้วยค่า
รักษาไม่สูงเกินไป จะเห็นไดว้า่ผูเ้ขา้รับบริการใหค้วามสาํคญัต่อบุคลากรหรือนกักายภาพบาํบดั
ท่ีทาํการรักษามากกวา่เพราะค่ารักษาท่ีไม่สูงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใช้วดัการอ่อนไหวทางดา้นราคา 
ซ่ึงเป็นปัจจยัยอ่ยดา้นหน่ึงของความภกัดี นัน่แสดงวา่ผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีให้
ความสาํคญัดา้นราคายอ่มมีระดบัความภกัดีท่ีตํ่ากวา่แสดงถึงถา้คลินิกกายภาพบาํบดันั้น มีการ
ข้ึนค่ารักษาอาจส่งผลต่อการสูญเสียลูกคา้ไป เพราะลูกคา้รายนั้นอาจใหเ้หตุผลน้ีในการเลือกรับ
บริการทางกายภาพบาํบดักบัคลินิกกายภาพบาํบดัอ่ืนท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ หรือมีค่ารักษาท่ีถูก
กว่า แต่ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ ถา้คลินิกกายภาพบาํบดัมีการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ 
หรือมีการพฒันาให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง น่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการรักษาลูกคา้กลุ่มท่ีมีความ
อ่อนไหวทางดา้นราคาไวไ้ด้ เพราะเม่ือลูกคา้กลุ่มน้ีทาํการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ี
ไดรั้บกบัคลินิกกายภาพบาํบดัอ่ืนแลว้พบวา่ท่ีนั้น มีระดบัคุณภาพบริการท่ีไม่สามารถเทียบเท่า
ท่ีเดิมได ้น่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูเ้ขา้รับบริการจะกลบัมารับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีเดิม
ด้านการรับทราบแหล่งข้อมูลเพื่อตดัสินใจพบว่าการรับทราบแหล่งข้อมูลเพื่อตัดสินใจท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัแตกต่างกันโดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีการรับทราบแหล่งขอ้มูลเพื่อตดัสินใจจากครอบครัวแนะนาํและเพื่อน/คนรู้จกั
แนะนาํมีความภกัดีต่อการเขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ีมีการรับทราบ
แหล่งขอ้มูลเพื่อตดัสินใจจากส่ือออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คเวปไซต ์จะเห็นไดว้า่ลกัษณะธุรกิจแบบ
น้ีตอ้งอาศยัการสร้างลูกคา้ดว้ยการบอกต่อ(WOM)ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารออกไปให้ลูกคา้ทราบ
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ทั้งบริการท่ีไดรั้บ อีกทั้งคุณภาพหรือแมแ้ต่ความพึงพอใจอีกดว้ย จึงสามารถทาํให้การบอกต่อ
บุคคลอ่ืนนั้นเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความภกัดีต่อคลินิกกายภาพบาํบดั ไดม้ากกวา่รับทราบ
แหล่งขอ้มูลเพื่อตดัสินใจจากส่ือออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิเวศน์ ธรรมะ และ
คณะ (2552) กล่าวว่าการสร้างอิทธิพลแบบปากต่อปาก เป็นการท่ีบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลต่ออีก
บุคคลหน่ึงในระหวา่งการสนทนา ซ่ึงเป็นแหล่งอิทธิพลท่ีมีพลงั และเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญั
สําหรับผูบ้ริโภค โดยเฉพาะจากเพื่อนซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ จากผลการสํารวจพบว่า 
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอิทธิพลของปากต่อปาก ระหว่างเพื่อน 
ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานดามพวรรณ คูณคํ้ า และเบญจมาศ เป็นบุญ (2555) พบว่า
ผูรั้บบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไดรั้บช่องทางในการรู้จกัโรงพยาบาลจาก
คาํบอกเล่าของผูท่ี้เคยมารับการรักษาไพรินทร์ มีไฝ (2553) พบว่า ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจาก
การแนะนาํของเพื่อนในการเลือกเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลเอกชน ในอาํเภอเมืองเชียงราย 

ปัจจยัคุณภาพการบริการสามารถนาํไปใชพ้ยากรณ์ความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิก
กายภาพบาํบดัได ้ณ ระดบัประสิทธิภาพในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 44.40 โดยพบปัจจยัคุณภาพ
การบริการเพียง 2 ดา้นท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดั ไดแ้ก่ ดา้น
การดูแลเอาใจใส่และดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ OlgunKitapci, et al. (2014) พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจและส่งต่อไปยงัการเขา้มารับบริการซํ้ าและการแนะนาํผูอ่ื้นให้มาใชบ้ริการ จาก
การศึกษาปัจจยัท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์ คือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นการให้ความมัน่ใจ
Bloemer, et al. (1999) ได้ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการท่ี
ผูรั้บบริการรับรู้กบัความภกัดีของผูรั้บบริการ ในภาคธุรกิจสุขภาพโดยใชค้ลินิกแพทยเ์ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งนั้น พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีรับรู้ ดา้นการดูแลเอาใจใส่เป็นปัจจยัสําคญัท่ี
มีอิทธิพลต่อความภกัดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อและความตั้งใจท่ีจะซ้ือของผูเ้ขา้รับบริการ
ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท ์(2554) มีความสอดคลอ้งดา้นปัจจยัดา้น
คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และมี
ความแตกต่างดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ คือ ส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมของสถานประกอบการ และการสร้างความมัน่ใจ โดยหากประเมินดา้นการสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ขา้รับบริการและความเป็นรูปธรรมของบริการแลว้จะพบวา่ผูเ้ขา้รับบริการ
คลินิกกายภาพบาํบดัมีการรับรู้คุณภาพการบริการทั้งสองด้านนั้นอยู่ในระดับอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมากท่ีสุดและระดบัมากท่ีสุด ตามลาํดบั  นัน่แสดงถึงคุณภาพดา้นตวับุคคลากรน่าจะ
เป็นเหตุปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความภักดีของผู ้เข้ารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดซ่ึงต่างจาก
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โรงพยาบาลเอกชนท่ีผูเ้ขา้รับบริการให้ความสนใจในคุณภาพบริการดา้นรูปธรรมของบริการ
นั้น สิรินธร เน่ืองจาํนงค์ (2555) พบว่า ลูกคา้ชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการดา้นความเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด(4.41±0.686) และมีระดบัความคิดเห็นดา้นเจตนาเชิง
พฤติกรรมสูงสุด คือ ดา้นการบอกต่อ (4.43±0.618) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ คือ 
ปัจจยัคุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
เจตนาเชิงพฤติกรรมดา้นการซ้ือซํ้ ามากท่ีสุด (r=0.54)Prajakajornsak(2008) พบวา่ คุณภาพการ
บริการในโรงพยาบาลเอกชนมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมาก จึงเป็นปัจจยัท่ี
ทาํให้เกิดการส่ือสารแบบปากต่อปาก เพราะถา้ผูเ้ขา้รับบริการรับรู้คุณภาพการให้บริการท่ีดี
เยีย่มแลว้ ยอ่มส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดการบอกต่อผูอ่ื้นคุณภาพบริการท่ีไดรั้บ รุ่งโรจน์ สงสระ
บุญ (2557) ทาํการศึกษาร่ืองการรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร
แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน พบวา่ การรับรู้คุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน โดยการรับรู้คุณภาพด้านการต้อนรับของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในลาํดบัท่ีสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือการรับรู้ด้านบริการทางการแพทย์ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) ทาํการศึกษา
รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป่้วยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน พบว่า ผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อ 2 ปัจจยั คือ การบริการทางการแพทยแ์ละปัจจยัการ
ตอ้นรับของแผนก ส่งผลต่อผูป่้วยในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าและดา้นการแนะนาํบอกต่อลูกคา้
รายอ่ืน Maria Zhigunova(2012) พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของ
โรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 3 แห่งท่ีทาํการศึกษา สําหรับโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดี คือ กระบวนการทางการแพทย ์โรงพยาบาลกรุงเทพ พบวา่ ปัจจยัท่ี
มีความสัมพันธ์กับความภักดี คือ แพทย์ท่ีให้การรักษาและกระบวนการทางการแพทย ์
โรงพยาบาลเวชธานี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี คือ การดูแลของพนกังาน และ
กระบวนการทางการแพทย ์ซ่ึงผลจากกลยทุธของแต่ละโรงพยาบาลทาํใหมี้ความแตกต่างของผู ้
เขา้รับบริการ ส่งผลให้การรับรู้คุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัFarid(2008) พบวา่มีปัจจยัการรับรู้
คุณภาพการบริการของแพทย์ การบริการของนางพยาบาล การให้บริการวินิจฉัยโรค การ
ให้บริการของพนักงานตอ้นรับ การให้บริการการเขา้พกัในโรงพยาบาล การบริการอาหาร
ผูป่้วย การบริการหอ้งพกัผูป่้วย และการบริการชาํระเงิน โดยมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
และความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ Ping Lei et al.(2012) หาความสัมพนัธ์ของคุณภาพการ
บริการ ความพึงพอใจ และความภกัดี จากการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อทั้ง
ความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการในระบบสุขภาพของประเทศจีน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ระดบัคุณภาพการให้บริการท่ีดีจะส่งผลเชิงบวกต่อความ
ภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดั ซ่ึงปัจจุบนัธุรกิจทางการแพทยถื์อวา่มีบทบาทท่ี
สําคญัท่ีตอ้งพยายามยกระดบัมาตรฐานซ่ึงจะส่งผลต่อการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศประกอบกบัรัฐบาลให้การสนบัสนุนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศุนยก์ลางการแพทย์
แห่งเอเชีย และการเขา้สู่ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีพ.ศ.2558 ทาํให้เกิดโอกาสจาก
ประชากรของกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้ นคลิ นิกกายภาพบําบัด ต่าง  ๆ จึงควรให้
ความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพการบริการของธุรกิจของตน โดยเฉพาะด้านความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ เพราะเป็นส่วนสําคญัต่อการสร้างความภกัดี
ของผเ้ขา้รับบริการคลินิกกายภาพบาํบดั ทั้งน้ีผูบ้ริหารคลินิกกายภาพบาํบดัสามารถนาํปัจจยั
ต่าง ๆ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการน้ีไปใชใ้นการวาง
กลยุทธ์ให้เหมาะสม และกาํหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพท่ีสะท้อนถึงความเป็นคลินิก
กายภาพบาํบดัท่ีไดม้าตรฐาน โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

 คลินิกกายภาพบาํบดัควรเนน้การฝึกอบรมพนกังานเพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการ
บริการท่ีดีข้ึนด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถวดัได้ด้วยผลงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองเพราะจากปัจจยัท่ีบอกวา่ดา้นบุคคลากรมีส่วนสําคญั จากคุณภาพดา้นความน่าเช่ือถือ
ไว้วางใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ โดยต้องเน้นปัจจัยการจัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
ประกอบดว้ยการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง การธาํรงรักษาบุคลากร และการจดัการ
ระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการพฒันาบุคลากรเป็นกลไกสําคญัท่ีทาํ
ให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และส่งผลต่อคุณค่าการบริการท่ีส่งมอบให้ลูกคา้ จากการเขา้
รับบริการซํ้ าและการบอกต่อเพื่อเพิ่มปริมาณลูกคา้ให้มากข้ึน ตลอดจนสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัสู่สากลไดใ้นท่ีสุด 

 ส่งเสริมให้คนในองคก์รมีความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการท่ีมี
ความแตกต่างจากการอบรมทัว่ไป โดยมีการบริหารจดัการความรู้ซ่ึงอาจจะมีการใช้เคร่ืองมือ
ต่าง ๆ เช่นมาตรฐานเปรียบเทียบ การปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศหรือการปฏิบติัโดยใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ สร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นแบบอยา่งท่ีมีมาตรฐานท่ีเป็นเลิศให้กบัคลินิกกายภาพบาํบดัอ่ืน โดยอาจสร้าง
การเรียนรู้แบบให้เกิดการแข่งขนักันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและส่งเสริมให้เกิด
ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.ศึกษาถึงแบบจาํลองปัจจยัความสําเร็จของการจดัการทาํธุรกิจบริการสุขภาพรูปแบบ
คลินิกกายภาพบาํบดัในประเทศไทย ท่ีสามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิการดาํเนินงานของคลินิก
กายภาพบาํบดั จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปัจจยัการจดัการทรัพยากรบุคคล ปัจจยัระบบการบริหาร
จดัการ ปัจจยักลยทุธ์องคก์ร 

 2.ควรทาํการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินการคลินิกกายภาพบาํบดั โดยทาํการ
ประยุกต ์Balance Scorecard ประกอบดว้ยดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต และด้านการเงินซ่ึงเป็นการวดัผลปฏิบัติงานและปัจจัยผลักดันการ
ปฏิบติังานดว้ย 

 3.ศึกษากลยุทธ์การพฒันาคนในองค์กรถึงปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มขีดจาํกดัความสามารถของ
บุคลากร เพื่อส่งผลใหเ้กิดการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมากข้ึน 
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การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ก่อนและหลงัวนัขึน้เคร่ืองหมาย XD ของกลุ่ม
หลกัทรัพย์ SET HD 30 Index ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE STOCK PRICE VARIATION BEFORE AND AFTER EX-DIVIDEND DAY OF 
THE LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

(SET HD 30 Index) 
วราภรณ์ สุรชาต1  ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ2 

______________________________________________ 
 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยก่์อนและ

หลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) ของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD 30 Index ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 154 ตวัอยา่ง ซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาเหตุการณ์
สําคญัซ่ึงกาํหนดช่วงการเกิดเหตุการณ์เป็น 2 ช่วง คือ 7 และ 15 วนั เพื่อทดสอบอตัรา
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในช่วงก่อนและหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย และอตัราผลตอบแทนท่ี
เกินปกติในวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) ในช่วงการเกิดเหตุการณ์ท่ีกาํหนดทั้ง
สองช่วง เพื่อนาํมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช ้Paired-Samples t-test ท่ีระดบันยัสําคญั
ทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่าเกิดอตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในช่วงก่อนและหลงัวนัข้ึน
เคร่ืองหมาย และอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติในวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) ท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทั้งสองช่วงเหตุการณ์ (7 และ 15 วนั) โดยวนัท่ีเกิดอตัรา
ผลตอบแทนเกินปกติมากท่ีสุดคือ วนัท่ี 0 หรือวนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) 
ราคาหลกัทรัพยมี์การปรับลดลงมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ข่าวการจ่ายเงินปันผลเป็นการส่ง
สัญญาณท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงแก่นกัลงทุน  
ค าส าคัญ : อตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสม วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นไม่รวมสิทธิรับเงินปันผล การ
ประกาศจ่ายเงินปันผล 
 
_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 This study was conducted with the objective to study the stock price variation 
before and after Ex-dividend day of the listed companies on the Stock Exchange of Thailand 
(SET HD 30 Index). The information was gathered from 154 companies which announced 
the dividend payment from 1 January 2012- 31 December 2014. The event study 
methodology was used in this study by dividing into 2 periods 7 days and 15 days in order to 
investigate the cumulative abnormal return before and after Ex-dividend day. The Paired-
Samples t-test at the significance level of 0.05 was used as statistical hypothesis testing.  
 From this study, it found that there was the cumulative abnormal return vary 
significantly before and after Ex-dividend day of both event periods. The event date or Ex-
dividend day had the most effect from dividend announcement by the stock prices decreasing 
the most. This showed that the dividend announcement is one of the signals to the investors.  
 
KEYWORDS : CUMULATIVE ABNORMAL RETURN, EX-DIVIDEND DAY, 

DIVIDEND ANNOUNCEMENT 

1.บทน า 

 ปัจจุบนันกัลงทุนให้ความสนใจกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะ

เห็นได้จากจาํนวนนักลงทุนและปริมาณการซ้ือขายท่ีเพิ่มข้ึน ส่ิงท่ีดึงดูดนักลงทุนให้เขา้มา

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บกลบัคืนมาท่ีสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในปัจจุบนั แต่อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะ

มีโอกาสให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่แต่ก็จะมีความเส่ียงในการลงทุนควบคู่มากบัผลตอบแทนท่ี

ได้รับเช่นเดียวกนั ดงันั้นนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู ้

ลงทุนระยะสั้นซ่ึงเป็นนกัลงทุนประเภทเก็งกาํไรคาดหวงัผลกาํไรจากส่วนต่างของราคาจากการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นระยะเวลาสั้นๆ และนกัลงทุนอีกประเภท หน่ึง คือ นกัลงทุนระยะยาวซ่ึง

เป็นนกัลงทุนท่ีใชก้ารวิเคราะห์ทางปัจจยัพื้นฐานเป็นหลกัในการตดัสินใจ นกัลงทุนระยะยาว

จะให้ความสําคญักบัการเติบโตของกิจการและเงินปันผล สําหรับนกัลงทุนท่ีเลือกลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลจะมีความคิดท่ีวา่เงินปันผลนั้นให้อตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอน

กว่าถึงแมว้่าราคาของหลกัทรัพยจ์ะมีความผนัผวน แต่ถา้นกัลงทุนได้ศึกษาถึงปัจจยัพื้นฐาน
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ของบริษทัท่ีลงทุนแลว้ เห็นว่าบริษทันั้นมีความมัน่คงในกิจการและมีความสามารถในการทาํ

กาํไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองบริษทัก็จะมีเงินปันผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างต่อเน่ือง

ตามมาดว้ย การประกาศจ่ายเงินปันผลจะมีข้ึนภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปัน

ผลโดยระบุจาํนวนเงินปันผลท่ีจะจ่ายและนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขอมติอนุมติั

การจ่ายเงินปันผล โดยระบุเป็นจาํนวนเงินปันผลต่อหุ้น กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล ซ่ึงตามขอ้กาํหนด

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งกระทาํภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผล 

 โดยปกติแล้วหลกัทรัพยน์ั้นจะมีความไวต่อข่าวสารท่ีมีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์การ

ประกาศจ่ายเงินปันผลอาจถือได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอย่างหน่ึงไปยงันกัลงทุนว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ท่ีลงทุนไปทาํให้นักลงทุนมีความสนใจต่อหลักทรัพย์ท่ีมีการ

ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นๆ และเม่ือนกัลงทุนให้ความสนใจต่อหลกัทรัพยน์ั้นๆมากเท่าไหร่ก็

จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงมากข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงประกาศจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SET HD 

30 Index ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเน่ืองจากเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงอย่างต่อเน่ือง มีการซ้ือขายและสภาพคล่องสูงอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยใชข้อ้มูลการศึกษาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด และนําข้อมูลมาทดสอบหาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติจากการประกาศจ่ายเงินปันผลในช่วงวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude 

dividends)  

2.แนวความคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง และสมมติฐานในการศึกษา 

 การศึกษาเก่ียวกบัการประกาศจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมานั้นไดมี้ผูว้ิจยัหลายท่านศึกษาถึง

อิทธิพลของขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อนกัลงทุน โดยมีการอา้งอิงจากแนวคิดและทฤษฎี

ดงัต่อไปน้ี 
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 ทฤษฎีนโยบายปันผลท่ีไม่แตกต่าง (Dividend Irrelevance Theory) ทฎษฎีน้ีไดเ้สนอ
แนวความคิดท่ีว่านโยบายเงินปันผล จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นสามญั และต้นทุนของ
เงินทุน หรือกล่าวคือนโยบายเงินปันผลไม่มีความสําคัญ มูลค่าของกิจการจะข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการทาํกาํไร 
 ทฤษฎีข้อมูลข่าวสารและการส่งสัญญาณ (Information Content of Dividend 
Announcement) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่นกัลงทุนแต่ละคนก็จะมีความคิดท่ีแตกต่างกนัทั้งในแง่ของการ
คาดการณ์อตัราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษทั รวมทั้งความไม่แน่นอนของเงินปันผล
เหล่านั้น และผูบ้ริหารจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัอนาคตและแนวโนม้ของบริษทัดีกวา่นกัลงทุนหรือผู ้
ถือหุน้โดยทัว่ไป ดงันั้นหากผูบ้ริหารประกาศจ่ายเงินปันผลท่ีมากกวา่นกัลงทุนคาดการณ์ไว ้ก็
จะเป็นการส่งสัญญาณ (Signal)ว่าผูบ้ริหารคาดว่ากาํไรในอนาคตจะสูงข้ึน ดงันั้นตลาดก็จะ
ตอบสนองกบั สัญญาณน้ีในทิศทางท่ีเป็นบวก กล่าวคือ ราคาหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มสูงข้ึน ในทาง
ตรงกนัขา้มหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลท่ีลดน้อยลง นกัลงทุนอาจจะถือเป็นสัญญาณจาก
ผูบ้ริหารว่ากาํไรในอนาคตจะลดน้อยลงเช่นกนั และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์
ลดลง 
 Tax  Preference Theory ทฤษฎีน้ีอธิบายเก่ียวกบัความแตกต่างของอตัราภาษีท่ีนกั

ลงทุนจะตอ้งจ่ายเม่ือไดรั้บผล ตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของการซ้ือขายหลกัทรัพย์

และจากผลตอบแทนจากเงินปันผล กลงทุนบางกลุ่มยนิดีท่ีจะใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ี

ตํ่าๆมากกว่าอตัราท่ีสูงๆ เหตุผลเน่ืองมาจากอตัราภาษีจากกาํไรซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตํ่ากว่า

อตัราภาษีของเงินปันผล นกัลงทุนจึงอยากท่ีจะให้บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีตํ่า และเก็บ

กาํไรสะสมท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้นไวเ้พื่อนาํไปลงทุนต่อ เม่ือบริษทับริษทัมีการลงทุนมากข้ึน 

ราคาหลกัทรัพยก์็จะสูงข้ึนไปดว้ยนกัลงทุนก็จะไดป้ระโยชน์ในรูปของกาํไรจากการซ้ือขายหุ้น 

(Capital gains)  

จากผลงานวิจยัในอดีตมีผูส้นใจศึกษาผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยจ์ากการประกาศ

จ่ายเงินปันผลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย Lintner (1962) ศึกษาการตอบสนองของ

ราคาหลกัทรัพยใ์นวนัประกาศจ่ายเงินปันผล พบวา่ราคาหุน้สามญัจะเพิ่มข้ึนเม่ือบริษทัประกาศ

จ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึนและราคาหุ้นสามญัลดลงเม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลลดลงจากคร้ังท่ีผา่นมา 

ดงันั้นราคาหุ้นสามญัจึงมีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Miller และ Rock (1985) พบวา่การจ่ายเงินปันผลเป็นช่องทางหน่ึงในการส่งขอ้มูลให้แก่นกั
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ลงทุนดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลจึงมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์อภิญญา 

อารมณ์ช่ืน (2550) ศึกษาถึงผลกระทบของการประกาศจ่ายเงินปันผลทีท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้วิธีการศึกษาเหตุการณ์สําคญัโดยกาํหนดให้มีช่วง

เหตุการณ์จาํนวน 7 วนั คือ 3 วนัก่อนและหลงัวนัประกาศจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ทดสอบ

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติในช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผล การศึกษาแบ่งตามการเปล่ียนแปลง

จาํนวนเงินปันผลออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลท่ีลดลงจากปีก่อน กลุ่มท่ี

ประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากบัปีก่อน และกลุ่มท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ผล

การศึกษาพบวา่ การประกาศจ่ายเงินปันผลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยโ์ดยวนัท่ีมีผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์รุนแรง

ท่ีสุดในช่วงเหตุการณ์ 7 วนั คือวนัท่ี 0 หรือวนัท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล หธญัญา ทานา 

(2554) ทดสอบผลตอบแทนเกินปกติของหลกัทรัพยใ์นช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผลของ

หลักทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง โดยศึกษาข้อมูลการประกาศจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์

ทั้งหมด 25 หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การศึกษาเหตุการณ์สําคญั (Event Study 

Methodology) เพื่อหาผลตอบแทนเกินปกติสะสม 2 ช่วง คือก่อน – หลงัเหตุการณ์ 3 วนั และ 5 

วนั ผลการศึกษาพบวา่เกิดผลตอบแทนเกินปกติสะสมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของหลกัทรัพย์

ในช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผล ศาสฎย ์บุญเฉลียว (2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลกับราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนั

ประกาศจ่ายเงินปันผล (Dividend announcement Date) และวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นไม่รวมสิทธิรับ

เงินปันผล (Ex-dividend day) โดยอาศยัขอ้มูลความมีสเถียรภาพของอตัราผลตอบแทนจากเงิน

ปันผล (Dividend Policy Stability) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีสเถียร

ภาพ กบักลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มีสเถียรภาพ พบว่าอิทธิพลของ

ขอ้มูลจากการจ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยท์ั้ง 2 กลุ่ม ในช่วงวนัประกาศ

จ่ายเงินปันผลโดยราคาหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนเม่ือมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึน หรือเท่ากบัคร้ัง

ก่อน และราคาหลกัทรัพยจ์ะลดลงเม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลลดลง 
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สมมติฐานในการศึกษา 
สมมติฐานที ่1 
H0 : อตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมช่วงก่อนวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XDและอตัราผลตอบแทน
เกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD ไม่แตกต่างกนั 
H1 : อตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมช่วงก่อนวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XDและอตัราผลตอบแทน
เกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD แตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่2 
H0 : อตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมช่วงวนัหลงัข้ึนเคร่ืองหมาย XDและอตัราผลตอบแทน
เกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD ไม่แตกต่างกนั 
H2 : อตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมช่วงวนัหลงัข้ึนเคร่ืองหมาย XDและอตัราผลตอบแทน
เกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD แตกต่างกนั 
3.วธีิการศึกษา 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผา่นทางเวปไซด์ www.setsmart.com และ www.set.or.th 

โดยประกอบไปดว้ยรายละเอียดของขอ้มูลราคาปิดรายวนัของแต่ละหลกัทรัพยใ์นช่วงก่อนและ

หลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) 3 วนั และ 7 วนัทาํการ และขอ้มูลราคาปิด

รายวนัของตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกบริษทัจด

ทะเบียน คือ ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีการจ่ายเงินปันผล และถูกจดัให้อยู่ใน SET HD 30 Index 

ในช่วงคร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั หรืออยูท่ ั้ง 2 ช่วงเท่านั้น โดยมีจาํนวนของการประกาศจ่ายเงินปัน

ผลทั้งส้ิน154 ตวัอยา่ง 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

http://www.setsmart.com/
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 กาํหนดช่วงเหตุการณ์ท่ีศึกษา (Event Period) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาของการเกิด

เหตุการณ์ คือ ช่วงการเกิดเหตุการณ์ช่วงท่ี 1 จาํนวน 7 วนั คือช่วงเหตุการณ์ 1 วนั และก่อน-

หลงัเหตุการณ์ -3,+3 วนั และช่วงเกิดเหตุการณ์ช่วงท่ี 2 จาํนวน 15 วนั คือช่วงเหตุการณ์ 1 วนั 

และก่อน -หลงัเหตุการณ์ –7,+7 วนั เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีครอบคลุมความผนัผวนของหลกัทรัพย์

ในช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผล 

 การศึกษาในคร้ังน้ีใชด้ชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการ

คาํนวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์คาํนวณจากสมการดงัน้ี 

          =  
            

      
 

          
โดยท่ี          =  ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยร์ายวนัในวนัท่ี t 

                           =  ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

ในวนัท่ี t 

                            =  ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี t-
1 

 

นาํผลจากการคาํนวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยช่์วงเหตุการณ์ท่ีศึกษา 7 วนั 

และ 15 วนัไปแทนค่าในสมการเพื่อคาํนวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลกัทรัพย ์

การศึกษาน้ีใช้ราคาปิดรายวนัของหลักทรัพย์ท่ีทาํการศึกษา เพื่อคาํนวณอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ากการเปล่ียนแปลงราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย์ โดยคาํนวณ

จากสมการดงัน้ี 

      =  
          

     
  

โดยท่ี        = ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

     =  ราคาปิดหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 
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       =  ราคาปิดหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t-1 

นาํผลจากการคาํนวณผลตอบแทนของหลกัทรัพยช่์วงเหตุการณ์ท่ีศึกษา 7 วนั และ 15 

วนั ไปแทนค่าในสมการหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลกัทรัพย ์

 การคาํนวณหาค่าเฉล่ียผลตอบแทนท่ีเกินปกติของแต่ละหลักทรัพย์โดยใช้วิธีการ
คาํนวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติแบบ Market Adjusted Return ซ่ึงวิธีน้ีจะเช่ือวา่ผลตอบแทน
แบบปกติของหลกัทรัพยจ์ะเท่ากบัผลตอบแทนของตลาด ดงันั้นอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติ
ของหลกัทรัพยจึ์งเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง หักดว้ยผลตอบแทนของตลาด (อตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย)์ และตามแนวทางการศึกษา Event Study น้ีถือว่า
เหตุการณ์อ่ืนท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ดร้วมอยู่ในอตัราผลตอบแทนตลาดแลว้ ดงันั้นอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเกินปกติ (AR) ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีศึกษาเท่านั้น  
           =      -     
โดยกาํหนดให ้
        = ผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 
       = ผล ตอบ แ ท นหลัก ท รัพ ย ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ ริง ข อ ง
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 
       = ผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(ผลตอบแทนท่ี 
       คาดหวงัของหลกัทรัพย)์ i ในวนัท่ี
t 
 นาํผลจากการคาํนวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลกัทรัพยใ์นช่วงการเกิดเหตุการณ์
ไปแทนค่าในสมการเพื่อการคาํนวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลกัทรัพย ์
 การคาํนวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลกัทรัพย ์สามารถคาํนวณไดจ้าก 
สมการ 
           =  ∑    

 
    

ช่วงการเกดิเหตุการณ์ที ่1 
โดยท่ี        =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมตั้งแต่วนัท่ี t (-3 , +3) 
         =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวนัของหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี t (-3 , 
+3) 
 นาํผลการคาํนวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลกัทรัพยใ์นช่วงเกิดเหตุการณ์ไป 
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติสาํหรับช่วงการเกิดเหตุการณ์ท่ี 1 
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ช่วงการเกดิเหตุการณ์ที ่2 
โดยท่ี        =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมตั้งแต่วนัท่ี t (-7 , +7) 
         =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวนัของหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี t (-7 , 
+7) 
 นาํผลการคาํนวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลกัทรัพยใ์นช่วงเกิดเหตุการณ์ไป 
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติสาํหรับช่วงการเกิดเหตุการณ์ท่ี 2 
 3.4 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  
  3.4.1 การใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และ ค่าตํ่าสุดของผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสม  
  3.4.2 การใชส้ถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  การศึกษาน้ี
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใชค้่าสถิติ Paired-Samples t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 
เปอร์เซ็นต ์เพื่อทดสอบว่าช่วงก่อนและหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) มี
ผลตอบแทนสะสมเกินปกติของหลักทรัพยเ์กิดข้ึนแตกต่างกบัผลตอบ แทนเกินปกติของ
หลกัทรัพยว์นัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือไม่ โดยมีสมมุติฐานทางสถิติดงัน้ี 
สมมติฐานที ่1 
        ก่อน       ข้ึน   
        ก่อน      ข้ึน   
สมมติฐานที ่2 
        ข้ึน       หลงั   
         ข้ึน      หลงั    
 
4.ผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประกาศจ่ายเงินปันผล ของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD 30 

Index ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผลใน

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 –  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีจาํนวนของการประกาศ

จ่ายเงินปันผลทั้งส้ิน154 ตวัอยา่ง แบ่งช่วงทดสอบเป็น 2 ช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ คือ 

ช่วงการเกิดเหตุการณ์ช่วงท่ี 1 จาํนวน 7 วนั คือช่วงเหตุการณ์ 1 วนัก่อนและหลงัเหตุการณ์ -

3,+3 วนั และช่วงเกิดเหตุการณ์ช่วงท่ี 2 จาํนวน 15 วนั คือช่วงเหตุการณ์ 1 วนัก่อนและหลงั

เหตุการณ์ –7,+7 วนั โดยสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive analysis) ของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD 30 Index 

ในช่วงการเกิดเหตุการณ์ช่วงท่ี 1 จาํนวน 7 วนั และช่วงเกิดเหตุการณ์ช่วงท่ี 2 จาํนวน 15 วนั 

 จ า น ว น

ตัวอย่าง 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ผลตอบแทนเกินปกติวนัข้ึน

เคร่ืองหมาย XD 

154 -.33710 .02470 -0.247923 .03427195 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 3 

วนัก่อนวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  

154 -.74780 .08460 -.0041838 .06394797 

 จ า น ว น

ตัวอย่าง 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 3 

วนัหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  

154 -.13980 .08580 -.0081883 .03098616 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 7 

วนัก่อนวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  

154 -.68040 .17260 -.0002994 .06482782 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 7 

วนัหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  

154 -.17430 .16410 -.0082019 .04087211 
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ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติส าหรับช่วงเหตุการณ์ 7 วนั 

ตารางที ่2 ค่าสถิติ Paired-Samples t-test สาํหรับช่วงเหตุการณ์ 7 วนั 

        Mean                  Std.                 t           df               
Sig. 
                   Deviation                 
(2-tailed) 

คู่ที ่1  
   3 วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย XD 
  และวนัข้ึนเคร่ืองหมาย                      -.02060851           .06709687           -3.812            153               
.000* 
คู่ที ่2 
   3 วนัหลงัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  
  และวนัข้ึนเคร่ืองหมาย                      -.01660396           .04737256           -4.350            153               
.000* 
 
หมายเหตุ *ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบคู่ท่ี 1 พบว่าค่าเฉล่ียของผลต่างอตัราผลตอบแทนเกิน

ปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ช่วง 3 วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย XD  และอตัรา

ผลตอบแทนเกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD เท่ากบั -.02060851 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผลต่างเท่ากับ .06709687 โดยมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ

นยัสําคญัท่ีกาํหนด 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงว่าอตัราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) ในช่วงก่อนวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  แตกต่างกบัอตัรา

ผลตอบแทนเกินปกติ วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

 ผลการทดสอบคู่ท่ี 2 พบว่าสําหรับค่าเฉล่ียของผลต่างอตัราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) 3 วนัหลงัข้ึนเคร่ืองหมาย XDและอตัราผลตอบแทนเกิน

ปกติ วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD เท่ากบั -.01660396 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่าง

เท่ากบั .04737256 และ มีค่านยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซนต์ เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ย
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กว่าระดบันยัสําคญัท่ีกาํหนด 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H2 แสดงว่าอตัราผลตอบแทน

เกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ในช่วงหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD แตกต่างกบั

อตัราผลตอบแทนเกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การประกาศจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET HD 30 Index 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมี

นยัสาํคญั จากค่าสถิติยงัพบวา่ค่า t ของทั้งสองคู่มีค่าติดลบซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ราคาหลกัทรัพย ์3 

วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย วนัข้ึนเคร่ืองหมาย และ3 วนัหลังข้ึนเคร่ืองหมาย XD มีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกนัขา้มกนักบัอตัราผลตอบแทนเกินปกติ วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติส าหรับช่วงเหตุการณ์ 15 วนั 

ตารางที ่3 ค่าสถิติ Paired-Samples t-test สาํหรับช่วงเหตุการณ์ 15 วนั 

                Mean                  Std.                  t           df               
Sig. 
                   Deviation                 
(2-tailed) 

คู่ที ่1  
   7 วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย XD 
  และวนัข้ึนเคร่ืองหมาย                   -.02509162              .06965232           -4.470             153               
.000* 
คู่ที ่2 
   7 วนัหลงัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  
  และวนัข้ึนเคร่ืองหมาย                   -.01659032              .05098393           -4.038             153               
.000* 
 
หมายเหตุ *ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบคู่ท่ี 1 พบว่าค่าเฉล่ียของผลต่างอตัราผลตอบแทนเกิน

ปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ช่วง 7 วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย XD  และอตัรา
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ผลตอบแทนเกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD เท่ากบั -.02509162 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผลต่างเท่ากบั .06965232 โดยมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ

นยัสําคญัท่ีกาํหนด 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงว่าอตัราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) ในช่วงก่อนวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD  แตกต่างกบัอตัรา

ผลตอบแทนเกินปกติ วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

 ผลการทดสอบคู่ท่ี 2 พบว่าสําหรับค่าเฉล่ียของผลต่างอตัราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) 7 วนัหลงัข้ึนเคร่ืองหมาย XD และอตัราผลตอบแทน

เกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD เท่ากบั -.01659032 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่าง

เท่ากบั .05098393และมีค่านยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซนต์ เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ย

กว่าระดบันยัสําคญัท่ีกาํหนด 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H2 แสดงว่าอตัราผลตอบแทน

เกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ในช่วงหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD แตกต่างกบั

อตัราผลตอบแทนเกินปกติวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การประกาศจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET HD 30 Index 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมี

นยัสาํคญั จากค่าสถิติยงัพบวา่ค่า t ของทั้งสองคู่มีค่าติดลบซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ราคาหลกัทรัพย ์7 

วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย วนัข้ึนเคร่ืองหมาย และ7 วนัหลังข้ึนเคร่ืองหมาย XD  มีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกนัขา้มกนักบัอตัราผลตอบแทนเกินปกติ วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD

 

ภาพที ่1 ค่าเฉล่ียผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวนัถวัเฉล่ียในช่วงเกิดเหตุการณ์ 7 และ 15 วนั 
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 จากภาพท่ี 2 แสดงผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวนัถวัเฉล่ียในช่วงเกิดเหตุการณ์ 7 และ 

15 วนัพบว่า ราคาหลกัทรัพยเ์ร่ิมมีการปรับตวัลดลงในวนัท่ี -1 และในวนัท่ี 0 หรือวนัท่ีข้ึน

เคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) ราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงลดลงมากท่ีสุด โดยมี

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติเท่ากบั -0.0248 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยก่์อนและหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

(Exclude dividends) ของกลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD 30 Index ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย พบว่าข่าวการประกาศจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET HD 30 

Index นั้น มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์โดยทั้งสองช่วงเหตุการณ์ (7 และ 15 วนั) เกิดอตัรา

ผลตอบแทนปกติสะสมในช่วงก่อนและหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย และอตัราผลตอบแทนท่ีเกิน

ปกติในวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั โดยวนัท่ีเกิด

อตัราผลตอบแทนเกินปกติมากท่ีสุดคือ วนัท่ี 0 หรือวนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude 

dividends) หลักทรัพย์มีการปรับลดลงมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

(Exclude dividends) จะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด เน่ืองจากราคาหลกัทรัพย์

ก่อนวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) ไดร้วมจาํนวนเงินปันผลท่ีจะไดรั้บไวด้ว้ย

แลว้ ทาํให้นกัลงทุนท่ีลงทุนในวนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) จะไม่มีสิทธิรับ

เงินปันผลท่ีจ่ายในงวดนั้น ส่งผลใหเ้กิดอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติลดลงมากท่ีสุด  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีพบว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นการส่งสัญญาณท่ีสําคญั

อยา่งหน่ึงแก่นกัลงทุน ตามทฤษฎีขอัมูลข่าวสารและการส่งสัญญาณ (Information Content  of  

Dividend Announcement) ซ่ึงจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการส่งสัญญาณในแง่ลบต่อนัก

ลงทุน เพราะราคาหลกัทรัพยเ์ร่ิมมีการปรับลดลงตั้งแต่วนัท่ี -1 คือ 1 วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย 

XD (Exclude dividends) จะเห็นไดว้า่นกัลงทุนบางกลุ่มไดท้าํการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนท่ี

ได้รับจากเงินปันผลนั้นไม่คุ ้มค่าเม่ือเทียบกับเงินส่วนต่างจากการขายหลักทรัพย์ และไม่

ตอ้งการท่ีจะรับเงินปันผลซ่ึงพฤติกรรมของนกัลงทุนกลุ่มน้ียงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจ่ายเงิน

ปันผลโดยคาํนึงถึงภาษี (Tax Preference) ท่ีนกัลงทุนตอ้งเสียภาษีสาํหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บ 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่เกิดอตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในช่วงก่อนและหลงัวนั

ข้ึนเคร่ืองหมาย XD (Exclude dividends) ซ่ึงมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ดงันั้นนกัลงทุน

ควรท่ีจะใช้ข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น ผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระหวา่งการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงน้ี 

 จากผลการศึกษาพบวา่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event date) ราคาหลกัทรัพยมี์การปรับตวั

ลดลงมากท่ีสุดทั้งสองช่วงเหตุการณ์ 7 วนั และ 15 วนั ดงันั้นนักลงทุนไม่ควรท่ีจะขาย

หลกัทรัพยใ์นวนัท่ีเกิดเหตุการณ์เพราะราคาหลกัทรัพยป์รับลดลงอาจทาํให้ไดผ้ลตอบแทนตํ่า

กว่าท่ีควรจะไดรั้บ นกัลงทุนควรถือหลกัทรัพยต่์อไปอีกสักระยะหน่ึงเพื่อให้ราคาหลกัทรัพย์

ปรับตวัสูงข้ึนแลว้จึงขายหลกัทรัพยน์ั้นถา้ไม่ตอ้งการถือหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลทาํให้เกิดผลตอบแทนท่ีเกินปกติโดย

ใชช่้วงเหตุการณ์ในการศึกษา 7 วนั และ 15 วนั สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายช่วงเวลา

ของเหตุการณ์ท่ีศึกษาให้มากกว่า 7 วนั หรือ 15 วนั เพื่อนําผลทดสอบมาเปรียบเทียบกับ

การศึกษาคร้ังน้ี 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์SET HD 30 Index เพียงกลุ่มเดียวซ่ึงเป็น

กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 3 ปีท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี ดงันั้นหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีอาจ

เป็นท่ีสนใจจากนกัลงทุนเป็นพิเศษในช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผล การศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การนาํกลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นมาศึกษาดว้ย เช่น SET 100 Index หริอ SET 50 Index หรือแบ่งตาม

ลกัษณะกลุ่มอุตสาหกรรมพื่อนาํมาเปรียบเทียบกนั เพื่อดูว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลของแต่

ละกลุ่มหลกัทรัพย ์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมทาํใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเกินปกติเหมือนหรือแตกต่าง

กนัอยา่งไร  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง กรีนโลจิสติกส์ กรณีศึกษาโรงงานบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ 
แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1)เพื่อศึกษาถึงลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร (2)เพื่อศึกษาถึงกระบวนการทางดา้นกรีน
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยกลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานในบริษทั กิฟฟารีน สกาย
ไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลทแ์คร์ จาํกดั จาํนวน 348คน วิธีการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูล และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผา่นทางโปรแกรมSPSS โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา
อธิบายความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ANOVAประกอบดว้ย
ค่าสถิติ T-test, F-test และสถิติในการทดสอบความสัมพนัธ์ Simple Correlation 
 ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ75.9  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
31-40ปี คิดเป็นร้อยละ43.1  โดยส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
64.9 ประสบการณ์ทาํงานของพนกังานส่วนมากตํ่ากวา่5ปี คิดเป็นร้อยละ34.8   ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบั  กระบวนการทางด้านกรีนอยู่ในระดบัความสําคญัมาก  เพศ  อายุ คุณวุฒิ
การศึกษา ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกบัประสิทธิภาพขององคก์ารดา้นตน้ทุน เวลา และความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสําคญัมาก 
กระบวนการกรีนโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององค์การในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งตํ่า 
 

คาํสาํคญั: กรีนโลจิสติส์,โลจิสติกส์ม, การพฒันากรีนโลจิสติกส์ 
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ABSTRACT 

 The study of Green Logistics :A Case Study of  Giffarine Skyline Laboratory and 

Health Care Co., Ltd. The purposes of this research were (1) to study the demographic 

characteristics that affect organizational performance. (2) To study green logistics process 

that affect the organizational performance. The samples of this research were employees in 

Giffarine Skyline Laboratory and Health Care Co., Ltd., 348 data were collected by 

questionnaire . The data were analyzed in SPSS program by Descriptive Method using 

frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, this study employed 

analysis of inferential statistic to test hypotheses. Reference statistics using T-test ,F-test  and 

Simple Correlation. 

 The results showed that demographic characteristics affecting the organizational 

performance. Most of them were female 75.9 percent. Most of the respondent were aged 31-

40 years old 43.1 percent, educational level as bachelor's degree 64.9 percent and work 

experience lower than 5 years 34.8 percent. The results of analysis about green logistics 

process found that it in the high level.  The study also found that the difference in gender  age 

and educational level were not affected in organizational performance. The organizational 

performance of cost , time and reliability found that in high level. The green logistics process 

were related to the performance of the organization  in the lower level. 

KEYWORDS: Green Logistics , Logistics, The development of green logistics 

 

บทน า 

 ในปัจจุบนัน้ีการดาํเนินงานด้านโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทสําคญัในธุรกิจมากข้ึน 

เน่ืองจากการบริหารงานดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสามารถช่วยลดตน้ทุนด้านการ

ขนส่งและยงัเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินคา้ อย่างไรก็ตามการขนส่งสินคา้ถือ

เป็นตวัการสําคญัท่ีก่อให้เกิดมลภาวะซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ยกตวัอย่างเช่น มลพิษ
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ทางอากาศ มลพิษทางนํ้ าและการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ฉะนั้ นปัญหาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนหลายคนอาจมองขา้มเพราะรู้สึกวา่เป็นเร่ืองไกลตวั แต่ในปัจจุบนัน้ีปัญหา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงสําคญัท่ีทุกคน ควรให้ความสนใจและร่วมมือกนัลดการเกิดมลพิษใน

ภาคอุตสาหกรรมและดา้นการขนส่งโลจิสติกส์ เน่ืองจากการทาํโลจิสติกส์หรือการขนส่งสินคา้

ในแต่ละคร้ังนั้น จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีส่งผลให้

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการทาํกรีนโลจิสติกส์มากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เร่ิมตระหนกัถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ถา้องคก์รหรือบริษทัใดท่ีไม่มีการปรับตวันั้นยอ่มส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจในอนาคต

อยา่งยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ ผูข้าย 

ผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค หรือผูป้ฎิบติัการเอง เร่ิมเล็งเห็นและเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการทาํโลจิ

สติกส์ จะเห็นได้จากกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วในโซนยุโรปอเมริกา และญ่ีปุ่น เร่ิมให้

ความสาํคญัต่อการทาํกรีนโลจิสติกส์มากยิง่ข้ึน  

 ดว้ยเหตุน้ีเอง หลายบริษทัจึงให้สําคญัต่อการทาํกรีนโลจิสติกส์ เน่ืองจากหลายบริษทั

เร่ิมตระหนกัและเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีตามมาจากการทาํโลจิสติกส์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ของพนกังานท่ีอาศยัอยูใ่นโรงงานเองหรือผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณรอบๆโรงงานอุตสา

หรรมต่างก็ไดรั้บผลกระทบจากการทาํโลจิสติกส์ เน่ืองจากการขนส่งในแต่ละคร้ังมีการสร้าง

มลพิษทางอากาศ ไม่วา่จะเป็นควนัพิษท่ีมาจากท่อไอเสีย และควนัไฟท่ีเป็นก่อให้เกิดมลพิษท่ี

มากจากกระบวนการผลิตลว้นเป็นมลพิษท่ีทาํลายระบบนิเวศทางอากาศ ทางนํ้ า และทางเสียง  

ฉะนั้นการทาํกรีนโลจิสติกส์ถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีองค์การเองควรให้ความสนใจและปรับปรุง

พฒันาให้กระบวนการผลิตและกระบวนการขนส่งมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

เพื่อเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต แทนการทาํธุรกิจเพื่อหวงั

กาํไรหรือผลประโยชน์เพียงดา้นเดียว จากเหตุผลขา้งตน้เหล่าน้ีทาํให้เขา้ใจไดว้่า การทาํกรีน

โลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นสามารถพฒันาระบบการผลิตและระบบขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยืน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเห็นถึงความสําคญัท่ีจะศึกษาถึงการพฒันาศกัยภาพ

ทางดา้นกรีนโลจิสติกส์ กรณีศึกษาโรงงานบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด ์

เฮลทแ์คร์ จาํกดั  
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วตัถุประสงค์ในการท าวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร 
 2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการทางดา้นกรีนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร
แตกต่างกนั  
 2.กระบวนการกรีนโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององคก์าร  
 

ขอบเขตในการวจัิย 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       

 โรงงานบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลทแ์คร์ จาํกดั มีจาํนวน

พนักงานทั้งหมด1,500คนโดยใช้วิธีของทาโรยามาเน่ ความคลาดเคล่ือนท่ี5% ซ่ึงขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการจะศึกษาเท่ากบั316คน ในการเก็บข้อมูลจริงจะกาํหนดให้เก็บขอ้มูล

มากกวา่ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมประมาณ  10%  เพื่อใช้ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีสุ่มมาไม่สมบูรณ์

หรือไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลได้ ดงันั้น  ขนาดตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษา จาํนวน 348  

ตวัอยา่ง 

 2.ตวัแปรท่ีศึกษา         

 ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้: กระบวนการทางดา้นการจดัการเพื่อส่ิงแวดลอ้มแบบ

กรีน ประกอบดว้ย การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม การผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการนาํซากของ

ผลิตภณัฑก์ลบัมารีไซเคิล         

   ตวัแปรตาม: ประสิทธิภาพขององคก์ร ประกอบดว้ย ดา้นตน้ทุน ดา้น

เวลา ดา้นความน่าเช่ือถือ         

  3.ขอบเขตพื้นท่ีหรือสภาพทางภูมิศาสตร์ 

 บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จาํกดัในเขตพื้นท่ีนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี       
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 4.ขอบเขตดา้นระยะเวลา       

 ระยะเวลาในการทาํวจิยัคร้ังน้ี  เร่ิมตั้งแต่ ธนัวาคม พ.ศ.2557 - เมษายน พ.ศ.2558 

1.5 กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

 

 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

-เพศ                     

-อายุ        

-คุณวฒิุการศึกษา        

-ประสบการณ์การทาํงาน 

ประสิทธิภาพขององค์กร 

-ดา้นตน้ทุน  
-ดา้นเวลา  
-ดา้นความน่าเช่ือถือ 
 

กระบวนการทางด้านกรีน 

-การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์คาํนึงถึง

ส่ิงแวดลอ้ม 

-การดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม    

-การผลิตดว้ยเทคโนโลยสีะอาดท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

-การนาํซากของผลิตภณัฑก์ลบัมารี

ไซเคิล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

แบ่งเป็นประโยชน์เชิงวชิาการและประโยชน์ในเชิงปฏิบติัดงัน้ี 

 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ       

 ผลการวจิยัและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี จะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทาง

ในการศึกษางานวจิยัดา้นกระบวนการทางดา้นกรีนโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้มในคร้ังต่อไป  

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั       

 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ํากัดสามารถนํา

ผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางดา้นกรีนโลจิสติกส์ 

องคก์รธุรกิจต่างๆ สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดน้ี้ ไปปรับใชก้บัองคก์รเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานท่ีดีมากข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรเหล่านั้นอีก

ดว้ย 

 นิยามศัพท์ 

 กรีนโลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) หมายถึง การให้ความสําคญั

กบัทุกมิติของการบริหารจดัการทั้งกิจกรรมโลจิสติกส์และทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่การ

เคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การรวบรวมและการกระจายสินค้า โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงการมีตน้ทุนการปล่อยก๊าซเลือนกระจกนอ้ยท่ีสุดทั้งน้ีองคก์รควรออกแบบ

ใหผ้ลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ์มีความเป็นมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสมในการ

ขนส่ง จดัเก็บ เคล่ือนยา้ยสินคา้ ไปจนถึงกระบวนการกาํจดัซากผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถนาํกลบัมา

รีไซเคิลได ้

 การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม (Green Design) หมายถึง การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์โดยคาํนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดช่วงอายุของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Life 

Cycle Assessment; LCA) เร่ิมตั้งแต่การเลือกชนิดวตัถุดิบการจดัหาและการผลิตการขนส่งท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดการใช้งานของลูกคา้และการนาํซากกลบัสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือฝังกลบ

ให้ตลอดช่วงอายุของผลิตภณัฑ์มีการปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศนอ้ยท่ีสุดดว้ยตน้ทุนท่ี
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เหมาะสมผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มควรไดรั้บการส่งเสริมให้ติดฉลากสีเขียว (Green 

Label) เพื่อส่ือสารใหส้ังคมทราบ 

 การดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  (Green Purchasing) หมายถึง ความ

พยายามในการจดัซ้ือจดัหาจากผูส่้งมอบสีเขียว (Green Supplier) ดว้ยวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มเช่นการใช้ระบบ Paperless เป็นตน้รวมถึงการร่วมมือกบัผูจ้ดัการวตัถุดิบหรือ

บริษทัคู่คา้ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม เพื่อทดแทนวสัดุท่ีสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากการ

ผลิตใหน้อ้ยลง  

 การผลิตดว้ยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(Green Manufacturing) หมายถึงการ

ผลิตดว้ยเทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology) โดยมุ่งใชปั้จจยัการผลิตให้คุม้ค่ามากท่ีสุดเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทาํกาํไรและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงใน

ปัจจุบนันิยมใชห้ลกัการของ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยมุ่งเนน้ท่ีการลดความ

สูญเสีย (Waste) ท่ีแหล่งกาํเนิดเป็นหลกั (Source) ไม่ใช่มุ่งปรับปรุงท่ีภายหลงักระบวนการ 

 การนาํซากของผลิตภณัฑ์กลบัมารีไซเคิล(Green recycle) หมายถึงการนาํผลิตภณัฑ์

กลบัมาใชใ้หม่โดยผา่นกระบวนการรีไซเคิลซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารมลพิษก็จะสร้างความยุง่ยาก

ต่อการกาํจดัและการรีไซเคิลวิศวกรผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ควรได้รับการอบรมเร่ืองการถอด

ประกอบซากผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบทั้ งน้ีเพื่อให้การถอด

ประกอบซากเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพใชค้วามพยายามและพลงังานนอ้ยท่ีสุด 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

นาํมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคิดด้านกระบวนกรีนโลจิสติกส์ 

 โลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้มหรือโลจิสติกส์สีเขียว Rodrigue J.P., Slack Brian and 
Comtois Claude (2001) ไดก้ล่าวถึง "Green Logistics" ไวว้า่ Logistics เป็นหวัใจของการขนส่ง
สมยัใหม่ และ Greenness เป็นคาํท่ีใชผู้ถึ้งส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและมกัจะใชพ้ิจารณาไป
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ในเชิงบวก เม่ือนาํคาํสองน้ีมารวมกนันั้นมีความหมายว่า การขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
และการมีระบบการกระจายสินคา้และขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดมี้อา้งถึงในบทความของสิ
รินทิพย์ ประภากรวิมล(2552)  กรีนโลจิสติกส์ เป็นการให้ความสําคัญต่อมิติการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีผลต่อสภาวะโลกร้อน รวมถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโลจิสติกส์ ตั้งแต่การ
เคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การรวบรวมและการกระจายสินคา้ (วีรวฒัน์ มณีสุวรรณ และ ธนญัญา 
วสุศรีดดัแปลงมาจากMcKinnon, A.C. ,2010) การทาํกรีนโลจิสติกส์นั้นตอ้งคาํนึงถึงความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและประสิทธิภาพในระบบการขนส่งและการกระจายสินคา้ (สิรินทิพย ์
ประภากรวมิล ดดัแปลงมาจาก J.P. Rodrigue,2010) 

 เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มตลอดโซ่อุปทานแนวคิดการจดัการห่วง

โซ่อุปทานสีเขียว ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม (Green Design)  
 ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  นั้ นต้องคํานึงการลดการใช้ว ัตถุ ดิบลง
(Reduced)เป็นการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั ทั้งน้ีการลดปริมาณของวสัดุหรือวตัถุดิบท่ีใชใ้น
การผลิตลงจะส่งผลให้อตัราการใชพ้ลงังานในการผลิตลดลงดว้ยซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพท่ีสุดโดยคาํนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดช่วงอายุของวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) เร่ิมตั้งแต่การเลือกชนิดวตัถุดิบการจดัหาและการ
ผลิตการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดการใช้งานของลูกคา้และการนาํซากผลิตภณัฑ์กลบัคืนสู่
กระบวนการรีไซเคิลหรือฝังกลบให้ตลอดช่วงอายุของผลิตภณัฑ์มีการปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่
บรรยากาศน้อยท่ีสุดดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มควรไดรั้บการ
ส่งเสริมให้ติดฉลากสีเขียว (Green Label) เพื่อส่ือสารให้สังคมทราบถึงปริมาณคาร์บอนท่ี
ปล่อยออกมา 
2. ดา้นการดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  (Green Purchasing)  
 ในขั้นตอนของการดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ต้องคาํนึงถึงการลด
ขั้นตอนของการติดต่อส่ือสารด้วยเอกสาร โดยหันมาใช้ในรูปแบบและวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Purchasing) เช่นการใช้ระบบ Paperless รวมถึงการร่วมมือกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบหรือบริษทัคู่คา้ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมเพื่อทดแทนวสัดุท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ
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ส่ิงแวดล้อมหรือจดัหาวสัดุท่ีสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากการผลิตให้น้อยลงการให้ความ
ร่วมมือระหวา่งกนัน้ีจะสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัการจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 
3. ดา้นการผลิตดว้ยเทคโนโลยสีะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Manufacturing)   
 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)คือ กลยุทธ์ท่ีใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วตัถุดิบ และพลงังานในการผลิต ทาํให้สามารถลดตน้ทุน โดย
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดของเสียจาก
แหล่งกําเนิด อันจะช่วยลดภาระในการกําจัดของเสีย รวมถึงก่อให้เกิดการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และวตัถุดิบตน้ทุนอยา่งคุม้ค่า อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผูป้ระกอบการ 
ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก อีกทั้งยงัพฒันาความสามารถ และ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ และเป็นจุดเร่ิมตน้ในการกา้วสู่มาตรฐาน ISO 14000 ของอุตสาหกรรม 
4. ดา้นการดาํเนินการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Distribution)  
 การจดัการขนส่งในโซ่อุปทานสีเขียว (Green Manufacturing) มีแนวคิดใน
กระบวนการขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยโดยเร่ิมตั้งแต่การออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการเคล่ือนยา้ยการเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีมีความเหมาะสมเลือกขนาดของ
ยานพาหนะและเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมรวมถึงการกาํหนดเส้นทางการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. ดา้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อประสิทธิภาพการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green 
Consumption)           
 ในกระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในห่วงโซ่อุปทานสี
เขียวท่ีจะทาํให้วตัถุประสงค์ของเป้าหมายในการสร้างความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของการ
จดัการห่วงโซ่อุปทานบรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยจะตอ้งส่ือสารและให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภค 
เพื่อทราบถึงวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ และการดูแลอย่างถูกวิธี และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อม
กนันั้นควรมีการจดัการความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งเหมาะสม จึงจะเป็นวิธีท่ีช่วยให้ห่วงโช่
อุปทานสีเขียวมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
6. การทาํโลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) 
 เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมุ่งเนน้การบริหารจดัการการไหลของ
วตัถุดิบ ช้ินส่วนระหว่างผลิตหรือสินคา้จากจุดบริโภค มายงัจุดท่ีผลิตสินคา้ เป็นการนาํซาก
ของผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้นาํกลบัมารีไซเคิลซ่ึงการจดัการโซ่อุปทานไม่ไดส้ิ้นสุดลงท่ีผูบ้ริโภคได้
บริโภคหรือใช้ผลิตภณัฑ์เท่านั้นแต่ยงัครอบคลุมไปถึงการนาํซากของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แล้วนาํ
กลบัมารีไซเคิลใหม่  
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แนวคิดด้านประสิทธิภาพขององค์การ 

 การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันน้ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน ธุรกิจใดท่ีสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนท่ีตํ่า ธุรกิจนั้นย่อม
ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองค์การ  เน่ืองจากการบริหารจดัการด้านโลจิ
สติกส์ เป็นตวัช้ีวดัท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจในการจดัการดา้นตน้ทุน เวลา และ
การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยกตวัอยา่งเช่น การจดัส่งสินคา้
ท่ีตรงเวลา การตอบสนองคาํสั่งซ้ือ การลดตน้ทุนในการดาํเนินการ เป็นตน้  

บทความของกรมอุตสาหกรรมรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2555) กล่าวว่า การประเมิน
ประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ นั้นมีการแบ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ออกเป็น 9 กิจกรรมหลกั โดย
แบ่งออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นตน้ทุน (Cost) มิติดา้นเวลา (Time) และมิติดา้นความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ซ่ึงแต่ละกิจกรรมลว้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อระบบโล
จิสติกส์ 
 มิติในดา้นตน้ทุน ในการวดัผลการดาํเนินงานทางดา้นตน้ทุนของโลจิสติกส์สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ได้ชัดเจน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2550)กล่าวถึง เร่ืองต้นทุนว่าหากต้นทุนยิ่งตํ่าก็จะยิ่งดี ยกเวน้สําหรับกิจกรรมการส่ือสาร
ดา้นโลจิสติกส์ และกระบวนการสั่งซ้ือท่ีหากยิ่งสูงจะยิ่งดีจะถือว่าอยู่ในระดบัท่ีเทียบเท่ากบั
บริษทัอ่ืนๆ และหากสัดส่วนตน้ทุนกิจกรรมโลจิสติกส์สูงมากๆ หมายความว่าบริษทักาํลงัมี
ปัญหากบักิจกรรมโลจิสติกส์นั้นๆอยู่และอาจจะส่งผลให้ความสามารถทางการแข่งขนัของ
บริษทัลดลงตามไปดว้ย 
 มิติในดา้นเวลา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2550) กล่าววา่เวลาท่ีบริษทัใชใ้น
การดาํเนินงานดา้นโลจิสติกส์นั้นจะมีการใช้เวลาแตกต่างกนัไปตามกิจกรรม โดยทัว่ไปแลว้
หากใช้เวลาดาํเนินการน้อยก็จะแสดงให้เห็นว่าบริษทัมีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถท่ีจะแข่งขนัไดก้บับริษทัอ่ืนๆ 
 มิติในด้านความน่าเช่ือถือ หากเป็นเร่ืองของความถูกต้องยิ่งมีคะแนนสูงก็จะยิ่งดี
เน่ืองจากแสดงวา่มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดีแต่หากเป็นเร่ืองของความเสียหายการ
ส่งคืนหากคะแนนตํ่าก็จะยิ่งดีแสดงวา่มีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนได ้
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ข้อมูลบริษัท กฟิฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 

 บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูต้ี จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 17 มีนาคม 2539 ก่อตั้งโดย 
พญ.นสินี ไพบูลย ์ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั โดยความมุ่งมัน่ของคณะแพทยแ์ละ
เภสัชกรท่ีร่วมกนัพฒันาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัยาวนานในการคน้ควา้และ
วิจัยมาพฒันาผลิตภณัฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย อนัได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้สําหรับร่างกาย และ
ผลิตภณัฑ์อาหารสวสัดิการ ทั้งน้ีเป็นการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีผลงานวิจยั
ท่ีไดมี้การรับรอง(License of Network) และมีการคุม้ครองลิขสิทธ์ิเครือข่าย (Protection of 
Network)โดยมีวตัถุประสงค์จะนาํเสนอผลิตภณัฑ์คุณภาพเหล่าน้ีในราคาท่ียุติธรรม ผูบ้ริโภค
สามารถซ้ือใช้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ภายใตช่ื้อ Giffarine ซ่ึงผลิตภณัฑ์ทั้งหมดผลิตจากโรงงานใน
กลุ่มบริษทักิฟฟารีน ท่ีไดรั้บมาตรฐานการผลิตระดบัสากล 

 ปัจจุบนับริษทักิฟฟารีน มีศูนยบ์ริการทั้งหมด 96 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อรองรับนกัธุรกิจ
เครือข่ายกวา่ 300,000 คน และสมาชิกผูบ้ริโภคกวา่ 5,000,000 คน นอกจากการขยายเครือข่าย
สมาชิกในประเทศแลว้ กิฟฟารีนยงัได้ส่งออกสินคา้ไปยงักว่า 33 ประเทศทัว่โลก อาทิเช่น 
ออสเตรเลีย ฮ่องกง เกาหลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น เป็นตน้  

 ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดได้รับการคิดค้นข้ึนเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค และมีการรับประกนัความพอใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ียงัมีสารสําคญั 
หรือ วตัถุดิบท่ีมีผลงานวิจยัรับรอง และลงตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทย ์หรือวารสารทาง 
วิชาการอย่างแพร่หลายก่อนนํามาผลิต มีการศึกษาทาง คลินิกถึงความปลอดภัยและ 
ผลขา้งเคียง ควบคุมการผลิตโดยทีมแพทย์และเภสัชกรผูมี้ประสบการณ์  ทั้งยงัมีการพฒันา
สูตรให้เหมาะสมกบัผิวพรรณและการบริโภค มีกระบวนการผลิตจาก เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด ใน
โรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ออกแบบถูกต้องตามหลัก GMP (Good 
Manufacturing Practice) อีกทั้ งยงัเป็นโรงงานท่ีได้มาตรฐาน การจัดการ ส่ิงแวดล้อม 
ISO14001 และไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต และ ความปลอดภยัของ อาหารในระดบั
สากล 

 จากความเป็นมาดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาขอ้มูลทางดา้นการพฒันากรีน
โลจิสติกส์อยา่งย ัง่ยืน ของบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จาํกดั 
เน่ืองจากจะเห็นไดว้า่ธุรกิจประเภทขายตรง เป็นธุรกิจท่ีอยูคู่่กบัสังคมไทยมายาวนาน ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากการท่ีบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูต้ี จาํกดั ประสบความสําเร็จไดน้ั้น เน่ืองดว้ยความ
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ตั้งใจท่ีจะสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ ภายใตม้าตราฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลทั้งน้ี
ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการดาํเนินงานดา้นโล
จิสติกส์ เข้ามามีบทบาทสําคญัในธุรกิจมากข้ึน ดังนั้ นการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น สามารถช่วยลดตน้ทุนดา้นการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การบริหาร
จดัการดา้นคลงัสินคา้ ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้จิยัมีความสนใจในเร่ืองการทาํกรีนโลจิสติกส์ เพราะการ
ทาํกรีนโลจิสติกส์ถือเป็นการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน และสามารถช่วยในเร่ืองของการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รอีกดว้ย 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การบริหารงานดา้นโลจิสติกส์ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัสําคญัท่ีสามารถลดตน้ทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการแข่งขนั เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีผูค้นให้ความสนใจและตระหนกัในเร่ือง
ของส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน ทาํให้ปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มได้กลายมาเป็นตน้ทุนในการดาํเนิน
ธุรกิจ แนวคิดการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือกรีนโลจิสติกส์
นั้น เกิดข้ึนเพื่อมุ่งเน้นในการพฒันาและการปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการ
บริหารจดัการโลจิสติกส์ในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื 

 การจดัการโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้มเขา้มามีบทบาทสําคญัในธุรกิจมากข้ึนเน่ืองจาก

ระดบัของการตระหนกัถึงปัญหาความย ัง่ยืนเป็นส่ิงสําคญัเพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม

ของกิจกรรมขนส่งในThird party logistics(3PLs) กล่าวโดย Evangelista P., Sweeney E., 

Ferruzzi G. and Carrasco J.C.(2010) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Ying J. and Li-jun 

Z.(2012)ท่ีว่า การนาํการจดัการช่วงโซ่อุปทานสีเขียวมาใชก้บัองคก์รชั้นนาํนั้นจะตอ้งปลูกฝัง

วฒันธรรมองค์กรสีเขียวและสร้างความตระหนกัรับรู้ถึงปัญหาท่ีตามมาจากการขนส่งท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ  

 ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าการขนส่งสินค้าแบบเดิมนั้ นย ังขาดในเร่ืองของการคํานึงถึง

ส่ิงแวดล้อม สนใจเพียงแต่จะลดต้นทุนการขนส่งอย่างไร ซ่ึงแตกต่างจากการขนส่งเพื่อ

ส่ิงแวดลอ้มจะมีการคาํนึงถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน กล่าวโดย Xiu G. and Chen X.(2012) การ

ขนส่งเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์จาํนวนมาก นั้นส่งผลต่อระบบนิเวศทั้งทางตรง

และทางออ้ม ไม่วา่จะเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลให้เกิดจากมลพิษทางอากาศท่ีมี

การสะสมอยูใ่นปริมาณมาก ซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของสุวรรณี อศัวกุลชยั(2552) ท่ีวา่ธุรกิจ
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ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเฉพาะการลดตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการ

แข่งขนั โดยไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ พงษธ์นา วณิชยก์อบ

จินดา(2008) ท่ีว่า การทาํโลจิสติกส์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้ การขนส่ง

สินคา้ อีกทั้งเป็นการลดตน้ทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงการขนส่งเป็นตวัการสําคญัในการทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการใช้ยานพาหนะท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี ฉะนั้นควรจดัส่งสินคา้แบบ

เต็มคนัรถและลดการขนส่งสินค้าคร้ังละหลายๆรอบ และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 

กาญจนา กาญจนสุนทร(2551)ท่ีว่า ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลกเขา้มามีบทบาทสําคญั

ในระบบโซ่อุปทาน จึงเป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัว่าแนวโน้มในการพฒันาระบบการจดัการโซ่

อุปทานและการจดัการโลจิสติกส์คือ"Green Supply Chain and Reverse Logistics" นั้นเอง  

 จากบทความของ วรีวฒัน์ มณีสุวรรณ และ ธนญัญา วสุศรี(2557) ไดมี้การกล่าวถึงดา้น

การบริหารจดัการแบบกรีนโลจิสติกส์ ไวว้า่  ยงัมีอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ต่างๆ โดยเฉพาะดา้น

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายและยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงรัฐบาลควรเขา้มาส่งเสริมและ

สนบัสนุนในการนาํระบบกรีนโลจิสติกส์มาใช้ ซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของ Rodrigue J.P., 

Slack Brian and Comtois Claude (2001) ท่ีวา่ รัฐบาลควรมีนโยบายมารองรับและสนบัสนุน

ดา้นการทาํกรีนโลจิสติกส์มากยิง่ข้ึน  

 เสาวนิตย ์จนัทรโรจน์(2553) ไดศึ้กษา แนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวเพื่อ

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื พบวา่ การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนันั้นเต็มไปดว้ยการแข่งขนั ดงันั้นการท่ี

ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนท่ี

ตํ่า นั้ นย่อมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน แต่ปัจจุบันกระแสความนิยมในเร่ืองของการรักษา

ส่ิงแวดล้อมก็เป็นอีกบทบาทหน่ึงท่ีธุรกิจสมัยใหม่ให้ความสําคัญและตระหนักถึงความ

รับผดิชอบต่อสังคม    

  จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ทาํให้เราทราบว่า การขนส่งดา้นโลจิสติกส์นั้นมี

บทบาทสําคญัในการลดตน้ทุนและพฒันาขีดความสามารถขององค์กรอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจาก

ปัจจุบนัน้ีหลายธุรกิจให้ความสนใจในเร่ืองของการทาํการขนส่งเพื่อส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน ไม่

เพียงแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรแต่ยงัเป็นการควบคุมและพฒันาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการขนส่งถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว จะ
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เห็นไดว้่าผลกระทบเหล่าน้ีเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีหลายคนอาจมองขา้ม ดว้ยเหตุน้ีเอง เราควรให้

ความสําคญัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการดูแลรักษาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ย ัง่ยืน แทนการใช้

ผลประโยชน์จากธรรมชาติเพียงดา้นเดียว ดงันั้นการจดัการดา้นกรีนโลจิสติกส์รัฐบาลควรเขา้

มามีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจงั รวมถึงการรณรงค์ให้ผูป้ระกอบการใส่ใจใน

ส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการทาํธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ

อยา่งแทจ้ริงอีกทั้งการใหค้วามสําคญักบัการรักษาและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการ

วางแผนการดาํเนินงานนั้นตอ้งมีความสอดคลองกนั เพื่อส่งผลให้เกิดความประหยดัและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 1. ผูว้จิยัจะทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานของบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอ

ราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จาํกัด ในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี มี

จาํนวนพนกังานทั้งหมด 1,500 คน โดยประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดน้ั้นไดข้อ้มูลมาจากบริษทั 

กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด ์เฮลทแ์คร์ จาํกดั 

 2.ใช้วิธีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) การ

คาํนวณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือน 0.05 (Taro Yamane อา้งถึงใน

ธานินทร์ศิลป์จารุ, 2550 : 47) จาํนวนขนาดตวัอยา่งท่ีจะทาํการศึกษาเท่ากบั 316 คน ในการเก็บ

ขอ้มูลจริงจะกาํหนดให้เก็บขอ้มูลมากกวา่ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมประมาณ  10%  เพื่อใชใ้น

กรณีท่ีขอ้มูลท่ีสุ่มมาไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลได ้ดงันั้น  ขนาดตวัอยา่ง

ท่ีจะทาํการศึกษา จาํนวน 348  ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ส่วนที1่ เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที2่ เป็นสอบถามเก่ียวกบักระบวนการทางดา้นกรีน 
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 ส่วนที3่ เป็นการสอบถามถึงประสิทธิภาพขององค์การประกอบด้วย ด้านตน้ทุน 
ดา้นระยะเวลา ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 348 คน เป็นเพศหญิง 264 คน คิดเป็นร้อยละ 75.9 เป็นเพศชาย จาํนวน 

84 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30ปี คิดเป็นร้อยละ40.2 ส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 226 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์

ทาํงานตํ่ากวา่5ปี 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8  

 2.การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการทางดา้นกรีน ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ี

คาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัความสําคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.78  ดา้นการดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ในภาพรวมทั้งหมดอยู่

ในระดบัความสําคญัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.80   ดา้นการผลิตดว้ยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัความสําคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.01   ดา้นการนาํซากของผลิตภณัฑ์กลบัมารีไซเคิล พบวา่ ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบั

ความสาํคญัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.4  

 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพขององค์การ ประสิทธิภาพขององค์การ
ดา้นตน้ทุน พบวา่ ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก จากค่าเฉล่ียรวมท่ี
ไดเ้ท่ากบั 3.66  ประสิทธิภาพขององคก์ารดา้นเวลา พบวา่ ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก จากค่าเฉล่ียรวมท่ีไดเ้ท่ากบั 4.02  ประสิทธิภาพขององค์การดา้นความ
น่าเช่ือถือ พบวา่ ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก จากค่าเฉล่ียรวมท่ี
ไดเ้ท่ากบั 3.78   พนักงานท่ีมีเพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการทาํงานต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพขององค์การดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา ดา้นความน่าเช่ือถือ ไม่แตกต่างกนั 
กระบวนการกรีนโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององค์การในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งตํ่า 
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อภิปรายผล 

 การศึกษา เร่ือง กรีนโลจิสติกส์ กรณีศึกษาโรงงานบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอ

ราทอร่ี แอนด ์เฮลทแ์คร์ จาํกดั มีประเด็นสาํคญัท่ีผูศึ้กษานาํมาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 

 1.กระบวนการทางดา้นกรีน พบวา่ ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับความสําคญัมาก เน่ืองจากสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 

เสาวนิตย์ จันทนโรจน์(2553) ท่ีว่าการลดการใช้วตัถุดิบลง ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยดั ทั้งน้ีการลดปริมาณของวสัดุหรือวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตลงจะส่งผลให้อตัราการใช้

พลงังานในการผลิตลดลงดว้ยซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ    

 ด้านการดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ

ความสาํคญัมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบับทความของกาญจนากาญจนสุนทร(2551)ท่ีวา่การลด

ขั้นตอนของการติดต่อส่ือสารดว้ยเอกสารและมีการสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งกนัระหวา่งผู ้

จดัหาวตัถุดิบ เป็นรูปแบบและวธีิการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม    

  ดา้นการผลิตดว้ยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมทั้งหมดอยู่

ในระดบัความสําคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้กบับทความของกาญจนากาญจนสุนทร(2551) และสิริน

ทิพย ์ประภากรวิมล(2557) ท่ีว่าการบริหารจดัการโซ่อุปทานแบบกรีนจะตอ้งประกอบดว้ย

กิจกรรมการจดัซ้ือจดัหาโดยการเลือกวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งวิธีการไดม้าซ่ึง

วตัถุดิบโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มแลว้นาํวตัถุดิบท่ีไดม้าผา่นกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการประหยดัพลงังานทรัพยากรและไม่ก่อให้เกิดของเสียและมลพิษ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม           

 ด้านการนําซากของผลิตภัณฑ์กลับมารีไซเคิล ในภาพรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับ

ความสําคญัปานกลาง แสดงว่า องค์การยงัให้ความสําคญักบัเร่ืองของการนาํซากผลิตภณัฑ์

กลบัมารีไซเคิลนอ้ย ดงันั้นองคก์ารควรมีการพฒันาในเร่ืองการนาํซากกลบัมาใชใ้หม่และการ

ถอนประกอบซากอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการให้ความสําคญักบัการนาํซากผลิตภณัฑ์

กลับมารีไซเคิล นั้นสามารถลดการเกิดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมได้และยงัสามารถลด

ต้นทุนวสัดุในการจัดซ้ือ โดยการนําวสัดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยี

หมุนเวยีน  
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 2.ผลการการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพขององค์การ พบว่า ประสิทธิภาพ

ขององค์การดา้นตน้ทุน ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก แสดงให้

เห็นว่า องค์การมีบริหารจัดการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในสายตาของพนักงาน 

เน่ืองจากองคก์ารของท่านมีตน้ทุนดา้นการบริหารสินคา้ ขนส่งสินคา้ และตน้ทุนการถือครอง

สินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของWijittra Srisorn (2013)ท่ีวา่ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคนั้นเป็นการลดตน้ทุนการ

ผลิต เป็นการเพิ่มคุณค่าในการประหยดัพลงังานและป้องกนัผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 ประสิทธิภาพขององคก์ารดา้นเวลา ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ องคก์ารมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นเวลา เน่ืองจากมีการ

ตอบสนองต่อคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีรวดเร็ว มีสินคา้เพียงพบต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมี

การจดัส่งท่ีรวดเร็วในสายตาของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Wijittra Srisorn 

(2013) ท่ีว่าการขนส่งเพื่อส่ิงแวดล้อม เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่าสุดแต่ถึง

อยา่งไรความเร็วในการขนส่งก็เป็นส่ิงสาํคญั      

 ประสิทธิภาพขององคก์ารดา้นความน่าเช่ือถือ ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดับเห็นด้วยมาก แสดงให้เห็นว่าองค์การมีบริหารจัดการด้านความน่าเช่ือถืออย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีการส่งมอบสินคา้ของแผนกขนส่งท่ีถูกตอ้งเสมอ ไม่มีการถูกตีกลบั

ของสินคา้ และมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ ในสายตาของพนกังาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2550)ท่ีว่ามิติในดา้น

ความน่าเช่ือถือ หากเป็นเร่ืองของความถูกตอ้งยิ่งมีคะแนนสูงก็จะยิ่งดี เน่ืองจากแสดงว่ามี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดี 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง การพัฒนากรีนโลจิสติกส์อย่างย ั่งยืน 

กรณีศึกษา บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ เฮลท์แคร์ จาํกัด   จากผล

การศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.กระบวนการทางดา้นกรีน ประกอบดว้ย 4 ดา้นหลกั ดงัน้ี 
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 1.1 ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการลดปริมาณของวสัดุ 
หรือการใช้วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตท่ีไม่จาํเป็นลง ทั้งน้ีควรมีการออกแบบโดยคาํนึงถึงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดช่วงอายุของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ อีกทั้งควรไดรั้บการส่งเสริมให้
ติดฉลากสีเขียว (Green Label) เพื่อส่ือสารใหส้ังคมทราบถึงปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยออกมา 
 1.2 ดา้นการดาํเนินการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการลดขั้นตอนของการ

ติดต่อส่ือสารดว้ยเอกสาร โดยหนัมาใชใ้นรูปแบบและวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นการ

ใชร้ะบบ Paperless     

 1.3 ดา้นการผลิตดว้ยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการลดการใช้

พลงังาน การใชน้ํ้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ซ่ึงหลกัการของเทคโนโลยีสะอาดจะเนน้ท่ี

การลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการต่าง ๆ ให้น้อยท่ีสุด รวมทั้งการลดปริมาณของเสียท่ี

เกิดข้ึนโดยกระบวนการนํากลับมาใช้ซํ้ า (Reuse)หรือ การนํากลับไปใช้ใหม่ (Recycle) 

จนกระทัง่ของเสียเหล่านั้นไม่สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 

 1.4 ดา้นการนาํซากของผลิตภณัฑ์กลบัมารีไซเคิล  ควรมีการนาํผลิตภณัฑ์กลบัมาใช้

ใหม่โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการรีไซเคิลวิศวกร

ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ควรได้รับการอบรมเร่ืองการถอดประกอบซากผลิตภณัฑ์ เพื่อใช้เป็น

ขอ้มูลประกอบในการออกแบบทั้งน้ีเพื่อให้การถอดประกอบซากเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ใชค้วามพยายามและพลงังานนอ้ยท่ีสุด 

2.ประสิทธิภาพขององคก์าร ประกอบดว้น 3 ดา้นหลกั ดงัน้ี 
 2.1 ดา้นตน้ทุน ควรมีการขนส่งสินคา้ บริหารคลงัสินคา้ และ ถือครองคลงัสินคา้อยา่ง
เหมาะสม เพื่อการบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ด้านเวลา  ควรมีการตอบสนองคาํสั่งซ้ือ การจดัส่งสินคา้ การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ท่ีรวดเร็ว เพื่อแสดงให้เห็นวา่องค์การมีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีความพร้อมท่ีจะแขง็ขนักบับริษทัอ่ืนได ้
 2.3 ดา้นความน่าเช่ือถือ ควรมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 
การส่งมอบสินคา้ท่ีถูกตอ้ง การไม่มีส่งสินคา้คืน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั
องคก์าร 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาในเชิงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ กลยุทธ์ท่ี

ใช ้ ขั้นตอนการดาํเนินงาน การจดัการดา้นโลจิสติกส์ เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขององค์การ เพื่อให้ทราบจุดแข็งและ

จุดอ่อนองคก์าร ทั้งน้ีสามารถนาํผลท่ีไดม้าพฒันาองคก์าร 
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ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุนประจ าคณะ: กรณศึีกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

Management Process Factors that Affect Performance Effectiveness of Support Staff of 
Faculty: A Case Study of Rangsit University 

 

ปราณี ศรีอ่ิม และ เฉลิมพร เยน็เยอืก 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์สําคัญ 2 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้าน
กระบวนการจดัการท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสาย
สนบัสนุนการเรียนการสอน ประจาํคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั มหาวิทยาลยัรังสิต  เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 
คน  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี 
ตาํแหน่งงานเจา้หน้าท่ีธุรการ สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน
ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และมีประสบการณ์ทาํงานมากกว่า 15 ปี    ข้ึนไป  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านตําแหน่งงาน  สถานภาพ และ
ประสบการณ์การทาํงานในมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฎิบติังานแตกต่างกนั โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ากบัผลการปฏิบติัท่ี
เกิดข้ึนอย่างถูกต้อง แม่นยาํ และมีคุณภาพ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัย
กระบวนการจัดการ ด้านการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนํา 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) ในภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติัท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เช่นเดียวกัน ซ่ึงผลท่ีบุคลากรส่วนใหญ่มีผลการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัรังสิต
เป็นอยา่งดี 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการจัดการ, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, บุคลากรสายสนับสนุนประจ า
คณะ 
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Abstract 
The purposes of this research were to: 1) Study a demographic factor that affects to 

performance effectiveness, and 2) Study management process factor that relates to 
performance effectiveness of academic support staff of Faculty, College, and Institution in 
Rangsit University (RSU).  The research used quantitative research method.  Questionnaires 
were conducted to collect data from 200 samples.  The result showed that those majority 
sampling group who responded were female which ages between 26 – 30 years, position in 
general officers, status single, holding Bachelor degree, monthly income between 10,001 – 
15,000 Baht and having working experiences more than 15 year.  The result of hypothesis 
test showed that the demographic factors such as working position, status and working 
experiences in Rangsit University have differently affected to the different performance 
effectiveness of RSU staff especially in using properly available resources and the accurate 
and quality working efficiency.  The result has shown a statistical significance level of 0.05.  
Then management process factors such as planning, organizing, leading and controlling were 
also related to performance effectiveness in a statistical significance level of 0.05.  As a 
result, most support staff have the correct quality and allows performance effectiveness of the 
Rangsit University as well. 

 
Keywords: Management Process, Performance Effectiveness, Support Staff of Faculty 

 
 
1. บทน า 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกปัจจุบนัมีผลกระทบต่อการดาํรงอยูข่ององคก์ารธุรกิจ
เป็นอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม การท่ีองค์การธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน จะปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ยอ่มตอ้งอาศยัการดาํเนินการใดๆ 
ให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บั กระบวนการ
บริหารจดัการ ซ่ึงถือเป็นหลกัการบริหารจดัการท่ีสําคญัท่ีทุกคนในองคก์รควรจะมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั ดงัจะเห็นไดจ้ากหน่วยงานท่ีประสบความสําเร็จจนไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการ
ดีเด่น (Best Practice) ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ อาทิเช่น รางวลัการบริหารจดัการองคก์ร
ดีเด่น: บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน), รางวลัผูน้าํองคก์รดีเด่น: นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (บริษทั 
ปตท จาํกดั (มหาชน) จากพิธีมอบรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจาํปี 2557 (รัตตินนัท:์ Ratinan, 
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2557) และรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ: บริษทั PTTGC สาขาท่ี 
11 (โรงโอเลฟินส์ 3, LDPE, LLDPE) โดย คุณสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว ์ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต: 
บริษทั ทีโอซี ไกลคอล จาํกดั โดย คุณพนา นาคสุก กรรมการผูจ้ดัการ จากพิธีมอบรางวลั
อุตสาหกรรมดีเด่น อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจาํปี 2557 (ข่าวสารความเคล่ือนไหว 2557, 
2558) เป็นตน้ โดยหลกัการสาํคญัของกระบวนการจดัการจะประกอบไปดว้ย หลกัการวางแผน 
การจดัองคก์าร การเป็นผูน้าํ และการมีระบบการควบคุมท่ีดี ซ่ึงในท่ีน้ี การวางแผน (Planning) 
จะหมายถึง การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีจะทาํให้บรรลุความสําเร็จ ในอนาคต ส่วน
การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การแบ่งงานหรือการมอบหมายงาน การกาํหนดช่วงการ
บริหาร หรือโครงสร้างการบริหาร การกาํหนดกลุ่มงาน การประสานงานและเอกภาพในการ
บงัคบับญัชา สําหรับการเป็นผูน้ํา (Leading) หมายถึง การเป็นผูใ้ห้คาํแนะนําและนิเทศ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทําให้บรรลุความสําเ ร็จตามท่ีได้วางแผนไว้ และการควบคุม 
(Controlling) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมท่ีจะทาํให้การ
บริหารงานประสบความสาํเร็จ (รอบบินส์: Robbins, 1980: 1-7) โดยในหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
สถาบนัการศึกษาก็เป็นองค์การอีกองค์การหน่ึงท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีการจดัวางระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี เพื่อเป็นการสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณค่าและคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป 

มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัการศึกษาหน่ึงท่ีมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี และเป็น
สถาบนัการศึกษาเอกชนท่ีมีจุดมุ่งหมายสําคญัคือ การผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีตรงกับความ
ตอ้งการในการพฒันาประเทศและสาขาวชิาท่ีขาดแคลนเป็นท่ีตอ้งการของภาคธุรกิจเอกชนโดย
มุ่งเนน้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการออกแบบ และการจดัการเป็นสําคญั รวมถึงวิชาชีพ
อิสระท่ีสามารถสร้างงานของตนเองได้ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยรังสิตได้มุ่งมัน่พฒันา ทั้ ง
ทางดา้นกายภาพ คุณภาพทางวชิาการ และการปฏิบติัภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยา่ง
ครบถว้น สมบูรณ์ ทั้งทางดา้นการจดัการเรียนการสอนคุณภาพ การวิจยัและพฒันา ตลอดจน
การให้บริการแก่สังคม การทํานุบํา รุง ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
มหาวิทยาลยัรังสิตมีการจดัการเรียนการสอน 53 หลกัสูตร 133 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดบัปริญญา
ตรีจนถึงปริญญาเอกใน 31 คณะ (มหาวทิยาลยัรังสิต, 2557-2558) 

มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้บ่งประเภทบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) คณาจารย ์ไดแ้ก่ 
บุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีสอน วิจยั หรือให้บริการทางวิชาการ ซ่ึงอาจทาํหนา้ท่ีดา้นการบริหารดว้ย 
ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์และ 2) เจา้หนา้ท่ี 
ได้แก่ บุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงเก่ียวกบั การบริหาร บริการ และ
ธุรการ (คู่มือบุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต, 2558) โดยบุคลากรไม่วา่จะเป็นสายการเรียนการสอน 
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หรือสายสนับสนุนการเรียนการสอนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการของ
มหาวทิยาลยั เพื่อสนบัสนุนใหภ้ารกิจสาํคญัของมหาวทิยาลยัลุล่วงและประสบผลสาํเร็จต่อไป 

ผูว้จิยัซ่ึงศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ และ
เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสายสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเป็นส่วนหน่ึงท่ีต้องมี
ภารกิจทั้งในดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอน การบริหารจดัการ และการดาํเนินงานซ่ึงอยู่
ในกระบวนการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยัรังสิต จึงเป็นส่ิงจูงใจให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสาย
สนับสนุนประจาํคณะ/วิทยาลัย/สถาบนั ของมหาวิทยาลัยรังสิต ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผน ด้านการจดัองค์การ ด้านการนํา และการควบคุม โดยศึกษาในแต่ละด้านว่ามีการ
ปฏิบติัระดบัใด โดยผลการวจิยัดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการพฒันาการ
ดาํเนินงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน เพื่อสนบัสนุนให้ภารกิจสําคญั
ของมหาวทิยาลยัลุล่วงและประสบผลสาํเร็จต่อไป 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน ประจาํคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านกระบวนการจดัการมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ระเบียบวธีิการวจัิย 
 ตัวแปรใ นก า รวิจัย ค ร้ัง น้ี  มี ตัวแปรต้น /ตัวแป รอิส ระเ ป็ นลัก ษ ณะ ท าง ด้า น
ประชากรศาสตร์ และลักษณะปัจจัยด้านกระบวนการจัดการภายในองค์กร 4 ด้าน อัน
ประกอบดว้ย 1) ดา้นการวางแผน (Planning) 2) ดา้นการจดัการองคก์าร (Organizing)   3) ดา้น
การนาํ (Leading)  และ 4) ดา้นการควบคุม (Controlling) ทางดา้นตวัแปรตามเป็นประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอนประจาํคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

สมมติฐานในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน ประจาํ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน แตกต่างกัน และการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน 
ประจาํคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน
ท่ีปฏิบติังานประจาํคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ภายในมหาวิทยาลยัรังสิต ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีมี
จาํนวนทั้งส้ิน 388 คน (สาํนกังานบุคคล มหาวทิยาลยัรังสิต, 2558) 
 กลุ่มตวัอยา่ง ในการสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยดูจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973 อา้งถึงในเฉลิมพร เยน็เยือก และคณะ, 2556) ดว้ยระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% หรือยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ได ้0.05 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนคนท่ี
ตอบแบบสอบถาม และจากการคาํนวณตามสูตร กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอ้งเก็บไดข้ั้นตํ่า 196.95 แต่การ
เก็บขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยัมีค่าเท่ากบั 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยั ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การศึกษาวจิยัจากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคน้ควา้ รวบรวม และเรียบเรียง
เน้ือหาท่ีเก่ียว ข้องกับกระบวนการจดัการ อนัประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดัการ
องค์การ (Organizing) การนาํ (Leading) และการควบคุม (Controlling) และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน แลว้นาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใหส้อดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

2. กาํหนดกรอบแนวความคิดการวจิยั ซ่ึงมีดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอน ประจ าคณะ/วทิยาลยั/สถาบัน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ตาํแหน่งงาน 

4. สถานภาพ 

5. ระดบัการศึกษา 

6. ระดบัรายได ้

7. ประสบการณ์การทาํงาน (อายงุาน) 

กระบวนการจดัการ 
1. P - Planning การวางแผน 

2. O - Organizing การจดัการองคก์าร 

3. L - Leading การนาํ 

4. C - Controlling การควบคุม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบุคลากร 
สายสนับสนุนการเรียนการสอนประจ าคณะ/

วทิยาลยั/สถาบัน 
กรณศึีกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
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3. นํากรอบแนวความคิดท่ีกําหนดไวม้าตั้ งเป็นคาํถามในการจัดทาํแบบสอบถาม 
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม 

4. ทาํการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เร่ือง “ปัจจัยด้าน
กระบวนการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนประจาํ
คณะ กรณีศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต” ไดน้าํมาทดสอบก่อนใชจ้ริงกบัประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ย
กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน (Pretest) ดว้ยการทดสอบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจ
ความหมายของคาํถามท่ีตั้งไว ้ตรงกบัหวัขอ้ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาหรือไม่ หลงัจากนั้นนาํขอ้มูล
ท่ีไดม้าปรับใหต้รงกบัความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

5. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบมา
ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ แลว้จึงนาํเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบบรรยายตามตาราง 

6. สรุปผลและนาํเสนอผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั 
 

4. ผลการวจัิย 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน ประจาํคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั 
แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจาํคณะ/วิทยาลยั/
สถาบนั มหาวทิยาลยัรังสิต มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีระดับความเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนั ในทุกประเด็น 
 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความเห็นต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน ในประเด็น มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างคุม้ค่ากบัผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน 
และประเด็น ผลการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ และมีคุณภาพ แตกต่างกนั 
 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นประสบการณ์การทาํงานในมหาวิทยาลยัรังสิ ต มีระดบั
ความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในประเด็น มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ไดอ้ยา่งคุม้ค่า
กบัผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน แตกต่างกนั 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน ประจาํคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจาํคณะ/วิทยาลยั/
สถาบนั มหาวทิยาลยัรังสิต มีความเห็นดา้นการวางแผนในประเด็น หน่วยงานมีแผนปฏิบติัการ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานประจาํปีของหน่วยงาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ความเห็นดา้นการจดัองค์การในประเด็น หน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารท่ีระบุ
หน้าท่ีอย่างชัดเจน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ความเห็นด้านการนาํใน
ประเด็น หัวหน้างานส่งเสริม และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน ตระหนักถึงหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และความเห็นดา้นการควบคุมใน
ประเด็น หน่วยงานมีการติดตามและดูแลการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง จะทาํให้งานมีความถูกตอ้ง
มากยิ่งข้ึน มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เม่ือพิจารณาในภาพรวม ถือว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน พบว่า 
ปัจจยักระบวนการจดัการ ทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 
5. อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดว้า่ มีเพียงเฉพาะตาํแหน่ง
งาน และสถานภาพ ในประเด็น มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ากับผลการปฏิบติัท่ี
เกิดข้ึน และประเด็น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยาํ และมีคุณภาพ และ
ประสบการณ์การทาํงานในมหาวิทยาลยัรังสิต ในประเด็น มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ไดอ้ย่าง
คุม้ค่ากบัผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน พบวา่ มีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ยุทธกาญจน์ ทองรอง (2553: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การกบัแรง   จูงใจของพนกังาน บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาในจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีผลการวิจยั พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ 
อายกุารทาํงาน และอตัราเงินเดือนต่างกนั ให้ความสําคญักบัการเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารดา้น
การเพิ่มผลิตภณัฑ์ในการให้บริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
ตาํแหน่งต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนกังานท่ีมีตาํแหน่ง 
และหนา้ท่ีต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานด้านระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
สัมพนัธภาพในการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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การวางแผนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในประเด็น หน่วยงานมี
แผนปฏิบติัการเป็นแนวทางในการปฏิบติังานประจาํปีของหน่วยงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วรพล อุ่นทะวารี (2555: 17) ไดก้ล่าววา่ การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการตดัสินใจใน
ปัจจุบนัอยา่งมีระบบและมีขั้นตอนวางแผนแบบมีทิศทาง แต่ก็มีความยืดหยุน่ในการปรับตวัเขา้
กับสถานการณ์ และเป็นการวางแผนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไปในตวัท่ีจะมีผลกระทบต่อ
องค์กรในอนาคตดงันั้น แผนกลยุทธ์จึงเป็นเร่ืองของการตดัสินใจท่ีจะทาํในอนาคต และ
สอดคลอ้งกบั สไตเนอร์ (Steiner, 1979: 13-15) ไดก้ล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์มี 4 ลกัษณะ 
คือ 1) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอนาคตของการตดัสินใจในปัจจุบนั  2) เป็นกระบวนการกาํหนด
วตัถุประสงค์และวิธีการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์  3) เป็นกระบวนการแห่งความคิดมากกว่า
แบบแผนท่ีกาํหนด และ 4) มีโครงสร้างซ่ึงประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ แผนระดบักลาง และ
แผนปฏิบติัการ ส่วน ปกรณ์ ปรียากร (2552: 41-46) ได้สรุปความหมายของการวางแผนกล
ยทุธ์เรียงลาํดบัไว ้5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การวางแผน คือ การคิดเร่ืองอนาคต 2) การวางแผน คือ การ
ควบคุมอนาคต 3) การ วางแผน คือ การตดัสินใจ 4) การวางแผนคือ การตดัสินใจในเชิงบูรณา
การ และ 5) การวางแผน คือ กระบวนการในการจาํแนก แจกแจงเหตุผล และเช่ือมโยง ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวตอ้งอาศยัความ ร่วมมือร่วมใจจากคณะบุคคลและหน่วยงานหลายหน่วย 
และสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ของ สันทนา คุณนา (2556: 23) ซ่ึงไดว้ิเคราะห์วา่ แผนกลยุทธ์
เป็นเร่ืองของอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งใชก้ระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นฐานสําคญั ซ่ึงตอ้งทาํอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน
และท่ีสําคญั แผนกลยุทธ์มีองคป์ระกอบในดา้นภารกิจ ทิศทาง กลุ่มเป้าหมายและแนวทางใน
การดาํเนินงานท่ีชดัเจน ดงันั้น การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจในปัจจุบนั
อยา่งมีระบบและมีขั้นตอน วางแผนแบบมีทิศทาง มีกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน แต่ก็มีความ
ยืดหยุน่ในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
และเป็นการวางแผนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไปในตวั ท่ีจะมีผลกระทบต่อองคก์ารในอนาคต ดงั
เพื่อใหอ้งคก์ารดาํรงอยูไ่ด ้ซ่ึงเป็นอยา่งน้ี เน่ืองจากเพราะวา่บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มกัให้ความสําคญักบัแผนปฏิบติัการท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ี
ไดว้างไว ้โดยบุคลากรสามารถทาํความเขา้ใจในแผนปฏิบติัการท่ีหน่วยงานใช้และบุคลากร
สามารถนาํแผนท่ีวางไวม้าปฏิบติังานส่งผลให้การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผน ซ่ึง
นัน่หมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 

การจดัองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในประเด็น หน่วยงาน
มีโครงสร้างการบริหารท่ีระบุหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระครูปลดัจิตติชยั 
จิตฺติชโย (2553) ไดส้รุปไวว้า่ การจดัองคก์ารเป็นกระบวนการทางการบริหารท่ีจะช่วยให้ทราบ
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ถึงโครงสร้างการบริหารงาน อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ช่องทางของการติดต่อส่ือสารของ
บุคลากรประจาํตาํแหน่งต่างๆ นอกจากน้ียงัช่วยให้ทราบความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน ทราบวิธี
ประสานงาน เพื่อให้ผูร่้วมงานทุกคนจะไดร้วมกาํลงักนัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติรัตน์ วงศ์วาสน์ (2554: 14) ไดส้รุปแนวคิด 
การจดัองค์การ หมายถึง การจดัแบ่งองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยให้ครอบคลุมภารกิจและ
หน้าท่ีของสถานศึกษา กาํหนดโครงสร้างและระบบงานท่ีประสานสัมพนัธ์กนั แบ่งงานและ
กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของงานแต่ละกลุ่ม และทุกกลุ่มงาน กาํหนดคุณสมบติัของบุคลากร และ
จาํนวนคนในสถานศึกษา จดัทรัพยากร กาํหนดความสัมพนัธ์กบัองค์กรย่อยอ่ืน ๆ รวมถึงการ
กาํหนด กฎ ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545: 145) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกบัความสําคญั
ของการจดัองคก์ารไวว้า่ การจดัองคก์ารจะทาํให้ทราบแนวทางปฏิบติังาน (Work flow) จึงทาํ
ใหพ้นกังานไมท่าํงานซํ้ าซอ้นหรือขดัแยง้กนัในหนา้ท่ี นอกจากนั้นยงัช่วยให้พนกังานไดท้ราบ
ขอบเขตของงาน ทาํให้การติดต่อประสานงานกนัมีความสะดวกข้ึน จึงทาํให้ผูบ้ริหารสามารถ
ตดัสินใจ (Decision making) ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และฐิติรัตน์ วงศ์วาสน์ (2554: 17) 
สรุปไดว้า่ แนวคิดการจดัองคก์ารเกิดจากปริมาณและความยุ่งยากของการปฏิบติังาน ยากท่ีจะ
ทาํงานนั้น ๆ ให้สําเร็จไดโ้ดยคนคนเดียวจึง   จาํเป็นตอ้งแจกแจงงานและแบ่งงานกนัทาํตาม
ความสามารถของบุคคล จาํเป็นต้องมีการกาํหนดขอ้บงัคบัระเบียบแบบแผนต่างๆ ในการ
ทาํงาน ทั้งน้ีเพื่อให้งานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกนัได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นอย่างน้ี เน่ืองจาก
เพราะวา่บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบติังานตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีธุรการ และมีประสบการณ์การทาํงาน
ในมหาวิทยาลยัรังสิต มากกว่า 15 ปี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้ทราบถึงการกาํหนด
โครงสร้างการบริหารงาน อาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ช่องทางของการติดต่อ ส่ือสารของ
บุคลากรประจาํตาํแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัรังสิต ไวอ้ยา่งชดัเจน เม่ือบุคลากรไดท้ราบถึง
การจดัองคก์ารในมหาวทิยาลยัรังสิตอยา่งชดัเจน ยอ่มทาํให้บุคลากรไม่ปฏิบติังานซํ้ าซ้อนหรือ
ขดัแยง้กันในหน้าท่ีทราบขอบเขตของงานชัดเจนทาํให้การติดต่อประสานงานกันมีความ
สะดวกข้ึน และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงค์สําเร็จลุล่วงได ้ซ่ึงนัน่หมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

การนาํมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในประเด็น หวัหนา้งานส่งเสริม
และกระตุน้ให้บุคลากรทุกคน ตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุพตัรา บริบาล (2554: 51) ได้สรุป ว่า ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการให้มีตาํแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการเลือกและได้รับการ
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ยอมรับ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้งาน ให้เป็นผูต้ดัสินใจ  เป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการปกครอง
บงัคบับญัชา และเป็นบุคคลท่ีมีศิลปะในการจูงใจสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานให้ปฏิบติัตาม
คาํสั่งของตนไดห้รือช้ีนาํบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติังานสําเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และวิทยากร 
เชียงกลู (2553: 6) กล่าววา่ ภาวะการนาํ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํ คณะผูน้าํ และสมาชิก
ทุกคนในองคก์ร ในการรับฟัง สังเกต มีอิทธิพล จูงใจโนม้นา้ว ช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ให้ร่วมกนั
คิดร่วมกนัทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพื่อเป้าหมายร่วมกนัของส่วนรวม และ/
หรือเพื่อเปล่ียนแปลงปฏิรูปองค์กร ชุมชน หรือประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และสุพตัรา บริบาล (2554: 55) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํมีความสําคญัต่อ
กระบวนการเชิงบริหารทุกระบบ ทุกงาน ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผูน้ําให้เต็ม
ความสามารถให้เกิดพลงัอิทธิพล ในการครองใจ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบติังาน ทั้งยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผูน้าํเกิดบารมี ไดค้วามเช่ือมัน่ ความนบั
ถือ กาํลงัใจ ความอบอุ่น ในการร่วมทีมหรือกลุ่มดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545: 238) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ผูน้าํ
หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัซ่ึงสามารถนาํหรือประสานการทาํงานของสมาชิกในกลุ่มให้
ทาํงานร่วมกนัจนประสบผลสําเร็จโดยบุคคลนั้นไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มดว้ย ซ่ึง
เป็นอย่างน้ี เน่ืองจากเพราะว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานในมหาวิทยาลยั
รังสิต มากกวา่ 15 ปี และมีการ ศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บุคลากรยอ่มมีความ
รอบรู้และเช่ียวชาญในการทาํงาน ทราบถึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติั งาน ตลอดจนรู้
เป้าหมายตามแผนปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งดี และยอ่มเป็นบุคลากรท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งให้มีตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ โดยไดรั้บการเลือกและไดรั้บ
การยอมรับ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้งานหรือให้เป็นผูต้ดัสินใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมามากกว่า 15 ปี บางส่วนย่อมเป็นหัวหน้างาน และย่อม
สามารถช้ีแนะ ชกันาํ จูงใจ ส่งเสริมและกระตุน้ให้บุคลากรอ่ืนท่ีเป็นทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ
ผูร่้วมงานไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบไดเ้ป็นอยา่งดี โดยจะส่งผลให้บุคลากรทุก
คนร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงก็คือการ
แสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรนัน่เอง 

การควบคุมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในประเด็น หน่วยงานมี
การติดตามและดูแลการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง จะทาํใหง้านมีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ รอบบินส์ (Robbins, 1980: 1-7) ท่ีกล่าววา่ การควบคุม (Controlling) หมายถึง 
กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของกิจกรรมท่ีจะทาํใหก้ารบริหาร งานประสบความสําเร็จ 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรรถพงษ ์ฉลาดการณ์ (2553: 39) กล่าวโดยสรุปวา่ การควบคุม
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กาํกบังานเป็นกระบวนการสําหรับใช้ตรวจสอบควบคุม กิจกรรมหรือผลการปฏิบติังานให้
บรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละเพื่อเป็นสัญญา เตือนผูรั้บผิดชอบได้ทราบ 
แลว้พยายามหลีกเล่ียงหรือป้องกนัความบกพร่องผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงองคป์ระกอบของการ
ควบคุมกาํกบังาน ประกอบดว้ย ส่วนช้ีวดั คือ ส่ิงท่ีคาดหวงัหรือมาตรฐานซ่ึงก็คือวตัถุประสงค์
ของกิจกรรมหรืองานนั้นๆ ส่วนกาํกบัการ คือการตรวจสอบจากรายงานต่างๆ เปรียบเทียบกบั
ส่วนช้ีวดัหรือส่ิงท่ีคาดหวงัหรือมาตรฐาน และส่วนควบคุม คือ การควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อ
เปรียบเทียบผลงานกบัส่วนช้ีวดัหรือส่ิงท่ีคาดหวงัหรือมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
โม ซี (MO XI, 2556: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการควบคุมองคก์รกบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า 1) 
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์จีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยใช้รูปแบบการควบคุมตามความถนัด 
(Segregation of Duties) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การควบคุมโดยงบประมาณ (Budget control) 
การควบคุมโดยการทาํงานและรับผิดชอบร่วมกนั (Joint Custody) และการควบคุมโดยการ
ตรวจสอบและรับผิดชอบร่วมกนั (Dual Control) ตามลาํดบั และ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า รูปแบบการควบคุม 4 แบบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดํา เนินงานด้าน
ประสิทธิภาพในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่รูปแบบการควบคุมทั้ง 4 แบบมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการกระบวนการผลิตในระดบันอ้ย แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารปัจจยัการผลิต ซ่ึงเป็นอยา่งน้ี เน่ืองจากเพราะวา่บุคลากรส่วนใหญ่ยงัมีอายุระหวา่ง 
26-30 ปี และมีสถานภาพโสด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานต้องให้ความสําคญัในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มน้ีเป็นอย่างมาก หน่วยงานจึงต้องมีการติดตามและดูแลการ
ปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อจะ
ทาํใหผ้ลงานมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย
ท่ีกาํหนด ซ่ึงนัน่หมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรไดใ้นท่ีสุด 

 
6. กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ท่ี
กรุณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีตอ้งการจะพฒันา
ตนเองในการเรียนระดบัอุดมศึกษา และกราบขอบพระคุณท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.เฉลิมพร 
เยน็เยอืก ท่ีใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ตลอดช่วงการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูว้ิจยั บิดา มารดา ของคู่สมรส และคู่สมรส ท่ี
ใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น รวมถึงกาํลงัใจท่ีสาํคญัจาก บุตร-ธิดา ท่ีน่ารักของผูว้จิยั 
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 สุดท้ายน้ี ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา คณบดี
สถาบนัการบิน ท่ีให้การสนบัสนุนการศึกษา และ พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและเทคนิค สถาบนัการบิน ท่ีให้คาํแนะนาํในการศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
บุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน ประจาํคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั มหาวิทยาลยัรังสิต ทุก
ท่าน ท่ีกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นขอ้มูลในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี
จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซ่ึงผูว้ิจยัขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่าน
เคารพนบัถือใหทุ้กท่านมีสวสัดิภาพและความสุขในการปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP 
Factors affecting decision to purchase CP Frozen Ready Meal 

มนู บุญมานะวงศ์1 และดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 (มหาวทิยาลยัรังสิต) 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 

คุณค่าตราสินคา้ และพฤติกรรมการซ้ือ กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือก
แข็งตรา CP กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง
ตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณา การหาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA t-Test & F-Test) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม และวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้ กบั
การตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแข็งตรา CP โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ 26-35 ปีเป็นเพศหญิง 
สถานะโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 
45,000 บาทต่อเดือน ดา้นคุณค่าตราสินคา้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้จกั และคุน้เคยกบัตราสินคา้ CP 
มากท่ีสุดโดยให้ความสําคญัมากกับความสะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีวิถีการ
ดาํรงชีวิตในเมือง และไม่ลงัเลท่ีจะแนะนาํญาติ เพื่อน และคนรู้จกัให้บริโภคผลิตภณัฑ์ภายใต้
ตราสินคา้ CP ดา้นพฤติกรรมการซ้ือกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลหลกัในการซ้ือเน่ืองจาก
สามารถเลือกซ้ือไดโ้ดยสะดวก โดยซ้ือ จากร้าน 7-Eleven คร้ังละ 1 -2 ช้ิน และซ้ือ 2-3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ดา้นการตดัสินใจซ้ือให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการผลิตโดยบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และมี
มาตรฐาน ดา้นความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือ อายุ และอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนเพศ ถานะ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดท่ี้แตกต่าง
กนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ี กับการ
ตดัสินใจซ้ือ คุณค่าตราสินคา้ในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัการตดัสินใจซ้ือ ดา้น
ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับการตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมการซ้ือทุกด้านท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ค าส าคัญ : คุณค่าตราสินคา้ การตดัสินใจซ้ือ อาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือก 
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Abstract 
This independent study aims at assessing factors affecting decision to purchase CP 

Frozen Ready Meal. The factors include demographic factor, brand equity and purchasing 
behavior. Questionnaires were collected from 400 CP Frozen Ready Meal clients in Bangkok 
during October 2014 to February 2015. Frequency, mean and standard deviation are used for 
descriptive analysis. ANOVA t-Test and F-Test are employed to analyze the variance of 
independent and dependent variable means. The research model is tested by Multiple 
Regression Analysis at the significant level of 0.05. The findings report that most of the 
respondents are aging between 26-35 years, female, single, employees of private companies 
with bachelor degree and average salary of 45,000 baht. Brand equity in this study is 
characterized by brand awareness, perceived quality, brand association and brand loyalty. In 
tern of brand awareness, they are more likely to be familiar with CP brand. For perceived 
quality, they put more emphasis on sanitary of CP Frozen Ready Meal. Under association of 
the brand issue, respondents who emphasize on CP Frozen Ready Meal are more likely to be 
young, trendy and urbanized. For brand loyalty, they are willing to introduce CP products to 
their relatives, friends and acquaintances.  For purchasing behavior, most of them select CP 
ready meal due to convenience. They can get them from 7-11 shops with 1-2 pieces per visit 
and 2-3 times per week. In term of purchasing decision, they decide to purchase CP Frozen 
Ready Meal as they are manufactured under rigorous standard by reputable company. The 
results reveal that variations of demographic factors affect decision to purchase CP Frozen 
Ready Meal. Nevertheless, age and occupation are only the two major demographic factors 
affecting such decision. For the relationship of brand equity and decision to purchase CP 
Frozen Ready Meal, all of the four dimensions of brand equity are strongly related with 
decision to purchase CP Frozen Ready Meal. For the differences on purchasing behaviors, 
purchasing reasons, location, amounts and frequency affect decision to purchase CP Frozen 
Ready Meal. 

Keywords : Brand equity, Decision to purchase, Frozen ready meal 
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บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม 

และวถีิการดาํรงชีวติท่ีปรับเขา้สู่ความเป็นเมืองมากข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคเพิ่มความสําคญักบัความ
สะดวก สบาย ความเร็วในการบริโภค นอกเหนือไปจากเร่ืองความสะอาดปลอดภยั และคุณค่า
ทางโภชนาการดงัเช่นในอดีต จึงทาํให้อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานกลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
โอกาสในการขยายตลาดอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากมีระยะเวลาในการเก็บรักษาไดน้าน
กว่าอาหารสด ขนาด รูปแบบการบรรจุสะดวกต่อการขนส่ง และการกระจายสินคา้ต่อไปยงั
กลุ่มผูบ้ริโภคได้รวดเร็วกว่าสินค้าอาหารสดโดยผ่านร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ
ซุปเปอร์สโตร์ โดยอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานสามารถแบ่งตามความนิยมของผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 
2 ประเภทไดแ้ก่ อาหารแช่แข็ง (Frozen Food) โดยเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศา
เซลเซียส มีขอ้ดีคือเก็บรักษาไดน้านถึง 18 เดือน แต่ขอ้เสียคือรสชาติท่ีอาจดอ้ยลงไปบา้ง และ
อาหารแช่เยน็ (Chilled Food) โดยเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวา่ มีขอ้ดีคือ
ความสดใหม่ ใกลเ้คียงกบัอาหารท่ีไม่ไดผ้า่นกระบวนการแปรรูป แต่มีขอ้เสียคือมีระยะเวลา
เก็บรักษาอยูท่ี่ประมาณ 3-7 วนัเท่านั้น 

อาหารสําเร็จรูปพร้อมท่ีมีจาํหน่ายในปัจจุบนัมีให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือหลากหลายตรา
สินคา้ ดงันั้นผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานตราสินคา้ใดยอ่มแสดงวา่ 
คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ของตราสินคา้นั้นแข็งแกร่งและมีคุณค่าทาํให้ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติท่ีดีต่อคุณสมบติัของสินคา้ และช่ืนชอบตราสินคา้นั้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย การรู้จกัตรา
สินคา้ (Brand Awareness) การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceived Quality) ความเช่ือมโยงตรา
สินคา้ (Brand Association) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

สําหรับบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตอาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน
ภายใตต้ราสินคา้ CP บนพื้นฐานการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ซ่ึง
บริษทัสามารถควบคุมคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มในการผลิตวตัถุดิบต่างๆ ตั้งแต่การคดัเลือกสาย
พนัธ์ุสัตวเ์พื่อเล้ียงสัตว ์การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุเพื่อใช้ผลิตอาหารสัตวท่ี์มีคุณภาพ เพื่อให้การ
ผลิตอาหารมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถทาํการตรวจสอบยอ้นกลบัได้ทุก
ขั้นตอน (Traceability) เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปภายใตต้รา
สินคา้ CP ทุกช้ินเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบริโภคได้อย่างมัน่ใจ 
ภายใตพ้นัธกิจ ‚ครัวของโลก‛  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณค่าตราสินคา้ให้มี
คุณค่าทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้จกั เช่ือถือ นึกถึง และซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือก
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แขง็ตรา CP เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางแก่ในการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ และพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
สาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป
พร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
สาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบ ดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือก
แขง็ตรา CP แตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสินคา้ท่ีประกอบดว้ย การรู้จกัตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ความ
เช่ือมโยงของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร
สาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP  

3. พฤติกรรมการซ้ือท่ีประกอบดว้ย เหตุผลหลกัในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีซ้ือต่อ
คร้ัง และความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่
เยอืกแขง็ตรา CP แตกต่างกนั 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการศึกษา และขอ้คน้พบมาเป็นแนวทางในการวางหลกัสูตรการศึกษาดา้น
การตลาด 

2. เพื่อนาํผลการศึกษา และขอ้คน้พบจากมาเป็นแนวทางในการวจิยัเชิงลึกดา้นคุณค่าตรา
สินคา้ 

3. เพื่อนาํผลการศึกษา และขอ้คน้พบไปใชป้ระโยชน์ และเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ผูส้นใจ และผู ้
ท่ีตอ้งการพฒันาคุณค่าตราสินคา้ 

4. เพื่อนาํผลการศึกษา และขอ้คน้พบ ไปใชด้าํเนินธุรกิจในดา้นการวางแผนกาํหนดกล
ยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
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ขอบเขตการวจัิย  
1. ขอบเขตด้านปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการ ศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล คุณค่าตราสินคา้ และ
พฤติกรรมการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง
ตรา CP เท่านั้น 
3. ศึกษาโดยอา้งอิงกลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคอาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP 
4. ศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
5. ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- เพศ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณค่าตราสินค้า 

- การรู้จกัตราสินคา้ 

- การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

- ความเช่ือมโยงของตราสินคา้ 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

พฤติกรรมการซ้ือ 

- เหตุผลหลกัในการซ้ือ 

- สถานท่ีซ้ือ 

- จาํนวนท่ีซ้ือต่อคร้ัง 

- ความถ่ีในการซ้ือ 

การตัดสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูป

พร้อมทานแช่เยอืกแข็งตรา CP 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง ตราสินคา้ท่ีทาํให้ลูกคา้มองเห็นว่ามีคุณค่า 

ลูกคา้มีทศันคติท่ีดี เกิดความช่ืนชอบจงรักภกัดี ลูกคา้เกิดการรับรู้ถึงคุณภาพ และรู้จกัช่ือตรา
สินคา้นั้นอยา่งดี ดงันั้นคุณค่าตราสินคา้ท่ีสูงจะทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงันั้น
เม่ือตราสินคา้มีคุณค่า และมีความหมายอย่างยิ่งต่อผูป้ระกอบการ จึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีการ
จดัการเก่ียวกบัตราสินคา้ ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีให้ตราสินคา้อยู่ในใจผูบ้ริโภคเสมอ 
(พิบูลย ์ทีปะปาล, 2549, หนา้ 230) 

แนวคิดแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity Model) ของ Aaker ซ่ึงอธิบายว่า 
คุณค่าตราสินคา้มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ 

1. การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การจดจาํหรือระลึกไดถึ้ง ตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 

2. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceived Quality) เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จทางดา้นการเงิน กลยทุธ์ของธุรกิจ รวมถึงดา้น
อ่ืนๆ ของตราสินคา้ดว้ย 

3. ความเช่ือมโยงของตราสินคา้ (Brand Associations) เป็นความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงส่ิง
ต่างๆ ของตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค และจะช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกให้กบั
ตราสินคา้ 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นท่ีส่ิงแสดงถึงความยึดมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ
ตราสินคา้ เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของคุณค่าตราสินคา้ เพราะจะเป็นเคร่ืองสะทอ้นความ
เป็นไปท่ีผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืน หรือไม่ 

5. สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Equity) ไดแ้ก่ 
เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) สิทธิบตัร (Paten) รางวลั (Prize) และมาตรฐาน (Standard) 
เช่น ISO 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.(Aaker, 1995 อา้งถึงใน อรวรรณ หาญพิทกัษ์
พงศ,์ 2553, หนา้ 16) 

กระบวนการตดัสินใจ และพฤติกรรมการซ้ือผูบ้ริโภคแม้ว่าจะมีความต้องการท่ี

แตกต่างกนั แต่มกัจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีเหมือนกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือแบ่ง

ออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  

1. การรู้จกัปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem of Need Recognition) ก่อให้เกิดความ
ตอ้งการเติมเตม็ในส่วนต่างระหวา่งสภาพในอุดมคติกบัสภาพความเป็นจริง 
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2. การแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) ประกอบดว้ย 2 แหล่งคือ แหล่งขอ้มูล
ภายใน โดยเร่ิมจากความทรงจาํภายในท่ีสามารถระลึกได้ในขณะนั้น และแหล่งขอ้มูลจาก
ภายนอกท่ีสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ด ้

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation) คือการเตรียมขอ้มูลท่ีเพียงพอสําหรับการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นราคา รูปแบบ หรือคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการหรือสถานะของผูบ้ริโภค  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความตอ้งการขอ้มูล และ
ระยะเวลาในการตดัสินใจสาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั 

ในการตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ังผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
1. เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นหรือไม่ (Do you want to buy or not?) ซ่ึงมี 3 ทางเลือกคือ 

ซ้ือ ซ้ือสินคา้อ่ืนทดแทน หรือไม่ซ้ือเลย 
2. เลือกท่ีจะซ้ือยีห่อ้อะไร (Which brand do you want to buy?) 
3. จะซ้ือท่ีไหน (Where do you want to buy?) 
4. จะซ้ือเป็นจาํนวนเท่าไหร่ (How much do you want to buy?) 
5. จะซ้ืออยา่งไร (How do you want to buy?) (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550, หนา้.49) 
การศึกษาตลาดใหม่ใดๆ ก็ตามใหต้ั้งคาํถามถามตนเอง 7 ขอ้ เรียกวา่ ‚Seven O’s Model‛ 

โดยคาํตอบต่อคาํถามทั้ง 7 ขอ้จะเป็นขอ้มูลการตลาดสําหรับตลาดเป้าหมายนั้น ซ่ึงจะนาํไปใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาส่วนประสมการตลาด (4P’s) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย
มากท่ีสุดต่อไป ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดนั้น (Occupants) ตลาดตอ้งการซ้ืออะไร (Objects) ทาํไม
ตลาดจึงซ้ือ (Objectives) ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Organization) ตลาดซ้ืออย่างไร 
(Operation) ตลาดซ้ือเม่ือไหร่ (Occasion) ตลาดซ้ือท่ีไหน (Outlets) (พิบูลย ์ทีปะปาล, 2549, 
หนา้.103) 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อรวรรณ หาญพิทกัษ์พงศ์ (2553) ไดท้าํการศึกเร่ือง “ คุณลกัษณะและภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)” 
พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบั
มากทั้งในภาพรวมและรายดา้น หากพิจารณารายดา้นแลว้ ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้มี
ระดบัมากท่ีสุด และด้านการภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุดโดยอยู่ระดบัปานกลาง
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ พบว่า เพศท่ีต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นการภกัดีแตกต่างกนั และการศึกษาท่ี
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ต่างกนัส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงและการภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั ส่วนอาย ุ
อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ไม่แตกต่างกนัคุณลกัษณะและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทั้งภาพรวมและรายดา้น หากพิจารณา
รายดา้นแลว้ พบวา่ คุณลกัษณะตราสินคา้ส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพมาก
ท่ีสุด และดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้นอ้ยท่ีสุด ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้มากท่ีสุด และดา้นการตระหนกัถึงตรา
สินคา้นอ้ยท่ีสุด 

เสาวลกัษณ์ มีสวสัด์ิ (2554) ไดท้าํการศึกเร่ือง “ภาพลกัษณ์ของอาหารสําเร็จรูปแช่
แข็ง ตราสินคา้อีซ่ีโก ตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง” พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
ตราสินคา้อีซ่ีโก จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ตราสินคา้อีซ่ีโก แตกต่างกนั เม่ือจาํแนก
การรับรู้ในแต่ละดา้น พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อดา้นตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้
ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์
โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินคา้อีซ่ีโก แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกการรับรู้ในแต่ละ
ดา้น พบวา่อายุท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อดา้นตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่ือสารท่ี
แตกต่างกนั สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ ตราสินคา้อีซ่ีโก แตกต่างกนั จาํแนกการรับรู้ในแต่ละดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้และดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง
กนั แต่ดา้นการส่ือสารไม่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์
โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินคา้อีซ่ีโก แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกการรับรู้ในแต่ละ
ดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่ือสารแตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์
โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินคา้อีซ่ีโก แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกการรับรู้ในแต่ละ
ดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่ือสารแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อ
ภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินคา้อีซ่ีโก แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกการ
รับรู้ในแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่ือสารแตกต่างกนั 
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ศศิธร พูนโสภิณ. (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี อาย ุ
แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในด้าน
ปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อคร้ังและดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ังแตกต่างกนั รูปแบบการ
ดาํเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่
แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในดา้นความถ่ีในการบริโภคต่อเดือน โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า ใน
ทิศทางเดียวกัน รูปแบบการดําเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในดา้นปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อคร้ังและ
ดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่าในทิศทางเดียวกนั รูปแบบ
การดาํเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในด้านความถ่ีในการบริโภคต่อเดือน โดยมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัตํ่า ในทิศทางเดียวกนั คุณค่าตราสินคา้ ด้านการรู้จกัช่ือตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อ
คร้ัง โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า ในทิศทางตรงขา้มกนั คุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ี
รับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในดา้น
ความถ่ีในการบริโภคต่อเดือน โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่าในทิศทางเดียวกนั คุณค่าตรา
สินค้า ด้านความสัมพันธ์ของตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในดา้นความถ่ีในการบริโภคต่อเดือน โดยมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัตํ่า ในทิศทาง คุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในดา้นความถ่ีในการบริโภคต่อ
เดือน โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า ในทิศทาง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในดา้นความถ่ีในการบริโภคต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั แนวโน้ม
การซ้ือผลิตภณัฑ์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า ใน
ทิศทางเดียวกนั  

วิโรจน์ ตระกูลสุขสันต์ (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ ง 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ ยี่ห้อในการซ้ือ สถานท่ีใน



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

529 

 

การซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือและช่วงเวลาในการซ้ือ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ด้านราคา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯ 

วธีิการวจัิย 
การศึกษาเร่ือง ‚คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่

เยือกแข็งตรา CP ‛ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสํารวจ 
(Survey Research Method) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีบริโภคอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถนบัจาํนวนไดจึ้งคาํนวณหาตวัอยา่ง (Sample size) โดย
ใช้สูตรของ W.G. Cochran เท่ากบั 385 ตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วยขอ้มูลปฐมภูมิ
เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการใช้แบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 
ราย โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) โดยเลือกพื้นท่ีท่ีมี
กลุ่มคนทาํงาน และกลุ่มผูพ้กัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียมจาํนวนมากรวม 4 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
เขตบางรัก เขตปทุมวนั เขตพญาไท และเขตวฒันา ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณา โดยการหาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้

วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลสําหรับปัจจยัด้านขอ้มูลประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านคุณค่าตรา
สินคา้ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ และการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง
ตรา CP  

สถิติเชิงอา้งอิง วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA t-Test & F-Test) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างระหวา่งตวัแปรตน้ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือ กบัตวัแปร
ตามการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP และวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้ 
กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP โดยกาํหนดระดบันยัสําคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูบ้ริโภคจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุ 26-

35 ปีเป็นเพศหญิง สถานะโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชนซ่ึงมี
รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 45,000 บาทต่อเดือน 

ดา้นคุณค่าตราสินคา้เร่ืองการรู้จกัตราสินคา้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้จกั และคุน้เคยกบัตรา
สินคา้ CP มากท่ีสุด เร่ืองการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากกบัหวัขอ้ความ
สะอาดถูกสุขลักษณะของอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP เร่ืองการความ
เช่ือมโยงของตราสินคา้ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากกบัหัวขอ้ผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อม
ทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีวถีิการดาํรงชีวิตในเมือง และเร่ืองความภกัดีต่อตรา
สินคา้ผูบ้ริโภคเห็นด้วยอย่างมากโดยไม่ลงัเลท่ีจะแนะนาํญาติ เพื่อน และคนรู้จกัให้บริโภค
ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ CP  

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลหลกัในการซ้ืออาหารสําเร็จรูป
พร้อมทานตรา CP ในเร่ืองสามารถเลือกซ้ือไดโ้ดยสะดวก โดยซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน
แช่เยือกแข็งตรา CP จากร้าน 7-Eleven ซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP คร้ัง
ละ 1 -2 ช้ิน และซ้ืออาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP ซ้ือ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

ด้านการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP กลุ่มตัวอย่าง
ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั
หัวข้ออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP ผลิตโดยบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และมี
มาตรฐาน 

ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผล ก า รท ดส อ บ
ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร
วจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล    
อาย ุ F-Test 0.017* ยอมรับ 
เพศ t-Test 0.417 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.454 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.298 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.002* ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.728 ปฏิเสธ 
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ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผล ก า รท ดส อ บ
ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร
วจิยั 

คุณค่าตราสินคา้    
การรู้จกัตราสินคา้ MRA 0.000* ยอมรับ 
การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ MRA 0.000* ยอมรับ 
ความเช่ือมโยงของตราสินคา้ MRA 0.000* ยอมรับ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.000* ยอมรับ 

พฤติกรรมการซ้ือ    
เหตุผลหลกัในการซ้ือ F-Test 0.000* ยอมรับ 
สถานท่ีซ้ือ F-Test 0.019* ยอมรับ 
จาํนวนท่ีซ้ือต่อคร้ัง F-Test 0.000* ยอมรับ 
ความถ่ีในการซ้ือ F-Test 0.000* ยอมรับ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

อภิปรายผลการวจัิย 
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุ 26-35 ปี

เป็นเพศหญิง สถานะโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนซ่ึงมีรายได้
เฉล่ียมากกว่า 45,000 บาทต่อเดือน ท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองมากจากผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มประชากรท่ี
เรียกวา่ มนุษยเ์งินเดือน (ผูมี้รายไดจ้ากเงินเดือนประจาํ) ท่ีมีวิถีชิวิตท่ีตอ้งต่ืนแต่เชา้มาทาํงานใน
เมือง และกลบัท่ีพกัในช่วงคํ่าซ่ึงตอ้งเสียเวลาในการเดินทางมาก หรือแมแ้ต่เวลาพกัเท่ียงส่วน
ใหญ่มีเพียง 1 ชัว่โมงเท่านั้นจึงเหตุผลหลกัๆ ในการเลือกบริโภคอาหารสําเร็จพร้อมทานแช่
เยอืกแขง็ตรา CP ท่ีตอบสนองปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ความเร็วในการบริโภค นอกจากน้ี
ผลการศึกษาวิจยัดา้นความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป
พร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิโรจน์ ตระกูล
สุขสันต ์(2556, หนา้ 448) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป
แช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
อาย ุอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดา้นคุณค่าตราสินคา้ผลการวิจยัพบว่า เร่ืองการรู้จกัตราสินคา้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้จกั 
และคุน้เคยกบัตราสินคา้ CP มากท่ีสุด เร่ืองการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากกบัหัวขอ้ความสะอาดถูกสุขลกัษณะของอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP 
เร่ืองการความเช่ือมโยงของตราสินคา้ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากกบัหัวขอ้ผลิตภณัฑ์อาหาร
สําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีวิถีการดาํรงชีวิตในเมือง และเร่ือง
ความภกัดีต่อตราสินคา้ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยอยา่งมากโดยไม่ลงัเลท่ีจะแนะนาํญาติ เพื่อน และคน
รู้จกัให้บริโภคผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ CP ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะในมุมมองของผูบ้ริโภคต่อ
คุณค่าตราสินคา้ CP ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ CP ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั ซ่ึงประกอบธุรกิจตั้งแต่การเพาะปลูกเมล็ดพนัธ์ุเพื่อนาํมาผลิตเป็นอาหารสารท่ีมี
คุณภาพสําหรับเล้ียงสัตวใ์นฟาร์มจนถึงกระบวนแปรรูปเน้ือสัตวเ์ป็นอาหารสําเร็จรูป ซ่ึงการ
บริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นนํ้ าจนถึงปลายนํ้ ามาเป็นระยะเวลามากกว่า 80 ปีใน
ประเทศไทย และขยายตราสินคา้ไทยไปยงัต่างประเทศมากกวา่ 20 ปี ย่อมเป็นการรับประกนั
ไดว้า่ ผลิตภณัฑ์อาหารภายใตต้ราสินคา้ CP ท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและคุน้เคย ซ่ึงเป็นหลกัประกนัได้
วา่ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บบริโภคผลิตภณัฑ์สะอาดถูกสุขลกัษณะ ผูบ้ริโภคจึงมีความมัน่ใจท่ีจะเชิญ
ชวน หรือแนะนาํเพื่อน และญาติบริโภคผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ CP โดยไม่ลงัเล ประกอบ
กับเทคโนโลยีในการผลิตอาหารขั้นสูง ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้ งใน และต่าง 
ประเทศทาํใหค้วามสะดวกในการเตรียมอาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแข็งตรา CP ใชเ้วลา
ไม่มากนกั แต่ยงัคงไดร้สชาด และคุณภาพใกลเ้คียงกบัอาหารปรุงสุกปกติ จึงเหมาะกบัวิถีชิวิต
ของคนในเมืองท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการดาํเนินชีวิต นอกจากน้ีผลการศึกษาวิจยัด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้ท่ีประกอบดว้ย การรู้จกัตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพตรา
สินคา้ ความเช่ือมโยงของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP พบว่าปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าในทุกด้านมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP 
ซ่ึงสอดคล้องกับศศิธร พูนโสภิณ. (2555, หน้าท่ี 192) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึง
พบว่าคุณค่าตราสินคา้ด้านการรู้จกัตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ความเช่ือมโยงของ
ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อการสร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่น ทาํให้ผูบ้ริโภค
เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ภายในตราสินคา้ ซ่ึงจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ประเภทเดียวกันภายใต้ตราสินค้าท่ีแตกต่างกัน และก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าจน



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

533 

 

ผูบ้ริโภคทาํการซ้ือซํ้ าในท่ีสุด (Aaker, 1995 อา้งถึงใน อรวรรณ หาญพิทกัษพ์งศ,์ 2553, หนา้ 
12) 

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลหลกัในการซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปพร้อมทานตรา CP ในเร่ืองสามารถเลือกซ้ือไดโ้ดยสะดวก โดยซ้ืออาหารสําเร็จรูป
พร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP จากร้าน 7-Eleven ซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง
ตรา CP คร้ังละ 1 -2 ช้ิน และซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP ซ้ือ 2-3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคมครอบครัวจากครอบครัว
ใหญ่สู่ครอบครัวท่ีเล็กลง และการใชชี้วติในเมืองมีท่ีมีค่าครองชีพสูง กบัมีช่วงระยะเวลาในการ
พกัทานประทานอาหารท่ีจาํกดั ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการแก่งแย่งกนัสถานท่ีรับประทานอาหาร 
หรือไม่ยอมจ่ายในราคาท่ีแพงกวา่ปกติเพื่อแลกกบัการนัง่รับประทานอาหารในร้านอาหารใน
ช่วงเวลาเร่งรีบ ผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีใชชี้วิตในเมืองจึงหนัมาเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปพร้อม
ทานแช่เยือกแข็งตรา CP กนัมากข้ึน ซ่ึงประกอบกบัสามารถเลือกซ้ือไดจ้ากร้านสะดวกซ้ือ 7-
Eleven ท่ีมีอยูทุ่กถนนในเมืองจึงสร้างความสะดวกในการหาซ้ือ นอกจากน้ีผลการศึกษาวิจยั
ดา้นความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือก
แขง็ตรา CP พบวา่พฤติกรรมการซ้ือซ่ึงประกอบดว้ย เหตุผลหลกัท่ีซ้ือ สถานท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีซ้ือ
ต่อคร้ัง และความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน
แช่เยือกแข็งตรา CP ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นพฤติกรรมการซ้ือเม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัถึง
ปัญหา และตอ้งการจะกาํจดัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็จะเร่ิมแสวงหาขอ้มูลทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายใน 
และภายนอก จากนั้นจึงเร่ิมประเมินทางเลือกจนก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือในท่ีสุด (ฉตัยาพร 
เสมอใจ, 2550, หนา้ 49) 

ดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP โดยให้ความสําคญัมาก
ท่ีสุดกบัหวัขอ้อาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP ผลิตโดยบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และมี
มาตรฐาน ท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองจากอาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งบริโภคในทุกๆ วนั 
ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อร่างกาย กรณีท่ีผู ้บริโภคอาหารท่ีปนเป้ือนหรือผลิตจากบริษัทท่ีไม่มี
มาตรฐานการผลิตระดบัสากลอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ท่ีมุ่งเน้นดา้นคุณภาพ และความปลอดภยั
ของอาหาร (Quality and Food Safety) โดยบริษทัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองของ ‚คุณภาพ‛ 
สินคา้ท่ีผลิตตอ้งมีความปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามยั ภายใต้
กระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน เร่ิมตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ กระบวนการ 
และผลิตภณัฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  ผลิตภณัฑ์ของบริษทัสามารถตรวจสอบ
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ยอ้นกลบัไปถึงแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต และสายการผลิตทุกขั้นตอนเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ไดแ้ก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หลกัเกณฑ์การปฏิบติัท่ีดีในการผลิต 
(Good Manufacturing Practices: GMP) ระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤติท่ีตอ้งควบคุมเพื่อความ
ปลอดภยัอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) เป็นตน้นัน่หมายถึง
คุณค่าตราสินคา้ ดา้นทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ี 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ทางธุรกจิ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมครอบครัวจากครอบครัวใหญ่ สู่ครอบครัวท่ี

เล็กลง และมีการยา้ยถ่ินฐานจากชนบทสู่เมืองหลวง ทาํให้วิถีชีวิตในการรับประทานอาหาร
เปล่ียนแปลงไป และปัจจุบนัอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP ไม่ใช่เป็นอาหาร
ทางเลือก แต่อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP เป็นอาหารท่ีคนทุกเพศ ทุกวยั ทุก
อาชีพ บริโภคเป็นปกติในชีวติประจาํวนัในวถีิการดาํรงชีวติท่ีตอ้งด้ินรนในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
การแข่งขนัอย่างรุนแรง โดยเหตุผลในการเลือกบริโภคข้ึนกบัคุณค่าตราสินคา้ ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความแตกต่างอยา่งโดดเด่นจากคู่แข่งขนั อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป
พร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP ผูป้ระกอบการควรเพิ่มผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่
เยือกแข็ง สําหรับช่วงอายุท่ีต่างกนัอีก 2 ผลิตภณัฑ์โดยเลือกสรรวตัถุดิบท่ีเหมาะสม และตั้ง
ราคาท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ 

1.1 ผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งสําหรับกลุ่มอายุต ํ่าว่า 15 ปี โดย
เนน้เร่ืองคุณสมบติัของรสชาด คุณค่าทางอาหาร ท่ีเหมาะสําหรับช่วงวยัดงักล่าวท่ีตอ้งการการ
เจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิคุม้กันทางร่างกาย และการพฒันาสมองโดยการทาํ Multi-Brand 
ผลิต ภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งสําหรับเด็ก เช่น CP-Kid ทั้งน้ีฝ่ายพฒันา
ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงเมนูอาหารท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตํ่า
วา่ 15 ปี ดว้ย 

1.2 ผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งสําหรับผูรั้กสุขภาพตั้งแต่อายุ 55 ปี
ข้ึนไป โดยเนน้เร่ืองคุณสมบติัของรสชาด คุณค่าทางอาหาร ท่ีเหมาะสําหรับช่วงวยัดงักล่าวท่ี
ตอ้งการการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย และปราศจากสารเคมีโดยทาํ Multi-Brand 
ผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งสําหรับผูรั้กษาสุขภาพ เช่น CP-Healthy ทั้งน้ี
ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงเมนูอาหารท่ีดึงดูดความสนใจของผูรั้กษา
สุขภาพดว้ย 
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2. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป
พร้อมทานแช่เยอืกแขง็ตรา CP ผูป้ระกอบการควรทาํการส่ือสารทางการตลาดดว้ยวิธีการต่างๆ 
เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มอาชีพรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีหาสามารถเลือก
ซ้ือได้โดยสะดวก รวมถึงจดักิจกรรมทางการตลาดตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคในทุก
กลุ่มอาชีพรับรู้ขอ้มูล และเปล่ียนทศันคติว่าอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงอาหารทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นอาหารท่ีคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพบริโภคเป็น
ปกติในชีวติประจาํวนั 

3. ดา้นคุณค่าตราสินคา้มีความ สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน
แช่เยอืกแขง็ตรา CP ในทุกดา้นอยา่งมีนยัสําคญั ผูป้ระกอบการควรรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าตราสินคา้ 
CP เพื่อดาํรงความภกัดีต่อตราสินคา้ CP และก่อให้เกิดการซ้ือซํ้ าหรือนึกถึงตราสินคา้ CP เม่ือ
นึกถึงผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูป้ระกอบการควร
สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) เพื่อสร้างความแขง็แรงของคุณค่าตราสินคา้ ดงัน้ี 

3.1 ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Image of Market/Corporate Image) โดยการรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตอบแทนสังคมจากกิจกรรมท่ีบริษทัดาํเนิน
ธุรกิจอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ การฝึกอบรมเกษตรกรในทอ้งถ่ินทุรกนัดารให้มีความรู้ ทกัษะในการปลูก
พนัธ์ุพืชท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว ์การให้เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ
เล้ียงสัตวต์ามมาตรฐานการเล้ียงสัตวท่ี์ดีเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบคุณภาพในการผลิตอาหาร รวมถึง
โครงการสร้างอาชีพ และอาหารกลางวนัแก่เด็กนักเรียนโดยบริษทัสนับสนุนอุปกรณ์ องค์
ความรู้ในการเล้ียงสัตวภ์ายในโรงเรียนโดยให้เด็กนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเสมือนหน่ึงเป็นยุว
เกษตรกร เม่ือไดผ้ลผลิตก็นาํมาเป็นอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 

3.2 ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Image of Product) โดยการทาํการส่ือสารทางการตลาด
ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชา สัมพนัธ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภครับทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
ความสะดวกสบาย คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป เพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้วา่อาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่
เยอืกแขง็ตรา CP เป็นอาหารท่ีเหมาะกบัวถีิชีวติของคนรุ่นใหม่ 

3.3 ดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ช้ตราสินคา้ (Image of User) โดยการทาํการส่ือสารทาง
การตลาดโดยใช้ผูมี้ช่ือเสียงในวงการต่างๆ เช่น ดารานักแสดงวยัรุ่น นักธุรกิจท่ีประสบ
ความสําเร็จ มาเป็นผูน้าํเสนอสินคา้ (Presenter) และทูตตราสินคา้ (Brand Ambassador) เพื่อ
สร้างกระแสให้ผูบ้ริโภคท่ีนิยมชมชอบในผูมี้ช่ือเสียงเหล่านั้ นบริโภคตาม และเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีไดมี้บุคคลิกลกัษณะ หรือการดาํรงชีวติเช่นเดียวกบัผูท่ี้มีช่ือเสียงเหล่านั้น 
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4. ดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างมีผลกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน
แช่เยือกแข็งตรา CP ในทุกดา้นอย่างมีนัยสําคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูบ้ริโภคให้
ความสําคญักบัความสะดวกในการซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือคร้ังละ 1-2 ช้ิน สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วข้ึนใน
ปริมาณท่ีมากข้ึนโดยการเพิ่มศูนย์จาํหน่ายอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP 
พร้อมอุ่นเพื่อรับประทานตามเขตต่างๆ โดยให้ผูบ้ริโภคสามารถสั่งไดจ้ากทางโทรศพัท ์หรือ
ทางเวปไซต ์โดยคิดค่าบริการจดัส่งภายในเขตเหมือนร้านอาหารจานด่วน 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
การวิจยัเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่

เยอืกแขง็ตรา CP” ผูว้จิยัมีขอ้จาํกดั และขอ้สังเกตุท่ีพบจากผลการวจิยัดงัน้ี 
1. การวิจยัเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทาน

แช่เยือกแข็งตรา CP” ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท่ี้ซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่
เยือกแข็งตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรท่ีมีวิถีชีวิตใน
เมือง ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า นอกเหนือจากการบริโภคในบริเวณท่ีพาํนักอาศยั หรือสถานท่ี
ทาํงานปกติ ผูท้าํการศึกษาวจิยัในเร่ืองน้ีควรทาํการศึกษาวจิยัจากกลุ่มประชากรท่ีอยูใ่นหวัเมือง
ใหญ่ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเพิ่มเติม 

2. จากผลการวิจยัดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP 
กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP โดยให้ความสําคญั
มากท่ีสุดกบัหวัขอ้อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP ผลิตโดยบริษทัท่ีมีช่ือเสียง 
และมีมาตรฐาน ซ่ึงเป็นคุณค่าตราสินคา้ในส่วนของสินทรัพยอ่ื์นแต่ไม่อยู่ในของเขตของการ
วจิยัครังน้ี ผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่นอกเหนือเหนือจากการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตรา
สินคา้ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ความเช่ืองโยงของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ผูท้าํการศึกษาวจิยัในเร่ืองน้ีควรทาํการศึกษาวจิยัในดา้นสินทรัพยอ่ื์นเพิ่มเติม 

3. จากผลการวิจยัคุณค่าตราสินคา้ หวัขอ้การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ พบวา่ผูบ้ริโภคเห็น
ดว้ยมากกบัความสะอาดถูกสุขลกัษณะของอาหารสาํเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาเป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งมีมาตรฐานตรงตามท่ีระบุใน
ภาชนะบรรจุ ซ่ึงในมุมมองของผูว้ิจยัปัจจยัหลกัท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อการบริโภคผูบ้ริโภค
น่าจะคาํนึงถึงรสชาดของอาหารมาเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรทาํการวิจยัเร่ือง
รสชาดของอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งตรา CP เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้รับมาทาํการ
พฒันาสูตรอาหารใหมี้รสชาดท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภ 
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การตัดสินใจเลอืกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเทีย่ว 
ในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวดั สุพรรณบุรี 

(CONSUMER BUYING TRADITIONAL COFFEE 
 FROM SAMCHUK MARKET IN SUPHANBURI) 

 

ชวลัณฐั ศิวะนนัตว์งษ์1 ผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร2 (มหาวทิยาลยัรังสิต) 
------------------------------------------------------------------------ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ
นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบไปดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล 
(2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (3) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P และ (4) การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บแบบสอบถามจาก
นกัท่องเท่ียวจาํนวน 400 คน ท่ีเขา้มาเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก วิเคราะห์ดว้ยขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอา้งอิงในการ
นาํเสนอผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัคือการ วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA analysis) และวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ขอเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Analysis) 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย
ระหวา่ง 21 – 25 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วน
ใหญ่ เป็นพนักงานเอกชน ชอบด่ืมกาแฟโบราณรูปแบบเย็น ประเภทเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 
กาแฟเยน็ ชอบรสชาติท่ีเขม้ขน้ มีความถ่ีในการด่ืมกาแฟโบราณต่อวนั 1-2ถว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
ใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ตํ่ากว่า 40 บาทต่อแก้ว และส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกด่ืม
กาแฟโบราณและใชบ้ริการร้านกาแฟโบราณอยากล้ิมลองกาแฟโบราณมากท่ีสุด ในส่วนของ
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 7p ทุกด้านมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ
นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 การทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัส่วนบุคคล มีแต่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียว ในส่วนของสมมติฐานดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด 7p ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ
นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีในเชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
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ABSTRACT 
 The purpose of the study was to examine consumers’ decisions on traditional coffee 

buying in Samchuk Market, Suphanburi. The study was divided to focus more on 4 parts: (1) 

Personal Factors (2) Consumer-Behavior-Related Factors (3) Marketing Mix ‘7Ps and (4) 

Decision-Making on Traditional Coffee Buying. The data was analyzed using 400 copies of 

the questionnaires filled by travelers in Samchuk Market. Descriptive Statistics was used in 

the data analysis process, showing Percentage, Mean and Standard Deviation (S.D.). Also, 

Inferential Statistics, One-way ANOVA analysis and Pearson’s Correlation analysis, was 

applied to the study’s Hypothesis Testing. 

The findings indicated the points following: Most of the participants were female, aged 

between 21 and 25, graduated bachelor degrees. Mostly, they were office workers having 

salaries of 10,001 – 20,000 per month. The most favorite and the most-frequently-bought 

type of coffee among the participants was the rich iced traditional coffee. The average 

amount of traditional coffee consumption was a cup or two a day. The participants spent no 

more than 40 baht for a cup of coffee. Most of them mentioned the coffee’s taste as the main 

reason in choosing the shop. Furthermore, every Marketing Mix ‘7Ps factor had an influence 

on the consumers’ decision making over traditional coffee buying in Samchuk Market, 

Suphanburi.  

 The Hypothesis Testing on Personal Factors showed that only the level of education 

had an influence on participants’ decision making.  However, the Hypothesis Testing on 

Marketing Mix ‘7Ps suggested that every factor of Marketing Mix ‘7Ps had positively 

influenced the participants. The influence was statistically significant at 0.05 level. 

บทน า 

 กาแฟโบราณเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยรู้จักและนิยมบริโภคกันหรือคุ้นเคยมาเป็น
เวลานาน โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีหลงใหลความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกาแฟโบราณท่ีมี
ความเขม้ขน้ทั้งรสชาติ ความหอม และเป็นท่ีช่ืนชอบของคนคอกาแฟ กระแสของกาแฟโบราณ
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ยงัไม่มีจางหายไปท่ีไหน มีร้านกาแฟโบราณท่ีอร่อยก็ตอ้งมีคอกาแฟคอยตามหาตามลองชิม 
เพราะยงัมีขาย หาซ้ือได้ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น  ร้านขา้งทาง รถเข็นกาแฟโบราณ สถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศไทย เช่น ตลาดร้อยปีสามชุก เพลินวาน ตลาดนํ้ าอยุธยา ตลาดนํ้ า4ภาค 
ฯลฯ  แต่ในขณะเดียวกนัการด่ืมกาแฟของคนไทยเร่ิมท่ีจะปรับเปล่ียนจากเดิม หนัไปด่ืมกาแฟ
สด-กาแฟสําเร็จรูปมากข้ึน จนทาํให้กาแฟโบราณเร่ิมท่ีจะห่างหายไปในปัจจุบนั ปัจจุบนัร้าน
กาแฟโบราณในตลาดร้อยปีสามชุก มีสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน คู่แข่งขนัมากข้ึน รวมไปถึง
คู่แข่งทางออ้มดว้ย ได้แก่ ร้านกาแฟสด เป็นตน้ ท่ีเขา้มาแบ่งส่วนทางการตลาดอย่างเห็นได้
ชดัเจน ร้านกาแฟโบราณจึงจะตอ้งมีการปรับภาพลกัษณ์ มีกลยุทธ์ เพื่อป้องกนัส่วนแบ่งทาง
การตลาดของตนเอง 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 3.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด7p ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 4.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี แตกต่างกนั 

 2.   ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ

โบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี แตกต่างกนั 

  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7p มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย  
1. ขอบเขตเน้ือหา  มุ่งเนน้ศึกษาการตดัสินใจซ้ือกาแฟโบราณ ,ปัจจยัส่วนบุคคล,พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของนักท่องเท่ียวในตลาดสามชุก จังหวดั
สุพรรณบุรี  

 2. ขอบเขตประชากร  กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีท่ีสามชุก จังหวัด 
สุพรรณบุรี และมีการเลือกซ้ือกาแฟโบราณมาก่อน  รวมจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 3. ขอบเขตระยะเวลาในการทาํวจิยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษาวจัิยคร้ังนี้ 
 1. ทราบถึงรายละเอียดปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อนาํไปปรับใช้และทาํการตลาดให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 2. ทราบถึงพฤติกรรมของการตดัสินใจซ้ือกาแฟโบราณของผูบ้ริโภคของนกัท่องเท่ียว

ในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อนาํไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทาง

การตลาด 

 3. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการ7p ท่ีมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

โบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อนาํไปใชป้รับเปล่ียนหรือ

พฒันากลยทุธ์ ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 4. ทราบถึงขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก 

จงัหวดัสุพรรณบุรี นาํไปกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อนาํไปใช้ตอบสนองความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียวหรือกลุ่มเป้าหมาย 

 5. ทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเจา้ของธุรกิจสามารถนาํผลวจิยัน้ีเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ส่งเสริมกลยทุธ์ เพื่อการพฒันาวางแผนทางการตลาด เพื่อนาํไปใชใ้นอนาคตให้เหมาะสม ตรง

ใจกบักลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟ และผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลไปศึกษาได ้
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
แนวความคิด ทฤษฎ ี 
 แนวความคิดและทฤษฎีในการศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ
นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลหรือลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมและความ
สนใจแตกต่างกนั 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:41-42) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคลคลประกอบไปดว้ย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว รายได ้อาชีพและการศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนทาง
การตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญเพราะเป็นสถิติท่ีวดัได้ของ
ประชากรท่ีจะช่วยในการกาํหนดเป้าหมาย  ช่วยในการอธิบายถึงความคิด ความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นขอ้มูลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั   ทาํให้



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

543 

 

รับรู้ขอ้มูล เขา้ถึง มีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย มีความสําคญัต่อนกัการตลาด มี
องคป์ระกอบต่อไปน้ี 1.เพศ 2.อาย ุ3.การศึกษา 4.อาชีพ และ 5.รายได ้

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลทาํการซ้ือ  
คน้หา การประเมิน การใช้สอยผลิตภณัฑ์และบริการ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
หน่ึง ซ่ึงนักการตลาดให้ความสําคญัอย่างมากในการศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการ
กระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

Kollat and Blackwell (1968) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นการกระทาํ
ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้หรือการกระทาํของ
บุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจในการ
ตดัสินซ้ือสินคา้และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps คือ เคร่ืองมือทางการตลาดมีบทบาทท่ีสําคญั
นาํมาใช้ในการวางแผนธุรกิจทางการตลาดจะเป็นตวัควบคุมธุรกิจ  เพื่อบริหารธุรกิจให้มี
คุณภาพ สร้างยอดขาย สร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ
ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายหรือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ทฤษฎีการตดัสินใจ คือ วงจรกระบวนของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยมีวตัถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายท่ีจะตอ้งตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในกาตดัสินใจซ้ือสินคา้จะตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการตดัสินใจ ซ่ึงจะมีการพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บ มีการคิดและ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได ้ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือจะข้ึนอยู่
กบั ประสบการณ์ในอดีต ความปรารถนาของตวับุคคล ฯลฯ ซ่ึงการตดัสินใจจะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่นั้นจะข้ึนอยู่กบั2ส่ิง คือ ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์และนํ้ าหนกัในการคาดคะเนท่ีมี
ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สรรชนก ธาํรงธีรภาพ (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมกาแฟในร้าน
กาแฟจากต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงจะมีอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,001-
20,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จะใช้บริการร้านกาแฟจากต่างประเทศ
เฉล่ีย 2-3 คร้ังต่อเดือน ในการใชบ้ริการต่อคร้ังจะมีค่าใชจ่้ายคนละ 101-200 บาท โดยจะมาใช้
บริการร้านกาแฟจะมากบัเพื่อนร่วมงานหรือกบัเพื่อนมากท่ีสุด จุดประสงคใ์นการมาใชบ้ริการ
ร้านกาแฟนัน่คือมาเพื่อนด่ืมกาแฟหรือทานของวา่งและพบปะเพื่อนฝงู ส่วนใหญ่ช่วงเวลาการ
ด่ืมกาแฟจะไม่แน่นอน ร้านกาแฟของกลุ่มตวัอยา่งเลือกท่ีจะไปด่ืมหรือใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 
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ร้านสตาร์บคัส์ เพราะช่ืนชอบท่ีรสชาติของกาแฟมากท่ีสุด ส่วนในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ด่ืมกาแฟในร้านกาแฟจากต่างประเทศมากท่ีสุด คือ รสชาติของกาแฟ ลาํดบัรองลงมาคือสถาน
ท่ีตั้งสะดวกในการซ้ือ การบริการของพนกังานและมีราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณตามลาํดบั 
 ชนาภา ตรีวฒันา (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้การคัว่บด ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟคัว่บดของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ รสชาติ
ของความอร่อยของกาแฟ รองลงมาคือ บรรยากาศของร้านท่ีดี และการจดัตกแต่งร้านทีสวยงาม
ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟคัว่บดนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการโฆษณา 
ผูบ้ริโภคท่ีไดเ้คยใช้บริการร้านกาแฟคัว่บดและมีความช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ แบล็คแคนยอน 
รองลงคือ บา้นไร่กาแฟ และ สตาร์บคัส์ ในส่วนของการด่ืมกาแฟคัว่บดของผูบ้ริโภคนั้น คือ 
ความพึงพอใจกบัรสชาติเพื่อแก้ง่วงและเพื่อความสดช่ืนตามลาํดบัและจากท่ีได้ศึกษาคร้ังน้ี 
พบวา่ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการใชบ้ริการกาแฟคัว่บด 
 ณฐัพล เพชรวิสูตร (2550) ไดท้าํการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือกาแฟดอยชา้งของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม
จากนักศึกษามหาวิทยาลยั 90 ตวัอย่าง จาก 12 คณะ พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง
กาํลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 3,000 – 5,000 ต่อเดือน และ
วตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการร้านกาแฟดอยช้างคือ ด่ืมเพื่อลดอาการง่วงนอน โดยจะบริโภค
วนัละ 1 แกว้ ความถ่ีในการบริโภคจะอยูท่ี่ 3-4 คร้ังต่อเดือน ส่วนค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยูท่ี่ 51-100 
บาท ส่วนจะบริโภคกาแฟเย็น คาปูชิโน มากกว่ากาแฟร้อน ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด คือ รสชาติของกาแฟ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ความ
สะอาดภายในร้าน การแต่งกายของพนกังานท่ีสะอาดและการจดัทาํบตัรสมาชิก 
 วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองนครสวรรค ์พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูท่ี่ระดบัมาก แต่
ปัจจยัด้านส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คุณภาพและความปลอดภยัของกาแฟสด ปัจจยัด้านราคาท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ความสะอาดภายในร้านและบริเวณร้าน ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
การใหบ้ริการของพนกังาน 
 มณีรัตน์ น่ิมนวล (2551) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
กาแฟทรีอินวนัของผูบ้ริโภควยัทาํงานยา่นสีลม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านจะให้
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ความสําคญักับปัจจยัด้านการผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดบัมาก จากสมมติฐาน ท่ีระดบั 0.05 สามรถสรุปผลไดด้งัน้ี 1. 
กาแฟท่ีซ้ือ มีความสัมพันธ์ อายุ รายได้ อาชีพ และผลิตภัณฑ์ 2. ลักษณะการซ้ือกาแฟมี
ความสัมพนัธ์กบั อายุ รายได ้ระดบัการศึกษาสูงสุด และดา้นผลิตภณัฑ์ 3. สถานท่ีซ้ือกาแฟ มี
ความสัมพนัธ์กบั เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน อาชีพ และดา้นผลิตภณัฑ์ 4. จาํนวนในการซ้ือกาแฟ
ต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กบั อาชีพและ ผลิตภณัฑ์ 5.ประโยชน์ท่ีแสวงหาจากกาแฟทรีอินวนั มี
ความสัมพนัธ์กับ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาํหน่ายและด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด 6. ประเภทรสชาติ มีความสัมพนัธ์กบั เพศ อายุและอาชีพ 7. ความถ่ีใน
การซ้ือกาแฟโดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษาและดา้น
ผลิตภณัฑ์ และ 8. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือกาแฟต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กบั อายุ และดา้น
ผลิตภณัฑ ์
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
การรวบรวมข้อมูล 
 ประชาการและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวหรือกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรีซ่ึงในแต่ละวนัมีจาํนวน
ประชากรไม่แน่นอน (Infinite Population) ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงใชสู้ตร Cooper and 
Pamela (cooper and Pamela.1995)  ในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวน
ประชากร 

จากสูตร  n         =       
        

   
ตามสูตรท่ีกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นว่าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้กาํหนดสัดส่วน

ประชากร เท่ากบั 0.05มีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากการคาํนวณสูตร 385 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
400 ชุด ใช้วิธีแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) ให้ครบจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยจะเก็บกลุ่มตวัอย่างจากนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีเขา้มาซ้ือ
กาแฟโบราณและใชบ้ริการร้านกาแฟโบราณในตลาดร้อยปีสามชุกทั้งหมด 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถาม ได้

สร้างข้ึนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดจากขอ้คาํถามจะประกอบไปดว้ย แบบเปิดและ
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คาํถามปิดเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด ซ่ึงแบ่งจะเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี1 แบบสอบถามขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทัว่ไป ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

การเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงจะ

ประกอบไปดว้ย ปัจจยั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 7p (วดัระดบัแบบ อนัตรภาคชั้น (Interval Scale5 ระดบั)  ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามท่ี

เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียว

ในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี(วดัระดบัแบบ อนัตรภาคชั้น (Interval Scale 5 ระดบั) 

ส่วนท่ี 4  เป็นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี จังหวดั

สุพรรณบุรี ลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบปลายปิด ให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)   ค่าสถิติท่ีใช ้คือ 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีการนาํเสนอในรูปแบบตรารางประกอบเชิงอธิบาย เพื่อ
อธิบายขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียว และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณในตลาดร้อยปี
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statisics) 

  1. ค่าสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มเพื่อทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

  2. ค่าสถิติ One-Way ANOVA ใชท้ดสอบปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ค่า
ความแตกต่างระหว่างอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมี
ความแตกต่าง พฤติกรรม และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อของนกัท่องเท่ียวในตลาด
ร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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  3. สถิติ Pearson Correlation  (R) ใชเ้พื่อหาความสัมพนัธ์แปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบ ส่วนประสมทางการตลาด 7P   ท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0   มีอายุเฉล่ียระหวา่ง 21 – 
25 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 248 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.0 เป็นมีรายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน จาํนวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน132คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 
 ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู ้บ ริโภค พบว่า  ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ชอบบริโภครูปแบบเยน็ จาํนวน 373 คน คิดเป็นร้อย
ละ93.9 ประเภทของการเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ กาแฟเยน็ จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  
ชอบรสชาติของกาแฟโบราณท่ีมีรสชาติเขม้ขน้ จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 ความถ่ีใน
การด่ืมกาแฟโบราณต่อวนั 1-2ถว้ยหรือน้อยกว่านั้น จาํนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 คน 
ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านกาแฟโบราณในตลาดร้อยปีสามชุก ตํ่ากว่า 40 บาท 
จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 เหตุผลท่ีเลือกด่ืมกาแฟโบราณและใช้บริการร้านกาแฟ
โบราณในตลาดร้อยปีสามชุก อยากล้ิมลองกาแฟโบราณ จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ55.8 

ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑ์ด้านภาชนะบรรจุภณัฑ์มีความสะอาดถูกหลกัอนามยั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.925 ด้านราคาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความเหมาะสมกบั
ปริมาณของกาแฟโบราณ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.3150 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายบรรยากาศผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัในการตกแต่งร้านกาแฟท่ีมีเอกลกัษณ์ โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.3850 ดา้นส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการจดัรายการ
ส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลในตลาดร้อยปีสามชุกโดยมีค่าเฉล่ีย 3.8025 ในด้านบุคลากร
พนกังานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.3850 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับบรรยากาศภายในร้านมีกล่ินอายของกาแฟ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.3600 ด้าน
กระบวนการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการต้อนรับของ
พนกังานมีอธัยาศยัไมตรีโดยมีค่าเฉล่ีย 4.3950 
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 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาด
ร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400คน ให้
ความสําคญักบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ในระดบัสูงโดยค่าเฉล่ีย 4.3150 กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในดา้นภายหลงั
การซ้ือกาแฟโบราณท่านมีการประเมินส่ิงท่ีคาดหวงักับส่ิงท่ีได้รับจากการซ้ือ ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการซ้ือและประเมินการซ้ืออยา่งชดัเจน 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 

ตัวแปรอสิระ สถิติค่าทีใ่ช้ 
 

ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.734 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.143 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.006* ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.306 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.982 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 2 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
รูปแบบของกาแฟ    F-Test 0.942 ปฏิเสธ 

ประเภทของกาแฟ F-Test 0.023 ยอมรับ 

รสชาติของกาแฟ F-Test  0.002* ยอมรับ 

ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ F-Test 0.027 ยอมรับ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ 

F-Test 0.360 ปฏิเสธ 

ตัวแปรอสิระ สถิติค่าทีใ่ช้ 
 

ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เหตุท่ีเลือกด่ืมและใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ 

F-Test 0.083 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7p 
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ดา้นผลิตภณัฑ ์ r 0.000* ยอมรับ 

ดา้นราคา r 0.000* ยอมรับ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย r 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด r 0.000* ยอมรับ 

ดา้นบุคลากร r 0.000* ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพ r 0.000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ r 0.000* ยอมรับ 

*อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  
 
อภิปรายผล 
    ผลปัจจยัส่วนบุคคลเฉพาะดา้น ระดบัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 ระดบัการศึกษา จากผลการวจิยั พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง เป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิด

การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แตกต่างกนั เน่ืองจากระดบัการศึกษาหรือบุคคลท่ีมีระดบัสูงกวา่จะมีการเลือกบริโภคสินคา้ท่ีมี

คุณภาพมากกว่าบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีตํ่ากว่าหรือมีความสนใจในเร่ืองหลักเหตุผลมา

สนบัสนุน เพื่อนาํเหตุผลนั้นมาประกอบกาตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการร้านกาแฟโบราณ 

   ผลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด รสชาติของกาแฟ และความถ่ีในการด่ืมกาแฟ จากผลวิจยั

กลุ่มนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีตดัสินใจซ้ือกาแฟ

โบราณในตลาดร้อยปีสามชุกจะเลือกจากประเภทท่ีตนเองชอบ  รสชาติท่ีถูกใจ และทาํให้เกิด

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟโบราณ ซ่ึงดา้นพฤติกรรมมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการ

ตลาดและทาํใหเ้กิดความถ่ีในการด่ืมกาแฟในแต่ละวนัท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟโบราณ  

   ผลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7p จากการทดสอบสหพนัธ์ระหวา่งดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด7psและการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก 

จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ทุกดา้นดงัน้ี 
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 ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียว

ในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = 0.222) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุกในระดบั

ค่อนขา้งตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวใน

ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = 0.231) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุกในระดบัค่อนขา้ง

ตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = 0.377) ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี

สามชุกในระดบัค่อนขา้งตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = 0.175) ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี

สามชุกในระดบัตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวใน

ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = 0.340) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก ในระดบัค่อนขา้ง

ตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = 0.427) ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี

สามชุกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดา้นกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = 0.437) ซ่ึงมี
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ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักท่องเท่ียวในตลาดร้อยปี

สามชุกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 
1.   ร้านกาแฟโบราณ ควรนาํกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ส่วนประสมทางการตลาด7P 

มาเป็นตวัช่วยในการวางแผนในการทาํธุรกิจภายในร้านกาแฟโบราณ เพื่อสร้างกลยุทธ์และ

สามารถพัฒนาองค์ประกอบต่างๆของส่วนประสมทางการตลาด7P จนสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายหรือตอบสนองของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

2. จากขอ้เสนอแนะผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ร้านกาแฟโบราณในตลาดร้อยปี
สามชุก ควรท่ีจะอนุรักษห์รือคงอนุรักษไ์ม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือนัง่แลว้ไดรั้บรู้ถึง
บรรยากาศท่ีเก่าแก่และโบราณจริงๆ จึงสมควรท่ีจะอนุรักษต่์อไปไม่ใหห้ายไปจากประเทศไทย 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ฉะนั้นผูว้ิจยัท่ีจะทาํการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท่ี
จะทาํการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเก่ียวกบัความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟโบราณในตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีเชิงลึกและมีความละเอียดมากยิง่ข้ึน   
 2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีส่วนประสมทางการตลาด ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํการวิจยั
คร้ังต่อไป สามารถวจิยัถึง ความพึงพอใจ การับรู้ หรือ ทศันคติ ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือกาแฟโบราณของนกัท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุก เพื่อเป็นการต่อยอดสําหรับใชเ้ป็นแนว
ทางการพฒันากลยทุธ์ต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือบ้านจัดสรรของผู้บริโภค                                                                                   
ในเขตมนีบุรีจังหวดักรุงเทพมหานคร 

Factor Effecting Decision of Housing Estate Purchasing in Consumer 
In Min Buri District, Bangkok Province 

 

ขนิษฐา  พวงมณี1     ผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกสร2 
หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีน
บุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  ด้านลกัษณะทางกายภาพ ของบา้นจัดสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคใน
เขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  SPSS โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาอธิบาย ค่าความถ่ี (Frequency) และสัดส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง โดยใช้วิธี 
ANOVA (t-test  F-test ) และ Multiple regression analysis : MRA และค่าวดัการกระจายความ
คลาดเคล่ือนเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ผลการวิจยั
ปรากฏดงัน้ี 
 ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 
30,000 บาท 

สมมุติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรรไม่แตกต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
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การจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ มีผลกบัการตดัสินใจ ซ้ือบา้นจดัสรร อยา่งมีนยัสาํคญั 
ค าส าคัญ: บา้นจดัสรร  การตดัสินใจซ้ือ 
ABSTRACT 
 The study of Factor Effecting Decision of Housing Estate Purchasing in Consumer 
In Min Buri District, Bangkok Province had objectives; 1) to study individual factor, gender, 
age, status, education levels, occupation, income averaging of the consumer in Min Buri 
District, Bangkok Province, 2) to study marketing mix, products, prices, channel of 
distribution, promotions, personality, services and physical description of Housing Estate in 
Min Buri District, Bangkok Province, and 3) To study factor effecting decision of Housing 
Estate Purchasing, in Consumer in Min Buri District, Bangkok Province. A sample was 
selected from 400 citizens who live in Min Buri district, Bangkok province. The research 
tools were questionnaires. Data was analyzed using SPSS program, Descriptive Statistics 
with frequency, percentage, mean and standard deviation and Inferential Statistics with 
ANNOVA (T-test), and Multiple regression analysis: MRA, measurement of error 
propagation for correlation analysis at 0.05 levels. 
   The findings indicated that almost of gender was female between 26-30 years old, 
they had bachelor degree, their occupation was officer and average income was lower or 
equal 30,000 Baht. 
  Hypothesis 1, the individual factor which was age, status, education, occupation, 
average income was different, there was house purchasing decided.  Hypothesis 2, the 
marketing mix which products, prices, channel of distribution, promotions, personality, 
services and physical description was affected to Housing Estate purchasing decision of 
significance. 
Definitions: Housing Estate, Purchasing Decision 
 
บทน า 

ธุรกิจบา้นจดัสรรถือไดว้า่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกิจ เป็นธุรกิจท่ีมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีความหลากหลายในตนเอง มี
หน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผูรั้บเหมา 
สถาปนิก วิศวกร รวมไปถึงธนาคารพาณิชยต่์างๆ ทาํให้ธุรกิจบา้นจดัสรรมีผลต่อเน่ืองต่อภาค
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เศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกหลายสาขา ธุรกิจบา้นจดัสรรจึงถือเป็นภาคเศรษฐกิจนาํ (Leading Sector) ท่ี
สําคญัสําหรับภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) และภาคการเงิน (Money Sector) เพราะเป็นทั้ง
ปัจจยัและเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการผลิต และการลงทุนของประเทศไทย โดยเป็นผลการผลิตของ
ภาคการก่อสร้าง และเป็นผูบ้ริโภคของภาคการผลิต  

เน่ืองจากธุรกิจบา้นจดัสรร เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนสูง และถือเป็นสินทรัพย์ทุนท่ี
สาํคญั ทาํใหธุ้รกิจบา้นจดัสรรมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเงิน ทั้งตลาด
ทุนและตลาดเงิน จะเห็นไดว้่าเม่ือใดก็ตามท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตวั ธุรกิจบา้นจดัสรรมีการ
เติบโตตามไปดว้ยไม่ว่าจะเป็น บา้นเด่ียว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ อาคารสํานกังาน เพื่อตอบสนอง
การขยายตวัของธุรกิจ และความตอ้งการท่ีสูงข้ึน  

แนวโน้มสําหรับธุรกิจบา้นจดัสรร ในส่วนท่ีเพิ่มข้ึน น่าจะเป็นโครงการบา้นจดัสรร
ขนาดเล็ก เน่ืองจากในปัจจุบนัผูป้ระกอบการยงัติดขดัปัญหาในเร่ืองของการขอสินเช่ือ และขอ้
กฎหมายจดัสรรท่ีมีความเข้มงวดข้ึน ทาํให้การจดัทาํโครงการบ้านจดัสรรในปัจจุบนัและ
อนาคต มีขนาดท่ีเล็กลงโดยเร่ิมจากพฒันาพื้นท่ีขนาด 30-40 ไร่ ใหญ่สุดก็ประมาณ 80-90 ไร่ 
ทั้งน้ีหากมีการพฒันาโครงการจดัสรรท่ีมีพื้นท่ีเกิน 100 ไร่ต่อโครงการ ก็จะตอ้งดาํเนินเร่ืองให้
ผา่นส่ิงแวดลอ้มก่อน จึงจะดาํเนินการได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งหาแนวทางและรูปแบบ
ในการพฒันาโครงการคือ 1.  ในอนาคตรูปแบบของโครงการบา้นจดัสรรมีขนาดพื้นท่ีไม่ใหญ่
มากนกั 2. การเนน้เร่ืองของพื้นท่ีส่วนกลางไม่วา่จะเป็นการจดัทาํซุ้มบริเวณทางเขา้โครงการ 
สโมสร สถาปัตยกรรม ความหรูหรา บรรยากาศ ความร่มร่ืนเหมือนรีสอร์ท เพื่อสร้างความ
ประทบัใจให้กบัลูกคา้ 3. ส่วนประกอบของรูปแบบบา้นในอนาคตผูป้ระกอบการจะตอ้ง
คาํนึงถึงประโยชน์ในการใชส้อยพื้นท่ีภายในบา้น บา้นท่ีมีผูสู้งอายุ เพราะจาํนวนประชากรจะ
เพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั ดงันั้นในอีกระยะเวลา 10-15 ปีขา้งหน้า บา้นจะตอ้งมีห้องสําหรับผูใ้หญ่ มี
ห้องนํ้ าท่ีปลอดภยั สะดวก การปรับเปล่ียนส่วนประกอบของห้องคนรับใช้น้อยลงไป ด้าน
เทคโนโลยท่ีีนาํมาก่อสร้างหลกัๆ จะเป็นระบบการก่อสร้างสาํเร็จรูป 

ธุรกิจบา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนัโครงการบา้นจดัสรรมีจาํนวนลดลง 
หากมีการพิจารณาตวัเลขการจดทะเบียนของโครงการบ้านจดัสรรในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่านมา 
สัดส่วนของตวัเลขการจดทะเบียนมีจาํนวนลดลงเร่ือยๆ ซ่ึงเปรียบเทียบกับสัดส่วนการจด
ทะเบียนของคอนโดมิเนียมทีมีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึน ปัจจยัท่ีส่งผลทาํให้สัดส่วนตวัเลขจดทะเบียน
บา้นจดัสรรลดน้อยลงมาจากสาเหตุดงัน้ี 1. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 2. การ
พฒันาสาธารณูปโภคของภาครัฐ 3. ขนาดครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีขนาดเล็กลง 4. การ
ขอกู้สินเช่ือกบัธนาคารเพื่อจดัทาํโครงการท่ีอยู่อาศยัมีความเขม้งวดมากข้ึน ปัจจยัท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดอาจทาํให้โครงการบา้นจดัสรรมีจาํนวนลดลง แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัขนาดกลาง และ
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ขนาดใหญ่ในปัจจุบันต่างก็มียอดขายท่ีดีข้ึน เพราะว่าผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ก็ยงัมีความ
ต้องการบ้านเด่ียวท่ีมีพื้นท่ีว่างเพื่อทําสวน และสนามสําหรับให้ลูกหลานเล่น ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการท่ียงัทาํโครงการบา้นจดัสรรก็ยงัสามารถขายไดดี้ 

สําหรับทิศทางในอีก 3 ปีขา้งหนา้ (ปี 2558 - 2560)  คาดวา่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัไทย ยงัมี
โอกาสขยายตวัไดอี้กมาก เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ท ําให้มีการร่วมกันทางเศรษฐกิจกิจของประเทศไทยในเขตอาเซียนมากข้ึน และเม่ือ
เปรียบเทียบประเทศในกลุ่ม AEC ทั้งหมด ประเทศไทยมีความน่าสนใจในระดบัตน้ๆ ประกอบ
กบัสภาพแวดลอ้มโดยรวม เอ้ือต่อการท่ีจะคนต่างชาติเขา้มาใชป้ระโยชน์ในแง่การพกัผอ่น การ
อยู่อาศัย การลงทุน ซ่ึงจะส่งผลทาํให้มีการขยายตัวในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านผูบ้ริโภค โดยจะมีผูบ้ริโภคในกลุ่มคนต่างชาติเขา้มามากข้ึนการเติบโต
ของท่ีอยูอ่าศยัจะขยายตวัไปสู่เมืองใหญ่ๆ รูปแบบการอยูอ่าศยัในอนาคตจะมีการเปล่ียนไปจะ
เนน้ในเร่ืองของการทาํท่ีอยูอ่าศยัในเชิงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังานและความ
ปลอดภยัมากข้ึน ขนาดของครอบครัวในเมืองไทยจะไปในทิศทางท่ีเล็กลง ท่ีอยูอ่าศยัจะมีขนาด
ยูนิคเล็กลง แต่มีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน ดังนั้นผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคจะต้องเขา้ใจ
สภาพแวดลอ้มท่ีจะเปล่ียนไป และปรับตวัให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอีกไม่ก่ีปีนบัจากน้ีไป  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความสนใจและตอ้งการศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรี จังหวดักรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ สําหรับผูป้ระกอบการ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถนาํขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข ให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีคิดจะเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ในอนาคตต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบา้นจดัสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีน

บุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐานของการวจัิย 
  1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไดด้้วย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษา และ
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้น
ช่องทางในการจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการให้บริการ, 
ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตมีนบุรี จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร         
ขอบเขตการวจัิย 

1.  ดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคบา้นจดัสรร ในเขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2.  ดา้นระยะเวลา ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
3.  ดา้นเน้ือหาการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค ในเขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1.  ได้ทราบรายละเอียดปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ในเขตมีนบุรี จังหวดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลในการไปปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของโครงการบา้น
จดัสรร ใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.  ได้ทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงแกไ้ข ในการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดต้รง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

3.  ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตมีนบุรี จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขและปรับเปล่ียนปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด เพื่อใหก้ารตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรไดเ้ร็วข้ึน 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ธุรกิจบา้นจดัสรร  หมายถึง  การลุงทุนดา้นการจดัการท่ีดิน (Land  subdivision)  โดย
แบ่งท่ีดินออกเป็นแปลงยอ่ยๆ เพื่อสร้างบา้นจดัสรรขายให้แก่ผูบ้ริโภค พร้อมกบัจดัให้มีระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามสมควร ซ่ึงมีทั้งลกัษณะของการขายสด
และผอ่นชาํระแตกต่างกนัออกไป 

ส่วนประสมทางการตลาด   หมายถึง  เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนาํมาใช ้เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกวา่ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
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  การตดัสินใจเลือกซ้ือ  หมายถึง  กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยูซ่ึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ
อยูเ่สมอในชีวิตประจาํวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดั
ของ สถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาดสามารถทาํความเขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค การ
กระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  การตดัสินใจและกระทาํการใดๆ ของผูบ้ริโภคใน
สภาวการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน ดา้นการซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เพื่อการ
บริโภคส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อการผลิตหรือนาํไปขายต่อ 

 
กรอบแนวคิดงานวจัิย 
ตัวแปรต้น                                                                                  ตัวแปรตาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
-ผลิตภณัฑ ์
-ราคา                                                                                                  การตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรร 
-ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
-การส่งเสริมการตลาด 
-ดา้นบุคลากร 
-ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
-ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้นําเสนอหลักการ และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการวจิยั ประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 219) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

(Buyingdecision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จากการสํารวจ
รายงานของผูบ้ริโภคจาํนวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 5 
ขั้นตอน คือ 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิง
กระตุน้ภายในและภายนอก เช่นความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บปวด 
ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) ความตอ้งการท่ีเป็นความ
ปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา(Psychological needs) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึง
ระดับหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีต ทาํใหเ้ขารู้วา่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกล้กบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการคน้หาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งมากข้ึนแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ
เลือก 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล
มาแลว้จากขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
3.2 ผูบ้ริโภคจะใหน้ํ้าหนกัความสําคญัสําหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั นกัการ

ตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัลาํดบัสาํหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือของ

ผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
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3.4 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผา่นกระบวนการประเมินผลเร่ิมตน้
ดว้ยการกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีเขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ตราต่างๆ 

4.  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเขาชอบ
มากท่ีสุด   และปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งประเมินผลพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ 3 
ประการ คือหลงัจากประเมินทางเลือก ก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือ และเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อ
สินคา้หรือบริการแลว้ พฤติกรรมหลงัการซ้ือบางอยา่งก็จะตามมา เช่น อาจซ้ือเพิ่มข้ึน หรืออาจ
ประเมินการซ้ือท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือไปแลว้ ในหลายกรณี เม่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการอย่างหน่ึง
อยา่งใดไปแลว้ ก็จะทาํใหแ้รงดลใจ ทาํใหเ้กิดการซ้ือสินคา้หรือบริการอีกอยา่งตามมา 

อดุลย ์ จาตุรงกุล (2546 : 170) ไดใ้ห้ความหมาย การตดัสินใจซ้ือวา่เป็นกระบวนการ
ตดัสินใจขององคก์รโดยกาํหนดความตอ้งการของสินคา้และบริการท่ีตอ้งซ้ือแลว้ระบุ ประเมิน
และเลือกตรายีห่อ้และผูข้ายรายต่างๆ 

ทิพยว์ลัย ์สีจนัทร์และคณะ (2546 : 110) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือก
มาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งมีทางเลือกหลายๆ ทางเลือกเกิดข้ึนก่อน แลว้นาํมา
เปรียบเทียบกนัจนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้นั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู ่4 ตวั

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด (Kotler 1997, อา้ง
ถึงในชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63) ใหค้วามหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของตลาด
บริการจะมีความแตกต่างกันออกไปกล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึง พนักงาน กระบวนการ
ใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนนั้นเป็นปัจจยัในการส่งมอบบริการ ดั้งนั้น
ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดว้ย 7’Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Payne 1993, อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63-81) 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อภิรัทธ  วงศป่ั์น (2555:บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี
ส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือบ้านจากโครงการบา้นจดัสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
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จากโครงการบา้นจดัสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จงัหวดัเชียงใหม่ในภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก 
โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเช่นเด่ียวกนั  

ยุทธพงษ์  สอนเจริญกุล (2556:บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง 
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในนิคม
อุตสาหกรรมปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

ชยัเกียรติ  สิงหวรกุล  (2552 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือบา้นเด่ียวของโครงการบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจากโครงการบา้น
จดัสรร ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

ภิมลภรณ์  แสงลี  (2547 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ ผลการศึกษา ผูเ้ขา้เยี่ยมโครงการท่ีมี
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัว แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือโครงการบ้านจดัสรรไม่แตกต่างกัน  ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจากโครงการบา้นจดัสรร ภาพรวมอยูท่ี่
ระดบัมาก โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

พงศ์ภคัธนา  วงศ์ไชยลึก  (2555:บทคัดย่อ)  ได้ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการซ่ือจากโครงการบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ณัฐพร  ศิริสานต ์ (2555 : บทัคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตอาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภฐัฬเดช  มาเจริญ (2555 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น 

อญัชนา  ทองเมืองหลวง (2554 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ี
มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ ซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัพฤกษา เรียลเอสเตทจาํกดั (หมาชน) 

เพญ็ประภา  ทาใจ (2556:บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

อุบล  รองพล (2554 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ี
มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร อาํเภอเมือง จงัหวดั
ชุมพร 
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วธีิด าเนินการวจัิย  
3.1   ลกัษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรรในเขตมีนบุรี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใน
กรณีทราบขนาดประชากร โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  (Taro Yamance ) โดยให้มีความ
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 399 ใช้
แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

 
3.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและนาํมาประยุกต์เป็นลกัษณะและข้อคาํถามในแบบสอบถาม ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน จํานวนแบบสอบถามทั้ งหมด 400 ชุด และได้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามโดยทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งทาํการตอบ แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ไดค้่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Relibility Cronbach’s  Alpha) 0.93 

 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  
F-test  และ MRA 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 30,000 
บาท  

2.  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี จังหวดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสําคญัต่อการซ้ือบา้นจดัสรรใน
ระดับมาก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
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บุคลากรมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นบุคลากร มารยาท บุคลิกภาพและอธัยาศยั
ของพนกังานขาย  อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ/
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้าน อยู่ในระดับมาก อนัดับสาม ด้านกระบวนการให้บริการ
กระบวน การสร้างบา้นมีขั้นตอนชดัเจน น่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัส่ี ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ความสะอาดเรียบร้อยภายในโครงการ อยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัห้า ดา้นราคา ราคาของ
บา้นถูกกวา่กบับา้นมีลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัหก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด การแจกของแถม เช่นการแต่งสวน, การตกแต่งภายใน,แอร์, ซ้ือบา้น
แถมรถยนต์ อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลทาง อินเตอร์เน็ตได ้อยูใ่นระดบัมาก  

3.  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือซ้ือ
บ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี จังหวดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม กระบวนการตดัสินใจซ้ือบ้านจัดสรร มีความสําคัญต่อการซ้ือบ้าน
จดัสรร ในระดบัมาก โดยกระบวนการตดัสินใจท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด ต่อการซ้ือบา้นจดัสรร 
คือ ขั้นตอนการประเมินทางเลือก เปรียบเทียบขอ้มูล คือศกัยภาพของทาํเลท่ีตั้งโครงการก่อน
ทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือ  และมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจัดสรร ในระดับมาก  
รองลงมาคือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ คือตดัสินใจซ้ือเพราะทาํเลท่ีตั้งโครงการ/เดินทางสะดวก
โดยมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในระดบัมาก อนัดบัสาม คือขั้นตอนการรับรู้
ถึงความตอ้งการ คือตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คงในชีวิตโดยมีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในระดบัมาก อนัดบัส่ี คือขั้นตอนความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ คือพึง
พอใจในคุณภาพท่ีอยูอ่าศยั โดยมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ในระดบัมาก และ
อนัดบัสุดทา้ย คือขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล คือก่อนเขา้ชมโครงการท่านหาขอ้มูลรายละเอียด
โครงการจากเวบ็ไซต์โครงการก่อนเขา้ชม  โดยมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร 
ในระดบัมาก  
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโครงการบ้านจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  
ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลกบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร 

ค่านยัสาํคญั  Sig ย อ ม รั บ
สมมติฐานการ
วจิยั 

ไ ม่ ย อ ม รั บ
สมมติฐานการ
วจิยั 

เพศ 0.586  x 
อาย ุ 0.263  x 
สถานภาพ 0.556  x 
ระดบัการศึกษา 0.153  x 
อาชีพ 0.087  x 
รายไดต่้อเดือน 0.197  x 
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อ
ทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ดา้นการส่งเสริม การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ท่ีมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร สมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้าน
จดัสรร 

                                                 
                                                   ค่าสัมประสิทธ์ิ 

       B   Std. Error   Beta (β) t-value t-prob 
ค่าคงท่ี 1.503 0.188  8.012 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.086 0.051 0.082 1.695 0.091 
ดา้นราคา 0.096 0.042 0.105 2.286   0.023* 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.098 0.043 0.096 2.304 0.022* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.092 0.047 0.094 1.975 0.049* 
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ดา้นบุคลากร/พนกังาน 0.250 0.050 0.268 4.951 0.000* 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.046 0.051 0.050 0.908 0.364 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.255 0.043 0.264 5.979 0.000* 
F-Value   = 61.829 ,  F-Prob  =  0.000 ,  R = 0.724 ,  R Square  = 0.525, 
R Square Adjusted = 0.516  , Std. Error of the Estimate = 0.44356 

* มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
 
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้าน
จดัสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 และมีตวัแปรท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มี 5 ตวัแปร ท่ีมีค่า
นยัสําคญั น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการคน้ควา้อิสระ เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน
เขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดข้อ้สรุปท่ีน่าสนใจหลายประการดงัน้ี 

1.จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 30,000 บาท การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพร  ศิริ
สานต์  (2555 : บทคดัย่อ) ,เพ็ญประภา  ทาใจ (2556:บทคดัย่อ) ,พงศ์ภคัธนา  วงศ์ไชยลึก  
(2555:บทคดัยอ่) ,อญัชนา  ทองเมืองหลวง (2554 : บทคดัยอ่)   

2.  จากผลการศึกษาพบว่า ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การพิจารณาเลือกซ้ือบ้านจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบุคลากร มารยาท บุคลิกภาพและอธัยาศยัของ
พนักงานขาย อยู่ในระดบัมากมากท่ีสุดรองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพและมาตรฐานของ
วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้น อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัสาม ดา้นกระบวนการให้บริการ 
กระบวนการสร้างบา้นมีขั้นตอนชดัเจน น่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัมาก อนัดบัส่ี ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ความสะอาดเรียบร้อยภายในโครงการ อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัห้า ดา้นราคา ราคาของ
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บา้นถูกกวา่กบับา้นมีลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัหก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด การแจกของแถม เช่นการแต่งสวน, การตกแต่งภายใน,แอร์, ซ้ือบา้น
แถมรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบัสุดทา้ย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได้ อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นบุคลากรมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรี
จงัหวดักรุงเทพมหานครมากท่ีสุด โดยหากพนกังานขายมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมารยาทและอธัยาศยั
ท่ีดี มีความเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อเยีย่มชมโครงการ มีความรู้เก่ียวกบับา้นภายในโครงการ 
มีความรวดเร็วในการตอบสนองกบัลูกคา้ ถา้ผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรมีการฝึกอบรมพนกังาน
ขายให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ตลาด และมีเทคนิคการขายท่ีดี จะสามารถ
ทาํยอดขายไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงลูกคา้จะช่ืนชอบพนกังานขายท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี และ
จะซ้ือกบัพนกังานขายท่ีมีความรู้ สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ได ้อาจทาํให้มีการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิด
ทฤษฎีของ (Payne 1993, อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63-81) กล่าววา่ บุคลากร 
พนักงานจะประกอบดว้ยบุคลากรทั้งหมดในองค์กรท่ีให้บริการนั้น ซ่ึงจะรวมตั้งแต่เจา้ของ 
ผูบ้ริหาร พนักงานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 
เจา้ของและผูบ้ริหารมีส่วนสาํคญัอยา่งมากในการกาํหนดนโยบายในการให้บริการ การกาํหนด
อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดบั กระบวนการในการให้บริการ
รวมถึงการแกไ้ขปรับปรุงการให้บริการ ส่วนพนกังานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลท่ีตอ้งพบปะและ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้โดยตรง และพนกังานในส่วนสนบัสนุนก็จะตอ้งทาํหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน
ดา้นต่างๆ ท่ีจะทาํใหก้ารบริการนั้นครบถว้นสมบูรณ์ แต่ถึงแมว้า่ดา้นบุคลากรจะมีความสําคญั
ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานครมากท่ีสุด แต่
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ ก็เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรจะมองขา้มไป
ไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ีหากมองการคน้พบของการศึกษาคร้ังน้ี ยงัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ดงันั้น
การทาํการตลาดของบา้นจดัสรรจึงไม่ควรท่ีจะเน้นดา้นใดดา้นหน่ึงจนละเลยความสําคญัของ
การตลาดดา้นอ่ืนๆ ไปจนหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ (Kotler 1997, อา้งถึงในชยั
สมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ให้ความหมายวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกต่างกนัออกไปกล่าวคือ จะตอ้งมีการ
เน้นถึง พนกังาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนนั้นเป็น
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ปัจจยัในการส่งมอบบริการ ดั้งนั้นส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดว้ย 
7’Ps ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนักงาน 
กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ยทุธพงษ ์ สอนเจริญกุล (2556 :บทคดัยอ่) ,ภิมลภรณ์  แสงลี  (2547 : บทคดัยอ่)  ,
อภิรัทธ  วงศป่ั์น (2555:บทคดัยอ่) ,ชยัเกียรติ  สิงหวรกุล  (2552 : บทคดัยอ่)  พบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจากโครงการบา้นจดัสรร ภาพรวมอยูท่ี่
ระดบัมาก โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

3. จากผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมกระบวนการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร มี
ความสาํคญัต่อการซ้ือบา้นจดัสรร ในระดบัมาก โดยกระบวนการตดัสินใจท่ีมีความสําคญัมาก
ท่ีสุดต่อการซ้ือบา้นจดัสรร คือขั้นตอนการประเมินทางเลือก คือเปรียบเทียบขอ้มูลศกัยภาพ
ของทาํเลท่ีตั้งโครงการก่อนทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือ รองลงมาคือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ คือ
ตดัสินใจซ้ือเพราะทาํเลท่ีตั้งโครงการ/เดินทางสะดวก อนัดบัสาม คือขั้นตอนการรับรู้ถึงความ
ตอ้งการ คือต้องการความปลอดภยัและความมัน่คงในชีวิต อนัดับส่ี คือขั้นตอนความรู้สึก
ภายหลงัการซ้ือ คือพึงพอใจในคุณภาพท่ีอยู่อาศยั  และอนัดบัสุดทา้ย คือขั้นตอนการคน้หา
ขอ้มูล คือก่อนเขา้ชมโครงการท่านหาขอ้มูลรายละเอียดโครงการจากเวบ็ไซตโ์ครงการก่อนเขา้
ชม โดยมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการตดัสินใจท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดต่อการซ้ือบา้นจดัสรร คือขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก คือเปรียบเทียบขอ้มูลศกัยภาพของทาํเลท่ีตั้งโครงการก่อนทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือ  มี
การเปรียบเทียบแบบบา้นของแต่ละโครงการท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัก่อนท่ีจะทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
มีการเปรียบเทียบราคาบา้นกบัโครงการอ่ืนก่อนทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือ และมีการเปรียบเทียบ
ช่ือเสียงบริษทั/โครงการก่อนทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ทิพย์
วลัย ์ สีจนัทร์และคณะ (2546 : 110) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือกมาเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา ซ่ึงต้องมีทางเลือกหลายๆ ทางเลือกเกิดข้ึนก่อน แล้วนํามา
เปรียบเทียบกนัจนได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อดุลย ์จาตุรงกุล (2546 : 170) ไดใ้ห้ความหมาย การตดัสินใจ
ซ้ือว่าเป็นกระบวนการตดัสินใจขององค์กรโดยกาํหนดความตอ้งการของสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งซ้ือแลว้ระบุ ประเมินและเลือกตรายี่ห้อและผูข้ายรายต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
ของ คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการท่ีผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจ
ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย 
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กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มา และ
สุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

4. จากสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรีจงัหวดั
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค
ในเขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ภิมลภรณ์  แสงลี  (2547:บทคดัยอ่ )  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์  พบวา่ ผูเ้ขา้เยี่ยมโครงการท่ีมีเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรรไม่แตกต่างกนั  

5. จากสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธพงษ ์ สอนเจริญกุล 
(2556:บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในนิคม
อุตสาหกรรมปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง 
อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรพิจารณาใหค้วามสาํคญั
กบัคุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างเพื่อใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมนัและมนั
ใจในตวัสินคา้ 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรมีการพิจารณาให้ความใน
เร่ืองของการตั้งราคาของบา้นใหม่เหมาะสมเพราะจากกลุ่มตวัอย่างจะให้ความสําคญักบัราคาของ
บา้นถูกกวา่กบับา้นมีลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการควรพิจารณา
เพิ่ม 
ช่องทางการจดัจาํหน่ายทางดา้นอินเตอร์เน็ตให้เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีลูกคา้สามารถติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา มีเจา้หนา้ท่ีค่อยใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ไดต้ลอด เพราะจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะ
ใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายทางอินเตอร์เน็ตมากกวา่ช่องทางอ่ืน 
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 4.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูป้ระกอบการควรพิจารณา
เพิ่มการส่งเสริมทางการตลาด โดยมีการนาํของแถมมาเป็นส่วนกระตุน้ใหเ้กิดยอดขายเพิ่มข้ึน 
 5.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการควรมีการพิจารณาให้มีการ
ฝึกอบรมให้พนักงานขายมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ มีการให้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับบ้านจดัสรรให้พนักงานขายทุกเดือน เพื่อท่ีพนักงานจะได้มีความรู้ความสามารถและ
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 6.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบการควรให้
ความสาํคญักบักระบวนการสร้างบา้นใหมี้ขั้นตอนชดัเจน น่าเช่ือถือ 
 7.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ผู ้ประกอบการควรให้
ความสาํคญัในเร่ืองความสะอาดเรียบร้อยภายในโครงการ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 

1.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในช่วงท่ีเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมาเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจใหไ้ดรั้บการตอบรับจากลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

2.  ควรมีการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการหลงัการขายบา้นจดัสรรใน
เขตมีนบุรีจงัหวดักรุงเทพมหานครเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพื่อนําไป
ปรับปรุงการบริการหลงัการขายใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือบา้นจดัสรรในเขตมีนบุรีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกใช้บริการร้านอาหารทะเล 
กรณศึีกษา ร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษ์ใต้ เขตหาดแม่ร าพงึ 

อ าเภอเมอืง จังหวดัระยอง 
MARKETING MIX FACTORS CHOOSING OF SEAFOOD  RESTAURANT SERVICE: A 

CASE STUDY OF JAEPORN-PAKTAI SEAFOOD RESTAURANT IN MAE 

RAMPHUENG BEACH AREA, MUANG DISTRICT, RAYONG PROVINCE 

ณฐัฐิรา วเิชียรลํ้า ¹  ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร ² 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารทะเล  กรณีศึกษา ร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษใ์ต ้เขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง         เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษใ์ต ้เขตหาด

แม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) และสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มตวัอย่าง (T-test) 

ทดสอบค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม (F-test) ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ (Multiple Comparison) โดย

วธีิการของ Least Square Difference (LSD) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) 

ผลการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียบุคคลต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีสถานภาพ 

แต่งงาน/สมรส มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเฉล่ียในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร/พนกังาน ตามลาํดบั และปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัเฉล่ียในระดบัมาก ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการตดัสินใจใช้บริการ  ด้านการ

ประเมินทางเลือก  ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ตามลาํดบั ยกเวน้ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ

ใหค้วามสาํคญัเฉล่ียในระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคดา้นเพศ อายุ การศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียบุคคลต่อเดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร

ทะเลท่ีไม่แตกต่างกนั  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล ยกเวน้ดา้นราคาไม่มีอิทธิพลในการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล  

คาํสาํคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด,ร้านอาหารทะเล 

ABSTRACT 

The study of Marketing mix factors choosing of seafood restaurant service: A case 

study of Jaeporn-paktai seafood restaurant in Mae Ramphueng Beach area, Muang district, 

Rayong province. The purposes of this study were: 1) to study personal factor of consumer, 

2) to study marketing mix factors, 3) to decision factor in choosing services. By sampling 

group in this study such as population which were a customer and choose Jaeporn-paktai 

seafood restaurant in Mae Ramphueng Beach area, Muang district, Rayong province total 

400 samplings. By using questionnaire was a implement to keep data, using simple random 

sampling method and using statistics analysis such as statistic descriptive, percentage, mean 

and standard deviation. Inferential statistics mean test 2 sampling group (T-Test), mean test 

more than 2 sampling group (F-test), multiple comparison by the method of least square 

difference (LSD) and recession analysis by multiple liner regression (MRA).   



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

574 

 

 The findings showed, the most of samplings was a female who had age between 20 – 

30 years old, graduated in bachelor degree, salary per month more than 50,000 baht, status 

married, occupation as personal business. Marketing mix factors was found the most of 

sampling group emphasis mean in high of product, place, physical evidence, process, price, 

promotion and people respectively. Factor affecting decision was found the most of sampling 

group emphasis mean in high of problem recognition, servicing decision, evaluation of 

alternatives, information search respectively except post purchase evaluation. After using 

services emphasis mean in medium level. 

 Hypothesis result, the findings showed personal factor of customer in gender, age, 

education level, salary per month, status, occupation which were different, decision to choose 

servicing with seafood restaurant was not different and marketing mix factors in product, 

place, promotion, people, physical evidence, process were influent to choose services seafood 

restaurant except pricing was not influent in choosing services seafood restaurant. 

 

KEYWORDS : MARKETING  MIX  FACTORS , SEAFOOD RESTAURANT 

บทน า 

อุตสาหกรรมร้านอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์

จึงเกิดการพฒันาอุตสาหกรรมร้านอาหารข้ึนเร่ือยตามกาลเวลา มีหลายปัจจยัท่ีเขา้มามีบทบาท

สําคัญต่อการกาํหนดทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมร้านอาหาร ได้แก่ แนวโน้มของ

จาํนวนประชากรโลกท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปีทาํให้มีการเลือกรับประทานอาหารท่ีมากข้ึนและ

แตกต่างกนั วถีิการดาํเนินชีวติของคนท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํให้เกิดการเลือกรับประทานอาหารท่ี

เปล่ียนไปจากเดิม การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทาํให้วฒันธรรมการรับประทาน

อาหารท่ีแปลกจากเดิม สภาพแวดล้อมท่ีสับสนวุ่นวายส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ

รับประทานอาหารท่ีแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มเดิม ส่งผลให้ร้านอาหารจะตอ้งทาํกลยุทธ์และ

วางแผนพร้อมรับมือกบัผูป้ระกอบการรายใหม่และรายเก่าท่ีจะเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรม
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ร้านอาหาร รวมทั้งตอ้งมีการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพร้านอาหารเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดอยู่

ตลอดเวลา   

ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหารขยายตวัเพิ่มมากข้ึนทั้งในระดบัประเทศและระดับ

นานาชาติเพราะ ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารมากข้ึนและแตกต่างกัน ผูบ้ริโภคเลือก

รับประทานอาหารท่ีแปลกใหม่หรือเปล่ียนไปจากเดิม ปัญหาความเร่งรีบในชีวติทาํให้ไม่มีเวลา

ในการประกอบอาหารท่ีบ้าน ต้องการเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทาน ต้องการ

รับประทานอาหารนอกบา้น ส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งบริหารและการจดัการอาหารให้มี

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการสั่งซ้ือวตัถุดิบ การวิเคราะห์ตน้ทุนอาหาร การประมาณการ

ยอดขาย การวางแผนจัดทําเมนู การจัดการส่งเสริมการขาย เทคนิคการให้บริการ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและนาํมาซ่ึงรายไดพ้ร้อมประสบความสาํเร็จทางธุรกิจ  

จงัหวดัระยองมีทะเล ชายหาดทะเล ทาํให้มีผูป้ระกอบการเปิดร้านอาหารทะเลข้ึน

เร่ือยๆ ร้านอาหารทะเลเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากตามเขตต่างๆในจงัระยอง อาทิเช่น หาดแม่รําพึง

หาดแหลมแม่พิมพ ์ชายหาดพลา ชายหาดนํ้ าริน ชายหาดสนกระซิบ ชายหาดสุชาดา ชายหาด

ก้นอ่าว และในเกาะเสม็ด ซ่ึงร้านอาหารทะเลเขตต่างๆในจังหวดัระยองมีทั้ งร้านท่ีเปิด

ใหบ้ริการและสามารถดาํรงอยูไ่ดแ้ต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร ผูป้ระกอบการบางราย

ปิดกิจการลงเพราะขาดทุน เกิดจากท่ีตั้งร้านอาหารทะเลไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก ไม่ไดรั้บความนิยม

จากผูบ้ริโภค ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้แตกต่างจากเขตหาดแม่รําพึงเป็น

แหล่งร้านอาหารทะเลท่ีคนไทย ชาวต่างชาติ และนกัท่องเท่ียว เขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารทะเล

เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากหาดแม่รําพึงเป็นท่ีนิยมของคนชอบอาหารทะเล มีร้านอาหารทะเล

ตลอดแนวหาดเป็น 10 กิโลเมตร ทั้งสองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านอาหารทะเลสดๆและบงักะโล 

รีสอร์ท คอนโดมิเนียม 

ร้านอาหารทะเลในเขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง บางร้านอาหารทะเล

สามารถดาํเนินธุรกิจและมีผลกาํไรอย่างต่อเน่ือง บางร้านประสบปัญหาการขาดทุนแต่ยงั

ดําเนินธุรกิจได้และบางร้านไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้จนยกเลิกธุรกิจทิ้ง เพราะธุรกิจ

ร้านอาหารทะเลแต่ละร้านในเขตหาดแม่รําพึงมีคุณภาพท่ีไม่เหมือนกัน เช่น ความสดใหม่

อาหารทะเล ความสดใหม่วตัถุดิบ รสชาติอาหาร ราคาท่ีเหมาะสม ความใส่ใจดูแลลูกค้า 
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บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มของร้านอาหารทะเล การบริการ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ร้านอาหารทะเล 

จะต้องอาศยัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการทาํให้ดําเนินธุรกิจขับเคล่ือนต่อไปได้ ถ้า

ร้านอาหารทะเลสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยการบริการท่ีตรงใจผูบ้ริโภค

ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งมากเท่าไหร่ จะส่งผลความพึงพอใจท่ีดีโดยตรงต่อผูบ้ริโภคและยิ่งส่งผลให้

ความสําเร็จทางด้านร้านอาหารทะเลอยู่ใกล้มากข้ึน อย่างไรก็ตามหากผูป้ระกอบการ ถ้าไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ก็มีโอกาสจะประสบปัญหาการขาดทุนและ

ส่งผลความลม้เหลวต่อร้านอาหารทะเลอย่างร้ายแรงหากไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน 

เพราะผู ้บริโภคมีโอกาสเลือกท่ีรับบริการจากร้านอ่ืนท่ีมีมากในหาดแม่รําพึงท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดดี้กวา่ 

ปัญหาองค์รวมของธุรกิจร้านอาหารทะเลหลายร้าน ในเขตชายหาดแม่รําพึง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง คือ ยงัคงประสบปัญหาต่างๆ อาทิเช่น จาํนวนผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการ 

สถานท่ีไม่เหมาะสม ขาดแคลนวตัถุดิบในการประกอบการ ตน้ทุนสูง กาํไรน้อย รายได้ไม่

พอเพียงกบัรายจ่าย ปัญหาดา้นความสะอาดสาธารณูปโภค ความสดอาหารทะเล ราคาไม่เป็น

มาตรฐาน ลูกคา้ไม่นิยมจะกลับมาใช้บริการร้านเดิมอีก ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ

ผูด้าํเนินการร้านอาหารทั้งหลายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  

ดังนั้ น การท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารทราบการตัดสินใจเลือกใช้บริการจะเป็น

ประโยชน์กบัธุรกิจ ผูว้ิจยัจึงทาํการวิจยั ปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ทะเล กรณีศึกษา ร้านอาหารทะเล  เจ๊พรปักษ์ใต ้เขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํขอ้มูลจากการวิจยันาํไปประยุกต์ใช้ทาํการตลาดร้านอาหาร

ทะเล รวมทั้งผูป้ระกอบการทราบถึงผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการและเห็นช่องวา่งของปัญหาเพื่อ

นาํไปปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข พฒันาให้ดีข้ึน พร้อมทั้งรับมือกับการแข่งขนัในตลาด

ร้านอาหารทะเลต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษ์ใต ้เขต

หาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษ์ใต ้เขต

หาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารทะเลเจ๊พร

ปักษใ์ต ้       เขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ดา้นเพศ อายุ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียบุคคลต่อ

เดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารทะเลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษใ์ต ้เขตหาดแม่

รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลต่อ ปัจจยัส่วนประสมส่วนทางตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล 

กรณีศึกษาร้านอาหารทะเล  เจพ๊รปักษใ์ต ้เขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2558 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ไดท้ราบปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษใ์ต ้เขตหาด

แม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานนาํไปปรับปรุงและพฒันาร้านอาหาร

ทะเล ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มได ้

2. ไดท้ราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อนาํไปวางแผนและสร้างกลยุทธ์

ทางการตลาดของตวัผลิตภณัฑ์และการบริการให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้

บริการได ้
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3. ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อนําปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดไปปรับเปล่ียน ปรับปรุง แกไ้ข ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคร้ังต่อไปท่ีง่ายข้ึน 

นิยามศัพท์ 

อาหารทะเล หมายถึง สัตวทุ์กประเภทท่ีอยูใ่นนํ้ าเค็มสามารถบริโภคไดโ้ดยไม่เป็นพิษ

ต่อร่างกาย เช่น กุ้งม้าลายทะเล กุ้งแชบ๊วย ปูม้า ปูทะเล หอยหวาน หอยแครง หอยตลับ 

หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยเชลล ์หอยโข่ง หอยชกัตีน ปลาหมึกไข่ ปลาหมึกหอม กั้งกระดาน 

กั้งแกว้ แมงดา ปลาเก๋า ปลาฉลาม ปลาสาํลี ปลาอินทรีย ์เป็นตน้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ หลกั 7Ps เป็นแนวคิดสําหรับการวิเคราะห์จุดอ่อน

จุดแข็งของสินคา้และบริการในดา้นการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจยั 7 ประการ ประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

การตัดสินใจ หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆ

ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 

การบริการ คือ กิจกรรม กระบวนการในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคล

หรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุข และความ

สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทาํนั้น  โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยู่

กบัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ 

  

 

 

 

                                                                                                                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนาํเสนอเป็นประเด็นตามหัวขอ้

ต่อไปน้ี 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. การศึกษา  
4. รายไดเ้ฉล่ียบุคคลต่อเดือน 
5. สถานภาพ  
6. อาชีพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคลากร  
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  

 รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2548 : 29 - 33) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการ ประกอบไปดว้ย 7 ประการ มีดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) บริการเป็นผลิตภณัฑ์อยา่งหน่ึง แต่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตนไม่

สามารถจบัต้องได้ มีลักษณะเป็นอาการนาม เช่น ความสะดวก ความรวดเร็ว คุณภาพของ

บริการ ระดบัชั้นของบริการ ตราสินคา้ สายการบริการ การบริการหลงัการขาย เป็นตน้ 

 2. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทาํให้

ธุรกิจมีรายได้สูงข้ึน การตั้งราคาตํ่าก็จะทาํให้รายได้ของธุรกิจนั้นตํ่าซ่ึงอาจจะนาํไปสู่ภาวะ

ขาดทุนได ้หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ไดมี้คุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง

มากเท่ากบัราคาท่ีเพิ่ม ยอ่มทาํใหลู้กคา้ไม่มาใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาตํ่าก็

จะนํามาสูงสงครามราคา เน่ืองจากคู่แข่งรายอ่ืนสามารถลดราคาตามได้ในเวลาอนัรวดเร็ว 

ดงันั้นจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตดา้นราคา ระดบัราคา ส่วนลด เน่ืองจากราคามีส่วนในการทาํ

ใหบ้ริการต่างๆ มีความแตกต่างกนัและมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดรั้บจากบริการ

โดยเปรียบเทียบระหวา่งราคากบัคุณภาพของบริการ 

 3. ช่องทางการจาํหน่าย (Place) เป็นการนําผลิตภณัฑ์ไปสู่ตลาดเป้าหมาย กล่าวคือ 

ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีไวใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมและตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ถึงมีการกาํหนดช่องทางในการกระจาย

สินคา้ใหค้รอบคลุมเหมาะสม เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง และสถานท่ีจดัจาํหน่ายจะตอ้ง

ง่ายและสะดวกต่อการเขา้ไปใช้บริการด้วย   ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของการตลาด

บริการ 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเพื่อ

แจง้ข่าวสารจูงใจ เตือนความทรงจาํของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์และบริการ ทาํไดโ้ดยการขายโดย

ใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การบอกกล่าวแบบปาก

ต่อปาก 
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 5. บุคลากร (People) พนกังานจะประกอบดว้ย บุคคลทั้งหมดในองคก์รท่ีให้บริการนั้น ซ่ึง

จะรวมตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั บุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของ

การใหบ้ริการและบุคลากรหรือพนกังานจะตอ้งให้บริการท่ีดีต่อลูกคา้เพราะมีส่วนจาํเป็นอยา่ง

มากสาํหรับการตลาดบริการ  

 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแ้ก่ การสร้างสภาพแวดลอ้ม การสร้าง

บรรยากาศ การเลือกใช้สี แสง เสียงภายในร้าน การจดัสัดส่วนร้าน เคาน์เตอร์ให้บริการ การ

ตกแต่งสถานท่ี หอ้งนํ้า เป็นส่วนประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ใชบ้ริการเพราะเป็น

ส่ิงท่ีลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการใหบ้ริการกล่าวคือ ลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการ ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดูหรูหราและ

สวยงามเพียงใดบริการน่าจะมีคุณภาพตามดว้ย 

 7. กระบวนการ (Process) กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสําคญัมาก ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการทาํให้เกิด

กระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้เน่ืองจากการให้บริการโดยทัว่ไปมกัจะ

ประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ การให้บริการตามความตอ้งการ การชาํระเงิน 

เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งเช่ือมโยงกนัอย่างดีหากมีขั้นตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียว

ยอ่มทาํใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2538: 193-198) กล่าวถึง โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ S-R 

Theory (Stimulus-Response Theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทาํให้เกิดความตอ้งการท่ีกระตุน้

ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิต

หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดแ้ละความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อก็จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง 

ๆ รวมไปถึงขบวนการตัดสินใจของผูซ้ื้อเองจนในท่ีสุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s purchase response) 
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แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัธุรกจิบริการ 

 สุมนา อยูโ่พธ์ิ (2544: 132-133) อธิบายถึงการตลาดบริการ (Service Marketing) ดงัน้ี 

 1. บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) กล่าวคือ บริการไม่สามารถมองเห็นไดห้รือ

รู้สึกไดก่้อนซ้ือ ผูบ้ริโภคจะรับรู้บริการไดจ้ากความรู้สึกส่วนบุคคลในขณะท่ีไดรั้บบริการหรือ

หลงัจากรับบริการไปแลว้ 

 2. บริการไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) เน่ืองจากการบริการมีขอ้จาํกดัในเร่ือง

ของผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลและเวลาจึงทาํให้สามารถบริการได้เพียงคร้ังละราย ในขณะท่ี

สินคา้สามารถผลิตไดจ้าํนวนมาก และสามารถแบ่งยอ่ยขายใหผู้บ้ริโภคพร้อมกนัหลายๆรายได ้

 3. บริการมีความไม่แน่นอน (Variability) การควบคุมคุณภาพของการบริการเป็นไปไดย้าก

ซ่ึงต่างจากการผลิตสินคา้ท่ีสามารถควบคุมวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรไดจ้ะเห็นไดจ้ากการท่ีเราไป

ร้านตดัผมและเลือกตดัผมกบัช่างคนเดิมก็อาจตดัผมไดไ้ม่เหมือนกนัในแต่ละคร้ัง 

 4. บริการจดัทาํมาตรฐานไดย้าก (Heterogeneous) เน่ืองจากปัจจยัหลกัของการบริการ คือ 

คน      การสร้างมาตรฐานโดยอาศยัการจดัการคนจึงเป็นเร่ืองยาก 

 5. บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perishability) การบริการจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีการซ้ือและ

รับบริการในขณะเดียวกนั ซ่ึงต่างจากธุรกิจสินคา้ท่ีผูผ้ลิตสามารถคาดคะเนล่วงหนา้และทาํการ

ผลิตสินคา้เก็บไวเ้พื่อรองรับความตอ้งการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2546 :128) กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

(Five - stage model of the consumer buying process) โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี  

 1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Problem Recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการของ

ตนเองซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ความตอ้งการภายในบุคคล  
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2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกล้กบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการหาข้อมูลเก่ียวกบัความ

ตอ้งการเหล่านั้น 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จาก

ขั้นท่ีสองผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ  

 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วย 

ให้ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่างๆ เป็นทางเลือกโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจ ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ชอบมากท่ีสุด 

 5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Evaluation) หลงัซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์

ท่ีซ้ือมาแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ ์ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กรกนก เพ็ชรตระกูล. (2549) ได้ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกร้านอาหารในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารทะเลเป็นหลกั เลือกท่ีนัง่บริเวณโล่ง บุคคลในครอบครัวจะ

เป็นผูมี้ส่วนชกัชวน ไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร วิธีการสั่งอาหารมารับประทานนั้น จะ

สั่งตามเมนู/รายการอาหาร ส่ือท่ีทาํใหรู้้จกัร้านอาหาร คือ เพื่อนหรือผูอ่ื้นแนะนาํ โดยประทบัใจ

ในเร่ืองของอาหาร จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจเลือกร้านอาหารในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจจากปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้น

ช่องทางการจาํหน่าย 

 นภดล เจริญวริิยะธรรม (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด

จาํหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยด้านพนักงาน
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ให้บริการท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วเป็นและดา้นลกัษณะทางกายภาพปัจจยัยอ่ยความสะอาด

ภายในร้านอาหารเป็นอันดับแรก ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ท่ีร้านอาหารญ่ีปุ่น ฟูจิมากท่ีสุดและใช้

บริการท่ีร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิบ่อยท่ีสุด 

 นริศ บุญประสิทธ์ิ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความ

พึงพอใจใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านส่งเสริมการตลาด ส่งเสริม

การตลาดจึงเขา้มาใชบ้ริการ       ดา้น อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดแ้ตกต่าง

กนั มีความคิดเห็นของต่อการบริหารจดัการร้านท่ีแตกต่างกนั 

 สุชญา พิณทอง (2548) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผูบ้ริโภคมีปัจจยัการ

ตดัสินใจมากเป็นอนัดบัแรกด้านผลิตภณัฑ์ในด้านรสชาติของอาหาร ด้านสถานท่ี ตั้งอยู่ใน

บริเวณท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีสะดวก การแสดงราคาชดัเจนในเมนูอาหาร มีสถานท่ีจอดรถสําหรับ

ลูกคา้อยา่งเพียงพอมีการแสดงดนตรีขบักล่อมลูกคา้  

วธีิด าเนินการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม โดยพิจารณาจากกรอบ

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือประชากรท่ีมาใช้บริการร้านอาหารทะเล เขตหาดแม่

รําพึง       อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 400 ตวัอยา่ง และทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-

พฤษภาคม 2558 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม

ตวัอยา่ง   (T-test) ทดสอบค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม (F-test) ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ (Multiple 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

585 

 

Comparison) โดยวิธีการของ Least Square Difference (LSD) และการวิเคราะห์ความถดถอย

แบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีมีคาํถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Form) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List คือให้เลือกตอบ

คาํตอบเดียว (Multiple Choice Questions) โดยเลือกตอบจากคาํตอบท่ีกาํหนดใหห้ลายคาํตอบ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย  ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

ทะเล กรณีศึกษาร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษ์ใต้ เขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) มีลกัษณะแบ่งระดบัท่ีมีผลออกเป็น 5 ระดบั 

ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval  Scale)  โดยจากระดบั 5 ให้ระดบั

ความสาํคญัมากท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 1 ใหร้ะดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ ประกอบไปดว้ย ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา 

ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใช้บริการดา้นพฤติกรรม

หลงัใชบ้ริการ ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล กรณีศึกษาร้านอาหารทะเลเจ๊พ รปักษใ์ต ้

เขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) 

มีลกัษณะแบ่งระดบัท่ีมีผลออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น 

(Interval  Scale) โดยจากระดบั 5 ให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 1 ให้ระดบั

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 จบการศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 57.5มีรายไดเ้ฉล่ียบุคคลต่อเดือน มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

17.0 มีสถานภาพ แต่งงาน/สมรส คิดเป็นร้อยละ 53.7 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น

ร้อยละ 41.7  

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เฉล่ียใน

ระดบัมาก (4.15) โดยให้ความสําคญักบัอาหารทะเลมีความสด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเฉล่ียในระดบั

มาก (4.04) โดยให้ความสําคญักบัสถานท่ีจอดรถเพียงพอและมีความสะดวก ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพเฉล่ียใน

ระดบัมาก (3.92) โดยให้ความสําคญักบัร้านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ดา้นกระบวนการให้บริการ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการเฉล่ียในระดบั

มาก (3.82)โดยให้ความสําคญักบัความถูกตอ้งในการจดัเสิร์ฟอาหาร ตามรายการท่ีสั่งไว ้ดา้น

ราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นราคาเฉล่ียในระดบัมาก (3.73) 

โดยใหค้วามสาํคญักบัราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเฉล่ียในระดับมาก 

(3.60)โดยให้ความสําคญักบัมีการแนะนาํรายการอาหารจากพนกังาน ดา้นบุคลากร/พนกังาน 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร/พนกังานเฉล่ียในระดบัมาก 

(3.56) โดยใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีใหบ้ริการมีจาํนวนเพียงพอ 
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ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจ 

 ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ถึง

ปัญหาเฉล่ียในระดบัมาก (4.19 )โดยให้ความสําคญักบัตอ้งการรับประทานอาหารทะเลท่ีสด

ใหม่สะอาด ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ (4.18)  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อ

ปัจจยัด้านการตดัสินใจใช้บริการเฉล่ียในระดบัมากโดยให้ความสําคญักบัมีอาหารทะเลสด

หลายชนิด ดา้นการประเมินทางเลือก (4.03 ) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อ

ปัจจยัด้านการประเมินทางเลือกเฉล่ียในระดับมากโดยให้ความสําคัญกับร้านเป็นท่ีรู้จกัมี

ช่ือเสียง ดา้นการแสวงหาขอ้มูล (3.69 )พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจยั

ดา้นการแสวงหาขอ้มูลเฉล่ียในระดบัมากโดยใหค้วามสําคญักบัคนในครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั 

ท่ีเคยใชบ้ริการแนะนาํ ดา้นพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ (3.38 )พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการเฉล่ียในระดับปานกลางโดยให้

ความสาํคญักบักลบัมาใชบ้ริการ  

สรุปผลการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ดา้นเพศ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียบุคคลต่อ

เดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารทะเลท่ีแตกต่างกนั

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า T-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติ

วเิคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตวั

แปรอิสระอาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียบุคคลต่อเดือน สถานภาพ อาชีพ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล  
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคล
กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ค่านยัสาํคญั 
Sig. 

ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

เพศ 0.586  X 
อาย ุ 0.313  X 
การศึกษา 0.238  X 
รายไดเ้ฉล่ียบุคคลต่อเดือน 0.512  X 
สถานภาพ 0.745  X 
อาชีพ 0.537  X 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
เลือกใชบ้ริการ 

ค่านยัสาํคญั   
Sig. 

ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.000* X  

ดา้นราคา 0.284  X 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.000* X  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.002* X  

ดา้นบุคลากร / พนกังาน  0.000* X  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.050* X  

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.004* X  

* มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล 

กรณีศึกษา ร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษ์ใต ้เขตหาดแม่รําพึง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ได้นาํ

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจ 

  ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ดา้นเพศ อายุ การศึกษา รายได้

เฉล่ียบุคคลต่อเดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารทะเลท่ี

ไม่แตกต่างกนั  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการ 

ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล ยกเวน้ดา้นราคาไม่มี

อิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล 

ยกเวน้ดา้นราคาไม่มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล 

 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ อาหารมีรสชาติอร่อย อาหารทะเลมีความสด มี

การจดัวางอาหารและตกแต่งท่ีสวยงาม ความหลากหลายของรายการอาหารทะเล มีค่า Sig 

(0.000*) แสดงวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ทะเล สอดคลอ้งกบั สุชญา พิณทอง (2548) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า ผูบ้ริโภคมี

ปัจจยัการตดัสินใจมาก ดา้นผลิตภณัฑใ์นดา้นรสชาติของอาหารเป็นอนัดบัแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า มีป้ายบอกทางไปร้านอาหาร

ชดัเจน สถานท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ท่ีตั้งของร้านสามารถสังเกตไดง่้าย ร้านตั้งอยู่

ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่า Sig (0.000*) แสดงวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลใน

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล สอดคลอ้งกบั สุชญา พิณทอง (2548) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

เร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม พบว่า ผูบ้ริโภคมีปัจจยัการตดัสินใจมาก ดา้นสถานท่ี ในดา้นท่ีตั้ง อยู่ในบริเวณท่ีมี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีสะดวกเป็นอนัดบัแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า มีการแนะนํารายการอาหารจาก

พนกังาน มีบตัรส่วนลดราคาอาหาร ร้านมีเวบ็ไซต์เป็นส่ือกลาง มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์  
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มีค่า Sig (0.002*) แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารทะเล สอดคลอ้งกบันริศ บุญประสิทธ์ิ (2549) ศึกษาการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ 

ผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจดา้นส่งเสริมการตลาดจึงเขา้มาใชบ้ริการ 

 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นบุคลากร/พนกังาน พบว่า พนกังานมีการดูแลเอาใจใส่ พนกังาน

ให้การตอ้นรับและมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี พนกังานแต่งกายสะอาด มีบุคลิกท่ีดี สุภาพ พนกังานท่ี

ให้บริการมีจาํนวนเพียงพอ มีค่า Sig (0.000*) แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล สอดคลอ้งกบั นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) 

ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย พนกังานใหบ้ริการท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วเป็นอนัดบัแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ร้านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ภายในร้าน

กวา้งขวาง ไม่อึดอดัสบาย ร้านมีบรรยากาศดีโปร่งสบาย จดัสรรพื้นท่ีในร้านเป็นสัดส่วน มีค่า 

Sig (0.050*) แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารทะเล สอดคลอ้งกบั นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย ด้าน

ลักษณะทางกายภาพผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยความสะอาดภายใน

ร้านอาหารเป็นอนัดบัแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่  มีบริการรับจดัเล้ียงทั้งในและนอก

สถานท่ี มีบริการโทรสั่งจองอาหารล่วงหน้า ความรวดเร็วในการปรุงอาหาร ความถูกตอ้งใน

การจดัเสิร์ฟรายการอาหารตามรายการท่ีสั่งไว ้มีค่า Sig (0.004*) แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล สองคล้องกบั กรกนก เพชร

ตระกูล. (2549) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในการตดัสินใจเลือก

ร้านอาหารในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในหัวขอ้ การจดัการร้านอาหารทะเลเจ๊พรปักษ์ใต ้เพื่อทราบการบริหาร

จดัการและกระบวนการใหบ้ริการร้านอาหารทะเล ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ควรมีการศึกษาถึงองคป์ระกอบ ในแนวทางการประเมิน ความพึงพอใจ การรับรู้ ทศันคติ 

ต่อการใชบ้ริการร้านอาหารทะเลเจพ๊รปักษใ์ต ้
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บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
(Independent Sample Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั อาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายนุอ้ยกวา่25 ปี มีอาชีพ
เป็นนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่
ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามสาํคญักบัสภาพหอ้งพกัมากท่ีสุด ดา้นราคาใหค้วามสาํคญักบัการ
กาํหนดราคาหอ้งพกัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัการสาํรองหอ้งพกั
ผา่นอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญักบัการจดัโปรโมชัน่มาก
ท่ีสุด ดา้นบุคคลากรใหค้วามสาํคญักบัการบริการท่ีเป็นมิตรมากท่ีสุด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ใหค้วามสาํคญักบัระบบรักษาความปลอดภยัมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการให้ความสาํคญักบัการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการตดัสินใจดา้นการรับรู้ความตอ้งการให้
ความสาํคญักบัการเลือกใชบ้ริการตามกลุ่มอา้งอิงมากท่ีสุด ดา้นการคน้หาขอ้มูลข่าวสารให้
ความสาํคญักบัขอ้มูลอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ดา้นการประเมินทางเลือกใหค้วามสาํคญักบั
เปรียบเทียบอาํเภออ่ืนอาํเภอสวนผึ้งมีช่ือเสียงดา้นธุรกิจท่ีพกัมากท่ีสุด ดา้นการตดัสินใจให้
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ความสาํคญักบัการเลือกธุรกิจท่ีพกัเพราะมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด ดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือใหค้วามสาํคญักบัหลงัจากท่ีไดม้าพกัแลว้เกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 
ผลทดสอบสมมติฐานท่ี1 เพศ อาย ุมีผลดา้นการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ส่วน อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมีผลดา้นการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั เพศ อาย ุอาชีพมีผลดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่
แตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั อาย ุอาชีพมีผลดา้น
การประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกนั เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลดา้นการะประเมินทางเลือกท่ี
ไม่แตกต่างกนั เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 
อาย ุอาชีพ มีผลดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี2 ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล
ข่าวสาร และดา้นการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการ
ตดัสินใจและดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมากท่ีสุด 

Abstract  

        The purposes of this research are for 1)Studying a personal Factor influencing on 
customer purchase of resort in Suan Pheung district, Ratchaburi province. 2)Studying about 
factors of composition which influence the customer decision for using resort business in 
Suan Phueng, Ratchaburi. The statistic alternatives we used for information analysis are 
Frequency, Percentage, Average, Independent Sample Test, One way ANOVA and Pearson's 
Theory.   
        The study found that a personal factor does affect on decision making for using resort 
business in Suan Pheung district, Ratchaburi province. The study also found that most of 
samples are female which are less than 25 years old. They are students and has average 
income about less than 10,000 a month. The factors of component found that for the product 
section, they focus on the atmosphere of rooms. For the price section, they focus on the 
pricing strategy of rooms. For the opportunities of distribution, they mostly focus on reserved 
rooms via the internet. For market supporting section, they mostly focus on promotional. For 
person, they mostly  focus on friendly service. For physical types, they focus on safety. For 
the process, they focus on how the business can face with unexpected problems. For the 
requisite of accepting needs, they focus on following previous users. For information 
searching, they focus on information from the internet. For alternative estimations, they focus 
on comparison of other districts. Suan Pheung is very famous for Resort business. About 
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determination, they focus on making decision because the price is reasonable, compared with 
its quality. About after-sales service, they focus on the impression from the 
service.  Hypothesis test1 for accepting needs, occupations, income, they have the same 
acceptation. For sex and age, they have the different acceptation. For information searching, 
sex, and occupations, the ways they search for information are not so different.  Sex and age 
affect differently. For searching information and the news, it found that sex ,age and 
occupations affected to the way they search for information to be not different. Average 
income also affect to how they receive information to be different. For the estimation of 
alternatives, age and occupation affect to the way of estimation to be in the different,too. For 
sex, average income also has an effect to the estimation. For determination, it has the effect to 
choose the alternative because age and occupation have effects in not a different way. On the 
other hand, average income affect to the different determination. For the way how they buy, 
sex and average income have effects after they buy the product the same way. Age and 
occupation affect to how they receive information in the different way. The result of 
hypothesis2, the ways they sell has a relationship to knowing needs, searching information 
and estimation mostly. For the processing, it relates to the way they determine and act after 
they buy product 
 
บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

จงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไป-กลบั หรือจะ
ทําการค้างคืนเพื่อพักผ่อน ด้วยระยะทางในการเดินทางเพียง 100 กิโลเมตรจาก
กรุงเทพมหานคร ราชบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นของโอ่งมงักร แต่นอกจากโอ่งมงักรท่ีมี
ช่ือเสียงแลว้ จงัหวดัราชบุรียงัเป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ทั้งวดัวาอารม 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีมีความสวยงามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวคือ 
อาํเภอสวนผึ้ ง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญสําหรับการไป
ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น 

สวนผึ้ง ถือเป็นอีกอาํเภอหน่ึงท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผ่อนสําหรับครอบครัว 
หรือคู่รัก ท่ีตอ้งการท่องเท่ียวและพกัผอ่นใกลก้รุงเทพมหานคร สวนผึ้งยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจ ไดแ้ก่ บา้นหอมเทียน อลัปากา้ฮิลล์ สวนผึ้ง ไร่องุ่นปัญญาสวรรค ์
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ตลาดนํ้ าสวนผึ้งเวเนโต ้กลว้ยไมอ้อร์คิด ธารนํ้ าร้อนบ่อคลึง เขากระโจม นํ้ าตกเกา้ชั้น เป็นตน้ 
สวนผึ้งนอกจากจะมีส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ป่าไม ้นํ้ าตก ลาํธาร ท่ีข้ึนช่ือแลว้ 
สวนผึ้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นในดา้นของธุรกิจบริการดา้นท่ีพกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีมีความหลากหลายของสไตล์การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในของท่ีพกั นอกจาก
จะเป็นแค่ธุรกิจดา้นท่ีพกั สวนผึ้งยงัดึงจุดขายไม่ใช่แค่ธุรกิจบริการดา้นท่ีพกัเท่านั้น แต่ยงัมีการ
ขายธุรกิจบริการต่างๆควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม กิจกรรม
นนัทนาการต่างๆ เป็นตน้และธุรกิจบริการดา้นท่ีพกัท่ีอาํเภอสวนผึ้งยงัคงเติบโตข้ึนเร่ือยๆ จึง
ทาํให้มีการมาใช้บริการทางดา้นของธุรกิจท่ีพกัเพิ่มมากข้ึน          จากคาํกล่าวของ นายสุรพล 
แสวงศกัด์ิ ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี เปิดเผยวา่ ททท. ไดพ้ิจารณาคดัเลือกให้จงัหวดัราชบุรี
เป็น1ใน12เมืองตอ้งห้าม…พลาด เน่ืองจากจงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพหลายด้าน 
ไม่ใช่มีความเด่นดา้นการท่องเท่ียวเท่านั้น แต่ยงัถูกพิจารณาให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว 1 ใน 6 
จงัหวดัของประเทศอีกดว้ย ราชบุรีเป็นจงัหวดัท่ีสามารถเท่ียวไดท้ั้งปี ตั้งแต่เดือนมกราคมไป
จนถึงเดือนธนัวาคม เดือนมกราคม 2558 มีงาน เทศกาลกลว้ยไมช้า้งกระท่ีอุทยานกลว้ยไมไ้ทย 
ท่ีอาํเภอบางแพ , เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 เทศกาลตรุษจีนราชบุรีไชนาทาวน์ และ เดือนมีนาคม 
2558 งานองุ่นหวานของดี ท่ีอาํเภอ ดาํเนินสะดวก เป็นต้น จึงทาํให้ราชบุรีเป็นเมืองน่า
ท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร จงัหวดัราชบุรีจึงสามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศจากกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพกัผ่อนทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งการพกัผอ่นในวนัหยดุ หรือเทศกาลวนัสาํคญัต่างๆ 

        อีกทั้ง ยงัมีการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวภาคกลาง ปี 2558 เป้าหมายรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย ท่ีรัฐบาลกาํหนดไว ้2.2 ล้านล้านบาทในการวางแผนตลาดการ
ท่องเท่ียวปี2558 ไดแ้บ่งเป้าหมายยอ่ยออกเป็น2ส่วนตลาดใหญ่ๆ ดงัน้ี คือ ตลาดต่างประเทศ 
กาํหนดเป้าหมายไวจ้าํนวน 1.4 ลา้นลา้นบาท และตลาดภายในประเทศ กาํหนดเป้าหมายรายได้
ไวจ้าํนวน 0.8ลา้นลา้นบาท การท่องเท่ียวแห่งประทศไทย สํานกังานเพชรบุรี (รับผิดชอบพื้นท่ี 
จงัหวดัเพชรบุรี ราชบุรี) รับเป้าหมายจาํนวนรายได ้20,090 ลา้นบาท (ประมาณการจาํนวน
นกัท่องเท่ียวไทย7.2ลา้นคนคร้ังต่อปี) 

ดงันั้น ผูท้าํวิจยัจึงต้องการ ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจท่ีพกั 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจบริการด้านท่ีพกั และเป็นการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวของ อาํเภอสวนผึ้ ง จงัหวดั
ราชบุรีใหต้รงต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจท่ีพกั อาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจท่ี
พกั อาํเภอ สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 
สมมติฐานของงานวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธุรกิจท่ีพัก อํา เภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรีของนักท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 7’Ps มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตด้านการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจท่ีพกั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
1.ขอบเขตดา้นเน้ือหาดาํเนินการศึกษาขอ้มูล ตวัแปรอิสระมี3กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7’Ps
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ธุรกิจท่ีพกัอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดย
จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม 
3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ดาํเนินการศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชเ้วลา3เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีท่ีแตกต่างกนัจึงทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองในดา้น
การบริการธุรกิจท่ีพกัไดต้รงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 
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2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีจะนาํขอ้มูล
ไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงธุรกิจท่ีพกั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 
 
นิยามศัพท์ 
1.ปัจจยัส่วนบุคคลหมายถึง ลกัษณะเฉพาะของตวับุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน 
2.ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ด้านรารา,ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด,ด้านบุคคลากร
,ดา้นลกัษณะทางกายภาพ,ดา้นกระบวนการ 
3.การตัดสินใจ หมายถึง การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
4.นกัท่องเท่ียว หมายถึง ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียว หรือมาใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัโดยใชเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวหรือมาใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง 
5. การท่องเท่ียว หมายถึง การใช้เวลากบัครอบครัว เพื่อมาทาํการพกัผ่อนหย่อนใจ ทาํให้ลด
ความเครียดและความเหน่ือยลา้จากการทาํงาน 
6.แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น นํ้ าตก 
ภูเขา ลาํธาร เป็นตน้ 
7. แหล่งท่องเท่ียวประเภทนํ้ าตก หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีนํ้ าไหล
มาจากภูเขาและไหลมาตามลาํธาร เป็นสถานท่ีพกัผอ่นสาํหรับครอบครัว 
8.ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
9.ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า อากาศ 
ดิน นํ้า มนุษย ์
10. ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจท่ีประกอบข้ึนเพื่อทาํการบริการสําหรับลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้เกิด
ความสะดวกสบายเม่ือได้มาใช้บริการ และธุรกิจบริการยงัตอ้งสร้างความประทบัใจให้กับ
ลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดการบอกต่อและกลบัมาใชบ้ริการของเราอีกคร้ัง 
11. ธุรกิจท่ีพกัแรมหรือธุรกิจโรงแรม หมายถึง ธุรกิจท่ีประกอบข้ึนเพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ขา้พกัเป็น
เวลามากกว่า24ชัว่โมง ลูกคา้ตอ้งมาเพื่อทาํการพกัผ่อน เป็นคร้ังคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นการอยู่
แบบถาวร 
12. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม หมายถึง การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
ใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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การตัดสินใจเลอืกใช้บริการธุรกจิที่

พกั 

- การรับรู้ความตอ้งการ 

- การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 

- การประเมินผลทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคคลากร 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

- ดา้นกระบวนการ 

 

 

การตดัสินใจเลอืกใช้บริการธุรกจิที่

พกั 

- การรับรู้ความตอ้งการ 

- การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 

- การประเมินผลทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมภายหลงัการ

ซ้ือ 

 

13. กิจกรรมนนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ลูกคา้ไดท้าํกิจกรรมกบัครอบครัว 
เพื่อทาํใหลู้กคา้ไดรู้้สึกสนุกสนานและรู้สึกผอ่นคลายกบัครอบครัว 

กรอบแนวความคิด 
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การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
สาํหรับขั้นตอนในการทดสอบขอ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษาไดก้าํหนดขั้นตอนไวด้งัน้ี 
1. ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา(Content validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช ้(Wording) เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง 

2.ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน มาทาํการทดสอบเพื่อให้
แน่ใจวา่คาํถามท่ีอยูใ่นแบบสอบถามสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

3.ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ข
แลว้ไปทาํการทดสอบ (Pre-Test) จาํนวน 30 ชุด กบักลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบวา่คาํถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการ ตลอดจนมี
ความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม ด้วยวิธีของ Cronbach’Alpha (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2545,หน้า127)โดยใช้เกณฑ์
ยอมรับท่ีมีค่ามากกวา่ 0.700 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ 
(Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาและมีแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

1. .แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)คือการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
ผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูอ่ื้นไดเ้คยวิจยัมาก่อนแลว้ เอกสารตาํราทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ ์
สถิติ ขอ้มูลต่างๆท่ีเผยแพร่ทางเวบไซด ์

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)คือเป็นการรวบรวมขอ้มูล กระทาํโดยผูว้ิจยัซ่ึง
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทั้งหมด
มาดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2.นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งและเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอ้มูลทาง
คอมพิวเตอร์ 
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3. นาํขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึก โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการประมวลผล
ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์เพื่อใชห้าค่าทางสถิติในการแสดงค่าของขอ้มูล และทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั เพื่อใชใ้นการหาคาํตอบในการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีตั้งไว ้โดยใช้
สถิติในการทดสอบคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-Test ค่า ANOVA และ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ หญิง 297 25.8 
อาย ุนอ้ยกวา่

25ปี 
238 59.5 

อาชีพ 
นกัศึกษา 

209 52.2 

รายได ้ตํ่า
กวา่ 10,000

บาท 

191 47.8 

 
จากตารางท่ี1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน297คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 มี
อายนุอ้ยกวา่25ปี จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีอาชีพนกัศึกษา 
จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000บาท จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.8 
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ตารางที่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจเลอืกธุรกจิทีพ่กั 
 

ดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

สภาพ
หอ้งพกัมี
เอกลกัษณ์
โดดเด่น 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.1750 0.72158 

ดา้นราคา 
กาํหนดราคา
หอ้งพกัไว้

อยา่งชดัเจน 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.1300 0.72416 
ดา้นช่องทาง

การจดั
จาํหน่าย 

มีการบริการ
สาํรอง

หอ้งพกัผา่น
อินเตอร์เน็ต 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.0 5.0 4.1000 0.77557 
 

ดา้นการ
ส่งเสริม

การตลาด 
มีการจดั

โปรโมชัน่
ตามเทศกาล 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.0 5.0 4.0750 0.79116 

ดา้นบุคคล 
บุคคลให้

การบริการท่ี

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
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จากตารางท่ี2พบวา่ดา้นผลิตภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญักบัสภาพห้องพกั
มีเอกลกัษณ์โดดเด่นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.1750 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.72158 ดา้นราคา
ให้ความสําคญักบัการกาํหนดราคาห้องพกัไวอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.1300 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.72416 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายให้ความสําคญักับมีการบริการสํารองห้องพกัผ่าน
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย4.1000 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77557 ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้
ความสําคญักบัมีการจดัโปรโมชั่นตามเทศกาลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.0750 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.79116 ด้านบุคคลให้ความสําคญักบัการบริการท่ีเป็นมิตรมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.2575 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75007 ดา้นลกัษณะทางกายภาพให้ความสําคญักบัระบบ
รักษาความปลอดภยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.2925 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76381 ด้าน
กระบวนการให้ความสําคญักบัมีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดดี้ มีค่าเฉล่ีย 4.0675 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71668 
 
 
 
 
 

เป็นมิตร 2.0 5.0 4.2575 0.75007 
ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 
ระบบรักษา

ความ
ปลอดภยัท่ี

ไดม้าตรฐาน 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.2925 0.76381 

ดา้น
กระบวนการ 
มีการแกไ้ข

ปัญหา
เฉพาะหนา้

ไดดี้ 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.0675 0.71668 
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ตารางที่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจเลอืกใช้บริการธุรกจิทีพ่กั 
ดา้นการ

รับรู้ความ
ตอ้งการ 
มีความ

ตอ้งการใช้
บริการตาม
กลุ่มอา้งอิง

บอกต่อ 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 3.8750 0.76876 

ดา้นการ
คน้หา
ขอ้มูล

ข่าวสาร 
ขอ้มูลใน

อินเตอร์เน็ต
มีผลต่อการ

ตดัสินใจ
เลือกท่ีพกั 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.1100 0.75785 

ดา้นการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เม่ือ
เปรียบเทียบ
สถานท่ีพกั
อาํเภออ่ืน 

อาํเภอสวน
ผึ้งมี

ช่ือเสียง
ดา้นท่ีพกั 

1.0 5.0 3.9425 0.77180 
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ดา้นการ
ตดัสินใจ

ซ้ือ 
ตดัสินใจ
เลือกพกั

ธุรกิจท่ีพกั
เพราะมี

ราคา
เหมาะสม

กบัคุณภาพ 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.0325 0.77002 

ดา้น
พฤติกรรม
ภายหลงั
การซ้ือ 

หลงัจากท่ี
ไดม้าพกั
แลว้เกิด
ความ

ประทบัใจ 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.0400 0.76476 

 
จากตารางท่ี3 พบวา่ ดา้นการรับรู้ความตอ้งการใหค้วามสําคญักบั มีความตอ้งการใชบ้ริการตาม
กลุ่มอา้งอิงบอกต่อมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.8750 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76876 ดา้นการคน้หา
ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.1100 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75785  ดา้นการประเมินผลทางเลือกใหค้วามสาํคญักบัเม่ือ
เปรียบเทียบสถานท่ีพกั อาํเภอสวนผึ้งมีช่ือเสียงดา้นท่ีพกัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.9425 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77180 ดา้นการตดัสินใจซ้ือใหค้วามสาํคญักบัเลือกพกัธุรกิจท่ีพกัเพราะมี
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.0325 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77002 ดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือใหค้วามสาํคญักบัหลงัจากท่ีไดม้าพกัแลว้เกิดความประทบัใจ มีค่าเฉล่ีย 4.0400 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76476 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลทดสอบสมมติฐานที่1 เพศ อายุ มีผลดา้นการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ส่วน อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมีผลดา้นการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั เพศ อายุ อาชีพมีผลด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่
แตกต่างกนัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั อายุ อาชีพมีผลดา้น
การประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกนั เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลดา้นการะประเมินทางเลือกท่ี
ไม่แตกต่างกนั เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 
อาย ุอาชีพ มีผลดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานที่2 ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล
ข่าวสาร และดา้นการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการ
ตดัสินใจและดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัควรนาํกลยทุธ์ทางการตลาด เช่น ส่วนประสมทางการตลาดมาเป็น
ตวัช่วยในการวางแผนสําหรับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตอบสนองไดต้รงต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2. จากขอ้เสนอแนะของผูท้าํแบบสอบถามพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้น
ของบุคคล ตอ้งการใหพ้นกังานใหก้ารบริการอยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงในดา้นของราคาอยากให้
ธุรกิจท่ีพกัปรับราคาให้ถูกลงแต่ยงัคงเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพ และควรเพิ่มช่องทางในการ
เขา้ถึงใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการเลือกใช้บริการธุรกิจท่ีพกั เพื่อให้
ธุรกิจท่ีพกัสามารถมีขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจท่ีพกัให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้จากทางต่างจงัหวดัเพิ่ม เพื่อท่ีจะทาํให้งานวิจยัสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึนและสามารถทาํให้ธุรกิจท่ีพกัใน อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าจาก
กรุงเทพมหานคร หรือกลุ่มลูกคา้จากต่างจงัหวดั เป็นการขยายฐานขอ้มูลลูกคา้เพิ่มมากข้ึน 
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ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  
ทีม่ีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS (IMC)  
AFFECTING THE TRUST OF THE CONSUMER  

ARTIFICIAL TURF FOOTBALL FIELD IN BANGKOK  
จีราวฒัน์ ศิริอมรเทพ1  ดร. ไกรชิต สุตะเมือง2  

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

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลต่อความ 

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ของดังน้ี  
(1)เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมในกรุงเทพมหานคร(2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(IMC)ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี มี อิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเที ยม 
ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ท ําการวิจัยนั้ นสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างประชากรใน
กรุงเทพมหานครจาํนวน 385 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนตราฐาน และการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้Analysis of Variance (ANOVA)  
เพื่อหาค่า t-Test, F-Test, ค่า Sig, และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า Sig, ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (R), ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือน เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง  ๆท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 16 - 25 ปี และอายุระหวา่ง 26 -  35 ปี 
จาํนวน มีอาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และมีสถนภาพโสด โดยมีความไวว้างใจในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้น
การโฆษณา กบั การโฆษณาของสนามฟุตบอลหญา้เทียมทางส่ือออนไลน์, ดา้นการประชาสัมพนัธ์ กบั 
การร่วมสนบัสนุน (Sponsor) ในการแข่งขนัฟุตบอลต่าง ๆ , ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก กบั การบอก
ต่อจากผูใ้ช้สนามฟุตบอลหญา้เทียม และปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ กบั สนามฟุตบอลหญา้
เทียมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีความสะดวกสบาย, ดา้นภาพลกัษณ์ตรา-  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

612 

 

2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
สินคา้ กบั สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีความทนัสมยั, ดา้นความภกัดีในตรา
สินคา้ กบั ท่านยงัคงเลือกใชส้นามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านใช้บริการเป็นประจาํทุกคร้ัง ส่วน
ความไวว้างใจกบั ท่านมีความไวว้างใจในความคงทนของสนามฟุตบอลหญา้เทียม 
ค าส าคัญ : การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ความไว้วางใจ, สนามฟุตบอลหญ้าเทยีม 
 
ABSTRACT 

The Studies on the factors in integrated marketing communications (IMC) affecting 
the trust of the consumer artificial turf football field in Bangkok. The following objective: (1) 
To compare difference of personal factors affecting the trust of the consumer artificial turf 
football field in Bangkok. (2) To study factors the integrated marketing communications 
(IMC) influencing affecting the trust of the consumer artificial turf football field in Bangkok. 
(3) To study factors other influencing affecting the trust of the consumer artificial turf 
football field in Bangkok. The research sample using random sample from a total population 
of 385 questionnaires used as a tool to collect data. And data analyzed with a computer 
program with descriptive statistics describe the frequency, percentage, mean and standard 
deviation values and hypothesis testing. Referenced statistics using Analysis of Variance 
(ANOVA) to evaluate  
t-Test, F-Test, values Sig. Testing with different pairs of Scheffe. And Multiple Regression 
Analysis (MRA) to evaluate correlation coefficient (R), coefficient set (R2) and measures the 
distribution of error values. To analyze different variables and with 0.05 significance level 
research appears as follows. 

The findings showed that the majority of sample included: male, aged between 16 -
25 years old and aged between 26-35 years, Student career, earners monthly income 10,001-
20,000 baht, Bachelor's degree and single, the sample mostly have trust in integrated 
marketing communications (IMC), advertising on the advertising the online media of 
artificial turf football field, public relations of co-sponsors in various football matches, word 
of mouth marketing or viral marketing to tell the user the artificial turf football. And factors 
other, brand awareness of artificial turf football field you choose is comfortable, brand image 
of artificial turf football field you choose modern, brand loyalty you remains opt use artificial 
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turf football field you use the service every time. The fraction trust you have trust in the 
durability of the artificial turf football field. 
KEYWORDS : IMC, TRUST, ARTIFICIAL TURF FOOTBALL FIELD 
บทน า 

สําหรับในประเทศไทยธุรกจิการให้บริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 
2530 แต่ในช่วงนั้นยงัไม่ไดรั้บความนิยมต่อมาบริษทัผูผ้ลิตหญา้เทียมไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้
ใกลเ้คียงกบัหญา้ธรรมชาติมากท่ีสุด และหญา้เทียมเร่ิมมีแนวโนม้การใชง้านท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ  เน่ืองจาก
สนามฟุตบอลหญา้เทียมนั้นเสียค่าบาํรุงรักษาท่ีนอ้ยกวา่ มีความคงทนต่อสภาพอากาศ ความทนทานต่อ
การใช้ งาน และความหลากหลายของตัวหญ้ า เ ที ย ม ใบหญ้ า เ ที ยมผลิ ต ข้ึ นมาจาก 
พลาสติกโพลีเอทิลีน หรือ โพลีโพรไพลีน Polyethylene (PE) ซ่ึงมีความปลอดภยัสูง ผสมสาร UV 
Stabilizer ทนแสงแดด และการใชง้านภายนอกไดดี้ โดยการนาํมาทอยึดติดกบั แผน่รอง (Backing) ซ่ึงจะ
ทาํใหห้ญา้ติดกบัแผน่รองอยา่งแน่นสนิท และมีรูระบายนํ้ าอยูด่า้นหลงั ถึงอยา่งไรก็ตามสนามฟุตบอล
หญา้เทียมยงัมีขอ้เสียคือ มีประจุไฟฟ้า ท่ีเส่ียงต่อการเกิดฟ้าผา่ ในสนามหญา้เทียมท่ีโล่งแจง้ โอกาสเกิด
ฟ้าผา่มากกวา่สนามหญา้ธรรมชาติ เน่ืองจากใตส้นามหญา้เทียมมีอุปกรณ์ท่ีเป็นส่ือไฟฟ้าไดอ้ยา่งดี ใน
ประวติัศาสตร์การแข่งขนัฟุตบอลนั้นมีอุบติัเหตุการบาดเจบ็ท่ีสาหสัของนกักีฬา เช่น ฟ้าผา่ ลว้นแลว้มี
สาเหตุมาจากสนามฟุตบอลท่ีใชห้ญา้เทียมทั้งนั้น  

ยกตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือปีค.ศ. 2004 ในเอสลีกของสิงคโปร์ มีนกัฟุตบอลเยาวชนของ
ทีมเซ่ินเจ้ินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ประเทศจีน ได้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า ขณะทาํการ
แข่งขนั และล่าสุดในปีค.ศ. 2014 เกมระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซียท่ีสนามจาลนัเบซาร์ เกิด
สัญญาณเตือนประจุไฟฟ้าดงัข้ึน เพราะ พื้นท่ีการแข่งขนัใชห้ญา้เทียม ซ่ึงก่อให้เกิดประจุไฟฟ้า การ
แข่งขนัจึงถูกเล่ือนออกไปถึง 3 คร้ัง 

เหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะ
ได้ใช้การส่ือสารได้ถูกตอ้ง ในการสร้างความไวว้างใจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะทาํสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร และใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้
เทียมในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระดบัการศึกษา และ
สถานภาพ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไดแ้ก่ การโฆษณา, การส่งเสริม
การขาย, การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การรู้จกัตราสินคา้, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีในตรา
สินคา้ มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริโภค 
สนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 385 คน 

2. ข  อบเขตดา้นเน้ือหาท่ีทาํการศึกษาแบ่งเป็น  3 กลุ่มตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วน
บุคคล  ท่ีประกอบดว้ย  เพศ,  อายุ, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระดบัการศึกษา  และสถานภาพ 
ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ท่ีประกอบดว้ย  การโฆษณา,  การส่งเสริม
การขาย,  การประชาสัมพนัธ์  และการตลาดแบบปากต่อปาก และปัจจยัอ่ืน  ๆ  ท่ีประกอบดว้ย 
การรู้จกัตราสินคา้, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้  ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ประโยชน์เชิงวชิาการ 

1. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นการสอน  การบรรยาย  การ
อบรมในเร่ืองการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภค
สนามฟุตบอลหญา้เทียมได ้ 
 2. สามารถนาํขอ้มูล และผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชเ้พื่อต่อยอดงานวจิยัอ่ืน ๆ ต่อไป 
2) ประโยชน์เชิงธุรกิจ 

1. เพื่อทราบความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสนามฟุตบอลหญา้เทียม  โดยมีรูปแบบ  
มีขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และสามารถอา้งอิงไดต้ามหลกัวชิาการ 
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2. สนามฟุตบอลหญา้เทียมนาํขอ้มูลไปใชป้รับปรุงปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมได ้
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ   

 - อายุ 

 - อาชีพ   

 - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 - ระดบัการศึกษา  

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication : IMC) 

- การโฆษณา (Advertising) 

- การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

- การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations)  

- การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth  

ปัจจัยอืน่ ๆ  

- การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness)  

- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 

สนามฟุตบอลหญา้เทียม 

ในกรุงเทพมหานคร 

(Trust) 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎี 

1. ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  
Kotler and Keller (2006) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ ลกัษณะของแต่ละบุคคล

ซ่ึงมีผลมาจากดา้นต่าง ๆ ท่ีสามารถเป็นเหตุ และผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม โดยพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนบุคคลต่าง ๆ  

2. ทฤษฎีเก่ียวกบัความไวว้างใจ (Trust) 
Morgan and Hunt (1994: 23) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจสําคญัอยา่งยิ่งในการ

กาํหนดลกัษณะความสัมพนัธ์ภาพระหวา่งองคก์รธุรกิจการบริการกบัลูกคา้ ความไวว้างใจ คือ 
สภาพความเป็นจริงเม่ือบุคคลจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่ ในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ 
(Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด 

3. ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness)  
ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547: 147) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสร้างการรับรู้ตราสินคา้ (Brand 

Awareness) คือ การทาํให้ตราสินคา้ท่ีไม่เคยมีผูบ้ริโภครู้จกั ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงตราสินคา้ โดย
การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการวางแผนสร้างการรับรู้ตราสินคา้ 

4. ทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image)  
Jefkins (1993: 21-22) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์ คือ ภาพของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีรวมทุก

ส่ิงอยา่ง ขององคก์รท่ีประชาชนรุ้จกัเขา้ใจ โดยอาศยัส่ิงท่ีเป็นอตัลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate 
Identity) ปรากฎใหค้นทัว่ไปเห็น และสัมผสัไดง่้าย 

5. ทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
Schiffman; & Kanuk (1994: 658) ได้กล่าวไวว้่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) คือ ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ ส่ิงท่ีสาคญัของความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ เม่ือลูกคา้มี
ความภกัดีต่อตราสินคา้แลว้จะเกิดส่วนครองตลาดท่ีคงท่ี และเพิ่มข้ึนอีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึง
ความยดึมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ 
 
แนวความคิด 

1. แนวความคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
(Integrated Marketing Communication : IMC) 
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Don E. Schultz (1995: 17-18) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การ คือ กลยทุธ์ท่ีร่วมเอารูปแบบการส่ือสารทุกประเภทมาบูรณาการใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด
ของการส่ือสาร เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การตลาดแบบปาก
ต่อปาก 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

คณิต กิตติภทัรพล (2552) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุต
ซอลหญา้เทียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคล ด้านระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุต
ซอลหญ้าเทียม ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สนามฟุตซอลหญา้เทียม ส่วนปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ และ
ดา้น อิทธิพลบุคคล มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฟุตซอลหญา้เทียม 
 

นบบงกช นฤชาญภทัรัฐ (2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของ ผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผลทดสอบสมมติฐานด้วย
วิธีการทางสถิติ พบว่า (1) ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน สถานภาพสมรสของผูใ้ช้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า
ของผูใ้ชบ้ริการในเกือบทุกพฤติกรรมท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ และบริการด้านสถานท่ี  และช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของ ผูใ้ช้บริการใน
เกือบทุกพฤติกรรมท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

สุภศกัด์ิ ปานทบั (2555) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ปัจจยัในการกาํหนดการตดัสินใจเลือกการ
ส่งเสริมการขาย ทางดา้นราคาในรูปแบบต่าง ๆ ของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจ สนามฟุตบอลให้เช่า ใน
พื้นท่ีฝ่ังธนบุรี ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการขายทางดา้นราคาในรูปแบบเล่นครบ 10 
คร้ังฟรี 1 คร้ังเหมาะสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลให้เช่า ท่ีมีทาํเลท่ีตั้งบริเวณใกล้
มหาวิทยาลยั หรือ มีผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษา การส่งเสริมการขายทางดา้นราคา
ใน รูปแบบราคาส่วนลดสาํหรับสมาชิก เหมาะสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลให้เช่า 
ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุมาก มีระดบัรายไดท่ี้สูง รวมถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีมีทีมฟุตบอล
เล่นเป็น ประจาํการส่งเสริมการขายทางด้านราคาในรูปแบบราคาบุฟเฟ่ต์ เหมาะสําหรับ 
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ผูป้ระกอบการ ธุรกิจ สนามฟุตบอลให้เช่าท่ีมีผูใ้ช้บริการกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียน หรือ 
ผูใ้ช้บริการท่ีเขา้มาใช้บริการเพียงลาํพงั โดยไม่มีทีมฟุตบอลเป็นของตนเอง การส่งเสริมการ
ขายทางด้านราคา ในรูปแบบราคาส่วนลดตามช่วงเวลา เหมาะสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ
สนามฟุตบอลให้เช่าท่ีมีผูใ้ช้บริการกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีอายุน้อย รายไดต้ ํ่า รวมถึงผูใ้ช้บริการท่ี
นิยมใช้บริการในช่วงเวลา ก่อน 18.00 น. หรือ หลงั 24.00 น. ส่วนผลการศึกษาในส่วนของ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการได ้ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากร  และกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียม 
ในกรุงเทพมหานคร ไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งประชากรจากผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมใน 
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และคาํนวณจากสูตรหา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรของ Cochran  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05  ไดข้นาดตวัอยา่งจากการคาํนวณ 384.16 ตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัจึงเก็บทั้งหมด 385 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยคาํถามปิดแบบมีตวัเลือก ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ จาํนวน 6 ขอ้ (Norminal Scale) (Ordinal Scale) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไดแ้ก่ การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร จาํนวน  20 ขอ้ (10-Points Rating 
Scale) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การรู้จกัตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีใน
ตราสินค้า  มี อิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 15 ขอ้ (10-Points Rating Scale) 

ส่วนท่ี  4 ศึกษาความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคส นามฟุตบอลหญ้า เทียมใน
กรุงเทพมหานคร (Trust) จาํนวน 5 ขอ้ (10-Points Rating Scale) 

ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 2, 3, 4 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งระดบัความคิดเห็น
เป็น 10 ระดบั ตั้งแต่ 0 - 10 โดยกาํหนดการใหค้ะแนนความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 

10 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
   0 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ คือ  
               1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) หลงัจากออกแบบสอบถามเสร็จนาํไปหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC ) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน
ทั้งหมด 3 ท่าน ซ่ึงยอมรับตั้งแต่ 0.5  พบวา่ ทุกคาํถามไดค้่ามากกวา่ 0.5  
               2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามจาํนวน 30 ชุด 
นาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทุกปัจจยัมีค่ามากกวา่ 0.70  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาไดใ้ชว้ิธีการคาํนวณประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
คอม 
พิวเตอร์สาํเร็จรูป และจดัทาํตารางเพื่อเสนอ สรุปผลการวจิยั 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical)  

1. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะห์ผลของขอ้มูล  ดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล โดยการใช้ตารางค่าความถ่ี (Frequency) แสดงเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) และการวิเคราะห์ผลของขอ้มูล  ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การ (IMC) และปัจจยัอ่ืน  ๆ  โดยการหาค่าเฉล่ียย (Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum)  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) 
1. Analysis of Variance (ANOVA) ใชว้ิเคราะห์ผลของขอ้มูล  ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

ซ่ึงเป็น 
ตวัแปรอิสระเชิงคุณภาพ กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภค เป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ  

- สถิติทดสอบแบบ t-Test โดยวิเคราะห์ในหวัขอ้กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย  และ
เพศหญิง  ใชส้ถิติทดสอบแบบ  t-Test จะไดค้่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่า   T-Test และค่านยัสําคญั  Sig และค่า  Sig ตอ้งน้อยกว่า  0.05 ถึงจะมี
นยัสาํคญั  
- สถิติทดสอบแบบ F-Test โดยวิเคราะห์ในหวัขอ้ในส่วนของ อายุ  อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  และสถานภาพ  จะไดค้่า  F-Test  และค่า
นยัสาํคญั Sig และค่า Sig ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัสาํคญั 
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2. Multiple Regression Analysis (MRA) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณใชว้ิเคราะห์
ผลของขอ้มูล  ดา้นปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปัจจยัอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็น
ตวัแปรตามเชิงปริมาณ กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภค  
 
ผลการวเิคราะห์ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จาํนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และเพศหญิง จาํนวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีอาย ุ16 - 25 ปี กบัอาย ุ26 - 35 ปี จาํนวนอยา่งละ 152 คน คิดเป็นอยา่ง
ละร้อยละ 39.5 อายุตํ่ากวา่ หรือ เทียบเท่า 15 ปี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อายุ 36 - 45 
ปีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอายุ 46 ปีข้ึนไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 มี
อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษาจาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 อาชีพพนงัานบริษทัเอกชน 
จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 อาชีพธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ จาํนวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 อาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และไม่ได้
ทาํงาน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  จาํนวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ หรือ เทียบเท่า 10,000 บาท จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.9 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 
221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย กบั ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
จาํนวนอยา่งละ 52 คน คิดเป็นอยา่งละร้อยละ 13.5 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จาํนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 มี
สถานภาพโสด จาํนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 สถานภาพสมรส จาํนวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.8 และ สถานภาพหยา่ร้าง / หมา้ย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

จากผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  337  คน  คิด
เป็นร้อยละ  87.5  มีอายุระหวา่ง  16 - 25 ปี และอายุระหวา่ง 26 - 35 ปี  จาํนวนอยา่งละ  152  คน 
คิดเป็นร้อยละ  39.5  มีอาชีพนกัเรียน     / นกัศึกษา  จาํนวน  150  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.0 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  10,001 - 20,000 บาท จาํนวน  156  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.5 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี  จาํนวน  221  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.4 และมีสถานภาพโสด  จาํนวน  329  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 85.5 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 
 จากผลการวิจยัพบว่า  ด้านการโฆษณา  โดยให้ระดบัความสําคญักบั  การโฆษณาของ
สนามฟุตบอลหญา้เทียมทางส่ือออนไลน์ สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.96  และการโฆษณาทางวิทยุ ตํ่าสุด
ท่ีค่าเฉล่ีย 5.96 ด้านการส่งเสริมการขาย โดยให้ระดบัความสําคญักบั การมีระบบสมาชิก / 
ส่วนลดสําหรับสมาชิก สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 8.47 และการจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตทาง
ธนาคาร ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 6.97 ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้ระดบัความสําคญักบั การร่วม
สนบัสนุน (Sponsor) ในการแข่งขนัฟุตบอลต่าง ๆ สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.83 และการให้สัมภาษณ์
ของผูท้าํสนามฟุตบอลหญา้เทียม / ผูใ้ช้สนามฟุตบอลหญา้เทียม ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.31 ด้าน
การตลาดแบบปากต่อปาก โดยใหร้ะดบัความสาํคญักบั การบอกต่อจากผูใ้ชส้นามฟุตบอลหญา้
เทียม สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 8.72  และการบอกต่อผ่านส่ือเก่า (Traditional Media) เก่ียวกบัสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียม ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.33 
  
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 
 จากผลการวจิยัพบวา่ ด้านการรู้จักตราสินค้า โดยให้ระดบัความสําคญักบั สนามฟุตบอลหญา้
เทียมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีความสะดวกสบาย สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 8.56 และสนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ี
ท่านเลือกใชบ้ริการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.96 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยให้ระดบั
ความสําคญักบั สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใช้บริการมีความทนัสมยั สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.98 
และสนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีความหรูหรา ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.12 
ด้านความภักดีในตราสินค้า โดยให้ระดับความสําคัญกับ ท่านย ังคงเลือกใช้สนามฟุตบอล 
หญ้าเทียมท่ีท่านใช้บริการเป็นประจาํทุกคร้ัง สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 8.55  และท่านยงัคงเลือกใช้สนาม 
ฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านใชบ้ริการ แมจ้ะปรับราคาเพิ่มสูงข้ึน ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.35 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ความไว้วางใจของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมในกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวจิยัพบวา่ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร 
โ ด ย ใ ห้ ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ท่ า น มี ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ น ค ว า ม ค ง ท น ข อ ง 
สนามฟุตบอลหญา้เทียม  สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย  8.34  และท่านมีความไวว้างใจในหญา้เทียมว่ามีความรู้สึก 
เหมือนหญา้ธรรมชาติ ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 7.09 
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ตารางที ่1.1 แสดงผลวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis (MRA) การถดถอยพหุคูณของ
ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมในกรุงเทพมหานคร  
 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(ค่าคงท่ี) 2.177 0.411  5.298 0.000*   

1. ดา้นการโฆษณา 0.127 0.035 0.197 3.649 0.000* 0.440 2.275 

2. ดา้นการส่งเสริมการขาย -0.117 0.040 -0.159 -2.896 0.004* 0.422 2.370 

3. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 0.024 0.042 0.033 0.563 0.574 0.371 2.695 

4. ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก -0.131 0.052 -0.123 -2.513 0.012* 0.534 1.873 

5. ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 0.246 0.072 0.204 3.420 0.001* 0.358 2.794 

6. ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.326 0.036 0.416 9.014 0.000* 0.601 1.664 

7. ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ 0.268 0.049 0.252 5.492 0.000* 0.609 1.641 

Model Summary 

 
ANOVA 

 
 
 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
0.720a 0.518 0.509 0.87685 

F Sig 
57.828 0.000b 
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จากตารางท่ี 1.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

แล ะปั จจัย อ่ืน ๆ  มีผ ลต่อค วา มไ ว้วาง ใ จข อง ผู ้บ ริโภค สนาม ฟุตบอลหญ้า เ ที ยม ใ น
กรุงเทพมหานครพบวา่ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ (R) = 0.720a หมายความวา่ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอล
หญา้เทียมมีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) และปัจจยั
อ่ืน ๆ ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.518 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการ (IMC) และปัจจยัอ่ืน มีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียม 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 0.87685 หมายความวา่ การ
ประมาณค่าของ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียม มีความคลาดเคล่ือน
เกิดข้ึนเท่ากบั 0.87685 

จากผลการวเิคราะห์ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปัจจยัอ่ืน 
ๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* มีตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การ (IMC) และปัจจอ่ืัน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความไวว้างใจของผูบ้ริโภค
สนามฟุตบอลหญ้า เทียมในกรุงเทพมหานคร มีตัวแปรอิสระทั้ งหมด 6 ตัวแปรท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05* ซ่ึงได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก ด้านการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ และดา้นความภกัดีในตราสินคา้ 
อภิปรายผลตามสมมติฐาน  
ตารางที ่1.2 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวจัิยด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ Sig ผลทดสอบ 

เพศ t-Test 0.055 ไม่ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.000* ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.177 ไม่ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.024* ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.567 ไม่ยอมรับ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
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 สมมติฐานข้อที่  1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบั
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้
เทียมในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
 จากตารางท่ี 1.2 พบวา่ ดา้นเพศ  มีค่า Sig เท่ากบั 0.055  ดา้นอายุ มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000* ดา้นอาชีพ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000* ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig เท่ากบั 0.177 ดา้น
ระดบัการศึกษา มีค่า Sig เท่ากบั 0.024* ดา้นสถานภาพ มีค่า Sig เท่ากบั 0.567 อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
 สรุปไดว้่ามีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผ่านสมมติฐาน คือ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที ่1.3 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวจัิยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
(IMC) และปัจจัยอืน่ ๆ ที่มีอิทธิพต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
ในกรุงเทพมหานคร 

   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ไดแ้ก่ การ

โฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่  3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การรู้จกัตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และ
ความภกัดีในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
ในกรุงเทพมหานคร  

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ Sig ผลทดสอบ 

ดา้นการโฆษณา MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.004* ยอมรับ 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ MRA 0.574 ไม่ยอมรับ 
ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก MRA 0.012* ยอมรับ 

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ MRA 0.001* ยอมรับ 
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ MRA 0.000* ยอมรับ 
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 จากตารางท่ี 1.3 พบวา่ ดา้นการโฆษณา มีค่า Sig เท่ากบั 0.000* ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย มีค่า Sig เท่ากบั 0.004  * ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีค่า Sig เท่ากบั 0.574  ดา้นการตลาด
แบบปากต่อปาก มีค่า  Sig เท่ากบั 0.012* ดา้นการรู้จกัตราสินคา้  มีค่า Sig เท่ากบั 0.001*  ดา้น
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  มีค่า Sig เท่ากบั 0.000*  ดา้นความภกัดีในตราสินคา้  มีค่า  Sig เท่ากบั 
0.000* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05*  
 สรุปไดว้า่มีปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ท่ีผ่านสมมติฐาน 
คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดแบบปากต่อปาก ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีผา่น
สมมติฐาน คือ การรู้จกัตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้ มีอิทธิพล
ต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ คือ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างมีผลต่อความ 
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิด 
และทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 124) ท่ีไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยั ต่าง ๆ  เช่น ปัจจยั ด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
ชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ความไวว้างใจ โดย ลักษณะทางสังคม
ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัวบทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ โดยเฉพาะ ครอบครัว 
(Family) บุคคลในครอบครัวถือว่า มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ ทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยม 
ของบุคคลนั้น ๆ ส่วน Anderson and Weitz (1989) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจ เป็นความเช่ือ
ของอีกฝ่ายหน่ึงท่ีว่า ความตอ้งการของตนจะบรรลุผลในอนาคต โดยการกระทาํของอีกฝ่าย
หน่ึง ซ่ึงอาจตีความไดว้่า ในการเกิดความไวว้างใจนั้น ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
อิทธิพลต่อความไวว้างใจ แต่ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนจากการกระทาํของอีกฝ่ายหน่ึง  

 
ปัจจัยด้านการโฆษณา มีอิทธิพต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้เทียม 

ในกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัคือ การโฆษณาทางส่ือออนไลน์, การโฆษณาตามป้ายนอกสถานท่ี, 
การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ,์ การโฆษณาทางโทรทศัน์ และการโฆษณาทางวิทยุ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั  แนวความคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ท่ีไดก้ล่าวว่า 
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การส่ือสารขอ้มูลโดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร โดยเจา้ของ หรือ ผูอุ้ปถมัภ ์เปิดเผยตนเองมีการจ่ายเงินเพื่อการใชส่ื้อ และเป็น
การเสนอขอ้มูลท่ีมิใช่เป็นการส่งบุคคลเขา้ไปติดต่อ โดยตรงส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณา ไดแ้ก่ ส่ือ
สิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพโ์บชวัร์นิตยสารโปสเตอร์ 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอล 

หญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัคือ การมีระบบสมาชิก / ส่วนลดสําหรับสมาชิก การ
มอบส่วนลดเน่ืองในเทศกาลต่าง ๆ , การแถมชัว่โมงการเล่น หรือ เคร่ืองด่ืม, การจดัโปรโมชัน่ 
ร่วมกบัผลิตภณัฑ์กีฬามอบส่วนลด และการจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตทางธนาคาร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การส่งเสริม
การขาย เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างประโยชน์ 3 ประการ คือ 1) การส่ือสาร (Communication) โดยทาํ
ให้เกิดความสนใจ และนาํไปสู่การชกัจูงให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์ ชักจูงให้ผูบ้ริโภค
รู้จกัผลิตภณัฑ์ 2) การจูงใจ (Incentive) ส่ิงจูงใจในท่ีน้ี คือ บริษทั จะจูงใจให้ผูบ้ริโภคเห็น
ประโยชน์ และคุณค่าของผลติภณัฑ์ 3) การเชิญชวน (Invitation) เป็นการเชิญชวนท่ีมีเอ
กลกษัณ์ทาํใหเ้กิดการซ้ือขายทนัทีทนัใด 

 
ปัจจัยด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนาม 

ฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัคือ การบอกต่อจากผูใ้ชส้นามฟุตบอลหญา้เทียม, 
การบอกต่อจากญาติพี่น้อง หรือ คนรู้จกั เก่ียวกบัสนามฟุตบอลหญา้เทียม, การบอกต่อผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เก่ียวกบัสนามฟุตบอลหญา้เทียม, การบอกต่อจากบุคคล 
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนามฟุตบอลหญา้เทียม และการบอกต่อผ่านส่ือเก่า (Traditional Media) 
เก่ียวกบัสนามฟุตบอลหญา้เทียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ 
(2552) ท่ีไดก้ล่าววา่ การสร้างอิทธิพลการตลาดแบบปากต่อปาก เป็นการท่ีบุคคลหน่ึงมีอิทธิพล
ต่ออีกบุคคลหน่ึงในระหวา่งการสนทนา ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัสําหรับผูบ้ริโภค โดยจาก
เพื่อน จากญาติ ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ จากผลการสํารวจพบวา่ ยอดขายของผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปาก ระหวา่งเพื่อน ครอบครัว และ
เพื่อนร่วมงาน ส่วนแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบอกต่อ
อาจเกิดข้ึน ไดห้ลากหลายรูปแบบทั้งการบอกต่อผา่นระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ หรือ ไม่ใช่
ออนไลน์ก็ได ้

 
ปัจจัยด้านการรู้จักตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอล 

หญ้าเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมท่ีท่านเลือกใช้บริการ 
มีความสะดวกสบาย, สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใช้บริการมีความคุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่าย, 
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมท่ีท่านเลือกใช้บริการมีความน่าเช่ือถือ, สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
ท่ีท่านเลือกใช้บริการมีการบริการท่ีทําให้ประทับใจ และสนามฟุตบอลหญ้าเทียมท่ีท่าน 
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เลือกใชบ้ริการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ได้
กล่าวไวว้า่ การรู้จกัตราสินคา้ เป็นความสามารถของลูกคา้ท่ีจะระบุวา่ตรามีความ แตกต่าง ซ่ึงเกิดจาก
การจดจาํ และระลึกไดใ้นการทาํงานของตราสินคา้ 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัคือ สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใช้
บริการมีความทนัสมยั,สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีดีไซน์ (Design) ท่ี
สวยงาม,สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีความแตกต่าง,สนามฟุตบอลหญา้เทียม
ท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีความโดดเด่น และสนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีความ
หรูหรา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีของ Daniel J. Boorstin (อา้งอิง จากสุนิสา ประวชิยั 
2545: 103) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความหมายของภาพลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมา โดยมีการวางแผน
เพื่อสร้างสรรคใ์หบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และทาํใหรู้้สึกประทบัใจในภาพลกัษณ์ กล่าวคือ ความ
น่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์เป็นการสร้างภาพในใจของคนเรา ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีคงอยู ่และถูก
สมมติข้ึนมาใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพเหตุผล ในความเป็นจริงผูท่ี้สร้างภาพลกัษณ์ถูก
คาดหวงัวา่ และผูรั้บก็คาดหวงัวา่ภาพลกัษณ์นั้น จะเป็นไปตามท่ีไดรั้บจริง ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ี
เขา้ใจไดง่้าย แต่มีความคลุมเครือระหวา่งจินตนาการกบัความรู้สึก และอยูร่ะหวา่งความ
คาดหวงั  เช่น เม่ือผลิตภณัฑ์มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ช่วยใหผู้บ้ริโภคตอ้งการซ้ือส่งผลใหย้อดจาํหน่าย
เพิ่มข้ึน และหากภาพลกัษณ์ของตวัองคก์ารดีดว้ย ยอ่มก่อใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจ 

ปัจจัยด้านความภักดีในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอล
หญา้เทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัคือ ท่านยงัคงเลือกใชส้นามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านใช้บริการ
เป็นประจาํทุกคร้ัง, ท่านยงัคงเลือกใชส้นามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านใชบ้ริการในคร้ังต่อไป, ท่านยินดี
ท่ีจะแนะนาํสนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านใชบ้ริการให้กบับุคคลอ่ืน,ท่านยงัคงเลือกใชส้นามฟุตบอล
หญา้เทียมท่ีท่านใชบ้ริการ แมว้า่จะมีบุคคลอ่ืนแนะนาํสนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีอ่ืนให้ และท่านยงัคง
เลือกใช้สนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีท่านใชบ้ริการ แมจ้ะปรับราคาเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
และทฤษฎีของ Geok Theng Lau (1999) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ นกัการตลาดให้ความสนใจใน ดา้นความภกัดี
ในตราสินคา้ เน่ืองจาก ความความภกัดีในตราสินคา้ เป็นตวัวดั การดึงดูดลูกคา้มาใช้บริการ และตรา
สินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ให้บริษทั การซ้ือซํ้ า และบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน การบริหารตราสินคา้ 
เป็นส่ิงสาํคญัต่อ ความภกัดีในตราสินคา้ 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) ขอ้เสนอแนะเพื่อท่ีการปฏิบติัการจริง  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

628 

 

 1. สาํหรับการหากลุ่มเป้าหมายในการใชก้ารส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IM  )C  นั้น 
ควรเน้นท่ี ช่วงอายุ อาชีพการทาํงาน และระดบัการศึกษา เน่ืองจากเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ความไวว้างใจต่างกนั  
 2. สําหรับผูป้ระกอบการสนามฟุตบอลหญา้เทียม หรือ หญา้เทียมนั้น ถา้ตอ้งการให้
สนามหรือ หญ้าเทียม ของตนเองนั้นขายดี ควรท่ีจะมีการเน้นหนักในเร่ืองของการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ  (IM  )C  ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing or 
Viral Marketing) เน่ืองจากเป็นปัจจยัดา้นการตลาดแบบปากต่อผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงมากท่ีสุด 
 3. สาํหรับการสร้างความไวว้างใจในตวัสินคา้นั้น ควรจะเนน้หนกัในเร่ืองของการรู้จกั
ตราสินคา้ เน่ืองจาก เป็นจุดเร่ิมตน้ของความไวว้างใจการทาํให้ตราสินคา้ของตนเองเป็นท่ีรู้จกั
ในวงกวา้ง ในดา้นต่าง ๆ จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจต่อสินคา้ตามมา 
 
2) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาดา้นความไวว้างใจ ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ัง
ต่อไป 
ควรจะศึกษาในส่วนอ่ืน ๆ เช่น การตดัสินใจ ความพึงพอใจ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของต้นทุนในการทาํการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 (IM  )C สนามฟุตบอลหญา้เทียมในกรุงเทพมหานครเพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญัในการสร้าง
ความไวว้างใจการทาํธุรกิจ 
 3. สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของผูบ้ริโภคสนามฟุตบอลหญา้
เทียมท่ีอยูต่่างจงัหวดัเพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการในประเทศไทยได ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือที่มีผลต่อความภักดีต่อ 
ตราสินค้าเบเกอร่ี S&P ในอ าเภอเมือง จังหวดัสระบุรี 

(MARKETING MIX AND BUYING BEHAVIOR INFLUENCING S&P BAKERY 
BRAND LOYALTY IN MUANG DISTRICT OF SARABURI PROVINCE) 

 

นางสาว อมัพิกา  กอบกาญจน์20   ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง21 

---------------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 

กา รศึ ก ษา ค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุ ป ระ ส งค์ เพื่ อ เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี S&P และความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 11 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและใช้บริการร้านเบเกอร่ี S&P ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสระบุรี รวม 385 ตวัอยา่ง และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบ
เกอร่ี S&P ดา้น ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ  ประเภทของผลิตภณัฑ์เบเกอ
ร่ี S&P ท่ีซ้ือ  และเหตุผลในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P 
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกนั แต่เพศ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา และ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความภกัดี
ต่อตราสินค้าเบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ทั้ง 7 
ดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสระบุรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบ
                                                           
20 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั
รังสิต 
21 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เกอร่ี S&P  6 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  
บุคลากร   และกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P 
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี แต่ส่ิงนาํเสนอทางกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความภกัดีต่อตราสินค้าเบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคัญ: ตราสินคา้เบเกอร่ี S&P, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ, จงัหวดั

สระบุรี 

 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to compare difference of demographic 

characteristics and buying behavior for S&P bakery products influencing the brand loyalty of 
consumers in Muang district, Saraburi province and to study relationship between its 
marketing mix and their brand loyalty.  It employed questionnaire to collect data from 385 
samples who had age of 11 years at least and were using its services and used statistics for 
data analysis to consist of frequency, percentage, minimum, maximum, mean, standard 
deviation, t-test, F-test, and MRA. 

The findings revealed that different age, occupation, average monthly income, and 
buying behavior in term of average buying expense, buying frequency, types of bakery 
bought, and buying reasons influenced S&P bakery brand loyalty of consumers in Muang 
district, Saraburi province but gender, marital status, educational level, and  buying behavior 
in term of buying time did not influence S&P bakery brand loyalty of consumers in Muang 
district, Saraburi province at statistical significance level of 0.05.  For marketing mix of S&P 
bakery, all of seven dimensions had negative relationship with their brand loyalty at 
statistical significance level of 0.01.   Their six dimensions, including product, price, place, 
promotion, people, and process had relationship with their brand loyalty but physical 
evidence dimension had relationship with their brand loyalty at statistical significance level 
of 0.05.   
KEY WORDS:  S&P BAKERY BRAND LOYALTY, MARKETING MIX, BUYING  

BEHAVIOR, SARABURI PROVINCE  
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บทน า 
ธุรกิจเบเกอร่ีและขนมอบถือวา่มีศกัยภาพสูง ซ่ึงในปี 2557 ตลาดเบเกอร่ีมีมูลค่าสูงถึง 

10,000 ลา้นบาท และยงัเติบโตต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 10-15  (สถาบนัอาหาร, 2558) จาก

ศูนยว์จิยักสิกรไทย (อา้งถึงในพงศกร ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553: 1) ท่ีประมาณการมูลค่าทางการ

ตลาดเบเกอร่ีในปี 2551 ไวท่ี้ 7,100 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 5 จากในปี 2550  

โดยประมาณการมูลค่าของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีตลาดบนในปี 2551 เท่ากบั 3,000 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 57.7 ของตลาดทั้งหมดและประมาณการมูลค่าของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตลาดกลางและ

ล่างในปี 2551 เท่ากบั 4,100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.2 ของตลาดทั้งหมด 

กระแสโลกาภิวตัน์และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีช่ือมโยงทุกมุมโลกไวเ้ขา้กนัและ

นาํเอาวฒันาธรรมการรับประทานเบเกอร่ีและขนมปังมาแพร่หลายในประเทศไทยจนเป็นท่ี

นิยม อีกทั้งยงัส่งเสริมวตักรรมการผลิตผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีให้มีความหลากหลาย สด และหอม

อร่อย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกิดคู่แข่งขนัรายใหม่ตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจเบเกอร่ี

ตลาดกลางและล่างท่ีใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก รวมถึงคู่แข่งขนัท่ีเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ

อยา่งเช่นชาวตะวนัตกเขา้มาลงทุนประกอบธุรกิจเบเกอร่ีในประเทศโดยตรงและการให้สิทธ์ิใช้

ตราสินคา้หรือแฟรน์ไชส์   และคู่แข่งขนัรายเดิมและคู่แข่งขนัรายใหม่เนน้ขายผา่นออนไลน์ท่ี

ไม่มีตน้ทุนหน้าร้านเป็นหลกั นาํมาซ่ึงสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง ทาํให้ผูป้ระกอบการจึงตอ้ง

สร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มจุดขาย (ชนิกา ตัง่ธนาพร, 2557) 

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) (2557) ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหาร
และร้านเบเกอร่ีภายใตต้ราสินคา้ “เอส แอนด์ พี” และสโลแกน “ช่ือน้ีมีแต่ของอร่อย” ท่ีสร้าง
รายไดห้ลกั ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2516 และเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2532  และเม่ือส้ินปี 2557 บริษทัฯ สินทรัพยร์วม 3,625.10 
ลา้นบาท  มีรายไดร้วม 7,352.44 ลา้นบาท และมีผลกาํไรสุทธิ รวม 497.74 ลา้นบาท  คิดเป็น
อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 8.82  ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ มีสาขามากมายทั้งในและต่างประเทศ และ
ตั้งเป้าหมายในปี 2558 เป็นยอดขาย เท่ากบั 6,000 ลา้นบาท  

ตราสินค้าเป็นการผสมผสานรวมกันของช่ือ สัญลักษณ์ หรือรูปแบบเพื่อแสดงถึง
ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัภายใตก้ฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ โดยตรา
สินคา้ท่ีดีตอ้งไดรั้บการสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคควบคู่ไปกบัการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงเป็นความแตกต่างท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ และยากต่อการลอกเลียนแบบ
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จากคู่แข่งขนั  โดยมีความจาํเป็นตอ้งทาํการส่ือสารกับผูบ้ริโภคในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและ
สามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคได้อย่างแท้จริง จึงจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน 
เน่ืองจากตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งยงัเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของสินคา้หรือบริการ ทาํให้ผูท่ี้ซ้ือ
สินค้านั้ นเป็นประจํามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าท่ีมีรูปลักษณ์ ผลประโยชน์ และคุณภาพ
เหมือนเดิมทุกคร้ัง ตราสินคา้จึงกลายเป็นพื้นฐานในการสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัคุณภาพพิเศษ
เฉพาะของสินคา้นั้น ซ่ึงผลกัดนัให้เกิดความเขา้ใจในตวัสินคา้และความรู้สึกผูกพนักบัตรา
สินคา้ จนกลายเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ทีช่วยส่งเสริมความสําเร็จต่อการดาํเนินธุรกิจใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  การเพิ่มผลกาํไร การลดการส่งเสริมการตลาดและทาํให้คู่แข่งขนัรายใหม่เขา้
ตลาดไดย้าก การลดตน้ทุนการขาย การตลาด และตน้ทุนจ่ายเพื่อหาลูกคา้ใหม่  การป้องกนัคู่
แข่งขนั การเพิ่มพลงัในการเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายและร้านคา้ปลีก การช่วยทาํให้ออก
สินคา้ใหม่ไดง่้ายข้ึน ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจมกัมีการอา้งอิงต่อและสมคัรใจท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึน
เม่ือปรับราคาข้ึน และโอกาสท่ีจะเสนอขายสินคา้ในสายผลิตภณัฑ์อ่ืนไดส้ําเร็จ (สถาบนัวิจยั
และพฒันาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554; วรารัตน์ สันติวงษ์, 
2549) ซ่ึง S&P ถือไดว้า่เป็นตราสินคา้หน่ึงท่ีมีวิวฒันาการมายาวนานและมีความเขม้แข็งท่ีมี
กลุ่มลูกคา้ใหค้วามภกัดีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

จงัหวดัสระบุรีตั้งอยู่ภาคกลางทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร โดย
ตั้งอยู่ใกลก้บักรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  ตามถนนพหลโยธินดว้ย
ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 
113 กิโลเมตร และตามแม่นํ้ าเจา้พระยาแยกเขา้แม่นํ้ าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 
3,576,486 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นท่ีทงัหมด
ของประเทศ  มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกบัจงัหวดัลพบุรี ทิศตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวดั
นค รรา ช สี มา และ จัง หวัดนค รนาย ก  ทิ ศ ใ ต้ติด ต่อกับ จัง หวัดป ทุ มธ า นีแล ะ จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา และทิศตะวนัตกติดต่อกบัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัลพบุรี มี
ประวติัศาสตร์เก่าแก่  และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียว
มากมาย กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานจงัหวดัสระบุรี (2558) จึงทาํให้
สระบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีประชาชนจาํนวนมากเดินทางสัญจรไปแวะเวียนอยู่เป็นประจาํ โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จงัหวดัสระบุรีมีประชากรรวม 621,658 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2557) ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัเลือกศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ในอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสระบุรี โดยเลือกทาํการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ท่ีถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคแต่มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตรา

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dopa.go.th%2F&ei=iArtVLPxLcKoogSD1YD4Dg&usg=AFQjCNHK4slprz-wnoZHkwtG-IYWZvUuqQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dopa.go.th%2F&ei=iArtVLPxLcKoogSD1YD4Dg&usg=AFQjCNHK4slprz-wnoZHkwtG-IYWZvUuqQ
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สินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี และส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี S&P ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัฯ ตอ้งใชร่้วมกนัในการส่งมอบคุณค่าผา่น
ผลิตภณัฑ์และบริการ S&P ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ S&P 
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีและเป็นส่ิงกระตุน้ทาํให้เกิดความต้องการ การ
แสวงหาวธีิการตอบสนองความตอ้งการ และการตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมการซ้ือ  โดย
ผูว้จิยัเช่ือมัน่วา่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของร้านเบเกอร่ี S&P ใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ บริการ และการตลาด ร่วมกบัการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินคา้ได้
อย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและเชิงวิชาการใน
การศึกษาต่อยอดในอนาคตอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ท่ีมีผลต่อ

ความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P 

และความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P 
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 
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กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ทาํใหไ้ดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีต่อตรา

สินค้าเบเกอร่ี S&P ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีจาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดใน
อนาคตได ้

2. ทาํให้ไดฐ้านขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ทางธุรกิจแก่บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ บริการ 
และประสิทธิภาพทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ทาํใหไ้ดฐ้านขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ S&P ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการประยุกตใ์นกาํหนด
แผนการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตลอดจนตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ให้มีความ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
เพศ   อาย ุ สถานภาพ   ระดบัการศึกษา  อาชีพ   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี S&P  
ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย   
การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร  ส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ   
กระบวนการใหบ้ริการ 
 

พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี S&P 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือ  ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ   

ประเภทของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี S&P ท่ีซ้ือ  เหตุผลในการซ้ือ 

 

 
 
ความภักดีต่อ 
ตราสินค้าเบเกอร่ี 
S&P ของ
ผู้บริโภคในอ าเภอ
เมือง จังหวดั
สระบุรี 
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แข็งแกร่งเหนือคู่แข่งขนัและส่งเสริมความภกัดีของลูกคา้เพื่อความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
แนวคิด 

แนวคิดในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั
ต่างๆ ดงัน้ี 

Belch, George E. and Belch, Michael A. (2005 อา้งถึงในอจัฉรา นพวิญํูวงศ,์ 2550); 
ปรมะ สตะเวทิน (2526 อา้งถึงในวารุณี มหาชนก, 2546) ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นตวัแปร
พื้นฐานท่ีนกัการตลาดมกันาํมาใช้พิจารณาแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากทาํให้สามารถสังเกตเห็น
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงใช้เช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือ และอตัราการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภคทาํให้สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพต่อ
การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (อ้างถึงในวิลาสินี สําเร็จประสงค์ , 2553) พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใช้
สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือการศึกษา
พฤติกรรม การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

Blackwell, Miniard and Engel (2006) แบบจาํลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษา
เหตุจูงใจผูบ้ริโภค  ในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยจะเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้  ซ่ึง
ประกอบไปด้วย  ส่ิงกระตุ้นภายนอก ได้แก่  ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด  ส่ิงกระตุ้นด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม  และส่ิงกระตุน้ภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่  สัญชาติญาณท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด  หรือมาจาก
การเรียนรู้  ซ่ึงส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความตอ้งการ  ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  
ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดเดาได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายใน  และปัจจยัภายนอกของผูซ้ื้อ  ท่ีมีผลต่อการตอบสนองหรือการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ  การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อมีประโยชน์เขา้ใจถึงความตอ้งการและ
ลกัษณะของลูกคา้และสามารถจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อกระตุน้และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Kotler and Armstrong (1997); ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548: 34-36) ส่วนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมี 7 ดา้น (7P’s) ตอ้งใชป้ระสานสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดีทาํ
ใหมี้ประสิทธิผล 
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วรารัตน์ สันติวงษ์ (2549) ความจงรักภกัดีของลูกคา้สามารถสร้างความได้เปรียบ
ให้กบับริษทัไดจ้ากการเพิ่มผลกาํไร การลดการส่งเสริมการตลาดและทาํให้คู่แข่งขนัเขา้ตลาด
ไดย้าก การลดตน้ทุนการขาย การตลาด และตน้ทุนจ่ายเพื่อหาลูกคา้ใหม่ การป้องกนัคู่แข่งขนั
หรือทาํให้คู่แข่งขนัอ่อนแอ การเพิ่มพลงัในการเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายและร้านคา้ปลีก 
การช่วยทาํให้ออกสินคา้ใหม่ไดง่้ายข้ึน ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจมกัมีการอา้งอิงต่อ ลูกคา้ท่ีพึง
พอใจมีความสมคัรใจท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึน และโอกาสท่ีบริษทัจะเสนอขายสินค้าในสาย
ผลิตภณัฑอ่ื์นไดส้าํเร็จ ซ่ึงการพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากข้ึน ทาํให้
ลูกคา้มีความจงรักภกัดีกบัตราสินคา้ของบริษทัมากยิง่ข้ึน 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ความภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้เกิดข้ึนจากหลายปัจจยั
ร่วมกนั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ ความเช่ือถือและความไวว้างใจ ความเช่ือมโยงผกูพนักบัอารมณ์ 
การลดทางเลือกและนิสัย และประวติัของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ 

นิรินธน์ ลีลากุล (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการร้านจาํหน่าย
กาแฟระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการร้านจาํหน่ายกาแฟระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

นวพงษ์  ไฝ่แจ้คาํมูล (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านทรูคอฟฟ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอายแุละระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  
และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดมี้และไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเท่ากนั 

เบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ ์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน  สถานภาพสมรส   และจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพดา้นเหตุผล
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ในการซ้ือ ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ  ปริมาณในการซ้ือ  ปริมาตรต่อ
หน่วยท่ีซ้ือ ช่วงเวลาท่ีซ้ือ จาํนวนเงินท่ีใช้ซ้ือ บุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือ   แหล่ง
จาํหน่ายท่ีนิยมซ้ือ และแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับสําหรับการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์   ราคา   ช่องทางจดัจาํหน่าย   และการส่งเสริม
การตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สุมนา จารุสถาพร (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เบเกอร่ี กรณีศึกษา 
ร้านกาโตว ์เฮา้ส์ พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาชีพ และรายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์
กบัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของร้านกาโตว ์ เฮา้ส์ แต่ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์อายุมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบ
เกอร่ีของร้านกาโตว ์ เฮา้ส์ และลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ อาชีพ และรายไดไ้ม่มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย และการใชพ้นกังานขาย 

ฝนทอง  ถ่ินพงังา (2555) ไดศึ้กษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอ
เมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  อายุ  อาชีพ  
รายไดต่้อเดือน  ระดบัการศึกษา  และสถานภาพการสมรสและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟดา้น
เหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ  ราคาของกาแฟท่ีด่ืม   สถานท่ีด่ืมกาแฟ 
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟ  และเหตุผลหลกัในการเปล่ียนยี่ห้อกาแฟท่ีด่ืมท่ีแตกต่างกนัไม่
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท  .ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน และส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ด้านสถานท่ีจัด
จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อริสรา วิริยะวารี (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ ามนั  กรณีศึกษากาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ า

มนัปตท. จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ผูบ้ริโภคท่ีมี

พฤติกรรมการใช้บริการด้านความถ่ีในการใช้บริการและเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ ยกเวน้ 

รูปแบบของกาแฟสด ประเภทของกาแฟสด รสชาติของกาแฟสด และค่าใช้จ่ายในการใช้
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บริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนใน

สถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  และส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ช่องทางการจดัจาํหน่าย สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ ยกเวน้ ดา้น

ราคา การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้

บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

กฤษฎา โสมนะพนัธ์ุ (2556) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้น
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ 
สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน  รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นดา้นจาํนวนผู้
ร่วมใช้บริการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงปัจจยัดา้นความภกัดีต่อร้านอาหารและความไวว้างใจมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นดา้นความถ่ีในการใช้บริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 
วนัท่ีใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ และสถานท่ีท่ีใช้บริการ และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
และกระบวนการให้บริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอก
บา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

อญัธิฌา ศิริเจริญ (2556) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ภายใตต้รา
สินคา้ของอเมริกา: กรณีศึกษา ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ พบวา่ ลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการ
บริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือเคก้ จาํนวนเงิน
โดยเฉล่ียท่ีใช้ซ้ือเคก้ต่อคร้ัง ช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานเคก้ สถานท่ีท่ีนิยมใช้รับประทานเคก้ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ   /บริโภค เค้ก และช่องทางข้อมูลข่าวสารท่ีรับทราบ
เก่ียวกบัเคก้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีส
เคก้แตกต่างกนั  แต่ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้าน
นิวยอร์ค ชีสเคก้ดา้นเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเคก้และประเภทของเคก้ท่ีช่ืนชอบท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั  โดย
ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้  
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ธนิตา เวสารัชกิตติ (2557) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด  24 ชั่วโมงยี่ห้อหน่ึงของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึงดา้นการไดรั้บข่าวสารการส่งเสริมการขายและดา้นแนะนาํบุคคล
อ่ืนใหม้าใชบ้ริการแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหน่ึงด้านการแนะนาํบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการแตกต่างกัน 
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสและอาชีพแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน
กาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึงดา้นความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังานและดา้นแนะนาํ
บุคคลอ่ืนให้มาใชบ้ริการแตกต่างกนั สําหรับผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดต่้อบุคคล
แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงในทุกดา้น
แตกต่างกนั  สําหรับส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด 
และลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมง
ยี่ห้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการไดรั้บข่าวสารการส่งเสริมการขาย ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์  ช่องทางการจดัจาํหน่าย และกระบวนการมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร
ดา้นความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังาน และส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และบุคลากรมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครดา้นแนะนาํบุคคลอ่ืนให้มาใช้
บริการ  

ศิรประภา ฐปนานนท์ (2557) ไดศึ้กษาการประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างการสร้าง
ประสบการณ์จากแบรนด์ บุคลิกภาพของแบรนด์ ความพึงพอใจ และความภกัดีต่อแบรนด์: 
กรณีศึกษา ร้านซน แอนด์ โซญ่าบรูวร์ คาเฟ่  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา   อาชีพ   รายไดต่้อเดือน  และสถานภาพ ยกเวน้ เพศ มีผลต่อความ
พึงพอใจในบริการของร้านซน แอนด์ โซญ่าบรูวร์ คาเฟ่  แตกต่างกัน และการสร้าง
ประสบการณ์จากแบรนด์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ รูป สัมผสั และกล่ิน  บุคลิกภาพของแบรนด์ส่วน
นอ้ย ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจและแบบห้าวหาญสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในบริการ
ของร้านซน แอนด์ โซญ่าบรูวร์ คาเฟ่ได ้  ในขณะท่ีความพึงพอใจในบริการส่วนใหญ่สามารถ
พยากรณ์ความภกัดีต่อแบรนด ์“ร้านซน แอนด ์โซญ่าบรูวร์ คาเฟ่”  ได ้
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของ
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P และส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ท่ีมีต่อความภกัดีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ในอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสระบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 11 
ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและใช้บริการร้านเบเกอร่ี S&P ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี รวม 385 
ตวัอยา่ง และและใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ MRA ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.64 มีอายุระหวา่ง 16-20 ปี  ร้อย

ละ 42.08 มีสถานภาพโสด  ร้อยละ 72.47  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.06  มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ ธนาคาร  ร้อยละ 58.96  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-
20,000 บาท  ร้อยละ 43.90   

2. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี S&P 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ดา้นช่วงเวลา

ท่ีซ้ือเป็นช่วงบ่าย  ร้อยละ 39.48  ดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือระหวา่ง  101-200 บาท ร้อย
ละ 61.56 ดา้นความถ่ีในการซ้ือระหวา่ง 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 44.68  ดา้นประเภทของ
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ท่ีซ้ือเป็นพาย  ร้อยละ 33.51  ดา้นเหตุผลในการซ้ือเพราะช่ือเสียง ร้อย
ละ 99.48  เพราะรสชาติ ร้อยละ 99.22  เพราะความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 99.48 
เพราะโปรแกรมส่งเสริมการขาย ร้อยละ 99.22 เพราะบรรยากาศภายในร้าน  ร้อยละ 68.31 
เพราะคุณภาพบริการ   ร้อยละ 97.40  และเพราะพนกังานมีอธัยาศยัดี ร้อยละ 95.06  โดยไม่ใช่
เหตุผลเพราะราคาท่ีสมเหตุสมผลและทาํเลท่ีตั้ง 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดผลติภัณฑ์เบเกอร่ี S&P 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P 

โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 8.26 โดยให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.84 ตามมาดว้ย
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 8.40 บุคลากร มีค่าเฉล่ีย 8.33 ช่องทางการจดัจาํหน่าย  มี
ค่าเฉล่ีย 8.16 ราคา มีค่าเฉล่ีย 8.08 ส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย8.04 และกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.96 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้
ความสําคญัในส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P  ด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยั
รสชาติของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.17 ดา้นราคากบัปัจจยัราคามีความเหมาะสม
กบัคุณภาพและปริมาณมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.74 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัปัจจยัท่ีตั้งอยู่
ใกล้ท่ีพกั ท่ีทาํงาน และสถานศึกษามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.54 ด้านการส่งเสริมการตลาดกบั
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ปัจจยัการจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.81 ดา้นบุคลากรกบัปัจจยัพนกังาน
ทาํงานประสานกนัไดเ้ป็นอยา่งดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.72 ดา้นส่ิงนาํเสนอทางกายภาพกบัปัจจยั
การสร้างบรรยากาศท่ีสะอาดและผ่อนคลายภายในร้านมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.52 และด้าน
กระบวนการใหบ้ริการกบัปัจจยัการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.46 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลความภักดีต่อตราสินค้าเบเกอร่ี S&P  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 8.46 ซ่ึงมี

ความภกัดีในด้านการซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา
ยาวนานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.75 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P 

ดา้น ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ  ประเภทของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ท่ี
ซ้ือ  และเหตุผลในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกนั แต่เพศ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา และ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความภกัดี
ต่อตราสินค้าเบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ทุก
ดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสระบุรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบ
เกอร่ี S&P  ดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร   
และกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กับความภกัดีต่อตราสินค้าเบเกอร่ี S&P ของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี แต่ส่ิงนาํเสนอทางกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัย ความแตกต่าง ผลทดสอบ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
เพศ t-test 0.655 

 
ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 0.000* 4 ยอมรับ 
สถานภาพ F-test 0.515 

 
ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา   F-test 0.376 
 

ปฏิเสธ 
อาชีพ F-test 0.000* 2 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000* 5 ยอมรับ 
พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี S&P 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือ F-test 0.080 

 
ปฏิเสธ 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือ F-test 0.017* 1 ยอมรับ 
ความถ่ีในการซ้ือ F-test 0.005* 2 ยอมรับ 
ประเภทของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี S&P ท่ีซ้ือ   F-test 0.001* 1 ยอมรับ 

เหตุผลในการซ้ือ t-test 
ส่ ว น ใ ห ญ่
มากกวา่ 0.05 

 
  

ปฏิเสธ 

ส่วนประสมทางการตลาดผลติภัณฑ์เบเกอร่ี S&P 
ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000* 

 
ยอมรับ 

ราคา MRA 0.005* 
 

ยอมรับ 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย   MRA 0.000* 

 
ยอมรับ 

การส่งเสริมการตลาด   MRA 0.000* 
 

ยอมรับ 
บุคลากร MRA 0.000* 

 
ยอมรับ 

ส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ MRA 0.317 
 

ปฏิเสธ 
กระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.002*   ยอมรับ 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางสรุปไดว้า่ตวัแปรอิสระดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ อาย ุ

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีแตกต่างกนั และดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 
S&Pและส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ส่วนใหญ่มีผลต่อ/มีความสัมพนัธ์
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งผลการศึกษาของภาณุพล เศรษฐพานิช (2552)  

ท่ีพบว่า  ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรีในดา้น

ต่างๆ และมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์

ด้านอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและการ

ส่งเสริมการตลาด แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศและระดบั

การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุพรรณบุรีในดา้นต่างๆ และมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ในขณะ

ท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษามีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด  นิรินธน์ ลีลากุล (2552) ท่ีพบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์

ดา้นเพศ สถานภาพ และระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ต่อการใชบ้ริการร้านจาํหน่ายกาแฟระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคลอ้งใน

ส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุอาชีพ และรายไดไ้ม่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการร้านจาํหน่ายกาแฟระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร  

นวพงษ ์ ไฝ่แจค้าํมูล (2552) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟสดท่ีร้านทรูคอฟฟ่ีในเขตกรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  และปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของ

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  และปัจจยัส่วนบุคคลด้าน

รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  สุมนา จารุสถาพร (2554) ท่ีพบวา่ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเบเกอร่ีของร้านกาโตว ์เฮา้ส์และไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดดา้นต่างๆ 

ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์อายมีุความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของร้านกาโตว์ เฮ้าส์  แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของลักษณะ
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ประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพและรายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของร้านกาโตว ์ เฮา้ส์ แต่ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ และ

รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดดา้นต่างๆ  ฝนทอง  ถ่ินพงังา (2555)  ท่ี

พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  ระดบัการศึกษา  และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท  .ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ  อาชีพ  

และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้าน

กาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท  .ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั   ศิรประภา ฐปนานนท ์

(2557) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ อาชีพ  และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

พึงพอใจในบริการของร้านซน แอนด์ โซญ่าบรูวร์ คาเฟ่ แตกต่างกนั และเพศไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจในบริการของร้านซน แอนด์ โซญ่าบรูวร์ คาเฟ่ แตกต่างกนั  แต่ไม่มีความสอดคลอ้ง

กนัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

พึงพอใจในบริการของร้านซน แอนด์ โซญ่าบรูวร์ คาเฟ่ แตกต่างกนั อญัธิฌา ศิริเจริญ (2556)  

ท่ีพบวา่พฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ใน

การซ้ือเคก้และจาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใช้ซ้ือเคก้ต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กแตกต่างกัน  แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของ

พฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กด้านช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานเค้กท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั  

และด้านเหตุผลหลักในการเลือกซ้ือเค้กและประเภทของเค้กท่ีช่ืนชอบท่ีแตกต่างกันไม่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั   กฤษฎา 

โสมนะพนัธ์ุ (2556)  ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร และกระบวนการให้บริการไม่

มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผูบ้ริโภคในเขต



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

647 

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ (2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัทางการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการ

ให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี แต่ไม่

สอดคล้องในส่วนของปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ธนิตา เวสารัชกิตติ (2557) ท่ีพบวา่ส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการ

ได้รับข่าวสารการส่งเสริมการขาย ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์  ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และกระบวนการมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟ

สด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

พนกังาน และส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และบุคลากรมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึง

ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นแนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการ แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใช้

บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการไดรั้บข่าวสารการ

ส่งเสริมการขาย  เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ ์ (2553)  ท่ีพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์   ราคา   ช่องทางจดัจาํหน่าย   และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

และอริสรา วิริยะวารี (2556) ท่ีพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และกระบวนการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการ

ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แต่ไม่มีความ

สอดคล้องกันในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานี

บริการนํ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา การส่งเสริม

การตลาด และบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟ

คาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี S&P ใน 
5 ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และส่ิง
นาํเสนอทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี 
S&P ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี กล่าวคือ การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์เบ
เกอร่ี S&P การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดอยา่งบูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ
แมแ้ต่การมุ่งเน้นดา้นการออกแบบตกแต่งบรรยากาศภายในร้านให้ดึงดูดในการใชบ้ริการ จะ
ไม่ทาํใหค้วามภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P เพิ่มข้ึน แต่กลบัจะลดลงแทน ซ่ึง
เป็นผลมาจากความเขม้ขน้ทางแข่งขนัทั้งจากคู่แข่งขนัรายเดิมและรายใหม่ภายใตค้วามกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเปิดช่องทางใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ถึงแมผ้ลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 
S&P จะมีคุณภาพดีและมีช่ือเสียงมายาวนาน แต่เม่ือมีผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีภายใตต้ราสินคา้ใหม่ๆ 
ท่ีมีรสชาติอร่อยใกลเ้คียงกนัแต่ราคาถูกกว่า ย่อมทาํให้เกิดตน้ทุนการเปล่ียนการใช้สินคา้แก่
ผูบ้ริโภคได ้ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี S&P จึงลดลงและไม่สามารถช่วย
ป้องกนัคู่แข่งขนัและไม่ทาํใหลู้กคา้สมคัรใจจ่ายเงินเพิ่มข้ึนไดต้ามทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของ
ลูกคา้ท่ีมีตราสินคา้สามารถสร้างความไดเ้ปรียบ (วรารัตน์ สันติวงษ,์ 2549) 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการศึกษาบงช้ีวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ และรายไดมี้อิทธิพลต่อ

ความภกัดีของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีท่ีมีต่อตราสินคา้ S&P ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดต่างๆ ไดแ้ก่ แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541อา้งถึงในสรวีย ์วิศวชยัวฒัน์
และ ไกรชิต สุตะเมือง, 2554) ท่ีกล่าวไวว้า่อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ
ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ทางร้านเบเกอร่ี S&P จึงสามารถนาํ 3 ตวัแปรน้ีมา
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนทางการตลาดและการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายได ้โดยกลุ่มเป้าหมาย
หลกัท่ีสําคญัควรมีคุณลกัษณะดา้นอายุระหวา่ง 11-20 ปี  เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาทหรือตํ่ากว่า ซ่ึงมีแนวโน้มของระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ร้านเบ
เกอร่ี S&P สูงกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคอ่ืน ถึงแมก้ลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวจะมีอายุน้อและยงัไม่ได้
ประกอบอาชีพสร้างรายไดก้็ตาม 

2. พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี S&P 
ผลการศึกษาบงช้ีวา่พฤติกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีท่ีมีต่อตราสินคา้ S&P ทางร้านเบเกอร่ี S&P จึงสามารถนาํตวัแปร
ดงักล่าว ยกเวน้ ดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือ  มาร่วมใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนทางการตลาดและการ
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กาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดเ้ช่นกนั  ซ่ึงทาํให้เขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรมการซ้ือและสามารถนาํเสนอคุณค่าผา่นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ส่วนประสมทางการตลาดผลติภัณฑ์เบเกอร่ี S&P  
ผลการศึกษาบงช้ีว่าส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี

ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีต่อตราสินคา้ของ S&P ยกเวน้ ส่ิงนาํเสนอทาง
กายภาพ  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมกัใช้บริการจากการซ้ือสินคา้
และนาํกลบัแทนการนัง่รับประทานอยู่ภายในร้าน จึงทาํให้ไม่ให้ความสําคญัตอ้งการจดัสรร
และตกแต่งพื้นท่ีและบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม  ส่วนประสมทางการตลาดทุกมิติย ังมี
ความสําคญั ทางร้านเบเกอร่ี S&P จึงควรให้ความสําคญัครบทุกมิติ โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของวีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547) ท่ีกล่าวไวว้่าส่วนประสมทาง
การตลาดแบบดั้งเดิมท่ีมี 4 มิติไม่เพียงพอในธุรกิจบริการ จึงตอ้งเพิ่มอีก 3 มิติ รวมเป็น 7 มิติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจนทาํให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพของบริการและเกิดความ
พึงพอใจกลายเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ
ร้านในระยะยาวได ้

ซ่ึงทางร้านควรเอาใจใส่เป็นพิเศษเก่ียวกบัปัจจยัดา้นรสชาติของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี การ
กําหนดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ท่ีตั้ งอยู่ใกล้ท่ีพ ัก ท่ีทํางาน และ
สถานศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย การจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจปริมาณการซ้ือ  
ศกัยภาพของพนกังานในการทาํงานท่ีประสานกนัไดเ้ป็นอย่างดี การสร้างบรรยากาศท่ีสะอาด
และผอ่นคลายภายในร้าน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว เพื่อมีส่วนช่วยส่งเสริมระดบัความภกัดี
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ S&P  ทาํให้เกิดการซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี S&P ได้
อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานต่อไป  

4. ความภักดีต่อตราสินค้า 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอีกบทพิสูจน์ท่ีสําคญัท่ีบ่งช้ีวา่การมุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัจจยัทางการตลาดยงัอาจไม่สามารถช่วยรักษาความภกัดีต่อตราสินคา้ได ้ซ่ึงอาจมีสาเหตุมา
จากการใชส่้วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการทั้ง 7 ดา้นยงัผสมผสานไม่สอดคลอ้ง
กนัอยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอตามทฤษฎีท่ีอา้งไวต้าม Kotler and Armstrong (1997)  จึงทาํให้
ความสัมพนัธ์หรือความใกลชิ้ดกบัลูกคา้น้อยลงดงัเช่นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีต่อตรา
สินคา้ตามวรารัตน์ สันติวงษ ์(2549) จึงเปิดโอกาสให้คู่แข่งขนัเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดแ้ละลูกคา้มี
โอกาสไดท้ดลองสินคา้ของคู่แข่งขนัจนเกิดการเปรียบเทียบและเปล่ียนการใชสิ้นคา้ภายใตต้รา
สินคา้อ่ืนในท่ีสุดแทน ผูป้ระกอบการเบเกอร่ี S&P จึงควรตอ้งเอาใจใส่ต่อส่วนประสมทาง
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การตลาดทุกดา้นอยา่งลงตวัเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
ยงัคงสามารถรักษาความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  

1. ผลการศึกษาบงช้ีว่าลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ สถานภาพ และระดับ
การศึกษา และพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เบเกอร่ี 
S&Pของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรีต่อตราสินคา้ S&P ตลอดจนส่ิงนาํเสนอทาง
กายภาพท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดต่างๆ ยกตวัอย่างเช่นแนวคิด
ของพรทิพย ์วรกิจโภคทร (2530 อา้งถึงในอนุสรณ์  กาญจนอุปถมัภ์, 2556) ท่ีกล่าวไวว้่า
ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพมกัมีการรับรู้และพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคท่ีแตกต่างกนั ในการศึกษา
คร้ังต่อไปในอนาคตจึงควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงักล่าวเพิ่มเติมเพื่อนาํผล
การศึกษามาทาํการเปรียบเทียบ รวมถึงการทบทวนศึกษาความสัมพนัธ์เชิงลบของส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบุคลากรท่ีมี
ต่อความภักดีของผูบ้ริโภคต่อตราสินค้า S&P ซํ้ า  ซ่ึงมีความไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
พื้นฐานท่ีว่าเม่ือผูบ้ริโภคได้รับการตอบสนองทาํให้เกิดความพึงพอใจแล้วมกัเกิดความภกัดี
ตามมา โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ท่ีกล่าวไวว้า่ความภกัดีของ
ลูกคา้เป็นความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้บนพื้นฐานของทศันคติความชอบ 

2. ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ    นอกเหนือจากตวัแปรท่ีเลือกทาํการศึกษาในคร้ังน้ี
เพิ่มเติม ทั้งตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้และตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ 
ไดแ้ก่ การสร้างประสบการณ์จากตราสินคา้ผา่นสัมผสัทั้ง 5 คือ รูป รส สัมผสั เสียง และกล่ิน  
บุคลิกภาพของตราสินคา้ทั้ง 5 คือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ บุคลิกภาพแบบน่าต่ืนเตน้ บุคลิกภาพ
แบบผูมี้ความสามารถ บุคลิกภาพแบบหรูหรา และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  และภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ท่ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) เช่นเดียวกนักบั
ความภกัดีต่อตราสินค้า  ตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองวิจยัอ่ืนท่ีเหมาะสมควบคู่กัน 
ไดแ้ก่ งานวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสังเกตุการณ์หรือสัมภาษณ์ชิงลึกเพื่อให้ไดข้อบเขตทางการ
ศึกษาท่ีกวา้งขวางและเป็นประโยชน์ในเชิงลึกมากข้ึน  

3. ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนเพื่อให้
ได้ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายท่ีสามารถนาํมาใช้เปรียบเทียบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในหลากหลายพื้นท่ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษามากข้ึน 
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4. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อรักษาความทนัสมยัของงานวจิยัสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัมากท่ีสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่าง
ต่อเน่ืองและตลอดไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซ้ือกบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของที่
ระลกึของนักท่องเทีย่วในจังหวดัอดุรธานี 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BUYING BEHAVIOR AND THE PROCESS OF 
TRAVELER’S DECISION MAKING TO PURCHASE A SOUVENIR IN 

UDONTHANI PROVINCE 
นางสาวกชพร  สวา่ง และนางสาวปณิฏฐา  พรรณวเิชียร 

 

บทคัดย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการตดัสินใจซ้ือกบั

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงประกอบด้วย
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานี ดา้นกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ลกัษณะความตอ้งการซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 400 ตวัอย่าง ใช้
วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติทดสอบไค-
สแควร์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ 

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการซ้ือสินค้าของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานี ด้าน
ประเภทผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกท่ีเลือกซ้ือ ส่วนใหญ่ซ้ือของท่ีระลึกประเภทสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 
รองเทา้ รองลงมาไดแ้ก่ พวงกุญแจ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือของท่ีระลึก นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีเพราะซ้ือเพื่อนาํไปเป็นของขวญัให้แก่คนรู้จกั
ตามเทศกาลต่างๆ ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเคยซ้ือ นกัท่องเท่ียวมีความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ี
ระลึกของจงัหวดัอุดรธานี 1 ช้ินต่อคร้ัง โดยในแต่ละคร้ังจะมีการใช้จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้ของท่ี
ระลึกประมาณ 501 – 1,000 บาท ดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทราบ
ถึงข้อมูลสินค้าของท่ีระลึกของจังหวดัอุดรธานีจากเพื่อนแนะนํา ด้านสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีนั้ น นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือของท่ีระลึกจาก
หา้งสรรพสินคา้เซนทรัล พลาซ่า อุดรธานี เน่ืองจากมีสถานท่ีในการจอดรถท่ีสะดวกสบายและ
มีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ ทาํใหง่้ายต่อการหาสินคา้ท่ีตอ้งการ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี มี
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีเพื่อนําไปเป็นของขวญัตามเทศกาลต่างๆ ด้านการคน้หาขอ้มูล
ข่าวสาร นกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํในการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของ
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จงัหวดัอุดรธานีจากเพื่อนมาก่อน ดา้นการประเมินทางเลือก นกัท่องเท่ียวท่ีมาซ้ือสินคา้ของท่ี
ระลึกในจงัหวดัอุดรธานีเห็นว่าเห็นว่าสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานี มีรูปแบบและ
สีสันสวยงาม ดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีนั้น นกัท่องเท่ียวเป็นผู ้
ตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตวัเองเป็นหลกั ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้
ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีคิดว่าจะกลบัมาซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีอีก 
และนักท่องเท่ียวคิดว่าจะแนะนําให้บุคคลอ่ืนได้รู้จกัและซ้ือสินค้าของท่ีระลึกของจงัหวดั
อุดรธานี 
คาํสาํคญั: การตดัสินใจซ้ือ  พฤติกรรมการซ้ือ ของท่ีระลึก 
 
Abstract 

The purpose of this research was to examine the relationship between buying 
behavior and the process of traveler’s decision making to purchase a souvenir in Udonthani 
province. The study and use quantitative data means of questionnaires from 400 tourist who 
visit and purchase souvenir in Udonthani by selecting the accidental sampling. Data were 
analyzed by using descriptive statistics include frequency, percentage, mean, standard 
deviation. Statistics and chi-square to examine the relationship of the study showed that. 

Behavior of tourist who visit and purchase souvenir in Udonthani. Most of type of 
souvenir was clothing and shoes. The second was key chain. The reason for buying was 
giving for gift for the family and friend. Most of respondent purchase 1 souvenir per month 
by spending money 501 – 1,000 Baht per time. The source of information that tourism inform 
from their friend. The place that most of tourism shopping was Central Plaza Udonthani 
because there are lots of parking area and they put the souvenir on shelf by separate in each 
category to easy to seek.    

Decision making process of tourism who visit and purchase souvenir in Udonthani. 
The dicision making process in awareness of problem was most of tourist purchase souvenir 
for the gift in each occasion. In searching of information, tourism can obtain information 
from friend who have purchased souvenir before.  In alternative assessment, tourism who 
visit and purchase souvenir in Udonthani was purchase the souvenir that have colorful and 
well design. For buying decision, the influencer for make decision was the buyer. The 
behavior after purchase, tourism who visit and purchase souvenir in Udonthani expect to 
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recommended it to others to know more Udonthani’s souvenir that means they was satisfy 
and think that will continue to purchase souvenir from Udonthani. 
Keywords: Decision Making to Purchase,  Buying Behavior,  Souvenir  
บทน า 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคญัในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะสร้างรายได้มีมูลค่าเป็นอนัดบัหน่ึงของการค้าบริการรวมของประเทศ 
เน่ืองจากจงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทั้งในดา้นการท่องเท่ียว ดา้นเศรษฐกิจการคา้
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประตูของภูมิภาคอินโดจีน ทาํให้มีนักท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัอุดรธานีเป็นจาํนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2552 มีนกัท่องเท่ียวมา
เท่ียวจงัหวดัอุดรธานี เป็นจาํนวน 1,791,997 คน และในปี พ.ศ. 2553 มีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียว
จงัหวดัอุดรธานี เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 2,216,739 คน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน
ระหวา่งปีเป็นจาํนวน 424,742 คน หรือร้อยละ 23.70% (แผนพฒันาจงัหวดัอุดรธานี 5 ปี พ.ศ. 
2557 – 2556) จะเห็นไดจ้ากการลงทุนของกลุ่มนกัธุรกิจภาคบริการ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ทอ้งถ่ิน เช่น ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมีโรงแรมท่ีพกัใหม่ๆ เกิดข้ึน เพื่อ
รองรับภาคการลงทุนทางดา้นการท่องเท่ียว และดว้ยจงัหวดัอุดรธานี มีพื้นท่ีใกลก้บัเมืองหลวง
ของ สปป.ลาว ท่ีคบัคัง่ไปดว้ยนกัลงทุนทั้งในกลุ่มลาวโพน้ทะเล (ชาวลาวท่ีไปตั้งถ่ินฐานใน
ต่างประเทศและกลบัมาลงทุนใน สปป.ลาว) และกลุ่มชาวจีนในประเทศลาว ทาํให้จงัหวดั
อุดรธานีกลาย เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง ท่องเท่ียว และซ้ือสินคา้ระหวา่งกนัทาํให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบน้ีจาํนวนมหาศาล 

หากคาํนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศจะพบว่า มีการใช้จ่ายในหมวดของการซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกเป็นลาํดบัตน้ๆ 
โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ ค่าท่ีพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าซ้ือสินคา้และของท่ี
ระลึก โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายทั้ง 3 หมวด เป็นจาํนวนร้อยละ 
20.30, 34.10 และ 18.70 ตามลาํดบั สาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จะมีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายทั้ง 3 
หมวด เป็นจาํนวนร้อยละ 26.90, 27.20 และ 21.70 ตามลาํดบั (สํานกังานปลดักระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปี พ.ศ. 2554) ในปัจจุบนัการมอบของท่ี
ระลึกให้แก่กนันั้นเป็นการแสดงถึงการเป็นเกียรติในวาระและโอกาสต่างๆ ท่ีผูใ้ห้มีต่อผูรั้บ 
โดยของท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใน
จงัหวดัอุดรธานีไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์หตัถกรรม ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา สินคา้
สาํเร็จรูป 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

658 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดั

อุดรธานี 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวใน

จงัหวดัอุดรธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของท่ี

ระลึกของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซ้ือกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี 
ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากร 
  กลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
กบัพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง ในการสุ่มตวัอยา่งจะใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) ผูว้ิจยัได้กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ของตาราง
สําเร็จรูปในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของ TARO YAMANE ท่ีกาํหนดว่าประชากรมากกว่า 
100,000 คน (Taro Yamane, Elementary Sampling Theory, 1967, p.398) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่างมาทาํการวิจยัอย่างน้อย 398 คน (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจาํนวน 400 คน ซ่ึงจะเป็นขนาดท่ีสามารถใช้
เป็นตัวแทนของนักท่องเท่ียวท่ีซ้ือของท่ีระลึกจากจังหวดัอุดรธานีได้อย่างพอเพียงและ
เหมาะสม 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้สร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยทาํการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
อุดรธานี แลว้นาํมาสร้างเป็นขอ้คาํถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวิเคราะห์ต่อไป ดว้ย
การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง  
การวเิคราะห์ทางสถิติ 

ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยแสดงความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
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นอกจากนั้นยงัวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวใน
จงัหวดัอุดรธานี ประกอบด้วยขอ้มูลด้าน ประเภทสินคา้ของท่ีระลึกท่ีนักท่องเท่ียวเลือกซ้ือ 
เหตุผลในการเลือกซ้ือ จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือ จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกต่อคร้ัง 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ และสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดั
อุดรธานี และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี และส่วนสุดทา้ยไดแ้ก่การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวในจงัหวดั
อุดรธานี และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซ้ือกบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี ดว้ยการใชส้ถิติ X2 test for 
Independent โดยดูนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์จากค่า C (Contingency coefficient) ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะตอ้ง
อยูร่ะหวา่ง 0  C  1 

 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

- เพศ       -รายไดต่้อ 
- อาย ุ        เดือน 
-   สถานภาพสมรส    -อาชีพ
  

- ระดบัการศึกษา 
 

กระบวนการตดัสินใจเลอืกซ้ือ

ของที่ระลกึ 

พฤตกิรรมการซ้ือของที่ระลกึ 

- ประเภทผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 
- เหตุผลในการเลือกซ้ือของท่ี
ระลึก 
- จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือ 
- แหล่งขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บ 
- สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์อง
ท่ีระลึก 

 
ความสมัพนัธ์ 

- การตระหนกัถึงปัญหา 

- การคน้หาขอ้มลูข่าวสาร 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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ผลการวจัิย 
  ข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.00 และเป็นเพศชาย จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ตามลาํดบั โดยมีอายุระหวา่ง 21 - 
29 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา มีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 59.57 รองลงมามีสถานภาพแต่งงานแลว้ คิดเป็นร้อยละ 38.25 มีสถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 และมีสถานภาพแยกกนัอยู่ คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมามีระดับ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมาประกอบอาชีพพนกังานรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.75 สําหรับรายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้ น ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบ
แบบสอบถามมีรายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมามีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 19.50 

 
ข้อมูลเกีย่วด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซ้ือสินค้าของที่ระลกึของจังหวดัอุดรธานี 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ สินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานี
ท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือมากท่ีสุดไดแ้ก่ สินคา้ประเภทเส้ือผา้ รองเทา้ รองลงมาไดแ้ก่ พวงกุญแจ 
โดยสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีท่ีใช้จ่ายเงินในการซ้ือมากท่ีสุด คือ สินคา้ประเภท
เส้ือผา้ รองเทา้ จาํนน 144 คน รองลงมาไดแ้ก่ เคร่ืองตกแต่งบา้น จาํนวน 63 คน และส่วนใหญ่
มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีต่อคร้ัง 501 – 1,000 บาท จาํนวน 93 
คน รองลงมานกัท่องเท่ียวใช้เงินสําหรับการซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกเป็นจาํนวนเงิน 1,001-1,500 
บาทจาํนวน 82 คน โดยเฉล่ียนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก1คร้ังต่อเดือน จาํนวน 
1 ช้ินต่อคร้ัง เป็นจาํนวน 194 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัจะเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกเพราะ
นาํไปเป็นของขวญัตามเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะของขวญัวนัเกิดจาํนวน 182 คน รองลงมา
ได้แก่ ซ้ือในโอกาสปีใหม่เป็นจาํนวน 144 คนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานี คือ ตวันกัท่องเท่ียวเอง รองลงมาคือ เพื่อน และสมาชิก
ในครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีทราบถึงขอ้มูลสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีจากเพื่อนแนะนาํ 
รองลงมาคือ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซตต่์างๆ, คนในครอบครัวแนะนาํ, โทรทศัน์ และป้าย
นิทรรศการ OTOP ตามลาํดบั  
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ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าของทีร่ะลกึของนักท่องเทีย่วในจังหวดัอุดรธานี  
  นักท่องเท่ียวท่ีเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกในจังหวดัอุดรธานีนั้ นมีกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกโดย ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาคือ ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีเพื่อนําไปเป็นของขวญัตามเทศกาลต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 51.00 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีใชใ้นการสอบถาม
หรือหาขอ้มูลท่ีสาํคญัไดแ้ก่ สอบถามเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมาคือ สืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 17.25 ในส่วนของการประเมินทางเลือกนั้น 
นักท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีมีความคิดเห็นว่า สําหรับรูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกท่ีนักท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีให้ความสําคญัมากนั้นจะมีลกัษณะ
สีสันสวยงาม มีสินคา้หลายระดบัราคาและคุณภาพให้เลือก มีรูปลกัษณ์ทนัสมยั บรรจุภณัฑ์
สวยงาม พกพาง่าย สะดวก เป็นสินคา้หตัถกรรม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน ไดรั้บรางวลั 
OTOP สามารถใชง้านไดใ้นชีวติประจาํวนั และมีตรายีห่อ้เป็นท่ีรู้จกั นกัท่องเท่ียวยงัไดใ้ห้ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัราคาของท่ีระลึกนั้นจะตอ้งมีราคาถูก มีป้ายราคาบอกชดัเจน สามารถต่อรอง
ราคาได ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และนกัท่องเท่ียวสามารถชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตได ้ทั้งน้ี
ในส่วนของสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกนั้น นกัท่องเท่ียวไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ควรจะ
มีสถานท่ีขายสินคา้ท่ีสะอาดกวา้งขวาง มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย พ่อคา้แม่คา้มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 
ร้านคา้ควรมีการจดัวางสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการคน้หา มีช่องทางในการสั่งซ้ือ
ท่ีหลากหลาย และควรมีบริการส่งสินคา้ให้ถึงบา้น สําหรับกิจกรรมในการส่งเสริมการตลาดท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมในการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีไดแ้ก่ การมีของแถมให ้
มีบรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบเป็นพิเศษสําหรับเทศกาลต่างๆ มีส่วนลดหากซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก 
มีบริการหลงัการขาย มีบริการให้เปล่ียนสินคา้คืนไดห้ากสินคา้มีปัญหา มีการลดราคาในช่วง
เทศกาลสําคญั และมีการลดราคาให้แก่ลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าเป็นประจาํ ด้านการตัดสินใจซ้ือ 
นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีนั้นมีการตดัสินใจซ้ือโดยมีตนเองเป็น
ผูท้าํการตดัสินใจซ้ือ โดยคิดเป็นร้อยละ 66.50 หรือ 266 คน และตดัสินใจซ้ือเม่ือตอ้งการนาํไป
เป็นของขวญัแก่คนรู้จกัในเทศกาลต่างๆ โดยเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกจากสินคา้ท่ีเคยมีการซ้ือ
ไปแลว้ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือนั้น นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานี
คิดวา่จะแนะนาํใหบุ้คคลอ่ืนมาซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกท่ีจงัหวดัอุดรธานี และหากลบัมาท่องเท่ียว
ท่ีจงัหวดัอุดรธานีอีกก็จะซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีกลบัไปเช่นกนั 
  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี เม่ือจาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา และรายได ้พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีซ่ึงมี
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ขอ้มูลทัว่ไปดา้นปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานี ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีดา้นการตระหนกัถึงปัญหา การ
คน้หาขอ้มูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แต่
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีดา้นการตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 
การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบักระบวนการตดัสินใจเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีในดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ ดา้นจาํนวน
คร้ังท่ีเคยซ้ือ ดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ และดา้นสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีพบวา่ นกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกมีพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานี ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวในจังหวดัอุดรธานีด้านประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าของท่ีระลึกท่ี
นกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีในด้านการตระหนักถึงปัญหา การค้นหา
ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ แต่พบว่าพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
อุดรธานีดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเคยซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ี
ระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีดา้นการตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 
การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  
 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานี ในด้านพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก
ของจงัหวดัอุดรธานี มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่ากบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก
ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือของท่ีระลึก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจ
ซ้ือของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีเพราะซ้ือเพื่อนาํไปเป็นของขวญัให้แก่คนรู้จกัตามเทศกาล
ต่างๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนิดา แกว้เนตร (2545) ทาํการคา้ควา้แบบอิสระปัจจยั
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ในการเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบ้านของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษาบ้านถวาย อาํเภอหางดงจังหวดัเชียงใหม่ ในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบา้นนั้น ส่วนใหญ่
เดินทางเพื่อเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกเน่ืองจากเป็นสินคา้หัตถกรรมพื้นบ้านและนาํไปใช้
ส่วนตวัมากกว่านาํไปเป็นของฝาก ดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ทราบถึงข้อมูลสินค้าของท่ีระลึกของจังหวดัอุดรธานีจากเพื่อนแนะนํา ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พลูศิริ กลายสุข (2554) ทาํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้
กลุ่มของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในเร่ืองการรู้จกั
หรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ของกลุ่มของท่ีระลึกมกัจะทราบจากเพื่อนแนะนาํ  

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี มี
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีเพื่อนาํไปเป็นของขวญัตามเทศกาลต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กฤษดากร เศรษฐเสถียร (2554) ทาํการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ ในเร่ืองการเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกเพื่อนาํไปให้คนในครอบครัวและคนรู้จกัเพื่อเป็นของขวญัตามเทศกาลต่างๆ ดา้นการ
คน้หาขอ้มูลข่าวสาร นกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํในการเลือกซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีจากเพื่อนมาก่อน ดา้นการประเมินทางเลือก นกัท่องเท่ียวท่ีมาซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีเห็นว่าเห็นว่าสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานี มี
รูปแบบและสีสันสวยงาม ด้านการตดัสินใจซ้ือสินค้าของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานีนั้ น 
นักท่องเท่ียวเป็นผูต้ ัดสินใจเลือกซ้ือด้วยตัวเองเป็นหลัก ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีคิดว่าจะกลบัมาซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก
ของจงัหวดัอุดรธานีอีก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ พูลศิริ กลายสุข (2554) ทาํการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินค้ากลุ่มของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ในเร่ืองผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มของท่ีระลึกท่ี
ถนนคนเดินส่วนใหญ่คือตวัเอง มีความคิดเห็นวา่จะกลบัมาเลือกซ้ือสินคา้กลุ่มของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดินอีกและจะแนะนาํบุคคลอ่ืนๆให้เลือกซ้ือสินคา้กลุ่มของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน
ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ร้านคา้ท่ีขาย

สินคา้ของท่ีระลึกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานี ดงัน้ี 
1. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านปัจจยัส่วนบุคคลด้าน

อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
อุดรธานีมีความสัมพนัธ์กันทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากประเด็นดังกล่าวเป็นแนวทางท่ี
ผูป้ระกอบการและร้านคา้ท่ีขายของท่ีระลึกในจงัหวดัอุดรธานีให้ความสําคญักบัผูผ้ลิตสินคา้
ของท่ีระลึกจะใหค้วามสาํคญัในการปรับปรุงสินคา้ของท่ีระลึกดา้นรูปแบบ สีสัน การออกแบบ
ท่ีทนัสมยั การสร้างสรรคใ์หมี้ผลิตภณัฑห์ลายรูปแบบเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ได้มากข้ึน มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของของท่ีระลึก มีเอกลักษณ์ประจาํทอ้งถ่ิน 
เพราะในปัจจุบนัสินคา้ของท่ีระลึกมีการแข่งขนัสูงข้ึน เพื่อให้เป็นของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของ
จงัหวดั 

2. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของท่ีระลึกของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัอุดรธานีดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคา้ของท่ี
ระลึก กบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของจงัหวดัอุดรธานี มีความสัมพนัธ์
กนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากประเด็นดงักล่าวจะเป็นแนวทางท่ีผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการขาย
สินคา้ของท่ีระลึกใหค้วามสาํคญัในการพฒันาดา้นการตลาดให้แก่สินคา้ของท่ีระลึกให้มากข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปลักษณ์ บรรจุภณัฑ์ ราคา ความสะอาด กวา้งขวางของสถานท่ีจาํหน่าย 
สถานท่ีจอดรถ การให้ส่วนลดการคา้เพื่อกระตุน้ยอดขาย การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
เช่น แผน่พบั รวมไปถึงการขนส่งสินคา้ และการใหบ้ริการหลงัการขาย 
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รูปแบบของปัจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า และความพงึพอใจของลูกค้า ทีส่่งผลต่อความจงรักภักดีของ
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บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา (2) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรีราชา (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา (4) ศึกษา
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ใน
อาํเภอศรีราชา (5) ศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกค้าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา (6) ศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกค้าเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรีราชา (7)  ศึกษาการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรี
ราชา และสุดทา้ย (8)เสนอโมเดลปัจจยัคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา ประเภทของการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัผสมผสาน
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัคุณภาพ (Qualitative 
Research) สําหรับกลุ่มตวัอย่างคือชาวต่างประเทศผูท่ี้พกัอยา่งน้อย 2 วนัในเซอร์วิสอะพาร์ต
เมนตท่ี์มีจาํนวนห้องพกั 80 ห้องข้ึนไปในอาํเภอศรีราชา มีขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
เชิงปริมาณคร้ังน้ี 400 ตวัอย่าง เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 ใชส้ถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และใชส้ถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าสหสัมพนัธ์ ค่าตรวจสอบ
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ความสัมพนัธ์ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่าตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ของ Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์รวมทิศทางบวกต่อความจงรักภกัดี
ของลูกค้า การบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวก
ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศ
ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า และผลการศึกษาโมเดลพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรีราชา ประกอบดว้ย คุณภาพการบริการ 
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ 
ทั้งน้ีไดส้อดคลอ้งกบัการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
ค าส าคัญ  : คุณภาพการบริการ  การบริหารประสบการณ์ลูกคา้  ความพึงพอใจของลูกคา้ ความ
จงรักภกัดีของลูกคา้  
 
Abstract 
The objectives of this research are to 1) Study service quality has an effect on customer 
loyalty of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 2) Study service quality has an effect 
on customer satisfaction of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 3)Study customer 
satisfaction has an effect on customer loyalty of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 
4) Study customer experience management has an effect on customer loyalty of serviced 
apartments at Sriracha in Chonburi. 5) Study customer experience management has an effect 
on customer satisfaction of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 6) Study customer 
relationship management has an effect on customer loyalty of serviced apartments at Sriracha 
in Chonburi. 7) Study customer relationship management has an effect on customer 
satisfaction of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. Finally, the research considers 8) 
to propose model of service quality customer experience management customer relationship 
management and customer satisfaction factors effect on customer loyalty of serviced 
apartments at Sriracha in Chonburi. This study is a quantitative and qualitative research 
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method. The sample of the research was foreign customers who stayed overnight, at least 2 
days at serviced apartments at Sriracha in Chonburi. The total sample size was 400 people. 
Data were collected by questionnaires. The questionnaires were tested for content validity by 
5 experts and reliability test is 0.95. The analyzed statistics were descriptive statistics. 
Correlation, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of 
Sphericity and structural equation analysis (SEM) were also used as inferential statistics. The 
study found that service quality had a positive effect and direct relationship on customer 
loyalty. Service quality had a positive effect and direct relationship on customer satisfaction. 
Customer satisfaction had a positive effect and direct relationship on customer loyalty. 
Customer experience management had a positive effect and direct relationship on customer 
loyalty. The customer experience management had a positive effect and direct relationship on 
customer satisfaction. The customer relationship management had a positive effect and direct 
relationship on customer loyalty. The customer relationship management had a positive effect 
and direct relationship on customer satisfaction. The causal model shows the factors that 
effect to customer loyalty of serviced apartments at Sriracha are service quality, customer 
experience management, customer relationship management and customer satisfaction. The 
results also consistent with the previous interviews.  
 
Keywords:  Service quality, Customer experience management, Customer satisfaction, 
Customer loyalty       
 
บทน า  

ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาจงัหวดัชลบุรีมีการขยายตวัเพิ่มของพื้นท่ีอุตสาหกรรมอยา่ง
มาก ส่งผลให้จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีจาํนวนของนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะพื้นท่ีอําเภอศรีราชาเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามอัตราการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี
อุตสาหกรรมและคนทาํงานชาวต่าง 
ประเทศ เช่นชาวญ่ีปุ่นมีจาํนวน 15,000 คน เพิ่มข้ึนประมาณ 15% จากปี 2556 ในอาํเภอศรีราชา
ภาวะตลาดท่ีพกัอาศยัมีการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะภาวะตลาดเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ขณะน้ีมีการ
แข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรงในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาเม่ือผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
หลายรายรวมถึงผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีความชาํนาญในการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัรายใหญ่ก็ไดเ้ขา้มาพฒันาลงทุนในธุรกิจเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ นอกจากน้ีมี
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ผูป้ระกอบการหลายรายท่ีเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในศรีราชาเพื่อขายให้กบันกัลงทุนท่ี
ตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อใหเ้ช่าใหช้าวต่างประเทศเช่า รวมทั้งใหก้บับริษทัท่ีจาํเป็นตอ้งเช่า
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์หรือคอนโดมิเนียมให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานชาวต่างประเทศ  ส่งผล
ทําให้มีจ ํานวนห้องชุดออกสู่ตลาดจํานวนมากกว่าความต้องการพักอาศัย ทําให้ตลาด
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในศรีราชาซ่ึงนอกจากจะตอ้งเผชิญการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจแลว้ ธุรกิจ
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนตย์งัตอ้งเผชิญการแข่งขนักบัธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อจบัลูกคา้
กลุ่มชาวต่างชาติรวมทั้งตลาดห้องชุดคอนโดมิเนียมให้เช่าท่ีมีจาํนวนห้องชุดคอนโดมิเนียมท่ีผู ้
ซ้ือมีวตัถุประสงคต์อ้งการใหเ้ช่าเพิ่มข้ึน ซ่ึงหอ้งชุดคอนโดมิเนียมไดก้ลายมาเป็นคู่แข่งทางออ้ม
ท่ีสาํคญัต่อธุรกิจเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการเซอร์วิสอะพาร์ตเมนตต์อ้ง
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อใหมี้ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยมีการพฒันาเนน้ท่ี
คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อให้
ลูกคา้มีความพอใจและเพื่อท่ีจะไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาเขา้พกัส่งผลให้ลูกคา้มี
ความจงรักภกัดี จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ความจงรักภกัดีของลูกคา้เป็นขอ้ผกูมดั
อยา่งลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซํ้ าในสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลนั้นพึงพอใจอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอใน
อนาคต (Oliver, 1999) ลูกค้าท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อผูใ้ห้บริการรายเดิม ลูกค้าจะมีการซ้ือซํ้ า 
(repurchase) จากผูใ้ห้บริการรายเดิมและมีการแนะนาํบอกต่อ (Kandampully and Suhartanto, 
2000) โดยส่วนใหญ่แลว้ผูป้ระกอบการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดี 
ได้แก่คุณภาพการบริการเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขนัของธุรกิจบริการเน่ืองจากคุณภาพการ
บริการของแต่ละเซอร์วสิอะพาร์ตเมนตมี์ความแตกต่างกนัผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมการ
บริการให้มีคุณภาพการบริการสูงข้ึนและแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อทาํให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดี 
คุณภาพการบริการท่ีสูงกว่ามาตรฐานจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัท่ีมาก และ
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เช่นกนั (Naeem, Akram and Saif ,2009) การบริหารประสบ 
การณ์ลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัทาํให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีส่งผลให้ลูกคา้มี
ความจงรักภกัดีเพิ่มข้ึน การบริหารประสบการณ์ลูกคา้เป็นกระบวนการจดัการเหตุการณ์และ
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลผ่านจุดสัมผสั (touch points) การปฏิสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังท่ี
ลูกคา้ติดต่อกบับริษทัผา่นทางจุดสัมผสั (Kirkby, Weeksell, Janowski and Berg , 2003) และ
ประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience )เป็นส่วนประสมระหวา่งลกัษณะทางกายภาพของ
องคก์รกบัความรู้สึกของลูกคา้ โดยท่ีลูกคา้จะประเมินเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัในทุกๆการ
มีปฏิสัมพนัธ์ (Shaw and Lvens, 2002)  

นอกจากน้ีกลยทุธ์การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นอีกปัจจยัท่ีสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีระหว่างเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์กบัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้มีความพึงพอใจและเพื่อให้เกิดความ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

670 

 

จงรักภกัดีของลูกคา้ในระยะยาว โดยท่ีการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นการรักษาการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ใช้กิจกรรมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ 
(Gronroos, 2000) รวมถึงการใชก้ารส่ือสารกบัลูกคา้และสุดทา้ยความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
ระดบัของความรู้สึกของบุคคลนั้นๆและเป็นผลจากการเปรียบเทียบผลงานท่ีรับรู้จริงจากการ
บริการท่ีไดรั้บกบัความคาดหวงัของบุคคลนั้นๆ (Kotler and Kevin, 2006) และความพึงพอใจ
ในระดบัท่ีมากจะนาํไปสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาตามท่ีกล่าวขา้งต้นทาํให้ผูว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองรูปแบบของปัจจยัคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การ
บริหารความ 
สัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต์ในอําเภอศรีราชา โดยท่ีผู ้วิจ ัยได้มุ่งเน้นการศึกษาพิจารณาว่ามีปัจจัยใดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ต
เมนตใ์นอาํเภอศรีราช 

 2.  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ต
เมนตใ์นอาํเภอศรีราชา  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราช 

4.  เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา 

5.  เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ เซอร์วสิ 
อะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา 

6.  เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา   

7.  เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา 

8.  เพื่อเสนอโมเดลปัจจยัคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา 
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วธีิด าเนินการวจัิย  
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเป็นตวัสนบัสนุน
ขอ้คน้พบเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาถึงรูปแบบของปัจจยั
คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกคา้ และ
ความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอ
ศรีราชา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดเ้ลือก
ประชากรในการศึกษาคือพื้นท่ีอาํเภอศรีราชาเน่ืองจากการยา้ยฐานการผลิตสู่ภาคตะวนัออกท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองส่งผลใหอ้าํเภอศรีราชากลายเป็นศูนยก์ลางอาศยัของชาวต่างประเทศโดยท่ี
ทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรือแหลมฉบงัและนิคมฯโดยรอบ และในการศึกษา
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเฉพาะเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ท่ีมีจาํนวนห้องพกั 80 ห้องข้ึนไปพบวา่มี
จาํนวนทั้งหมด 12 แห่ง และมีจาํนวนทั้งส้ิน 8 แห่งท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยัเขา้ไปเก็บขอ้มูลลูกคา้ท่ี
พกัอาศยัอยูไ่ด ้ดงันั้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
 1.  ประชากรในการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือผูบ้ริหารเซอร์วิสอะพาร์ต
เมนต์ นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกลุ่มท่ีสองคือลูกค้าชาวต่างประเทศท่ีพกัใน
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
  2.1  การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ผูบ้ริหารเซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชาท่ีมีจาํนวนห้องพกั 80 ห้องข้ึนไปประกอบดว้ยเจา้ของกิจการหรือ
ผูจ้ดัการเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์  นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องทั้งน้ีกาํหนดขนาด
ตวัอย่าง จาํนวน 10 คน ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  
2540) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารธุรกิจเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ จาํนวน 6 คน  นกัวิชาการ จาํนวน 2 คน  
และผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 2 คน 
  2.2  การศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือลูกคา้ชาวต่างประเทศท่ีพกั
ในเซอร์วสิอะพาร์ตเมนตท่ี์มีจาํนวนหอ้งพกั 80 ห้องข้ึนไป กาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สําหรับการกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ตวัแปรในแบบจาํลองสมาการโครงสร้างนั้น Tabachnick 
and Fidell (2001) ให้กาํหนดประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างควรมีอย่างน้อย 400 ตวัอย่าง 
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สอดคลอ้งกบั Taro Yamane (1973) ไดก้ล่าวว่าถา้ประชากรมีจาํนวนมากอย่างน้อยตอ้งมี
ตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ท่ีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อย
ละ 5  
 ในทั้งน้ีผูว้ิจยัใช้กรอบขนาดตวัอย่างเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ท่ีมีห้องพกั 80 ห้องข้ึน
ไปในอาํเภอศรีราชา จาํนวน 8 แห่ง เก็บขอ้มูลแห่งละ 50 ตวัอย่าง ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลแบบ
บงัเอิญ โดยเก็บขอ้มูลกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศท่ีพกัอาศยัอยา่งน้อย 2 วนัในเซอร์วิสอะพาร์ต
เมนตท่ี์มีจาํนวนหอ้งพกั 80 หอ้งข้ึนไป และใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จนครบระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2557  
 
เคร่ืองมือส าหรับการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน คือเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและ
การศึกษาเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือสําหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล
กบักลุ่มตวัอยา่ง มีโครง 
สร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์ประกอบ 
ด้วยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้  
 แบบสอบถามไดอ้อกแบบเป็นแบบปลายปิดสาํหรับคาํถามคุณลกัษณะของผูต้อบแบบ
สอบ 
ถามใชม้าตราวดัแบบ Check list สําหรับคาํถามคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์
ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ใชแ้บบ Likert  rating scale 5 ระดบัไดแ้ก่ 1= นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 
5 = มากท่ีสุด  
 สําหรับเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth 
Interview) มีเน้ือหาสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต ์  ประกอบดว้ย คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ในส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อย
ละ (percentage) สําหรับตวัแปรในการวิจยัใช ้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ส่วนท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ประกอบดว้ย คุณภาพการบริการ  การ
บริหารประสบการณ์ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ ความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ Correlations, Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of Sphericity และวิเคราะห์
องคป์ระกอบของตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน  ส่วนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้ริหารเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่วนท่ี 4 นาํเสนอโมเดล
ของปัจจยัคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
และความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ใน
อาํเภอศรีราชา ใชว้ิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : 
SEM)  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) มาวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การจาํแนกประเภทขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล การ
เช่ือมโยงแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กนั การสรุปตีความดว้ยการบรรยายผล และการนาํเสนอผลวจิยั 
 
ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และศึกษา
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

คุณลักษณะของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 62.4 มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 35.5 ลูกคา้มีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัคิดเป็นร้อยละ 52.8 มี
อาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 47.7 ลูกคา้ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.4 มี
วตัถุประสงคห์ลกัของการพกัเพื่ออยูท่าํงาน คิดเป็นร้อยละ 75.5 ลูกคา้ส่วนใหญ่เขา้พกัอาศยัท่ี
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในแต่ละคร้ังเป็นเวลาอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 76.0 และการตดัสินใจพกัท่ี
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตส่์วนใหญ่แลว้บริษทัเป็นผูต้ดัสินใจ คิดเป็นร้อยละ 49.5  
 ลูกคา้เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตมี์ความคิดเห็นดา้นคุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 การบริหารประสบการณ์ลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยรวมทั้งหมด อยูใ่นระดบัมาก 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 และ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 
 

ส่วนที่ 2  ผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผลการ
วเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราช พบวา่ยอมรับสมมติฐาน ทั้งน้ีตวัแปรคุณภาพการบริการ
มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.22 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เท่ากบั 
0.20 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้เท่ากบั 0.42 ท่ีระดบันยัสําคญั 
0.01 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความความพึงพอใจของลูกค้า
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราช พบวา่ยอมรับสมมติฐานทั้งน้ีตวัแปรคุณภาพการบริการ
มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ เท่ากบั 0.14 อย่ามี
นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3  ความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราช พบวา่ยอมรับสมมติฐาน ทั้งน้ีตวัแปรความพึงพอใจของ
ลูกคา้มีความสัมพนัธ์รวมทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.44 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  สมมติฐานท่ี 4  การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราช พบวา่ยอมรับสมมติฐาน ทั้งน้ีตวัแปรการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
เท่ากบั 0.18 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้เท่ากบั 0.11และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้เท่ากบั0.29 
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 
 สมมติฐานท่ี 5  การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราช พบว่ายอมรับสมมติฐาน ทั้งน้ีตวัแปรการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของลูกค้า 
เท่ากบั 0.21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 สมมติฐานท่ี 6  การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรีราช พบว่ายอมรับสมมติฐานทั้งน้ีตวัแปรการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
เท่ากบั 0.28 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้เท่ากบั 0.22 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.50  
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 
   สมมติฐานท่ี 7  การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรีราช พบว่ายอมรับสมมติฐานทั้งน้ีตวัแปรการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ 
เท่ากบั 0.53 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 
 ตวัแปรของคุณภาพการบริการมีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือตวัแปรส่ิง
มีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ เท่ากบั 0.35 รองมา คือความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
เท่ากบั 0.34 การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้หบ้ริการ เท่ากบั 0.28 การตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.26 และการใหค้วามมัน่ใจของผูใ้หบ้ริการ เท่ากบั 0.18 ตามลาํดบั ตวัแปร
ของการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีนํ้า 
หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือบรรยากาศ เท่ากบั 0.38 รองมาคือเวบ็ไซด์เท่ากบั 0.34 
และความสะดวกสบาย เท่ากบั 0.25 ตามลาํดบั ตวัแปรของการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มี
นํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือการจดักิจกรรมทางการตลาด เท่ากบั 0.72 
รองลงมาคือการส่ือสารกบัลูกคา้ เท่ากบั 0.63 ตวัแปรของความพึงพอใจของลูกคา้มีนํ้าหนกั
องคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือพึงพอใจความสัมพนัธ์ท่ีดี เท่ากบั 0.54 รองมาคือพึงพอใน
ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป เท่ากบั 
0.45 พึงพอใจคุณภาพการบริการ เท่ากบั 0.44 และพึงพอใจประสบการณ์ท่ีดี เท่ากบั 0.40 
ตามลาํดบั และตวัแปรของความจงรักภกัดีของลูกคา้มีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด 
คือความตั้งใจอนัเกิดจากความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา เท่ากบั 0.51 รองมาคือความตั้งใจซ้ือ
ซํ้ า เท่ากบั 0.45 และความตั้งใจบอกต่อ เท่ากบั 0.41 ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ 
นักวชิาการและผู้เช่ียวชาญทีเ่กีย่วข้อง   

คุณภาพการบริการเป็นกลยทุธ์ในการบริหารจดัการธุรกิจบริการ คุณภาพการบริการท่ี
ดี จะส่งผลทาํใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความจงรักภกัดีเพิ่มข้ึน และส่งผลใหลู้กคา้มีความพึง
พอใจในการบริการ ทางดา้นกลยทุธ์การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ผูบ้ริหารเซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนตส่์วนใหญ่จะสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีพกัอาศยัอยูแ่ละลูกคา้เก่าดว้ยการจดั
กิจกรรมทางการตลาด โดยจดักิจ 
กรรมพิเศษใหลู้กคา้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการแลกของรางวลั มีโปรโมชัน่ส่วนลดให้ลูกคา้
พร้อมทั้งใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ส่วนการส่ือสารกบัลูกคา้ใชส่ื้อไดแ้ก่ อีเมล ์ Direct Mail การ์ด
วนัเกิดและ เอสเอม็เอส  เพื่อการส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีพกัอาศยัอยูแ่ละลูกคา้เก่าใหไ้ดรั้บขอ้มูลและ
ข่าวสารจากทางผูบ้ริหารเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์ในส่วนของการบริหารประสบการณ์ลูกคา้โดย
ส่วนใหญ่แลว้จะสร้างประสบ 
การณ์ลูกคา้ผา่น เวบ็ไซดข์องเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์สร้างบรรยากาศภายในเซอร์วสิอะพาร์ต
เมนต ์ดว้ย แสงสวา่ง กล่ินหอม เสียงเพลง และสี ลูกคา้ของเซอร์วสิอะพาร์ตเมนตจ์ะมีความพึง
พอใจข้ึนอยูก่บัคุณภาพการบริการท่ีดี มีประสบการณ์ท่ีดีในขณะมาพกัอาศยั และมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริหารเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์และสุดทา้ยความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
ลูกคา้จะมีพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าและเขา้มาพกัในเซอร์วสิอะพาร์ตเมนตม์ากข้ึน มีการบอกต่อ พดู
เก่ียวกบัเซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นทางท่ีดี และแนะนาํ สนบัสนุนใหเ้พื่อน ญาติ ครอบครัวมาพกั 
 

ส่วนที ่4 ผลการน าเสนอโมเดลของปัจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบ 
การณ์ลูกค้า การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า และความพงึพอใจของลูกค้า ทีส่่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราชา  
 

ผลการทดสอบรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของปัจจยัคุณภาพการบริการ การ
บริหารประสบการณ์ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ี
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชา ความสอดคลอ้งของ
โมเดลจะพิจารณาจากค่า Chi-square = 612.02  Chi-square/df  = 1.83  GFI = 0.95   AGFI = 
0.92  RMR = 0.25  RMSEA = 0.43  แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์สามารถแสดงโมเดลภาพรวมมีรายละเอียดของตวัแปรสังเกตไดแ้ละตวัแปรแฝงท่ีมี
ความสัมพนัธ์ตามสมมติฐาน ดงัน้ี    
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์แบบสอบถามผนวก
กบัการวิเคราะห์เชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยจะอภิปรายในประเด็นส่วนของ
การวเิคราะห์อิทธิพลความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร แนวคิด ท่ีไดจ้ากการตั้งสมมติฐานและการ
ทบทวนวรรณกรรม ดงัน้ี 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราช 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วสิอะพาร์ตเมนตใ์นอาํเภอศรีราชไดรั้บอิทธิพลทางตรง
มาจากตวัแปรคุณภาพการบริการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Koutroumanis (2005), Juan 
and Yan (2009), Akbar และ Som, Wadood and Alzaidiyeen (2010) พบวา่คุณภาพการบริการ
ส่งผลทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โดยท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึนจากกการ

คุณภาพการบริการ 
-ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 
-ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
-การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผู ้
ใหบ้ริการ 
-การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 
-การใหค้วามมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ 

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
-บรรยากาศ 
-เวบ็ไซด์ 
-ความสะดวกสบาย 
 

การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
-การจดักิจกรรมทางการตลาด 
-การส่ือสารกบัลูกคา้ 
 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
-พึงพอใจความสัมพนัธ์ท่ีดี 
-พึงพอในความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป 
-พึงพอใจคุณภาพการบริการ 
-พึงพอใจประสบการณ์ท่ีดี 
 

ความจงรักภักดีของลูกค้า 
-ความตั้งใจอนัเกิดจากความอ่อนไหว
ต่อปัจจยัดา้นราคา 
-ความตั้งใจซ้ือซํ้ า 
-ความตั้งใจบอกต่อ 
 

0.14* 

0.22** 

0.21** 

0.18** 

0.53** 

0.28** 

0.44** 
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รับรู้ถึงคุณภาพการบริการท่ีสูงข้ึน และลูกคา้คาดหวงัท่ีจะไดรั้บคุณภาพการบริการท่ีดีกวา่ใน
คร้ังต่อๆไปในการศึกษายงัพบว่า มิติของคุณภาพการบริการทั้ง 5 มิติ ไดแ้ก่ ส่ิงมีตวัตนเป็น
รูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผู ้
ให้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  และการให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการมีนยัสําคญัต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Al-Rousan, Ramzi and Mohamed (2010) 
และ Lin Chen (2005) กล่าววา่ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด
ของคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในมิติของการกลบัมาพกัซํ้ า การ
บอกต่อ และความอ่อนไหวต่อราคา ดงันั้นผูบ้ริหารเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ควรให้ความสําคญั
กบัส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ควรปรับปรุงอุปกรณ์ใน
เซอร์วิสออะพาร์ตเมนต์ให้มีความทนัสมยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกไวบ้ริการลูกคา้ท่ีพกัอาศยั 
พนกังานตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี ถึงอยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบั ความน่าเช่ือถือ
ของผูใ้ห้บริการ การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ห้บริการ  การตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ  
และการใหค้วามมัน่ใจของผูใ้หบ้ริการดว้ย เพื่อเพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา้เซอร์วิสออะพาร์ต
เมนต์ให้มากยิ่งข้ึนส่งผลให้ลูกคา้จะมีการบอกต่อ กล่าวแต่ส่ิงดีๆของเซอร์วิสออะพาร์ตเมนต์
แก่บุคคลอ่ืน ญาติ เพื่อน และผูที้มีอาํนาจในการตดัสินใจเขา้พกัท่ีเซอร์วสิออะพาร์ตเมนต ์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า
เซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราชา 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีไดแ้สดงให้เห็นชดัเจนวา่เม่ือคุณภาพการบริการของเซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต์สูงข้ึนย่อมส่งผลให้ลูกค้าท่ีพกัอาศยัมีความพึงพอใจมากข้ึน และพบว่ามิติของ
คุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผู ้
ให้บริการ การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ห้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการและการ
ใหค้วามมัน่ใจของผูใ้หบ้ริการมีนยัสาํคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้มูลท่ีได้
จากการทบทวนวรรณกรรมจากนกัวิชาการต่างๆ โดยอธิบายไดว้่าลูกคา้สามารถรับรู้คุณภาพ
การบริการจากการเปรียบเทียบจากผลของความคาดหวงัในการไดรั้บบริการ (ก่อนรับบริการ )
กบัการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง (หลงัไดรั้บบริการ) ดงันั้นคุณภาพการบริการสูงกวา่มาตรฐาน
จะส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจมากข้ึน (Parasuraman et al., 1998) สอด 
คลอ้งกบัการศึกษาของ Naeem, kram and Saif (2009) และ Khattab and  Aldehayyat (2011) 
กล่าววา่คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้คุณภาพการบริการสูงกว่า
มาตรฐานจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้เพิ่มมากยิง่ข้ึน    

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราช 
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จากผลการวเิคราะห์ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เม่ือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์
มีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Kandampully and Suhartanto (2000)และ Juan and Yan (2009) พบวา่ความพึง
พอใจของลูกคา้สูงข้ึนจะมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ทาํให้ลูกคา้มี
ความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึนตาม  

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราช 
 จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้พบว่าการบริหารประสบการณ์ลูกค้าท่ีประกอบไปด้วย 
บรรยากาศ เวบ็ไซด ์ และความสะดวกสบาย นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้อย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงสรุปได้ว่าเม่ือเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์มีการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้าท่ีดีข้ึนจะส่งผลให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีเพิ่มสูงข้ึน โดยท่ีการสร้าง
ประสบการณ์ลูกคา้ด้วยบรรยากาศ ประกอบด้วย เสียงเพลง  แสงสว่าง  กล่ินหอม และสี มี
ความสําคญัมากสุดส่งผลให้ลูกคา้ของเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์มีความจงรักภกัดีเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Slatten, Mehmetoglu, Svensson and Svaeri (2009) พบวา่ใชแ้สง
สว่างเป็นตวักลางเช่ือมโยงความรู้สึกของลูกคา้ให้เกิดประสบการณ์ท่ีดี ส่งผลให้เกิดความ
จงรักภกัดีมีการแนะนาํบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jain and Bagdare 
(2011) พบวา่เสียงเพลงเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศ มีส่วนสร้างความรู้สึกของลูกคา้ในแง่
ของอารมณ์ และความรู้สึกทาํใหลู้กคา้มีประสบการณ์ท่ีดีส่งผลให้ลูกคา้มีพฤติกรรมความตั้งใจ
ซ้ือซํ้ าและมีการบอกต่อ นอกจากน้ีจากการศึกษาแนะนาํวา่เวบ็ไซด์ของเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์
เป็นจุดสัมผสัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเซอร์วิสอะพาร์ตเมนตก์บัลูกคา้ เวบ็ไซด์ท่ีมีความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล  ความทนัสมยั  ความเรียบง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูล และมีความปลอดภยั ทาํให้ลูกคา้มี
ประสบการณ์ท่ีดีเกิดความจงรักภกัดี ส่งผลให้ลูกคา้มีการกลบัมาใช้บริการซํ้ า มีการบอกต่อ 
สอดคลอ้งกบั Namkung, Shin and Yang (2007) และ Kabadayi and Gupta (2011)พบวา่ใน
ขณะท่ีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอจะมีส่วนสร้างประสบการณ์ท่ีดี
ส่งผลทางบวกต่อความมุ่งมัน่ซ้ือซํ้ า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hart, Frrell, Stachow, Reed and 
Gadogan (2007) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราช 
 จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้พบว่าการบริหารประสบการณ์ลูกค้าท่ีประกอบไปด้วย 
บรรยากาศ เว็บไซด์  และความสะดวกสบายเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึง
พอใจของลูกคา้อยา่งมีนยัสําคญั โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ลูกคา้ของเซอร์วิสอะพาร์ต
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เมนตด์ว้ยบรรยากาศของเสียงเพลง แสง กล่ินหอม และสี ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้เพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Slatten, Krogh and Connolley (2010) และ
สอดคลอ้งกบั Countryman and Jang (2006) พบวา่การสร้างประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้จะใช้
แสงสวา่ง สี เป็นตวักลางเช่ือมโยงความรู้สึกท่ีดีของลูกคา้จะส่งผลทาํให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ
เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีดา้นเวบ็ไซด ์ผูบ้ริหารเซอร์วสิอะพาร์ตเมนตต์อ้งใหค้วามสําคญักบัความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล การออกแบบเวบ็ไซด์  ความเรียบง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูล ความทนัสมยั และ
มีความปลอดภยัจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความสนใจและมีความสาํคญัต่อการตอบ 
สนองพฤติกรรมช่ืนชอบของลูกคา้เกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kabadayi and 
Gupta (2011)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีผลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราช 

การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีดีข้ึนจะทาํให้ลูกคา้ของเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์มี
ความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึน การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ประกอบดว้ยกิจกรรมทางการ
ตลาด การส่ือสารกับลูกค้า เป็นปัจจัยท่ีมีนัยสําคญัทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
การศึกษาน้ีแสดงช้ีใหเ้ห็นวา่การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยการจดักิจกรรมทางการตลาด
โดยการให้โปรโมชัน่ส่วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั การจดักิจกรรมพิเศษ
ให้ลูกคา้มีส่วนร่วม และการให้สิทธ์ิพิเศษแก่ลูกคา้ มีความสําคญัมากท่ีสุดท่ีทาํให้ลูกคา้ของ
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรีราชามีความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึน มีการเขา้มาพกัซํ้ า พร้อม
ทั้งบอกต่อพูดส่ิงดีๆแก่เพื่อนและครอบครัว และยอมจ่ายในราคาท่ีสูง สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2544) ไดก้ล่าววา่การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จะใชเ้คร่ืองมือทาง
การตลาดซ่ึงประกอบด้วยการจดักิจกรรมทางการตลาดและใช้การส่ือสารกับลูกค้าได้แก่ 
ส่ือสารทางจดหมาย เช่นการ์ดวนัเกิด ส่ือสารดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น แผ่นปลิว และการส่ือสาร
ดว้ยอีเมล์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wu, Shin and Chan (2008) ให้การสนบัสนุนการใช้
ส่วนลดราคา การแลกของรางวลั เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และส่งผลให้ลูกคา้เกิดความ
จงรักภกัดี  ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gordon (2006) พบวา่ผลประโยชน์ท่ีมอบให้แก่ลูกคา้
ประกอบดว้ยมอบสิทธ์ิพิเศษให้ลูกคา้ และของรางวลัจะส่งผลให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่ม
มากข้ึน ลูกค้าจะกลบัมาพกัเพิ่มมากข้ึน มีการแนะนาํบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนสูงข้ึน และไม่
เปล่ียนไปใชบ้ริการของคู่แข่ง  อยา่งไรก็ตามเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ควรสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ดว้ยการส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นทาง Direct Mail อีเมล์  การ์ดวนัเกิด และเอสเอ็มเอสเพื่อให้
ลูกค้าได้รับข่าวสารจากทางเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์รับรู้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีดี สอดคล้องกับ
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งานวิจยัของ Wulf, Odekerken-Schroder and Laccbucci (2001) ใช ้Direct Mail เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดี  

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึง
พอใจของลูกค้าเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ในอ าเภอศรีราช 
 เม่ือเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในอาํเภอศรีราชามีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีดีข้ึน จะทาํให้
ลูกคา้มีความพึงพอใจในเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์เพิ่มมากข้ึน และการบริหารความสัมพนัธ์กบั
ลูกค้าประกอบด้วยกิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารกับลูกค้าเป็นปัจจยัท่ีมีนัยสําคญั
ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได้แก่การจดักิจกรรม
ทางการตลาดโดยการให้โปรโมชัน่ส่วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั การจดั
กิจกรรมพิเศษใหลู้กคา้มีส่วนร่วม และการใหสิ้ทธ์ิพิเศษแก่ลูกคา้มีความสําคญัมากท่ีสุดท่ีทาํให้
ลูกคา้มีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wulf, Odekerken-Schroder and 
Laccbucci (2001) พบวา่การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ประกอบดว้ย การใชแ้ผน่ปลิว (Direct 
Mail) การให้ของรางวลัและการให้สิทธ์ิพิเศษแก่ลูกคา้ จะส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจเพิ่ม
มากข้ึน นอกจากน้ีการส่ือสารกบัลูกคา้ให้ลูกคา้ไดรั้บข่าวสารจากทางเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต ์
ดว้ยแผน่ปลิว (Direct Mai) อีเมล์ การ์ดวนัเกิด และเอสเอ็มเอส ส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ
เพิ่มมากข้ึนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Luck and Lancaster (2003)พบวา่การส่ือสารกบัลูกคา้
ผา่นทางอีเมลมี์ความสําคญัในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในเชิงบวกให้ลูกคา้เกิดการรับรู้
ในความสัมพนัธ์และเกิดความพึงพอใจนอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Khurana and 
Chaudhary (2010) พบวา่การส่ือสารกบัลูกคา้โดยการใชข้อ้ความส่งทางโมบาย (เอส เอ็ม เอส)
ให้ลูกคา้รับรู้ข่าวสารจากทางบริษทัจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Luck and Lancaster (2003) พบวา่ อีเมล์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ในทางบวกใหลู้กคา้เกิดการรับรู้ในความสัมพนัธ์ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ 

จากโมเดลท่ีได้ผู ้ประกอบการเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ควรบริหารจัดการกลยุทธ์
การตลาดเพื่อให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึนและมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนทั้งน้ีเม่ือลูกคา้
ของเซอร์วิสอะพาร์ตเมนตมี์ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีสูงข้ึนทาํให้ลูกคา้มีการบอกต่อ 
กล่าวแต่ส่ิงดีๆของเซอร์วิสออะพาร์ตเมนต์แก่บุคคลอ่ืน ญาติ เพื่อน และผูที้มีอาํนาจในการ
ตดัสินใจเขา้พกัท่ีเซอร์วสิออะพาร์ตเมนต ์ทั้งน้ีควรใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการบริการให้มาก
ข้ึนในด้านของส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การ
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ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ การให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ และ การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ
ของผูใ้หบ้ริการ  

ผูป้ระกอบการควรบริหารประสบการณ์ลูกคา้ให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีด้วยสร้าง
บรรยากาศ เว็บไซด์ และความสะดวกสบายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความ
จงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึน 
 ผูป้ระกอบการควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้โดยการจดักิจกรรมทางการตลาด 
และการส่ือสารกบัลูกคา้ให้ลูกคา้ไดรั้บข่าวสารจากทางเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ อนัจะนาํไปสู่
ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาน้ีผูว้ิจยัจาํกัดเฉพาะเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ท่ีมีห้องพกั 80 ห้องข้ึนไปใน
อาํเภอศรีราชา ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในพื้นท่ีอ่ืนหรือในจงัหวดั
อ่ืน ในส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างออกไป ในประเด็นของกลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัคร้ังต่อไป
อาจจะใช้กลุ่มตวัอย่างคือผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจเข้าพกัท่ีเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ของ
ผูบ้ริหารหรือพนกังานโดยตรง และควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดสาํหรับเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต ์
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมผู้ใช้บริการ กลยุทธ์การตลาด และประสิทธิผล 
การใช้กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกจิสปาในกรุงเทพมหานคร 

Relationship between Behavior of Customer, Marketing Strategies and Effective Use of 
Marketing Strategies for Spa Business in Bangkok 

 

ดร. ธณษว์รรณ  ร่างใหญ่ 
อาจารยส์าขาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรมแหลมฉบงั 

Tel: 087-324-2882,  Email: thanawan_yai@en-tech.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อกลยุทธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษากลยุทธ์
การตลาดท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
(4) นาํเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยุทธ์การตลาด และประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัผสมผสานระหวา่ง
การวจิยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพใน
กรุงเทพมหานคร มีขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี 520 ตวัอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน และค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติ
อา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าสหสัมพนัธ์ ค่าตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy ค่าตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ Bartlett’s Test of Sphericity และการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  
 ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อกล
ยทุธ์การตลาด พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิผลการ
ใช้กลยุทธ์การตลาด และ กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อ
ประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาด และผลของโมเดลพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร คือ พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ และกล
ยทุธ์การตลาด 
 
ค าส าคัญ  : พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยทุธ์การตลาด ประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์ ธุรกิจสปา  
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Abstract 
The objectives of this research are to 1) Study the behavior of customer has an effect on 
marketing strategies for spa business in Bangkok. 2)  Study the behavior of customer has an 
effect on effective use of marketing strategies for spa business in Bangkok . 3) Study 
marketing strategies has an effect on effective use of marketing strategies for spa business in 
Bangkok . Finally, the research considers 4) To propose model of behavior of customer 
marketing strategies and effective use of marketing strategies for spa business in Bangkok . 
This study is a quantitative and qualitative research method. The sample of this research was 
customer from spa business in Bangkok. The total sample size was 520 people. Data were 
collected by questionnaires. The questionnaires were tested for content validity by 5 experts 
and reliability test is 0.98. Statistical analysis is descriptive statistics. Correlation, Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural 
equation analysis (SEM) were also used as inferential statistics.  
The study found that behavior of customer had a positive effect and direct relationship on 
marketing strategies. 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 spa business in Bangkok are behavior of 
customer and marketing strategies. 
 
Keywords: Behavior of customer, Marketing strategies, Effective use of marketing 
strategies, Spa business 
 
บทน า 
 ตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลมีนโนบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพแห่ง
ภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Capital Spa of 
Asia/Thailand as a world class spa destination จึงส่งเสริมการสร้างมาตรฐานและเอกลกัษณ์
ธุรกิจสปาไทยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการทาํการ 
ตลาดเชิงรุก นอกจากน้ีปี2553-2557 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ
ไทยเป็นศูนย ์
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กลางสุขภาพนานาชาติ ซ่ึงประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางธุรกิจบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดบั
โลก สปาเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดสถาน
ประกอบการสปา 3 ประเภทไดแ้ก่ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย 
จากขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าการเปิดธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มมากข้ึน 
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2551 โดยในปี 2548 มีสถานประกอบการสปาทั้งหมดจาํนวน 548 แห่งและ
ในปี 2551 มีสถานประกอบการสปาทั้ งหมดจาํนวน 1,210 แห่ง ในขณะท่ีมีสถาน
ประกอบการสปาท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2548 เพียง 137 แห่ง 
และในปี 2551 จาํนวน 321 แห่ง (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
และในปี 2556 มีสถานประกอบการท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขจาํนวน
ทั้งส้ิน 1,503 แห่ง ไดแ้ก่ สปาเพื่อสุขภาพ จาํนวน 451 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพจาํนวน 1,028 แห่ง
และนวดเพื่อเสริมสวยจาํนวน 24 แห่ง และในจงัหวดักรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการท่ี
ไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขมากท่ีสุดจาํนวนทั้งส้ิน 302 แห่ง (กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 2557) สอดคลอ้งกบั ภทัทิราพร เขียวสนัน่ อุปนายก
สมาคมสปาไทย กล่าววา่ธุรกิจสปาไทยมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ปี โดยเฉล่ียอยู่
ท่ีปีละ 5-6% สร้างรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 15,000-16,000 ลา้นบาทต่อปี ในปัจจุบนัธุรกิจสปาจะมี
การแข่งขนักนัมากข้ึน มีจาํนวนของสถานประกอบการสปาเพิ่มมากข้ึนทั้งภายในประเทศไทย
และตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นท่ีเร่ิมมีการพฒันาอยา่งต่อ 
เน่ือง เช่น บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม และลาว ดงันั้นธุรกิจสปาไทยจะตอ้งใช้
กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจทั้งในเชิงรุกและรับท่ีควบคู่กนั  
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสปาเพื่อสุขภาพ กล่าววา่ในปัจจุบนัตลาดธุรกิจสปามี
สภาวะแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน มีทั้งผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาทั้ง
ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนบางคร้ังเกิดสงครามราคาข้ึน รวมถึงสถาน
ประกอบการบางแห่งไม่มีมาตรฐาน ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีตวัเลือกเพิ่มข้ึน และในขณะท่ีผูบ้ริโภค
หรือผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งในดา้นของทศันคติ แรงจูงใจและการ
รับรู้ ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้
ข่าวสารอย่างรวดเร็วรวมถึงผู ้บริโภคมีความคาดหวงัท่ีสูงข้ึน ทาํให้ผู ้ประกอบการต้อง
ปรับเปล่ียน 
กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อให้มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการอยา่งสูงสุด  
 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ กลยุทธ์การตลาด และ
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ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีผูว้ิจยัได้
มุ่งเนน้การศึกษาพิจารณาวา่ตวัแปรใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดธุรกิจสปา
ในกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปาใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาด
สาํหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
 3.  ศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับ
ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
 4.  นาํเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยทุธ์การตลาด และประสิทธิผลการใช้
กลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1  พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมีผลทางบวกต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปา
ในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3  กลยุทธ์การตลาดมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาด
สาํหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
 1.  ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยุทธ์การตลาด และ
ประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
 2.  ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานครสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ัง
น้ี ไปเป็นแนวทางและใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การตลาด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึง
จะนาํไปสู่ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
 3.  เป็นขอ้มูลสําหรับภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไป
ใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัอยา่งเหมาะสม 
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 4.  ผลการวจิยัเป็นแหล่งขอ้มูลใหแ้ก่นกัวจิยั และผูท่ี้สนใจทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 
ผู ้วิจ ัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทาํการศึกษาเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยทุธ์การตลาด และประสิทธิผล
การใชก้ลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ผูว้ิจ ัยได้เลือกประชากรในการศึกษา ได้แก่พื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจาก
กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 
มากท่ีสุดจาํนวนทั้งส้ิน 302 แห่ง และผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะสถานประกอบการประเภทส
ปาเพื่อสุขภาพ ซ่ึงพบวา่มีสถานประกอบการท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขปี 
2556 จาํนวน 107 แห่ง 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้ิจยักาํหนดประชากร
ไดแ้ก่ ผูใ้ช้บริการสปาเพื่อสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในกรุงเทพมหานคร กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากการเปิดตารางสําเร็จของ ยามาเน่ (Yamane, 
1973) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนขนาดตวัอยา่งจะมีประมาณ 400 ตวัอยา่ง
เม่ือความน่าเช่ือถือได้ของการเลือกตวัอย่างเท่ากบั 95% โดยให้เกิดความผิดพลาดได้ 5% 
อยา่งไรก็ตามสาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ีจาํนวนตวัอยา่งท่ีเก็บและใชจ้ริงทั้งส้ิน 520 ตวัอยา่ง โดยใช้
วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ และผูว้ิจยัใชข้นาดตวัอยา่งท่ีเป็นสัดส่วน (Proportional to 
size) และวธีิการสุมตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้จิยัใชก้รอบขนาดตวัอยา่งสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพท่ี
ไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 จาํนวน 107 แห่ง ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยั
กําหนดขนาดตัวอย่างท่ีเป็นสัดส่วนจากการแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร ได้จ ํานวนสถาน
ประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพเท่ากบั 26 แห่งขั้นตอนท่ี 3 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ใช้
วิธีการจบัสลากทาํการเลือกตวัอย่างจนครบตามจาํนวนจากการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใส่คืน 
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ขั้นตอนท่ี 4 เก็บแบบสอบถามตามจาํนวนจนครบ 520 ชุด ระหวา่งเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 
2557 และใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยักาํหนดประชากร
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพใน
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 8 คน ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2 คน และนกัวิชาการ จาํนวน 2 คน รวม
ทั้งส้ิน 12 คน ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (พวงรัตน์  ทวรัีตน์,  2540) 
 
เคร่ืองมือส าหรับการวจัิย 
 เคร่ืองมือสาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
มีโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ยทศันคติ แรงจูงใจ และการรับรู้ 2) ความคิดเห็นดา้นกลยุทธ์การตลาด 
ประกอบด้วยด้านคุณภาพการบริการ ด้านทําเลท่ีตั้ ง ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ 3) ประสิทธิผลของ
การใช้กลยุทธ์การตลาด ประกอบดว้ยความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และความจงรักภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการ  
 เคร่ืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และผู ้เช่ียวชาญ นักวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง มีโครงสร้างเน้ือหาของการสัมภาษณ์ประกอบด้วย พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ กลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจสปา และประสิทธิผลของการใชก้ลยทุธ์การตลาดธุรกิจสปา  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณคร้ังน้ีผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมา
ประมวลผลขอ้มูลและวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) เพื่ออธิบายคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการธุรกิจ
สปา และค่าเฉล่ียเลขคณิต (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายตวั
แปรในการวิจยั ได้แก่พฤติกรรมผูใ้ช้บริการธุรกิจสปา กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปา และ
ประสิทธิผลของการใชก้ลยทุธ์การตลาดธุรกิจสปา  
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 ส่วนท่ี 2.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
ไดแ้ก่ Correlations, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of 
Sphericity และวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน   
 ส่วนท่ี 3.  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาเพื่อ
สุขภาพ และผูเ้ช่ียวชาญ นกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ส่วนท่ี 4.  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : 
SEM) เพื่อนาํเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยุทธ์การตลาด และประสิทธิผลการใช้
กลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํขอ้มูลมา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ประกอบดว้ย การจาํแนกประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบขอ้มูล การ
เช่ือมโยงแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กนั การสรุปตีความด้วยการบรรยายผล และการนาํเสนอผลวิจยั 
(สุภางค ์จนัทวานิช, 2550) 
ผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1.  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกิจสปาใน
กรุงเทพมหานครและศึกษาวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูใ้ช้บริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 69 มีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 61.3 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.5 ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
 ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมดา้นแรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ในขณะท่ีพฤติกรรมดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการและการ
รับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ อยู่ในปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ 3.35 ตามลาํดบั ผูใ้ชบ้ริการ
ธุรกิจสปามีความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.14 โดยท่ีดา้นคุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ดา้นราคาอยูใ่น
ระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยูใ่นระดบัปาน
กลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.10 ดา้นกระบวนการบริการอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 ดา้นทาํเลท่ีตั้งอยูใ่น
ระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.80 ในส่วนของประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาด
ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจสปามีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 โดยท่ี
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ความพึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 และความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10  

ส่วนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และ
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 พบวา่ผลการวิจยัขอ้สมมติฐาน
ทั้ง 3 ขอ้ ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ 
 สมมติฐานท่ี 1  พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมีผลทางบวกต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปา
ในกรุงเทพ 
มหานคร โดยท่ีตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปร
กลยุทธ์การตลาด เท่ากบั 0.73 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์รวม
ต่อตวัแปรกลยทุธ์การตลาดเท่ากบั 0.73  
 สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาด เท่ากบั 0.27 อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพนัธ์ทางอ้อมโดยส่งผ่านตวัแปรกลยุทธ์
การตลาดมีความสัมพนัธ์ทางบวกเท่ากบั 0.35 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรประสิทธิ 
ผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดเท่ากบั 0.62 

สมมติฐานท่ี 3  กลยุทธ์การตลาดมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาด
สําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีตวัแปรกลยุทธ์การตลาดมีความสัมพนัธ์ทางตรง
ในทิศทางบวกต่อตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาด เท่ากบั 0.84 อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาด
เท่ากบั 0.84   
 
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 
 ตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ แรงจูงใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.68 รองมาคือทศันคติของผูใ้ช้บริการ เท่ากบั 0.62 และการรับรู้ของ
ผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.54 ตามลาํดบั ตวัแปรกลยุทธ์การตลาดมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
มากท่ีสุดคือ คุณภาพการบริการ เท่ากับ 0.62 รองมาคือด้านราคา เท่ากบั 0.60 การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เท่ากบั 0.58 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เท่ากบั 0.44 ดา้นกระบวนการ
บริการและด้านทาํเลท่ีตั้ง เท่ากบั 0.38 ตามลาํดับ และตวัแปรประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
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การตลาดมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจของลูกคา้ เท่ากบั 0.75 
รองมาคือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.57  
 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสปาเพื่อ
สุขภาพ ผู้เช่ียวชาญและนักวชิาการ   
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ผูเ้ช่ียวชาญ
และนกัวิชาการ กล่าวว่าในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้บริการธุรกิจสปามีความ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งในแง่ของทศันคติ ในแง่ดีและไม่ดี แรงจูงใจ รวมถึงการรับรู้ของ
ผูใ้ช้บริการซ่ึงในปัจจุบนัผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสําคญัแก่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากข้ึน การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจสปาจะตอ้งใหส้อด 
คลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทางดา้นกล
ยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปาโดยมากแล้วผูป้ระกอบการจะให้ความสําคญัแก่คุณภาพการ
บริการให้สูงกวา่มาตรฐาน ในเร่ืองของการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นกลยุทธ์ท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูป้ระกอบการของสถานประกอบการกับลูกค้าทั้ งน้ีจะเน้นให้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ ส่วนของวิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จะใช้การจดักิจกรรม
ทางการตลาด เช่น การให้โปรโมชั่นส่วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั จดั
กิจกรรมพิเศษให้ลูกคา้มีส่วนร่วม และการให้สิทธ์ิพิเศษแก่ลูกคา้เป็นตน้ ในส่วนของการจดั
สถานประกอบการให้มีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภยั  นอกจากน้ีราคาท่ี
ใหบ้ริการมีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการให้บริการ และมีกระบวนการบริการท่ี
มีขั้นตอน มีระบบ ในส่วนของสถานท่ีของสถานประกอบการจะหาสถานท่ี ท่ีลูกคา้สามารถ
เดินทางไดส้ะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ  

 
ส่วนที่  4 ผลการน าเสนอโมเดลพฤติกรรมผู้ใช้บริการ กลยุทธ์การตลาด และ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกจิสปาในกรุงเทพมหานคร  
 ผลการนําเสนอความสอดคล้องของโมเดลในคร้ังน้ี ค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้งหมดผา่นขอ้กาํหนดเกณฑ์วดัมาตรฐานตาม
สมมติฐาน โดยมีค่า Chi-square = 59.74, ค่า Chi-square/df  = 1.88, P-Value = 0.07, GFI = 
0.94, AGFI = 0.97, RMR = 0.01, RMSEA = 0.00    

ผูว้ิจยัขอเสนอโมเดลท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็นโมเดลเชิงสาเหตุของความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ กลยุทธ์การตลาด และประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับ
ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร ดงันี 
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อภิปรายผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ใช้บริการมีผลทางบวกต่อกลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกจิสปาในกรุงเทพมหานคร 
 เม่ือผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนจะส่งผลใหก้ลยทุธ์การตลาดของธุรกิจส
ปาเพิ่มมากข้ึนตาม จากการศึกษายงัพบวา่แรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการ ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ และ
การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการมีนยัสาํคญัต่อกลยทุธ์การตลาด และแรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นปัจจยั
ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปา และพบว่าในส่วนของกลยุทธ์
การตลาด คุณภาพการบริการมีความสําคญัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิเวศน์ ธรรมะ 
(2552) กล่าววา่แรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัท่ีจะกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมบางอยา่งเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดทางการตลาด นกัการ

พฤตกิรรม

ผู้ใช้บริการ 
กลยทุธ์

การตลาด 

ประสิทธิผล

การใช้กลยทุธ์

การตลาด 

แรงจงูใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ทศันคตขิอง

ผู้ใช้บริการ 

การรับรู้ของ

ผู้ใช้บริการ 

ความจงรักภกัดี

ของผู้ใช้บริการ 

ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

คณุภาพการ

บริการ 

การบริหารความ 

สมัพนัธ์กบัลกูค้า 

ราคา 

ท าเลท่ีตัง้ 

สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 

กระบวนการ

บริการ 

0.57** 0.75** 

0.38** 

0.44** 

0.38** 

0.60** 

0.58** 

0.62** 

0.87** 0.27** 

0.73** 

0.68** 

0.62

** 

0.54** 
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ตลาดตอ้งทาํการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์และบริการของตน นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบัการ 
ศึกษาของ University of Southern California (2008) พบวา่แรงจูงใจของผูบ้ริโภคส่งผลให้
ผูป้ระกอบการสามารถวางแนวทางการพฒันาสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และยงัสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ ปฬาณี และคณะ (2542) พบวา่ในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการรับรู้
ของผูใ้ช้บริการ การได้รับแรงจูงใจจากสังคม และการท่ีผูใ้ช้บริการมีทศันคติท่ีดีต่อการรับ
บริการซ่ึงจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบการ  
  

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ใช้บริการมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลการใช้กล
ยุทธ์การตลาดธุรกจิสปาในกรุงเทพมหานคร 
 เม่ือพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมีมากข้ึนจะส่งผลทาํให้ประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาด
ธุรกิจสปาดีข้ึน คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการดีข้ึน และ
พฤติกรรมผูใ้ช้บริการท่ีดีข้ึนจะส่งผ่านทางกลยุทธ์การตลาดธุรกิจสปาซ่ึงจะมีผลให้การใช้
 กลยทุธ์การตลาดธุรกิจสปาดีข้ึน จากการวจิยัยงัพบวา่แรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการ ทศันคติ
ของผูใ้ชบ้ริการ และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการมีนยัสําคญัต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาด
ธุรกิจสปา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pavey and Spark (2009) พบวา่ทศันคติและแรงจูงใจจะมี
ผลต่อความตั้งใจซ้ือ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Djamasbi Fruhlin and Loiacono 
(2009) พบวา่ทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Pollack (2009) พบวา่ทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดส าหรับธุรกจิสปาในกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์ท่ีไดพ้บว่ากลยุทธ์การตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ด้านคุณภาพการ
บริการ ดา้นราคา ด้านการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการบริการ และด้านทําเลท่ีตั้ ง เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดประกอบด้วย ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการและความ
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะดา้นคุณภาพการบริการมีความสําคญัมากท่ีสุดท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาด แสดงวา่เม่ือมีการใชก้ลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจ 
สปามากข้ึนก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปาเพิ่มสูงข้ึน
ดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Khattab and  Aldehayyat (2011) กล่าววา่คุณภาพการบริการมี
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ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ คุณภาพการบริการสูงกว่ามาตรฐานจะนาํไปสู่
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเพิ่มมากยิ่งข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pollack (2009) 
พบวา่ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจและการตั้งใจซ้ือ ทั้งน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Juan and Yan (2009) พบวา่คุณภาพการบริการส่งผลทางตรงต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้โดยท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึนจากกการรับรู้ถึงคุณภาพการ
บริการท่ีสูงข้ึน  นอกจากน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wulf, Odekerken-Schroder and 
Laccbucci (2001) ไดพ้บวา่การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไดแ้ก่การให้ของรางวลัและการให้
สิทธ์ิพิเศษแก่ลูกคา้จะส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน และการติดต่อส่ือสารกับ
ลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิสปา 
 จากโมเดลท่ีได้จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ กลยุทธ์การตลาด 
และประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมีความสัมพนัธ์กนัในเชิง
บวก ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจสปาควรคาํนึงถึงประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดซ่ึงไดแ้ก่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการและความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการให้มากข้ึน เพื่อให้ธุรกิจมี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทั้งน้ีการใช้กลยุทธ์การตลาดข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการทั้ง
ดา้นแรงจูงใจของผูใ้ช้บริการ ทศันคติของผูใ้ช้บริการ และการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ เพื่อนาํมา
กาํหนดกลยทุธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ ทั้งในดา้น 1) ดา้นคุณภาพการ
บริการควร พฒันาคุณภาพการบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งโดย มีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานเพื่อตอบสนองความตอ้งการตามท่ีคาดหวงัได ้มีการเสนอผลิตภณัฑ์และโปรแกรม
การให้บริการหลากหลายรูปแบบไวบ้ริการ บุคลากรผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความชาํนาญและ
น่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ มีความเป็นมิตรและเอาใจใส่ในการบริการ  2)ดา้นราคา ควรมีอตัรา
ค่าบริการท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากับการให้บริการ 3)ด้านการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
ผูป้ระกอบการควรสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยการจดักิจกรรมทางการตลาดเช่นการ
ใหโ้ปรโมชัน่ส่วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั การจดักิจกรรมพิเศษให้ลูกคา้มี
ส่วนร่วม และการให้สิทธ์ิพิเศษแก่ลูกค้า และสร้างความสัมพนัธ์กับผูใ้ช้บริการด้วยการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ช้บริการอย่างสมํ่าเสมอ  4) ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรจดัสถาน
ประกอบการให้มีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภยั มีการตกแต่งสถานท่ีให้
เหมาะสมกบัเทศกาลต่างๆเช่นวนัสงกรานต์ วนัปีใหม่ มีความสะดวกสบายเม่ือมาใช้บริการ 
เป็นตน้ 5) ดา้นกระบวนการบริการ ควรมีการแนะนาํขั้นตอนการให้บริการและขอ้จาํกดัอยา่ง
ชดัเจน มีการจดัเก็บฐานขอ้มูลยา่งเป็นระบบเป็นตน้ และ 6) ดา้นทาํเลท่ีตั้ง สถานประกอบการ
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ควรมีทาํเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ ทาํเลท่ีตั้งตอ้งสะอาดไม่แออดั เพื่อจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธ์ิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดทั้งน้ีวดัไดจ้ากความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ กลยุทธ์การตลาด 
และประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร จาํกดัเฉพาะ
ประชากรท่ีใชบ้ริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นการวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรศึกษาในพื้นท่ีอ่ืน ทั้งน้ีจะทาํใหท้ราบถึงขอ้แตกต่างความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรม
ผูใ้ชบ้ริการ กลยุทธ์การตลาด และประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจสปา และ
ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  
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การประยุกต์ใช้ระบบออีาร์พีเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการช าระเงินของแผนกจัดซ้ือ
จัดหา  กรณีศึกษา บริษัท เอกซอนโมบิล จ ากดั (มหาชน) 

APPLICATION OF ERP SYSTEM TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE 
PAYMENT PROCEDURES: A CASE STUDY OF PROCUREMENT DEPARTMENT 

IN EXXONMOBIL COMPANY LIMITED 
 

นลินธรณ์ ณรงคว์ฒิุภสัร์1   ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 (มหาวทิยาลยัรังสิต) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1)  ศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานของระบบท่ี
ประยุกต์ใช้ต่อปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบติัของ
ระบบท่ีประยุกต์ใชแ้ละประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ของพนกังานบริษทั เอกซอนโมบิล 
จาํกดั (มหาชน)โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานบริษทัเอกซอนโมบิล 
จาํกดั (มหาชน)จาํนวน 400 คนในแผนกจดัซ้ือจดัหา ซ่ึงเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เอกสารในกระบวนการชําระเงิน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวน การวเิคราะห์ค่าความแตกต่างแบบแอลเอสดี และการหาค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะดา้นประชากรของพนกังานได้แก่  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ลกัษณะของตาํแหน่งงานท่ีทาํ ประสบการณ์ในการใช้ระบบ
สารสนเทศและระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการใชง้าน
โปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ลกัษณะ
ดา้นประชากรของพนกังานดา้นเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
โปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการไม่ต่างกนั ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบ ไดแ้ก่ ดา้น
การใชง้าน ดา้นการออกแบบ  ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล ดา้นความปลอดภยัในการใชร้ะบบ 
และด้านอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดับ
ปฎิบติัการ 
 
คาํสาํคญั : ระบบอีอาร์พี,  กระบวนการชาํระเงิน 
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Abstract 
 

 This research had the objectives as follows: (1) to investigate the working efficiency 
of the application system to the different personal factors, and  (2) to study the correlation 
between the properties of the application system and the working efficiency of the 
employees’s  ExxonMobil Company Limited. The samples of this study consisted of 400 
employees working at ExxonMobil Company Limited in the Procurement Department who 
were mostly familiar and involved with the document payment system. Questionnaire was 
used as the research instrument to collect the data whereas the collected data were analyzed 
by the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, analysis of variance, 
correlation analysis, LSD comparison method (least significant difference) , and Pearson’s 
Correlation Coefficient. The research findings found that the different demographic 
characteristics of the samples in terms of the age, educational level, position, job 
characteristics, experience on information system, and working period affected the efficiency 
of the program usage in the operating level with the statistical significance of 0.05. On the 
other hand, gender did not influence the efficiency of the program usage in the operating 
level. It was further found that the factors of the system properties i.e. operation, design, 
correctness of information, system safety, and so on, were correlated with the program usage 
in the operating level. 

 
KEY WORD:  ERP system  ,  Payment procedures 
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1. บทน า 
 ในการประกอบการธุรกิจผูป้ระกอบการตอ้งมีความสัมพนัธ์กบับุคคลและหน่วยงาน
องคก์รต่างๆการติดต่อทางธุรกิจจึงตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นหลกัฐานสําหรับใช้
อา้งอิงและมีผลไดต้ามกฎหมายเอกสารทางธุรกิจท่ีจดัทาํข้ึนซ่ึงมีความสําคญัต่อวงการธุรกิจ
มาก ดงันั้น งานเอกสารเป็นหวัใจสาํคญัยิง่ของการดาํเนินงานของทุกองคก์ร เพราะเอกสารเป็น
ส่ิงท่ีแสดงถึงหลกัฐานในการดาํเนินงานติดต่อส่ือสารกนั ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบเอกสารทัว่ไป 
(กระดาษ) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และอาจจะยงัมีการใชเ้อกสารในรูปแบบของกระดาษ
ควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงยงัไม่สามารถเลิกใชเ้อกสารแบบกระดาษให้เหลือเป็นศูนยไ์ด ้ดงันั้นการ
จดัเก็บเอกสารไม่ว่าจะอยู่ในรุปแบบใดหากเอกสารมีการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตามระยะเวลาและ
ปริมาณการใช้งาน ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาการจดัการเอกสารตามมา โดยเฉพาะเอกสารทาง
การคา้และเอกสารทางเงิน ซ่ึงเป็นเอกสารสําคญัท่ีใชป้ระกอบทางการคา้เพื่อแสดงรายละเอียด 
สัญญาขอ้ตกลงระหวา่งกนั  

ถึงแม้ว่าการใช้เอกสารท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีการจดัการท่ีดีกว่าแบบ
เอกสารทัว่ไปก็ตาม หากองค์กรมีการดาํเนินงานติดต่อส่ือสารกันทางธุรกิจท่ีจาํป็นตอ้งใช้
เอกสารเพิ่มข้ึนแต่ละวนัในปริมาณท่ีมาก ย่อมทาํให้ส้ินเปลืองตน้ทุนในการดาํเนินงานสูงข้ึน
ไปดว้ย  ตามปริมาณของเอกสารในแต่ละวนั เพื่อใหเ้อกสารมีการชาํระเงิน โอนเงิน หรือการทาํ
ธุรกรรมการเงินอ่ืนใดออกไป ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและเพื่อตอ้งการลดตน้ทุนใน
การดาํเนินงาน อีกทั้ง สภาพแวดล้อมการบริหารธุรกิจในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง การท่ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัอยา่งรุนแรงจากต่างประเทศทัว่โลก และเพื่อการอยูร่อด
ขององคก์รต่อไปในอนาคต องคก์รจึงไดมี้การนาํเอากระบวนการชาํระเงินเขา้ไปในระบบอิเลก
ทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารจึงกาํหนดนโยบายโดยมีเป้าหมายท่ีสําคญัคือ ตอ้งการลดตน้ทุนในการ
ดาํเนินงานลงภายในปี 2020 ให้ไดถึ้ง 60% จากกระบวนการทาํงานในรุปแบบเดิมของแต่ละ
หน่วยงาน 

 ทั้ ง น้ีจะเ ร่ิมปรับกระบวนการทํางานและทดสอบระบบท่ีนํามาใช้ในแผนก 
Procurement ซ่ึงเป็นแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารทางดา้นการเงินและมีปริมาณเอกสารจาํนวน
มาก   โดยเช่ือว่า การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศระดบัองค์กร หรือท่ีเรียกว่า ระบบ ERP 
(Enterprise resource Planning) จะสามารถแกปั้ญหาเอกสารอิเลกทรอนิกส์จาํนวนมหาศาลท่ี
เขา้มาในระบบแต่ละวนัและลดตน้ทุนในการดาํเนินงานลงได ้ดว้ยการออกแบบระบบการชาํระ
เงินใหส้อดคลอ้งกบัเอกสารอิเลกทรอนิกส์เพื่อชาํระเงินให้กบัซพัพลายเออร์หรือคู่คา้ทางธุรกิจ
ใหเ้ป็นไปอยา่งอตัโมมติั (Auto payment system) 
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ระบบ ERP Software ถือวา่เป็นระบบสารสนเทศ ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเพราะ ERP 
Software เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ไปควบคุมกระบวนการทาํงานในทุกๆ หน่วยงานของ
องค์กรและเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกแผนกท่ีเก่ียวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง โดย ERP 
Software มีหนา้ท่ีรวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต 
(Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) และงานบญัชีการเงิน 
(Accounting/Finance) ระบบขายหน้าร้าน POS แล้วเช่ือมโยงส่วนงานต่างๆเขา้ไวด้้วยกัน 
เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกนั มีการใช้กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน
ร่วมกนั (Common Processes) ทั้งน้ีเพื่อสนบัสนุนการทาํงานกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอ้ดีของการรวมขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกนั เพื่อให้ขอ้มูล
เดียวกนัสามารถใช้ร่วมกนัทั้งองค์กรได ้โดยมีการทาํงานในลกัษณะแบบเรียลไทม์ และ ERP 
Software ไดรั้บการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) คือมีการ
กาํหนดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ท่ีมีการทดสอบ และสํารวจมาแลว้วา่เป็นวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไวใ้นตวัของ ERP Software โดยท่ี ERP Software จะสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เข้ากับลักษณะการดําเนินงานของแต่ละองค์กร (ท่ีมา : http://www. 
mindphp.com) 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช ้ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการเอกสารอิเลกทรอนิกส์ในเร่ืองการชาํระเงินให้เป็นไปโดยอตัโนมติัมากท่ีสุด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รในการลดตน้ทุนในการดาํเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัทางธุรกิจไดม้ากยิง่ข้ึนอยา่งไรก็ตามการนาํโปรแกรมดงักล่าวมาใช ้ยงัมิไดมี้การ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งขอ้จาํกดัในด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รต่อไปในอนาคต 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานของระบบท่ีประยกุตใ์ชต่้อปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั 
             2.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัของระบบท่ีประยกุตใ์ชแ้ละ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนกังานบริษทั เอกซอนโมบิล จาํกดั (มหาชน) 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 
 3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีคือ บุคลากรภายในบริษทัเอกซอนโมบิล 
จาํกดั (มหาชน) แผนก Procurement ท่ีใช้ระบบอีอาร์พีในการปฏิบติังาน รวมถึงผูบ้ริหารท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องและจาํเป็นต้องใช้ระบบโปรแกรมเข้าไปช่วยในการตดัสินใจในการทาํงาน  

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2577-โปรแกรม-pos-point-of-sale.html
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เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่าง
สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G.Cochran โดยกาํหนดระดบัค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธนกฤต ดีพลภกัด์ิ, 2556, 
หนา้ 40) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คาํถาม
เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  ระดบัตาํแหน่ง ลกัษณะ
งานท่ีทาํ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใ และและระยะเวลาการปฏิบติังาน 
และคาํถามเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ของระบบ   

เป็นลกัษณะคาํถามท่ีใช้มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ((Interval Scale) (1 = สําคญั
นอ้ยมาก และ 5 = สําคญัดีมาก) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไดท้ดลองแจกจาํนวน 30 ชุดเพื่อทาํ
การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ราย
ดา้นใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกวา่ 0.70  

3.3 การวเิคราะห์ทางสถิติ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติเบ้ืองตน้และใชโ้ปรแกรม SPSS ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

  1   ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage)    
  2  ข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบติัของระบบในด้านต่างๆของระบบโดยใช้สถิติ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3  ขอ้มูลประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการ 

 วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ลกัษณะ
งานท่ีทาํ  ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะเวลาปฏิบติังาน เพศ ทาํการ
ทดสอบกบัแบบดว้ยสถิติทดสอบ  t – test อายุ ระดบัการศึกษา ระดบั ตาํแหน่ง ลกัษณะงานท่ี
ทาํ  ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะเวลาปฏิบติังาน ทาํการทดสอบกบั
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แบบสอบถามดว้ยสถิติทดสอบ     F – Test และกรณีพบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบ
แบบรายคู่ตามวธีิของ LSD 

  ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบ ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน ดา้นการออกแบบ  ดา้น 
ความถูกต้องของข้อมูล ด้านความปลอดภยัในการใช้ระบบ และด้านอ่ืนๆ โดยการทาํการ
ทดสอบกบัแบบสอบถามตอนท่ี 2 ดว้ยสถิติทดสอบ Pearson product moment correlation 
coefficient 
4. ผลการวจัิย 

4.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ,         ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
อายุ ,ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา , ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่ง , ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นลกัษณะของตาํแหน่งงานท่ีทาํ , ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการใช้งาน
เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   และปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 
ตารางท่ี 1:  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ จาํนวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
164 
236 

 
41.0 
59.0 

2. อาย ุ
- นอ้ยกวา่ 26 ปี 
- 26 – 35 ปี 
- 36 – 45 ปี 
- 46 – 55 ปี 

 
68 

192 
120 
20 

 
17.0 
48.0 
30.0 
5.0 

 
3. ระดบัการศึกษา 

- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

 
332 
52 
16 

 
83.0 
13.0 
4.0 

4. ระดบัตาํแหน่ง 
- Invoice processor  
- Admin assistant  

 
280 
40 

 
70.0 
10.0 
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- Leader 
- Supervior 
- Manager 
- Help desk 

20 
12 
16 
32 

5.0 
3.0 
4.0 
8.0 

5. ลกัษณะของตาํแหน่งงาน 
- Indexing/Prccessing  
- Account reconcile 
- Assistant/Analysis 
- Control report 
- Coding/Approval 
- Problem resolution 

 
280 
40 
20 
12 
16 
32 

 
70.0 
10.0 
5.0 
3.0 
4.0 
8.0 

6. ประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นอ้ยกวา่ 3  ปี 
- 3 – 6  ปี 
- 7 – 10 ปี 
- มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 
 

76 
176 
116 
32 

 
 

19.0 
44.0 
29.0 
8.0 

7. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
- นอ้ยกวา่ 3  ปี 
- 3 – 6  ปี 
- 7 – 10 ปี 
- มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 
76 

176 
116 
32 

 
19.0 
44.0 
29.0 
8.0 

 
จากตารางท่ี 1 จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งงาน Invoice 
processor  ลกัษณะงานท่ีทาํ Indexing/Processing มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระยะเวลาปฏิบติังานอยูใ่นช่วง 3 – 6 ปี 

4.2 ปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของระบบ ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน ดา้นการออกแบบ  ดา้น 
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ดา้นความปลอดภยัในการใชร้ะบบ และดา้นอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 2:  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของระบบ 
 

คุณสมบติัของระบบดา้นต่างๆ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
1.ปัจจยัดา้นการใชง้าน 
  - ความสะดวกลดขั้นตอนการทาํงาน 

 
4.24 

 
0.646 

2.ปัจจยัดา้นการออกแบบ 
  - มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกนั 

 
4.25 

 
0.719 

คุณสมบติัของระบบดา้นต่างๆ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
3.ปัจจยัดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล 
  - การประมวลผลขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 

 
4.33 

 
0.650 

4. ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
  - ระบบมีการแจง้เตือนเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดในการ 
    ใชง้าน 

 
 

4.39 

 
 

0.667 
5. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
  - คู่มือการใชง้านมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย 

 
4.38 

 
0.664 

 
จากตารางท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของระบบ กลุ่มตวัอยา่งให้สําคญัมาก คือ ความ

สะดวกลดขั้นตอนการทาํงาน (ปัจจยัดา้นการใชง้าน) มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกนั (ปัจจยั
ดา้นการออกแบบ) การประมวลผลขอ้มูลมีความถูกตอ้ง (ปัจจยัดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล) 
ระบบมีการแจง้เตือนเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน (ปัจจยัดา้นความปลอดภยั) และคู่มือการ
ใช้งานมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย (ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ) ท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการใชง้าน
โปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4.3 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดับปฎิบติัการ
ต่างกนั 
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ตารางท่ี 3:  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ t F Sig. ผลลพัธ์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระดบัตาํแหน่ง 
5. ลกัษณะงานท่ีทาํ 
6.ประสบการณ์ใน 
   การใชเ้ทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
7. .ระยะเวลาปฏิบติังาน 

-1.354 
 

 
4.596 
3.646 
4.159 

      4.159 
4.102 

 
 

4.102 

0.177 
0.004 
0.027 
0.001 
0.001 
0.007 

 
 

0.007 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

 
 

ยอมรับ 
 

  จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  
อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ลกัษณะงานท่ีทาํ ประสบการณ์ในการใชร้ะบบสารสนเทศ 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน  มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติั
การ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.4 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านคุณสมบติัของระบบ เช่น ด้านการใช้งาน 
ดา้นการออกแบบ  ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล ดา้นความปลอดภยัในการใช้ระบบ และดา้น
อ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใชง้านโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการ 

 
ตารางท่ี 4:  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัดา้นคุณสมบติัระบบ Pearson ( r ) Sig. ผลลพัธ์ 
1. ดา้นการใชง้าน 
2. ดา้นการออกแบบ 
3. ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล 
4. ดา้นความปลอดภยั 
5. ดา้นอ่ืนๆ 

 0.621 
 0.713 
0.852 
0.563 
0.821 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบดา้น
การใชง้านมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการ
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ในทิศทางบวก(r = 0.621 )   อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) 
 ปัจจัย ด้านคุณส มบัติของระบ บด้ า นกา รออกแบ บมีค วาม สัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการในทิศทางบวก(r = 0.713 )   
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) 
 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการใชง้านโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการในทิศทางบวก     (r = 0.852 )   
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) 
 ปัจจัยด้านคุณสม บัติของระบบด้านความปลอดภัย ในการใช้ระบบ มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใชง้านโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการในทิศทางบวก     
(r = 0.563 )   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับได้
ท่ี 0.05) 
 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบในดา้นอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ใชง้านโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการในทิศทางบวก     (r = 0.821 )   อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) 

            สรุป ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใช
งานโปรแกรมในส่วนงานระดับปฏิบติัการในทิศทางบวกได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านการ
ออกแบบ  ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล ดา้นความปลอดภยัในการใชร้ะบบ และดา้นอ่ืนๆ 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

5.1 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลจากการศึกษาวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ,  ระดบัการศึกษา 
, ระดบัตาํแหน่ง, ลกัษณะของตาํแหน่งงานท่ีทาํ, ประสบการณ์ในการใชร้ะบบสารสนเทศและ
ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 เม่ือพิจารณาด้านเพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
โปรแกรม 
ในส่วนงานระดบัปฎิบติัการไม่ต่างกนั (Sig. = 0.177 ซ่ึงมากกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว)้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาํพน ธรรมโชติ ( 2548 )ท่ีศึกษาการพฒันา
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ เพศต่างกนั
มีการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั กล่าวคือพนกังาน



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

711 

 

เพศชายและเพศหญิงต่างมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ ขวนขวายแสวงหาประสบการณ์เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการทาํงานไดเ้ท่าเทียมกนั  

เม่ือพิจารณาด้านอายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
โปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประมวล พระตลบั (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบ
ของความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่ามีความคิดเห็น
ดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นการทาํงานตอ้งเช่ือถือไดแ้ตกต่างกนั 
โดยการปฏิบติังานเป็นประจาํเป็นระยะเวลานาน มีการสะสมประสบการณ์ในการทาํงานมาก
เพราะได้สัมผสักบัสังคมการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้รับการผึกอบรมจากสถาบนัการฝึกอบรม มี
ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวข้ององค์กร ทาํให้ผลงานท่ีไดน้ั้นถูกตอ้ง
แม่นยาํและสามารถนาํไปอา้งอิงหรือเปรียบเทียบได ้แตกต่างจากพนกังานท่ีมีช่วงอายนุอ้ย 

เม่ือพิจารณาด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประมวล พระ
ตลบั. (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบของความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนัก งานบริษัท  ทีโอที  จ ํากัด  (มหา ชน)  ในเขตภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม 
แตกต่างกนั โดยพนกังานระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการทาํงาน มากกวา่ พนกังานระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี เน่ืองจากระดบัการศึกษาท่ี
สูงข้ึนมีผลทาํใหพ้นกังานผูป้ฏิบติังานมีความรู้หลากหลายและมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหา
ต่างๆ ออกไปหรือวิธีการต่างๆ ท่ีจะทาํให้ผลการปฏิบติังานนั้นมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ทนัต่อ
เหตุการณ์ มีการเปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ ทศันคติท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการประยุกตแ์ละ
ปรับใชเ้ทคโนโลยกีบัการปฏิบติังานทาํใหผ้ลงานนั้นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

เม่ือพิจารณาด้านระดบัตาํแหน่งงาน พบว่า ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนากร กรวชัร
เจริญ ( 2555 ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน บริษทัค
วอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั ( มหาชน )  พบวา่ ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนั 
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เม่ือพิจารณาดา้นลกัษณะของตาํแหน่งงานท่ีทาํ พบวา่ ลกัษณะงานท่ีทาํท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จิตตา ยุติ 
(2548 ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทั พู
นพรัพยแ์คน จาํกดั  พบว่า ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า ความสําเร็จในหนา้ท่ี
การงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ปัจจยัการ
จูงใจหรือตวัจูงใจ เป็นปัจจยัภายในของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อสร้างความพอใจในการ
ทาํงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ท่ีจะนาํมาใชจู้งใจใหค้นปฏิบติังานดีข้ึน 

เ ม่ือพิจารณาด้านประสบการณ์ในการใช้งานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ ประสบการณ์ในการใชส้ารสนเทศท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐนนท ์ป้อง
วนั ( 2550 )    
ท่ีศึกษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึง
โรงเรียนในฝัน เขตพื้นท่ีการศึกษาลาํพูน เขต 2 พบว่า ประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกับ
สารสนเทศท่ีต่างกนัมีสภาพการใชง้านท่ีแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาดา้นระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ ระยะเวลางานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฎิบติัการต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ประมวล พระ
ตลับ (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบของความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนัก งานบริษัท  ทีโอที  จ ํากัด  (มหา ชน)  ในเขตภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุงานมากกวา่ 7 ปี มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมี
ประสิทธิภาพการทาํงาน ด้านงานสําเร็จทนัเวลามากกว่า พนักงานท่ีมีอายุการทาํงาน 6-7 ปี 
และ 3-5 ปี เน่ืองจากพนักงานจะต้องปฏิบติังานตามหน้าท่ีได้รับมอบหมายเป็นการแสดง
บทบาทตามความรับผิดชอบของแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการทํางาน เ ม่ือมี
ประสบการณ์มากข้ึนมุมมองหรือภาพท่ีพบเห็นยอ่มมีความแตกต่างจากผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ย
กวา่ 
              5.2 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบ 

ปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของระบบดา้นการใช้งาน   มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัรัตน์ ขนัแกว้ ( 2549 ) ท่ีศึกษาการ
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พฒันาซอฟต์แวร์สําหรับงานพสัดุของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูป้ระเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 60  ให้ความเห็นวา่ ระบบมีความสะดวกต่อ
การใชง้านทัว่ไป และตอบสนองความตอ้งการในระดบัดีมาก  

ปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของระบบด้านการออกแบบ   มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัรัตน์ ขนัแกว้ ( 2549 ) 
ท่ีศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์สาํหรับงานพสัดุของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัฟาร์
อีสเทอร์นจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูป้ระเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 60  ให้ความเห็นวา่ การออกแบบ
หนา้จอและรายงานของระบบมีความเหมาะสมในระดบัดีมาก  

ปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของระบบดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล   มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัรัตน์ ขนัแกว้ ( 2549 ) 
ท่ีศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์สาํหรับงานพสัดุของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัฟาร์
อีสเทอร์นจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูป้ระเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33  ให้ความเห็นว่า การ
ประมวลผลขอ้มูลมีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัดีมาก   

ปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของระบบด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบ   มี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในส่วนงานระดับปฏิบัติการอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยั
รัตน์ ขนัแก้ว ( 2549 ) ท่ีศึกษาการพฒันาซอฟต์แวร์สําหรับงานพสัดุของศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูป้ระเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 
53.33  ใหค้วามเห็นวา่ความปลอดภยัในการใชร้ะบบ อยูใ่นระดบัดี   
             ปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของระบบดา้นอ่ืนๆ  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใช้
งานโปรแกรมในส่วนงานระดบัปฏิบติัการอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ วิชยา คชสังข์สีห์ ( 2556 )ท่ีศึกษาการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาการบริหารงานในโรงพยาบาลลาํพูน ให้ความเห็นวา่ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบต้องเขา้รับการฝึกอบรมประกอบคู่มือการใช้โปรแกรมและทุกคนใน
แผนกต้องสามารถใช้งานโปรแกรมใ นหน้า ท่ี ท่ีแต่ละคนรับผิดชอบได้คล่อง โดยให้
ความสาํคญักบัประสิทธิภาพเพื่อการส่งต่องานไปยงัแผนกอ่ืนๆ ต่อไป 
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6.   ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใช ้

        1 ดา้นการใช้งาน พบว่าขั้นตอนบางอย่างของกระบวนการชาํระเงินยงัตอ้งใช้
หลายฟังก์ชั่นตามหน้าท่ีท่ีระบบกาํหนด ควรพฒันากระบวนการชําระเงินให้อยู่ในภายใน
ฟังก์ชัน่การทาํงานเดียว โดยผนวกงานดา้นอ่ืนๆ รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อจะไดล้ดขั้นตอนการ
ทาํงานใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึนและมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
                 2  ด้านการออกแบบ พบว่าเอกสารท่ีได้รับจากซัพพลายเออร์ย ังมีความ
หลากหลายของรูปแบบท่ีต่างกนัออกไป  ควรมีการแจง้ไปยงัซพัพลายเออร์เพื่อให้เกิดการรับรู้
และพฒันารูปแบบของเอกสารให้มีมาตรฐานอยา่งเดียวกนัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ
แบบอตัโนมติั และเพื่อประโยชน์ทางดา้นการเงิน 
          3  ด้านความถูกตอ้งของข้อมูล พบว่าการแก้ไขปรับปรุงขอ้มูลสามารถทาํได้
เฉพาะผูใ้ชท่ี้ถูกกาํหนดสิทธิในการใชง้านไดเ้ท่านั้น  ควรมีการกาํหนดสิทธิให้กบัผูป้ฏิบติังาน
ทัว่ไปในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลท่ีเห็นว่าไม่ใช่ส่วนท่ีสําคญั เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน  
   4  ดา้นความปลอดภยั พบวา่ระบบจะมีการแจง้เตือนเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดในการใช้
งานเป็นไปตามขอ้กาํหนดของระบบ แต่เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัของ
บริษัท ระบบควรมีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานอีกคร้ังก่อนท่ีผู ้ใช้จะเข้าถึงระบบเพื่อ
ปฏิบติังานจริง 
       5  ดา้นอ่ืนๆ พบวา่ระบบจะมีการอพัเกรดเวอร์ชัน่เพื่อพฒันาระบบตามระยะเวลา
การใชง้าน เพื่อให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจหลกัในการทาํงาน และสามารถใช้ระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเน่ือง ควรจดัให้มีการเทรนน่ิงและอพัเดทคู่มือการใช้งานอยูต่ลอดเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสม   
  

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1.  เปรียบเทียบความคุม้ค่าของการนาํระบบซอฟต์แวร์ท่ีประยุกต์ใช้ดว้ยวิธี
เช่าระบบและการพฒันาระบบสารสนเทศดว้ยพนกังานของบริษทัเอง   

      2.  ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ประสิทธิภาพการใชง้าน เช่น คุณภาพการ
ทาํงานหรือความสําเร็จขององคก์ร เป็นตน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรต่อไปใน
อนาคต 
             ขอ้จาํกดัในการศึกษา 
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                      การทาํวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมอยูใ่นคณะทาํงานในการทดลองใชร้ะบบ 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานจริง เน่ืองจากยงัมีฟังก์ชั่นหลกัท่ีจาํเป็นบางส่วน ท่ียงัไม่
สามารถเช่ือมโยงกนัได ้ และฟังก์ชัน่เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นการทาํงานท่ีสลบัซบัซ้อนซ่ึงยากต่อ
การอินทิเกรด ตอ้งอาศยับุคลากรเขา้ไปจดัการระบบ (Manual Process) เช่น กระบวนการชาํระ
เงินท่ีไม่เก่ียวกบัค่าสินคา้ ค่าขนส่ง และขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดา้นของ 
ราคา (Price) จาํนวน(Quantity) หรือ ภาษีทางการคา้ (Tax) และอ่ืนๆท่ีเกิดผลต่างจากท่ีทาํการ
ตกลงซ้ือขายกนัไวใ้นระบบ เหล่าน้ีจะไม่สามารถทาํการจ่ายเองไดโ้ดยอตัโนมติั 
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ปัจจัยการส่ือสารการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการเวดดิง้สตูดิโอ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE MARKETING COMMUNICATION FACTERS WHICH EFFECT SELECTION 
OF WEDDING STUDIOS IN BANGKOK 

METROPOLITAN REGION 
เพทาย พชัรทวกีุล 22   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 23 

---------------------------------------------------------------- 
 
 บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการ และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเว
ดด้ิงสตูดิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีรวบรวมโดยผูว้ิจยั และใชส้ถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)t-Test F-Test และ MRA 
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลส่วนใหญ่ พบวา่เป็น 
เพศหญิง โดยมีค่าเฉล่ียของอายุประมาณ 25-30 ปีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพการ
ทาํงานเป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทจบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ รายได ้
และการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง
สตดิูโอ ไดแ้ก่สินคา้หรือบริการท่ีใชบ้ริการ  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการ สถานท่ีจดังานแต่งงาน และจาํนวนบริษทัการจดัแต่งงานท่ีไปเขา้รับการปรึกษาแตกต่าง
กนั จะทาํให้มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอท่ีแตกต่างกนั  ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด ไดแ้ก่ การขายโดยอาศยัพนกังานขายการ

                                                           
22 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ   
   มหาวทิยาลยัรังสิต 
23 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง 
สตูดิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ABSTRACT 

  The purpose of this research is to study about demographic factors behavior of user 
who choose the service of wedding studio for people who live in Bangkok Metropolitan 
Region. The population in this research are consumers who have used this wedding studio 
service about 400 peoples. The questionnaire was compiled by researcher and used the 
statistic to analysis are frequency clarifying, percentage, the median, standard deviation (T-
Test F-Test) and Regression. 

The result found that majority of the consumers in Bangkok Metropolitan Region for 
female have age median about 25-30 years. Most of samples are working as office 
staff/private company who have the income around 20,001-30,000 baht and graduated in 
degree in local university. 

The hypothesis of research found The demographic determinant are ages, income 
and the different between education which affecting the decision to choose the wedding 
studio for consumers in Bangkok Metropolitan Region. The products or services offered, the 
person who involve making the decision, the cost of the services provided and the amount of 
wedding company that consumer get advice are different will influence the decision. 
Salesman guidance or recommendation, promotion, direct marketing are associated in 
consumer decision to choose the best wedding studio in Bangkok Metropolitan Region. 
 
บทน า 

การแต่งงานเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยท่ีถือปฏิบติักนัมาชา้นาน  ซ่ึงการ
แต่งงานถือเป็นการเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัวของมนุษยใ์นสังคมและถือเป็นการบอกกล่าวผูใ้หญ่ 
รวมทั้งญาติพี่นอ้ง  เพื่อนในทุกสังคม  และคนรู้จกั  จึงไดมี้การจดังานแต่งงานเพื่อเชิญมาร่วม
พิธีและเป็นสักขีพยานใหรั้บทราบโดยทัว่กนัเร่ืองการครองคู่   เน่ืองจากการแต่งงานในพิธีแบบ
ไทยมีหลายขั้นตอนและรายละเอียดมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น  เคร่ืองขนัหมาก  สถานท่ีจดังาน  
หรือแมแ้ต่ชุดแต่งงานก็มีหลายชุดตามรูปแบบพิธีรับไหว ้ (พิธีเชา้)  และงานเล้ียงตอนกลางคืน  
เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือผูจ้ดังานจึงต้องเสาะแสวงหาอุปกรณ์  หรือสถานท่ีต่างๆ  เพื่อจดังาน
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แต่งงานข้ึนมา รวมถึงต้องเรียนรู้พิธีการทั้ งพิธี เช้าและงานเล้ียงกลางคืน  เพื่อทําตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  จากยุคเก่าผูท่ี้จดังานตอ้งเตรียมหาเองทั้งหมด  ตอ้งไปเสาะหา  
เช่า  หรือซ้ือ  ตามแหล่งร้านคา้ต่างๆ  เพื่อใหค้รบตามความตอ้งการ  เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การหาส่ิงท่ีตอ้งการทุกอยา่งใหค้รบในแหล่งเดียวจึงเกิดธุรกิจการจดังานแต่งงานข้ึน   

คนไทยในปัจจุบนัมีค่าใช้จ่ายในการจดังานแต่งงานค่อนขา้งสูง โดยจะเห็นได้จาก
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการแต่งงานเกือบทุกประเภท ท่ีสามารถสร้างจุดขายได้ตรงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมีอตัราเติบโตท่ีดีไม่วา่จะเป็นธุรกิจโรงแรม การถ่ายภาพแต่งงานใน
สตูดิโอ รวมถึงสินคา้ และบริการใหม่ท่ีมีราคาแพงกว่าสินคา้โดยทัว่ไป ย่อมบ่งบอกถึงความ
นิยมของคู่บ่าวสาวท่ีนบัวนัยิง่ทุ่มงบประมาณมากข้ึน เพื่อความสะดวกสบาย และประหยดัเวลา 
ทาํให้กลา้ใช้จ่ายเพื่อสนองความตอ้งการดงักล่าว การแข่งขนัธุรกิจในโลกยุคปัจจุบนัน้ีมีมาก
ข้ึน  เน่ืองจากมีธุรกิจท่ีใกล้เคียงเกิดข้ึนมามากมายจึงทําให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก  
เทคโนโลยี  ถือเป็นปัจจยัสําคญัในยุคน้ีเพื่อใช้มาเป็นต่อกบัคู่แข่งท่ีแข่งขนักนัสูง  เม่ือธุรกิจเว
ดด้ิงสตูดิโอ  เป็นท่ีนิยมกนัและเติบโตข้ึนอยา่งมาก  จึงมีการแข่งขนักนัมากข้ึนในธุรกิจน้ี  เม่ือ
มีคู่แข่งเกิดข้ึนทาํให้เกิดการแย่งรายได้  กาํไรเร่ิมลดลง  เจ้าของกิจการตระหนักถึงความ
ตอ้งการเพิ่มลูกคา้จากสถานท่ีอ่ืนๆ  มากข้ึนเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัธุรกิจ  และเพิ่มความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ดว้ย ถึงแมว้า่ธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัแข่งขนัหรือเจาะกลุ่มลูกคา้เดียวกนั  แต่หากปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการของเวดด้ิงสตูดิโอของกลุ่มลูกค้า จะเป็นโอกาสอนัดีในการรู้ความ
ตอ้งการของลูกคา้เพื่อนาํมาประกอบการตลาด และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษา ปัจจยัการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลเพราะส่ิง
เหล่าน้ี สามารถสร้างการรับรู้ จดจาํความภกัดีต่อตราสินคา้และนาํไปสู่การตดัสินใจเลือกใช้
บริการอยา่งต่อเน่ืองและแนะนาํบอกต่อใหผู้ท่ี้ตนเอง รู้จกัมาใชบ้ริการดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจ
มีกาํไรอย่างต่อเน่ือง และเติบโตอย่างย ัง่ยืนต่อไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การตลาด และปรับปรุงแนวทางของธุรกิจการแต่งงานต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง
สตูดิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง สตูดิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเว
ดด้ิงสตูดิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สมมติฐานในงานวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศอายุสถานภาพการทาํงานรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง
สตูดิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท ําให้ทราบถึงปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่
เจา้ของกิจการเวดด้ิงสตูดิโอท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาการให้บริการเวดด้ิงสตูดิโอให้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในแวดวงธุรกิจเวดด้ิง
สตูดิโอ 

4. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการในอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพการทาํงาน 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ระดบัการศึกษา 

ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาด 
- การโฆษณา 
- การประชาสมัพนัธ์ 
- การขายโดยอาศยัพนกังานขาย 
- การส่งเสริมการขาย 
- การตลาดทางตรง 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการเวดดิง้สตูดิโอ 
- สินคา้หรือบริการท่ีใชบ้ริการ 
- เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
- แหล่งขอ้มลูท่ีใชต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านรับ

แต่งงานครบวงจร 
- ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านรับแต่งงาน

ครบวงจร 
- ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านรับแต่งงานครบวงจร 
- สถานท่ีจดังานแต่งงาน 
- จาํนวนบริษทัการจดัแต่งงานท่ีไปเขา้รับการปรึกษา 

 

 

 

การตัดสินใจเลอืกใช้           
บริการเวดดิง้ สตูดิโอ 
ของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

722 

 

 
แนวคิด 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังน้ี ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี 
แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
  ทอแรนซ์ (Tarrance, 1962 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความคิดละเอียดละออ พบว่า อายุท่ีเพิ่มข้ึนจะทาํให้บุคคลมีความคิดท่ีรอบคอบมากข้ึน อายุ
หรือวยัเป็นปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนั ในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม วยัท่ี
เหมาะสมในการแต่งงานนั้นโดยปกติมกัจะอยูใ่นช่วง 26-30 ปี ซ่ึงในสังคมไทย ผูห้ญิงท่ีมีอายุ
มากข้ึน อาจไม่ใหค้วามสนใจท่ีจะจดังานแต่งงานเพราะดว้ยวยัวฒิุท่ีมากข้ึนจึงไม่เห็นประโยชน์
ท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไปกบัการจดังานแต่งงานท่ีหรูหรา เกินความจาํเป็น ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีอายุ
นอ้ยกวา่ ยงัมีความต่ืนเตน้กบัการท่ีจะไดเ้ร่ิมตน้ใชชี้วิตคู่ ดงันั้น จึงมีความกระตือรือร้นในการ
จดังานแต่งงาน ใส่ใจในรายละเอียดของงานมากกวา่กลุ่มผูท่ี้มีอายุมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธน
พล ก่อฐานะ (2554) กล่าวว่า ผูห้ญิงกบัผูช้ายจะมีพฤติกรรมในการซ้ือแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ผูห้ญิงจะมีความละเอียดในการซ้ือมากกวา่ผูช้าย 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546,หนา้ 112-118)  ไดอ้ธิบายคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่าง
กนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสาร การวิเคราะห์รับ
สารท่ีมีจาํนวนน้อยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา  หรือมีปัญหานอ้ยกว่าการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมี
จาํนวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้เพราะมีผูรั้บสารจาํนวนมากเกินไป 
การจาํแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการ
รับรู้ การตีความ และการเขา้ใจการส่ือสารทั้งส้ิน  
  
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

 ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรม
การซ้ือ และ พฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อจะไดท้ราบถึงความตอ้งการและลกัษณะของ
ผูบ้ริโภค สําหรับใช้ ในการวางแผนทางการตลาดจะไดท้าํได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดย พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปัจจยัทาง
วฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
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   (Kotler, 2003: 183-200 อา้งถึง ใน ปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์, 2550 ) เป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุ้น 
(Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความต้องการ ส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาใน ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ 
(Buyer's Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมี การตอบสนอง
ของผูซ้ื้อ (Buyer's Response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer's Purchase Decision) 
จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการก่อน แลว้ทาํให้เกิด 
การตอบสนอง (Response)ดงัในโมเดลน้ีจึงอาจจะเรียกวา่ S-R Theory  

แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC) 
(Boone and Kurtz.1955:576) กล่าวเอาไวว้า่ ในการส่ือสารการตลาดเพื่อให้เกิดผลดีมี

ประสิทธิภาพนั้น นักการตลาดจาํเป็นจะต้องนําองค์ประกอบของส่วนประสมการส่ือสาร
การตลาดมาประสมกัน อย่างไรก็ตาม ความพยายามเพื่อท่ีจะพฒันาองค์ประกอบส่วนประ
สมการส่ือสารการตลาด เพื่อให้ได้องค์ประกอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด  (optimal mix) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ(specific target market) บ่อยคร้ังนกัการตลาด
จะต้องเผชิญกบัปัญหาการประสานงานเช่นเดียวกนั ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากว่า ผูมี้
อาํนาจหนา้ท่ีและผูรั้บผิดชอบต่อเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ เพื่อการวางแผน และการปฏิบติัตาม
แผน อยู่ต่างแผนกกนั จึงมีมุมมอง แนวคิด และวตัถุประสงค์ต่างกนัดว้ย กล่าวคือ แผนกการ
ขาย ก็จะวางแผนและควบคุมการนาํเสนอดา้นการขาย แผนกโฆษณาก็จะรับผิดชอบทาํงาน
ร่วมกบัตวัแทนโฆษณา เพื่อสร้างสรรค์ส่ือเพื่อการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ีกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย และกิจกรรมการตลาดเจาะตรงต่างก็กระทาํใหแ้ผนกอ่ืน ๆ อีก  
  บูนและเคิร์ทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ไดใ้ห้ความหมายของIMC ไวว้า่หมายถึง 
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ จดหมายตรง การ
ขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ เป็นต้น นํามาประสม
ประสานกนั เพื่อใหเ้ป็นข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการตลาด ท่ีมีลกัษณะความเป็นหน่ึงเดียวมุ่งเนน้ท่ี
ลูกคา้โดยเฉพาะ (customer-focused) 

(Bovee,et all.1995:16) ได้กล่าวไวว้่า  IMC จะเร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับลูกค้าทั้ งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วนํามาวิเคราะห์ก่อนท่ีจะออกแบบกล
ยทุธ์ IMC เพื่อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะ การใช ้IMC ท่ีเหมาะสม
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในดา้นการตลาดและการส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ของบริษทั รวมทั้งจะช่วยลดตน้ทุนการตลาดใหน้อ้ยลงอีกดว้ย 
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(Kotler.1994:623) กล่าววา่ แมว้า่แนวความคิดของ IMC จะไดรั้บการยอมรับอยา่งมาก
ในปัจจุบนัแต่ในทางปฏิบติัยงัไม่ความยุง่ยากอยูม่าก ปัญหาสําคญัท่ีสุดก็คือ องคป์ระกอบของ
เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ไม่ไดอ้ยู่ในท่ีเดียวกนั แต่อยู่ต่างแผนกแยกจากกนั จึงทาํให้เกิดปัญหา
การประสารงานดงักล่าวมาแล้วในตอนตน้ การแก้ปัญหาเพื่อให้การใช้ IMC ให้ได้ผลอย่าง
แทจ้ริง จาํเป็นจะตอ้งให้เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ อยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของแผนกใดแผนก
หน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงยงัไม่มีท่ีใดเคยทาํมาก่อน และคาดว่าคงจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกนั
ใหม่ในไม่ชา้น้ี 
แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Purchase Decision) 
 สุวฒัน์  ศิรินิรันดร์ (2548)  ไดศึ้กษาไวว้า่ ผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัแต่
ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีเหมือนกนัซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกได้แก่ 
สินคา้หมดสต็อก โฆษณา การส่งเสริมการขาย การตกแต่งร้าน ประสบการณ์ เอกสาร แคต
ตาล็อก เพื่อน ชั้นสังคม ลกัษณะบุคคล ท่ีตั้ง ร้านคา้ ทกัษะของผูข้าย เครดิต ความเร็วในการ
ซ่อม ความคงทนของสินคา้ การรับประกนั ซ่ึงกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอนหลกัๆ คือ ตระหนกัถึงปัญหา  แสวงหาขอ้มูล  ประเมินผลทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ  และ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 194) ไดท้าํการศึกษาไวว้่า  ขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process)  เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค   
จากการสํารวจผูบ้ริโภคจาํนวนมากในกระบวนการซ้ือ  พบว่าผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 5  
ขั้นตอน คือ  การรับรู้ความตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล  การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่งเสริมการขาย 
 (Bovee, et al. 1995 : 465-466) ไดส้รุปไวว้า่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภค 
และการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นคนกลาง เป็นเคร่ืองมือสําคญัของนักการตลาดท่ีใช้ควบคู่กนั 
เพราะมีส่วนสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีเป้าหมายร่วมกนันัน่คือ เพื่อให้ขายไดเ้ร็วข้ึนและ
มากข้ึน แต่หากพิจารณาถึงวตัถุประสงคเ์ฉพาะแต่ละประเภทจะมีลกัษณะแตกต่างกนั จึงแต่ละ
ประเภทดงัน้ีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภค  เพื่อเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคทดลองซ้ือ   เพื่อจูงใจ
ผูบ้ริโภคให้คงใช้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษทัต่อไปไม่เปล่ียนแปลง  เพื่อเพิ่มการซ้ือและการใช้
ผลิตภณัฑ์มาก เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ด้วย เพื่อช่วยเสริมแรงงานการ
โฆษณา และความพยายามทางการตลาดเพื่อใหเ้กิดผลเร็ว 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 
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  โครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัความพึง
พอใจในการให้บริการว่า ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของผูรั้บบริการไดรั้บบริการ กบัความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการนั้นมีในช่วงเวลาท่ีมา
รับบริการ และเป็นส่ิงท่ีช่วยใหส้ามารถวดัคุณภาพการให้บริการได ้ส่วนคุณภาพการให้บริการ
ในมุมมองเชิงการตลาด  
 คอร์ดบัเป้ิลสก้ี รัสท ์และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ไดใ้ห้
คาํจาํกดัความไวว้่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และ
องค์กรท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนองหรือทาํให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวงัของ
บุคคล แนวคิดพื้นฐานท่ีมองคุณภาพการใหบ้ริการผา่นกรอบการมองดา้นความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้ี ไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัวิชาการอีกท่านหน่ึงคือบิทเนอร์ (Bitner, 1992) ซ่ึง
อธิบายจากผลงานวิจยัท่ีได้เคยทาํการศึกษาไวว้่า คุณภาพการให้บริการสามารถวดัโดยผ่าน
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการได ้ 
 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วรพร  จิตราภัณฑ์ (2550) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดกบั
การตดัสินใจใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพงานแต่งงานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ 
การเปิดรับการส่ือสารการตลาด ส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงาน มีเพียงปัจจยัย่อย 2 ปัจจยั คือการส่ือสารผ่านพนักงานขาย และส่ือเฉพาะ กิจคือ
โปสเตอร์เท่านั้น ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการ มีเพียงการส่งเสริมการตลาดคือการส่ือผ่านโฆษณาท่ีเป็นไป ตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลทาให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพแต่งงานซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อารยา ปัญญานุวัฒน์  (2552)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการจากผูรั้บจดังานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่โดยได้การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งและใชแ้บบสอบถามจาํนวน 100 รายนาํมาประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่
ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุต ํ่า
กวา่ 30 ปีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานองคก์รเอกชนโดยมีรายได้
ต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามและคู่ครอบระหว่าง 30,001-40,000 บาทและนิยมจดังาน
แต่งงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพบพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจผูรั้บจดังาน
แต่งงานวา่สาเหตุท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการจากผูรั้บจดังานแต่งงานมากท่ีสุด
คือการท่ีผูรั้บจดังานแต่งงานให้บริการครบวงจรซ่ึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในตดัสินในเลือกใช้บริกา
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ผู ้รับจัดงานแต่งงานคือคู่สมรสหรือคู่ครองของผู ้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนด้าน
งบประมาณไวท่ี้ตํ่ากวา่ 200,000 บาทระยะเวลาในการติดต่อผูรั้บจดังานล่วงหนา้ 3-6 เดือนและ
มีผูแ้นะนาํผูต้อบแบบสอบถามจึงรู้จกัร้านรับจดังานแต่งงานผลของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริการจากผูต้อบแบบสอบถามมีความสําคญัมากท่ีสุด
ตามลาํดบัคือความแตกต่างแปลกใหม่ในการออกแบบรูปแบบงานการแต่งกายของพนกังานอนั
เป็นเอกลกัษณ์น่าเช่ือถือช่ือเสียงของผูรั้บจดังานแต่งงานการประชาสัมพนัธ์ของผลงานท่ีผา่น
มาและราคาท่ีตํ่าเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตราฐานของบริการดา้นขอ้เสนอแนะคือผลงานท่ี
ออกมาไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

ขนิษฐ าจิตชินะกุล  (2552) ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงจากการท่ีเจา้ภาพและคู่สมรส
จะตอ้งเตรียมงานเองทุกอยา่งเป็นการเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจทางดา้นเวดด้ิงแทนซ่ึงทางเวดด้ิง
สตูดิโอจะป็นผูด้าํเนินการให้ทั้งหมดโดยให้บริการในรูปแบบครบวงจร  (One Stop Service)  
แมว้า่อตัราค่าบริการจะค่อนขา้งแพงก็ตามแต่หมาสามารถดาํเนินความสะดวกให้ผูใ้ชบ้ริการได้
เป็นอยา่งดีความนิยมในการใชบ้ริการจากธุรกิจเวดด้ิงนั้นนอกจากจะช่วยอาํนวยความสะดวก
ให้แก่ผูม้าใช้บริการแล้วยงัได้รับความหรูหราและทนัสมยัอีกด้วยทั้งน้ียงัคงสามารถรักษา
วฒันธรรมและเพณีไทยแบบดั้งเดิมไดโ้ดยยึดหลกัการจดัพิธีอยา่งถูกตอ้งซ่ึงปัจจุบนัการจดังาน
แต่งงานตามแบบประเพณีไทยนั้นกระทาํไดย้ากยิง่เพราะอาจขาดความรู้ความเขา้ใจธุรกิจเวดด้ิง
จึงสามารถอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรณประเพณีการแต่งงานแบบดั้งเดิมไวเ้ป็นมรดกต่อไป 

ไข่มุก  ศิริรักษ์  (2554)  ศึกษาการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการท่ีปรึกษาการจดังานแต่งงานในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีปรึกษาการจดังานจาํแนกเป็นปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงผลการวิจยัพบว่า
ด้านผลิตภณัฑ์มีค่านํ้ าหนักอยู่ในระดบัมากให้ค่านํ้ าหนักของการให้บริการท่ีตรงตามความ
ตอ้งการในดา้นราคามีค่านํ้ าหนกัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัให้ความสําคญัการแสดงราคาให้เห็น
ชดัเจนดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายมีค่านํ้ าหนกัอยูร่ะดบัมากให้ความสําคญัการเดินทางในการ
มาใช้บริการสะดวกด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่านํ้ าหนักอยู่ในระดบัมากให้ค่านํ้ าหนักมี
รายการบริการลดราคาจากราคาปกติและผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ระดบัการศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพท่ีต่างกนัใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีปรึกษาการจดังานแต่งงานมีความแตกต่างกนัออกไปอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีต่างกนัใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการท่ีปรึกษาการจดังานแต่งงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีคาํถามแบบปลายปิดเป็น

เคร่ืองมือวิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู ้บริโภคท่ีใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ซ่ึงมีการระบุจํานวนท่ีไม่แน่นอนจึงใช้สูตร (Infinite 

population) ในการคาํนวณของขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง n = P(1-P)(Z) 2/ E2   ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400  

ตวัอยา่ง  

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมาตราวดัประเภทนามบญัญติัและเรียงลาํดบั  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม

การเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมาตราวดัประเภทนามบญัญัติและ

เรียงลาํดบั  ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดของเวดด้ิงสตูดิโอท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นกลุ่มคาํถาม แบบ Rating Scale 

10 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10    และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอ เป็นกลุ่ม

คาํถาม แบบ Rating Scale 10 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10  ซ่ึงเป็นการให้แสดงความคิดเห็น

แบบ 5-scale Likart  ซ่ึงมาตราวดัประเภทอนัตภาคชั้น แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 และ 4  เป็น

การวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกใช้บริการเว

ดด้ิงสตูดิโอ  ใชว้ธีิวดัตามมาตรวดัแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) จากการแบ่งระดบัค่าคะแนน 10 

ระดบั  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยทาํการ

ทดสอบความเช่ือมัน่จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของ(Cronbach's 

Alpha)ในตอน 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นอนัตภาคชั้น ได้ค่าเท่ากบั 0.952 และ 0.905 

ตามลาํดบั และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  t – test  F-test  ONE-WAY ANOVA และ Multiple Linear Regression Analysis  ณ 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวจัิย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมาเลือกใช้บริการเวดด้ิง
สตูดิโอส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี ประกอบอาชีพ พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

2. พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการเวดดิง้สตูดิโอที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
เวดดิง้สตูดิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 พบว่า  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมาเลือกใช้บริการเวดด้ิง
สตูดิโอ ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการของชาํร่วย  มีเหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพราะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเตรียมงานมีแหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จากการแนะนาํ
ของเพื่อน/คนรู้จกั ผูบ้ริโภคมกัจะมีผูร่้วมในการตดัสินใจ คือ คู่สมรส ค่าใชจ่้ายท่ีมาใชบ้ริการ
ต่อคร้ัง 30,001-50,000 บาทมีสถานท่ีจดังานแต่งงาน คือ โรงแรม/รีสอร์ท  ผูแ้ละมีจาํนวนธุรกิจ 
เวดด้ิง สตูดิโอท่ีเขา้ปรึกษาแต่ละคร้ัง 2-3 แห่ง 

3. ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดของเวดดิง้สตูดิโอที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ด้านการโฆษณา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดโดยมีความคิดเห็นต่อการโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น โฆษณาผ่านเวปไซต ์

Facebook มากท่ีสุด  

ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมี

ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น website, Facebook  มากท่ีสุด  

ด้านการขายโดยอาศัยพนักงานขาย พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
โดยมีความคิดเห็นต่อการจดัให้มีพนกังานท่ีพร้อมให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการแก่ท่านตลอดเวลา 
มากท่ีสุด  
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ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีความ
คิดเห็นต่อการแถมรูปพร้อมกรอบสาํหรับคู่ท่ีจองแพคเก็จในราคาท่ีกาํหนด มากท่ีสุด  

ด้านการตลาดทางตรง  พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีความ
คิดเห็นต่อการติดต่อเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัแพค็เกจแก่ท่านโดยตรงผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์/E-
mail มากท่ีสุด  

4. การตัดสินใจเลอืกใช้บริการเวดดิง้สตูดิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  

พบว่า มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอ มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดทุกขอ้ 

โดยมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ เพราะราคาแพ็คเก็จมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพราะชุดแต่งงานสวยและมีแบบให้เลือกหลากหลายการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการเพราะมีการจดัโปรโมชัน่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพราะมีการจดัโปรโมชัน่ 

และมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเพราะร้านมีช่ือเสียงและเปิดกิจการมาเป็น

เวลานาน นอ้ยท่ีสุด  

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง สตูดิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ รายได้ และการศึกษา มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง สตูดิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูท่ี้มีอายุ รายได ้และการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั จะทาํ

ให้มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง สตูดิโอท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผล

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง สตูดิโอ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 

1 ในส่วนของอายุ รายได้ และการศึกษา และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของเพศและ

สถานภาพการทาํงาน 

สมมติฐานที ่2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง สตูดิโอท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง สตูดิโอ ท่ีแตกต่างกนั 
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พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ สินคา้หรือบริการท่ีใชบ้ริการ คือ 

การใช้บริการเช่าชุดแต่งงาน การถ่าย Pre-wedding และท่ีปรึกษาดา้นการจดัเตรียมงานและ

สถานท่ี  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ สถานท่ีจดังานแต่งงาน และ 

จาํนวนบริษทัการจดัแต่งงานท่ีไปเขา้รับการปรึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง 

สตูดิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยผูท่ี้มีสินคา้หรือบริการท่ีใชบ้ริการ  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ค่าใชจ่้ายในการใช้

บริการ สถานท่ีจดังานแต่งงาน และ จาํนวนบริษทัการจดัแต่งงานท่ีไปเข้ารับการปรึกษาท่ี

แตกต่างกนั จะทาํให้มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง สตูดิโอท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีตวั

แปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง สตูดิโอ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในส่วนของสินคา้หรือบริการท่ีใชบ้ริการ  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ สถานท่ีจดังานแต่งงาน และ จาํนวนบริษทัการจดัแต่งงานท่ีไปเขา้รับ

การปรึกษาและปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในส่วนของเหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการ และ

แหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

สมมติฐานที ่3  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบริการ 

เวดด้ิง สตูดิโอ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวดด้ิง สตูดิโอ  

พบว่า ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด ไดแ้ก่ การขายโดยอาศยัพนกังานขายการ

ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง 

สตูดิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเวดด้ิง สตูดิโอ 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ในส่วนของการขายโดยอาศยัพนกังานขาย

การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3ในส่วนของ การโฆษณา

และการประชาสัมพนัธ์ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ Sig. ผลลพัธ์ 

  สมมติฐานที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

เพศ       t-Test 0.783 ปฏิเสธ 
 อาย ุ      F-Test 0.000 ยอมรับ 
อาชีพ    F-Test 0.104 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา      F-Test 0.000 ยอมรับ 
  สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการเวดดิง้สตูดิโอ 
สินคา้หรือบริการท่ีใชบ้ริการ t-Test 0.000 ยอมรับ 
เหตุผลท่่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ t-Test 0.016 ยอมรับ 
แ ห ล่ ง ข้อ มู ล ท่ี ใ ช้ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ า น 
รับแต่งงานครบวงจร 

t-Test 0.211 ปฏิเสธ 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกร้านรับแต่งงานครบ
วงจร 

t-Test 0.503 ปฏิเสธ 

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านรับแต่งงานครบวงจร t-Test 0.216 ปฏิเสธ 
สถานท่ีจดังานแต่งงาน t-Test ไม่มีผล 
จาํนวนบริษทัการจดัแต่งงานท่ีไปเขา้รับการปรึกษา t-Test 0.049 ปฏิเสธ 
  สมมติฐานที ่3   ปัจจัยส่ือสารทางการตลาด  

ดา้นการโฆษณา Regression 0.379 ปฏิเสธ 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ Regression 0.055 ปฏิเสธ 
ดา้นการขายโดยอาศยัพนกังานขาย Regression 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย Regression 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการตลาดทางตรง Regression 0.000 ยอมรับ 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

732 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดของเวดด้ิงสตูดิโอท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑ ล มีระดับ

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ทาํใหผ้ลงานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นภาพบวก นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

  จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน Wedding Studio แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของทอแรนซ์ (Tarrance, 1962 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์, 2546) เร่ือง 
ความคิดละเอียดละออ พบว่า อายุท่ีเพิ่มข้ึนจะทาําให้บุคคลมีความคิดท่ีรอบคอบมากข้ึน อายุ
หรือวยัเป็นปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนั ในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม วยัท่ี
เหมาะสมในการแต่งงานนั้นโดยปกติมกัจะอยูใ่นช่วง26-30 ปี ซ่ึงในสังคมไทย ผูห้ญิงท่ีมีอายุ
มากข้ึน อาจไม่ใหค้วามสนใจท่ีจะจดังานแต่งงานเพราะดว้ยวยัวฒิุท่ีมากข้ึนจึงไม่เห็นประโยชน์
ท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไปกบัการจดังานแต่งงานท่ีหรูหรา เกินความจาํเป็น ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีอายุ
นอ้ยกวา่ ยงัมีความต่ืนเตน้กบัการท่ีจะไดเ้ร่ิมตน้ใชชี้วิตคู่ ดงันั้น จึงมีความกระตือรือร้นในการ
จดังานแต่งงาน ใส่ใจในรายละเอียดของงานมากกวา่กลุ่มผูท่ี้มีอายุมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธน
พล ก่อฐานะ (2554) กล่าวว่า ผูห้ญิงกบัผูช้ายจะมีพฤติกรรมในการซ้ือแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ผูห้ญิงจะมีความละเอียดในการซ้ือมากกว่าผูช้าย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะ
เวทิน (2546) ไดอ้ธิบายคุณสมบติัเฉพาะของตนซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะ
มีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสาร การวิเคราะห์รับสารท่ีมีจาํนวนน้อยคนนั้นมกัไม่
ค่อยมีปัญหา  หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจาํนวนมาก เราไม่สามารถ
วเิคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้เพราะมีผูรั้บสารจาํนวนมากเกินไป การจาํแนกผูรั้บสารออกเป็น
กลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา 
ศาสนา สถานภาพสมรส ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการ
เขา้ใจการส่ือสารทั้งส้ิน 
  จากผลการวิจยัพบวา่  ดา้นการโฆษณา  ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นการขายโดย
อาศยัพนักงาน  ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการเวดด้ิงสตูดิโอ ของผูบ้ริโภคในทิศทางเดียวกนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ เทคโนโลยสีมยัใหม่ ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรพร  
จิตราภณัฑ์ (2550)ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจใช้
บริการสตูดิโอถ่ายภาพงานแต่งงานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ การเปิดรับการ
ส่ือสารการตลาด ส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน มีเพียง
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ปัจจยัยอ่ย 2 ปัจจยั คือการส่ือสารผา่นพนกังานขาย และส่ือเฉพาะ กิจคือโปสเตอร์เท่านั้น ปัจจยั
การส่ือสารการตลาดของสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ มี
เพียงการส่งเสริมการตลาดคือการส่ือผ่านโฆษณาท่ีเป็นไป ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ไม่มีผลทาํให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ อารยา  ปัญญานุวฒัน์  (2552)  ไดศึ้กษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจากผูรั้บจดังานแต่งงาน
ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยไดก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างและใช้แบบสอบถามจาํนวน 100 รายนาํมา
ประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียซ่ึงผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีประกอบ
อาชีพพนกังานองคก์รเอกชนโดยมีรายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามและคู่ครอบระหวา่ง 
30,001-40,000 บาทและนิยมจดังานแต่งงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคมพบพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจผูรั้บจดังานแต่งงานวา่สาเหตุท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจาก
ผูรั้บจดังานแต่งงานมากท่ีสุดคือการท่ีผูรั้บจดังานแต่งงานให้บริการครบวงจรซ่ึงผูท่ี้มีส่วนร่วม
ในตดัสินในเลือกใชบ้ริการผูรั้บจดังานแต่งงานคือคู่สมรสหรือคู่ครองของผูต้อบแบบสอบถาม
มีการวางแผนดา้นงบประมาณไวท่ี้ตํ่ากวา่ 200,000 บาทระยะเวลาในการติดต่อผูรั้บจดังาน
ล่วงหน้า 3-6 เดือนและมีผูแ้นะนาํผูต้อบแบบสอบถามจึงรู้จกัร้านรับจดังานแต่งงานผลของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริการจากผูต้อบแบบสอบถามมี
ความสําคญัมากท่ีสุดตามลาํดบัคือความแตกต่างแปลกใหม่ในการออกแบบรูปแบบงานการ
แต่งกายของพนักงานอันเป็นเอกลักษณ์น่าเช่ือถือช่ือเสียงของผู ้รับจัดงานแต่งงานการ
ประชาสัมพนัธ์ของผลงานท่ีผ่านมาและราคาท่ีตํ่าเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตราฐานของ
บริการด้านข้อเสนอแนะคือผลงานท่ีออกมาไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) ในเร่ืองการส่งเสริมการ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling)  เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา้ระ
กวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีมีอาํนาจซ้ือ โดยการใชพ้นกังานเป็นผูใ้ห้ข่าวสารขอ้มูลเพื่อจูงใจให้เกิด
การซ้ือ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Schiffman&Kanuk , 2000)  ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ  และพฤติกรรมทาง
กายภาพ  การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทางกายภาพ  กิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิดการซ้ือและ
เกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน  
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังนี ้
จากผลการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดของเวดด้ิงสตูดิโอท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ดา้นการโฆษณา  ควรปรับปรุงในเร่ืองของการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยา

สารต่างๆ  และการแจกแผ่นพลบั ใบปลิวให้เป็นท่ีสนใจมากข้ึน อาทิ สีสัน ความกะทดัรัด 

พกพาสะดวก เป็นตน้ 

2. ด้านประชาสัมพนัธ์ ควรปรับปรุงในเร่ืองของ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ

ส่ิงพิมพ ์นิตยาสาร และส่ือกระจายเสียง เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับข่าวสารท่ี

ทัว่ถึงมากกวา่เดิม อาทิ การเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

จากผลการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดของเวดด้ิงสตูดิโอท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี  ผู ้วิ จ ัย ไ ด้กํา ห น ด ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง โ ด ย ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่เน่ืองจากร้านเวดด้ิงสตูดิโอ ผุดข้ึนมากมายในหลายพื้นท่ี 

ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล และเมืองสําคญัใหญ่ๆ ของแต่ละจงัหวดั  ขยายเติบโตไปในทุกพื้นท่ี 

ดงันั้น ควรจะมีการศึกษาวิจยัประชาชนในกลุ่มพื้นท่ีอ่ืนๆ ดว้ย  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดอ้าจมีความ

แตกต่างจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  เพื่อจะไดน้าํผลการวิจยัไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งครบถว้นในการทาํตลาดไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย 

2. เน่ืองจากธุรกิจร้านเวดด้ิงสตูดิโอ มีการแข่งขนัทางการตลาดค่อนขา้งสูง ทาํให้
ผูแ้ข่งขนัรายใหม่ๆ เขา้มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง ผูเ้สนอจึงขอเสนอในการ
วจิยัคร้ังต่อไป ควรจะทาํการศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดของร้านเวดด้ิงสตูดิโอ ยา่นท่ีเป็นร้านเว
ดด้ิงในเขตเมืองใหญ่ท่ีสําคญัๆ ท่ีประชาชนอาศยัอยู่เยอะ และประสบความสําเร็จแล้ว อาทิ 
พทัยา บางแสน เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

ท่ามกลางบทบาททางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล

ใหรู้ปแบบการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ในปัจจุบนัปรากฎการณ์การ

ใช้เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ท่ีมีวิวฒันาการจากการพฒันารูปแบบการส่ง

ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือท่ีจบัตอ้งไดม้าสู่ยคุดิจิตอล ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทสําคญัในยุคขอ้มูล

ข่าวสาร (Information Age) ท่ีช่วยให้ผูค้นสามารถเป็นเจา้ของส่ือท่ีมีอิสระทางการส่ือสาร มี

อาํนาจในการควบคุมข่าวสารด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งพึ่งพาส่ือกระแสหลกั ประกอบกบัการ

ประหยดัต่อค่าใชจ่้ายและสามารถส่งขอ้มูลไดทุ้กท่ีทุกเวลา จึงทาํให้ทัว่โลกยอมรับและนิยมใช้

อยา่งแพร่หลาย 

ทางดา้นสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัเพิ่มข้ึน ทั้งเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ

เชิงแข่งขนัในการครองส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างศกัยภาพขององค์กรให้ธุรกิจเติบโต

อยา่งมัน่คง จึงทาํให้ภาคธุรกิจเร่ิมมีการประยุกต์ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการประกอบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึนทุกวนั เพื่อสร้างโอกาสในการส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

เก่ียวกบัสินคา้และบริการของธุรกิจไปสู่ผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน สามารถกระตุน้ สร้างแรงจูงใจแก่

ผูบ้ริโภคให้เกิดกระบวนการรับรู้และตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: ส่ือสังคมออนไลน์, พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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Abstract 

Among the marketing’s role changes with age. This factor that resulted in a form of 

communication to be different. The current phenomenon of the use of Social media has 

evolved from a development model for data transmission from tangible media into the digital 

age. Social media is a major player in the information age that allows people to own 

independent communication media and has the power to control their own information 

without having to rely on the mainstream media. Also, the economies of cost and possible to 

deliver useful information anywhere, anytime. As a result, worldwide accepted and widely 

used. 

The current economic conditions have increased competition. To create a 

competitive advantage in its market share and build the capacity of business to grow steadily. 

As a result, business has to apply social media to engage in electronic commerce is increasing 

every day. To create the opportunity to submit useful information about goods and services to 

consumers and businesses could provoke create incentives for consumers to perceive and 

process decision to purchase goods and service effectively. 

Keyword: Social media, Electronic Commerce (E-Commerce) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ท่ามกลางบทบาททางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล

ให้รูปแบบการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามกาลเวลา จากรูปแบบ

การส่ือสารผ่านส่ือท่ีจบัตอ้งได้ (Tangible) อาทิ ป้ายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์ท่ีเป็นรูปแบบการ

ส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) ไดถู้กพฒันาเป็นการส่ือสารผ่านส่ือท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได ้ผ่านสายไฟ สายเคเบิ้ล และสัญญาณความถ่ีในอากาศ ในรูปแบบของโทรศพัท์ อีเมล ์

และเว็บไซต์ ท่ีเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ท่ีผูใ้ช้

สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทนัท่วงที และประหยดัเวลามากข้ึนกว่า

ในอดีต และดว้ยเทคโนโลยีท่ีพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้งทาํให้ผูท่ี้ตอ้งการส่ือสารในปัจจุบนัไดรู้้จกั
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กบั ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ท่ีมีวิวฒันาการและพฒันามาจากการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการส่งขอ้มูลข่าวสารจากส่ือท่ีจบัตอ้งไดม้าสู่ยุคดิจิตอลท่ีช่วยให้ผูค้นทัว่โลกสามารถ

ส่ือสารระหว่างคนหลายคนพร้อมกัน (many-to-many Communication) ถือเป็นเคร่ืองมือ

ติดต่อส่ือสารท่ีมีบทบาทสําคญัในยุคขอ้มูลข่าวสาร (Information Age) โดยส่ือสังคมออนไลน์

เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของส่ือท่ีมีอิสระทางการส่ือสาร มีอาํนาจในการ

ควบคุมข่าวสารดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งพึ่งพาส่ือกระแสหลกั อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือท่ีประหยดัต่อ

ค่าใชจ่้ายและสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไดทุ้กท่ีตลอดเวลา ทาํใหเ้กิดการยอมรับและนิยมใชง้าน

อยา่งแพร่หลายในทุกสังคมทัว่โลก (ณฐัพงษ ์วงศก์ลัปฐิติ, 2555) 

ดว้ยโครงสร้างของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และมีความยืดหยุน่สูง จึง

เป็นท่ีหมายตาของนกัการตลาดท่ีมีวสิัยทศัน์ท่ีจะนาํเคร่ืองมือน้ีเขา้มาประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาและ

ขบัเคล่ือนการดาํเนินธุรกิจในมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมองลึกลงไปในมุมมองของนกัการ

ตลาดจะพบวา่ ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากในวงการการส่ือสารอยา่ง

ท่ีโลกไม่เคยมีมาก่อน ทั้งจากองคป์ระกอบในส่วนของ 1.) ความยดืหยุน่ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

2.) ความสามารถในการช้ีวดัทางสถิติ 3.) สามารถปรับใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 4.) เป็นส่ือท่ี

ประหยดัต่อค่าใช้จ่าย 5.) ตลอดเวลา 6.) สร้างโอกาสในการพบกลุ่มลูกค้า (Lee W. 

Frederiksen, Sean T. McVey, Sylvia Montgomery and Aaron E. Taylor, 2012) ดงันั้นองคก์ร 

และ/หรือผูป้ระกอบการท่ียงัขาดความต่ืนตวัในการปรับใชเ้คร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ในภาค

ธุรกิจในปัจจุบนั อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้การประกอบธุรกิจนั้นมีแนวโน้มท่ีจะประสบ

ความเส่ียงไดม้ากกวา่ธุรกิจอ่ืน 

ส่วนภาคธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและไดรั้บการยอมรับ

ให้เป็นหน่ึงในช่องทางการดาํเนินธุรกิจในทุกประเทศทัว่โลก โดยพบว่าขนาดของธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างมูลค่าให้กบัประเทศได ้

(UNCTAD, 2015) ในประเทศไทยสามารถสร้างรายไดจ้ากการประกอบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ในปี 2555 จาํนวน 744,419 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 จาํนวน 768,014 ล้านบาทจาก

ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้และบริการภายในและต่างประเทศ และจากการจดัซ้ือจดัจา้งของ

ภาครัฐ (e-Auction) (สํานกัสถิติแห่งชาติ, 2556) นอกจากน้ี ภายใตร้ายไดใ้นการประกอบ
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พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ยงัพบวา่อตัราการใชเ้คร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกบั

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ลว้นมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั โดยในปี 2556 มีระดบัการใชง้าน

ร้อยละ 23.8 ส่วนในปี 2557 มีระดบัการใชง้านร้อยละ 30.8 โดยคาดวา่ จาํนวนผูป้ระกอบการ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะมีจาํนวนเพิ่มข้ึนจาก 50,000 คนเป็น 80,000 คนภายในปี 2559 และจะ

สามารถสร้างรายได้สูงถึง 5,000 ล้านบาท (สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารแห่งประเทศไทย, 2557) ส่วนในระดบัสากลคาดวา่ ในปี 2018 อตัราผูบ้ริโภคท่ีร่วม

ใชง้านในระบบออนไลน์จะมีโอกาสเติบโตข้ึนอีกร้อยละ 50 จากปี 2015 ซ่ึงทาํให้มีผูบ้ริโภค

จาํนวนกวา่ 1.623 พนัลา้นคน (UNCTAD, 2015) 

 จากสถานภาพของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้

ในการใช้งานท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ภาครัฐฯ ไดเ้ล็งเห็นปัญหาและความสําคญัในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อขบัเคล่ือนภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยภาครัฐฯ ได้

กาํหนดยุทธศาสตร์ในการวางแผนนโยบาลเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซ่ึงมี

โครงสร้างพื้นฐานในการพฒันาประกอบดว้ย 1.) m-Commerce (การซ้ือขายสินคา้และบริการ

ผ่านระบบโทรศพัท์มือถือ) 2.) E-Commerce (การซ้ือขายสินคา้และบริการผ่านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์) 3.) e-Payment (การชาํระเงินและการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์) 4.) Digital Banking (การเงินการธนาคารในระบบดิจิตอล) 5.) Digital Content 

(ขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบดิจิตอล) 6.) Embedded Software (การผนวกการส่ือสารเขา้กบั

ช่องทางซอฟท์แวร์) 7.) iCloud (ระบบการสํารองขอ้มูลในอากาศ) 8.) Telecom (ระบบการ

ติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย) 9.) Broadcasting (การกระจายขอ้มูลข่าวสารอยา่งเป็นระบบ) 

(สํานกังานพฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2558) พบว่าในส่วนน้ี มีผลช่วยให้ศกัยภาพในการ

ประกอบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการในประเทศไทยมีโอกาสพฒันาข้ึนอย่างมี

เอกภาพ เป็นระบบ โดยมีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือเข้ามาเก่ียวขอ้ง เพื่อสนับสนุน

เศรษฐกิจดิจิตอลให้สามารถช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างสังคมให้มีความ

เขม้แขง็ สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ประกอบกบัเทคโนโลยกีารส่ือสารในประเทศไทย ปัจจุบนักาํลงัมีการพฒันาให้รองรับ

ระดบัมาตรฐาน 4th Generation of Mobile Phone communication technology standards (4G) ท่ี
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ช่วยให้ผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือในประเทศไทยจาํนวนกว่า 94 ล้านเลขหมาย ผูใ้ช้บริการระบบ

อินเตอร์เนตกวา่ 26 ลา้นคน (สํานกัสถิติแห่งชาติ, 2557) สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ประกอบกบัผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในประเทศไทยท่ีมีจาํนวน

สูงถึงร้อยละ 92 และมีอตัราการใชอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อทาํกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์สูงถึง

ร้อยละ 78.2 (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557) ทาํให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผา่น

ระหว่างกันมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีตเป็นทวีคูณอย่างท่ีแทบจะนับไม่ได้ โดยมีการ

ยอมรับใหเ้รียกขอ้มูลระดบัน้ีวา่ Big Data (Marr, 2015) และในปี 2557 สามารถสร้างมูลค่ารวม

ในระบบ e-Payment ไดก้วา่ 750 ลา้นลา้นบาท  

ในบริบทของส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด (Marketing Environment) พบว่าการพฒันา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยทั้งในส่วนของเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีนั้น มี

ความสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มมหภาค (Macro Environment) (Kotler, 1988) และจากตวัอยา่ง

การใช้งานเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มมหภาคดงัท่ีไดก้ล่าวมานั้น ทาํให้

พบว่าเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลและมีส่วนสําคัญ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ี

เปรียบเสมือนศูนยก์ลางในการส่ือสารระหว่างกนั จึงสามารถแทรกตวัเป็นหน่ึงเดียวกนัไดใ้น

ทุกส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในภาคเศรษฐกิจ การพาณิชย ์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 
 รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) 

ได้ปรับเปล่ียนไปตามปัจจยัแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม ว ัฒนธรรม และพฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในยุคน้ี ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ดา้นระบบ

เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Development of Information Technology) การเปล่ียนแปลงอาํนาจ

ของช่องทางการตลาด (Changes in Channel Power) เช่น การเกิดข้ึนของช่องทางการส่ือสาร

ทางการตลาด หรือช่องทางจัดจาํหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต การแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึน 

(Inverses in Competition) อนัเกิดจากการส่ือสารไร้พรมแดนทาํให้บริการท่ีเป็นคู่แข่งขนันั้นอยู่

ไดท้ัว่โลก ซ่ึงเป็นเหตุมาจากเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั และกา้วทนักนัอยูต่ลอดเวลา ทาํให้
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้ และลูกคา้ลดนอ้ยลง นอกจากน้ี ยงัมีการเปล่ียนแปลงดา้นส่ือ 

เช่น การท่ีมีส่ือต่างๆ เกิดเพิ่มข้ึน ทาํให้ส่ือพื้นฐานเขา้ถึงตวัลูกคา้ไดย้ากข้ึน ในขณะท่ีราคาค่า

ส่ือเหล่านั้นกลบัสูงข้ึน (Duncan, 2005 อา้งใน ป่ินเพชร แก้วกาํพล, 2552: 8-9) การ

เปล่ียนแปลงของการตลาดในยคุปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงใหญ่ทางการตลาดอยู ่9 ประการคือ 

 1. การเปล่ียนแปลงจากการกระจุกตวัของขอ้มูลข่าวสารสู่การกระจายตวัของขอ้มูล
ข่าวสาร 
 2. การเปล่ียนแปลงจากสินคา้สาํหรับชนชั้นผูน้าํสู่สินคา้สาํหรับทุกคน  
 3. การเปล่ียนแปลงจากการทาํแลว้ขายสู่การรับรู้แลว้ตอบสนอง 
 4. การเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจทอ้งถ่ินสู่เศรษฐกิจโลก  

5. การเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจท่ีมีผลตอบแทนแบบถดถอยสู่เศรษฐกิจท่ีมี
ผลตอบแทนเพิ่มข้ึน 

 6. การเปล่ียนแปลงจากการเขา้ครอบครองสินทรัพยสู่์การไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
 7. การเปล่ียนแปลงจากบรรษทัภิบาลสู่ตลาดภิบาล 
 8. การเปล่ียนแปลงจากการตลาดมวลชนสู่การตลาดแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
 9. การเปล่ียนแปลงจากระบบทนัเวลาสู่ระบบเวลาจริง 

ซ่ึงการประยุกต์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถขับเคล่ือนธุรกิจผ่านสภาวะการแข่งขันและมุ่งเข้าสู่รูปแบบการ

เปล่ียนแปลงทางการตลาดทั้ง 9 ประการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงการสร้างโอกาสและ

การสร้างรายไดท้างการคา้ (Kotler, Jain, & Maesincee อา้งใน ป่ินเพชร แกว้กาํพล, 2552 : 8-9) 

 ดว้ยความเปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่าน้ี ไดส่้งผลทาํให้รูปแบบของการส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communication) จึงตอ้งมีการพฒันาเปล่ียนแปลงตามไปดว้ยเช่นกนั จากการ
ส่ือสารการตลาดมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก (Mass Marketing Communication) 
พฒันาเป็นรูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคล (One-on-One 
Marketing Communication) ท่ีสามารถเขา้ถึงตวัลูกคา้ได้ใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน จนทาํให้พฒันาเกิด
เป็นแนวคิดการส่ือสารการตลาดรูปแบบใหม่ คือ การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 
(Integrated Marketing Communication: IMC) (Duncan, 2005 อา้งใน ป่ินเพชร แกว้กาํพล, 
2552: 10) 
 ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานได้รับความนิยมว่า 
เกิดจาก 
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 1. ส่ือโฆษณามีราคาสูงข้ึนแต่มีประสิทธิภาพลดลง (Increasing Cost, Declining 
Audience) 
 2. ส่ือมีความหลากหลายและเขา้ถึงเฉพาะกลุ่มมากข้ึน (Media Fragmentation) 

3. มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจจากผูผ้ลิตไปยงัร้านคา้ปลีกมากข้ึน จึงทาํให้เกิดรูปแบบ
การส่ือสารการตลาดใหม่ๆ มากข้ึนดว้ย 
4. การพฒันากา้วหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการพฒันาระบบการตลาด
ฐานขอ้มูล (Database Marketing) 

 5. ธุรกิจทัว่ไป ทั้งผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย เจา้ของธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง มีความตอ้งการใน
การเปล่ียนแปลงการส่ือสารกบัลูกคา้ (G.Belch & M.Belch, 2004 อา้งใน ป่ินเพชร แกว้กาํพล, 
2552: 10-11) ทาํให้เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์สามารถเขา้มามีบทบาทสําคญัในการเป็น
ตวักลางในการส่ือสาร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางการตลาด อีกทั้งยงัสามารถใช้งานได้
อยา่งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสานดว้ยทางหน่ึง 
 โดยสรุป การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานมีลกัษณะสําคญั คือเป็นกระบวนการ
ส่ือสารท่ีมีความต่อเน่ือง โดยตอ้งมีการวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน คือจะตอ้งเร่ิมตน้จาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการใช้ฐานขอ้มูลลูกค้าเป็นขอ้มูลสนับสนุนในการวางแผน ซ่ึงในการ
ส่ือสารจะต้องใช้รูปแบบเคร่ืองมือท่ีหลากหลายส่ือสารไปในทิศทาง เดียวกัน ในการ
ติดต่อส่ือสารสร้างรูปแบบของความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ โดยตอ้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ลูกคา้ในดา้นพฤติกรรมและตอ้งมีทาํงานดว้ยการ วางแผนแบบฐานศูนย ์รวมทั้งมีการทาํงาน
ประสานกนัขา้มหนา้ท่ีกนัดว้ยซ่ึงในการนาํแนวคิดการส่ือสาร การตลาดมาใชน้ั้น แต่ละองคก์ร
จะมีการยอมรับ และการนาํแนวคิดน้ีมาใชใ้นระดบัท่ีต่างกนั (Shimp, 2000 อา้งในป่ินเพชร 
แกว้กาํพล, 2552) 
 

2. แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีคาํจาํกดัความท่ีหลายหลาย และมีผูค้นพยายาม
แบ่งประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นหลายประเภท ซ่ึงก็เป็นไปไดย้าก ดว้ยเหตุเพราะ
มนัเกิดใหม่ และเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา หากนบัตั้งแต่ปี 1979 ท่ีเกิด Usenet หรือระบบการ
สนทนาสาธารณะผา่นอินเตอร์เน็ตข้ึนคร้ังแรก เราอาจจะนบับริการท่ีเกิดใหม่ตลอด 3 ทศวรรษ
ท่ีผ่านมากนัไดไ้ม่ครบถว้น อย่างไรก็ตาม ส่ือสังคมออนไลน์สามารถอธิบายในรายละเอียด
ต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 
สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทตามลกัษณะการแสดงตวัตนว่ามีการเปิดเผยตวัเอง

เท่าไร และการนาํเสนอต่อสังคมเท่าไร 
1.Collaborative Project คือการกระตุน้ให้เกิดการร่วมกนัสร้างเน้ือหา โดยผูใ้ชห้ลายๆ 
คน 
2.Blog คือพื้นท่ีส่วนบุคคลใหเ้จา้ของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ส่วนมากมกัจะ
เรียงตามลาํดบัเวลาจากล่าสุดยอ้นกลบัไป ซ่ึงก็มีอยูห่ลายระดบั 
3.Content Community มีจุดประสงคห์ลกัเพื่อแชร์เน้ือหาระหวา่งผูใ้ช ้ซ่ึงก็อาจจะทาํได้
หลายรูปแบบ 
4.Social Networking Site (SNS) เป็นการดึงให้ผูใ้ชเ้ขา้มาร่วมกนั โดยการสร้างโปร
ไฟล์ส่วนตัวก่อน จากนั้ นก็อาจจะมีการอัพเดทสถานะของแต่ละคน การโพสต์
ขอ้ความ รูปภาพ และวดีิโอ 
5.Virtual Game World เกมส์ 3 มิติท่ีผูใ้ชน้าํเสนอตวัตนตามบทบาทในเกมส์ ซ่ึงเขาก็
สามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ไดเ้สมือนอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง 
6.Virtual Social World เกมส์ 3 มิติในอีกลกัษณะหน่ึงท่ีผูใ้ชเ้ปิดเผยตวัตนดว้ยตวัเอง
ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ Avatar ท่ีเขาสามารถเลือกรูปร่าง ท่าทาง บุคลิกการแสดงออกเอง
ได ้(วลิาส ฉํ่าเลิศวฒัน์, 2554:25) 

  
โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภทนั้น ครอบคลุมส่ือมากมาย

อยา่งนบัไม่ถว้นทั้งส่ือเก่าใหม่ท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ดบัไป และส่ือท่ียงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั แต่อยา่งไรก็
ตาม ส่ือทุกประเภทท่ีปรากฎนั้นมีการนาํเสนอปฏิสัมพนัธ์ต่อสังคม และการเปิดเผยตวัตน ใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนั และไม่ใช่ทุกส่ือจะเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการใน
ประเทศไทย 
 ดว้ยเน่ืองจากเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเขา้ถึงผูค้นในสังคมไทยไดง่้าย และผูค้นต่าง
ยอมรับ เช่ือถือ รวมทั้งใชส่ื้อประเภทน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย ผูป้ระกอบการจึงเล็งเห็นประโยชน์
ของส่ือเหล่าน้ี และเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบักิจการได ้เพื่อประสิทธิภาพของการประกอบการ
สูงสุดท่ีคาดหมาย  

3. ปรากฎการณ์การใช้เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ 
 ส่ือสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจาํวนัของผูค้นทัว่โลกมากข้ึนอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ในช่วงแรกเราอาจจะไม่รู้สึกอะไร คิดวา่มนัอาจเป็นเพียงช่องทางการส่ือสาร
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หน่ึงท่ีช่วยตอบสนองทางดา้นการใชง้านในชีวติประจาํวนัเท่านั้น แต่เวลาต่อมาการประยุกตใ์ช้

งานร่วมกบัการดาํเนินการทางการตลาด การทาํธุรกิจ ตลอดจนปัจจยัทางสังคม และการเมือง 

เป็นตน้ ลว้นให้ประสิทธิภาพของผลลพัธ์การดาํเนินการอย่างคาดไม่ถึง โดยจะไดย้กตวัอย่าง

ปรากฎการณ์การใชง้าน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนในแวดวงส่ือสังคมออนไลน์ในดา้น

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

Hinge Research Institute (2015) การทาํการตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบ

ของงานบริการ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการตลาดเชิงบริการ (Service Marketing) กล่าวคือ

ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีถูกตอ้งชดัเจนไปยงักลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย พร้อมทั้งตอบคาํถาม และตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้อยา่งทนัท่วงทีและ

สุภาพ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นส่ิงทา้ทาย และเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการแต่ละธุรกิจ

สามารถเขา้ไปนัง่ในใจลูกคา้ไดแ้ตกต่างกนั ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีให้บริการลูกคา้ไดดี้ มีโอกาสท่ี

จะเติบโตผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ได้ดีเช่นกัน โดยเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนงาน

บริการไปสู่กลุ่มลูกค้าได้นั่นคือส่ือสังคมออนไลน์ จากการสํารวจพบว่างานบริการแต่ละ

ประเภทมีระดบัความสําคญัท่ีจะนาํไปประยุกตใ์ชแ้ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) การใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยู่

เพื่อนาํมาพฒันารูปแบบธุรกิจใหดี้ข้ึน 63.8% 2) การสร้างลูกคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่ควบคู่กบัการ

รักษาฐานลูกคา้เก่า 42.6% 3) การสร้างสรรค์เชิงนวตักรรมเพื่อพฒันาเคร่ืองมือใหม่ในการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจ 29.8% 4) การปรับนโยบายเพื่อให้สอดรับกบัภาวะเศรษฐกิจและพร้อมรับมือ

กบัคู่แข่งในตลาด 27.7% 5) การปรับนโยบายเพื่อให้สอดรับกบัความตอ้งการและความ

คาดหวงัของกลุ่มลูกค้า 27.7% สําหรับช่องทางท่ีสามารถเช่ือมต่อถึงกลุ่มลูกค้าสามารถ

จดัลาํดบัความสําคญัไดเ้ช่นกนั 1) การศึกษาวิจยั 2) การสร้างเวบไซต์ 3) ช่องทางท่ีเช่ือมต่อ

ลูกคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มืออาชีพ 4) การเช่ือมต่อถึงแหล่งคน้หาขอ้มูลดว้ยวิธี SEO 5) 

การใชก้ารส่ือสารทางการตลาดอยา่งชาญฉลาด 6) การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถ

พฒันาเป็นกลยทุธ์การส่ือสาร และพิสูจน์ไดว้า่งานบริการสาํคญักวา่การขาย 

Leichman Researcha (2014) ผลการศึกษาวิจยัระบุว่า การดาํเนินการทางการตลาด

แบบ inbound (ผ่านส่ือการตลาดสมยัใหม่) สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการได้

มากกวา่การดาํเนินการทางการตลาดแบบ outbound (ผา่นส่ือการตลาดแบบดั้งเดิม) ถึง 62% 
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Statistic Brain Research Institute (2014) ผลการศึกษาวิจยัระบุวา่ มีปัจจยัทางสถิติ

หลายส่วนท่ีสามารถบ่งบอกไดถึ้งสาเหตุท่ีทาํให้ธุรกิจ ขนาดเล็กในรูปแบบออนไลน์ประสบ

ความลม้เหลว ซ่ึงไดแ้ก่ ขนาดระบบการวางแผน ทาํธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่เกินตวั มีรูปแบบการ

ขยายตวัทางธุรกิจรวดเร็วเกินไป ขาดทกัษะความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงาน ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย

ในการทาํโฆษณา เป็นตน้ ซ่ึงหากยอ้นไปถึงแก่น หลายธุรกิจประสบความลม้เหลวจากระบบ

การวางแผนการจดัการ เป็นหลกั โดยจากการศึกษาพบวา่ วิธีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบ

ธุรกิจขนาดเล็กใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน อาจมาจากปัจจยั อาทิ สรรหาความรู้เชิงนวตักรรมเพื่อ

มาปรับใช้กบัธุรกิจ ศึกษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้พบ จดัการรูปแบบองค์กรให้ทาํงานอย่างมี

ระบบ ดูแลภาวะการเงินในองคก์ร แผนจดัการงานบริการสาํหรับลูกคา้ เป็นตน้ 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD)  (2015) องค์การ

สหประชาชาติได้นําเสนอผลการศึกษาวิจยัของ eMarketing ฉบบัเดือนกรกฏาคม 2014 

เก่ียวกบัการพยากรณ์อตัราการเติบโตของจาํนวนผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูซ้ื้อในตลาดออนไลน์ในปี 

2013-2018 พบว่าในภูมิภาคเอเซียและโอเชียเนียมีโอกาสเติบโตสูงถึง 70% โดยคาดว่าจะมี

จาํนวนผูบ้ริโภคเพิ่มจาก 4.6 ร้อยลา้นคนเป็น 7.82 ร้อยลา้นคนในปี 2018 นอกจากน้ีผลการ

ศึกษาวิจยัยงัสามารถระบุไดถึ้งสินคา้และบริการท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในการซ้ือในปี 

2013 พบวา่สินคา้ออนไลน์ประเภทคา้ปลีกเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากท่ีสุดในการซ้ือ

สินคา้ผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลประกอบของสถาบนัวิจยั Nielsen ในปี 2014 จาก

การศึกษาประเภทของสินค้าท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือโดยทาํแบบสอบถามผูบ้ริโภคจาํนวน 

30,000 คนจาก 60 ประเทศ ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงมีนาคม 2014 พบวา่สินคา้ประเภทแฟชัน่ 

ไดแ้ก่ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั รองเทา้ และประเภทท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ตัว๋เคร่ืองบิน 

ตัว๋โดยสาร โรงแรมท่ีพกั ไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุดทั้งในภูมิภาคเอเซีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

ซ่ึงผลการวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบัตวัเลขจากสํานกัสถิติแห่งชาติ ในปี 2557 ท่ีช้ีให้เห็นว่า

สินคา้ประเภทแฟชัน่และประเภทท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นสินคา้หมวดหมู่หลกัท่ีไดรั้บ

ความนิยมมาอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา และในปี 2557 พบวา่สินคา้ประเภทแฟชัน่มี

อตัราความตอ้งการจากกลุ่มผูบ้ริโภคมากกว่าสินคา้ประเภทท่องเท่ียว ส่วนทางดา้นอุปกรณ์ท่ี
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กลุ่มผู ้บริโภคนิยมใช้งานเพื่อซ้ือสินค้าออนไลน์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ย ังคงใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์เป็นหลกั รองมาเป็นอุปกรณ์ส่ือสารประเภทมือถือ และแทป็เล็ต ตามลาํดบั 

ผลสรุปของงานประชุมวิชาการของสหประชาชาติ (UNCTAD) ว่าดว้ยเร่ืองของการ

ปลดล็อคศกัยภาพการทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพื่อพฒันานานาประเทศ พบวา่ในปี 2018 อตัรา

ผูบ้ริโภคมีโอกาสเติบโตข้ึนอีก 50% จากปีน้ี ทาํให้มีผูบ้ริโภคท่ีเขา้ร่วมในโลกออนไลน์มี

จาํนวนกวา่ 1.623 พนัลา้นคน โดยในแต่ละประเทศมีโอกาสพฒันาศกัยภาพทางดา้นพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได้แตกต่างกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม 

ประเพณี เทคโนโลยี หรือพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในการใช้ส่ือออนไลน์ รวมไปถึงระดบั

การศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงหากพิจารณาพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้และบริการในรูปแบบออนไลน์

จากทัว่โลกจะพบวา่ ไทยและเมก็ซิโกมีตวัเลขการใชบ้ริการส่วนน้ีไม่ถึง 5% ส่วนเดนมาร์กและ

ออสเตรเลียมีตวัเลขการใชบ้ริการมากกวา่ 60% และองักฤษมีตวัเลขมากกวา่ 70% ทั้งน้ีอาจดว้ย

ปัจจยัทางเทคโนโลยีเก่ียวกบัการดาํเนินการธุรกรรมทางการเงินของไทยยงัลา้สมยัและไม่ได้

รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทําให้การประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประสบกับ

อุปสรรคในการดํา เ นินการ แต่หากพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนาการทําพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ไทยยงัมีช่องว่างท่ีตอ้งการเติบเต็มอีกมาก และมีระยะทางในการพฒันาให้มี

ความเติบโตไดอี้กมากเช่นกนั จากตวัเลขมูลค่าการซ้ือขายในระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในปี 

2013 พบวา่ธุรกิจแบบ B2B มีมูลค่าถึง 15ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่วนธุรกิจแบบ B2C มีมูลค่า 

1.2ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ถึงแมว้า่มูลค่าจะนอ้ยกวา่แบบ B2B ทั้งน้ีเน่ืองจากขนาดของธุรกิจ 

แต่หากพิจารณาในแง่ของการเติบโตในแต่ละภาคส่วนพบวา่ธุรกิจ B2C ขยายตวั เติบโตเร็วกวา่

มาก 

Zsolt Katona (2014) ศึกษาการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ในการประกอบธุรกิจประเภท 

B2B ในบริษทั Maersk และพบว่าการใช้เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์มีจุดประสงค์เพื่อการ

ส่ือสารโดยตรง แมไ้ม่ใช่การทาํการตลาดแต่มีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินการทางการตลาด 

Matthew (2014) ผลการวิจยัในยุคดิจิตอล พบวา่ ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีมี

ความสาํคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัธุรกิจให้มีการเติบโตและสามารถสร้างรายไดด้า้นผลกาํไรได ้การ

ใช้ส่ือสังคมออนไลน์จึงไดถู้กนาํมาพฒันาและประยุกต์ใช้ในการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อย่าง
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ครบวงจร โดยส่ิงท่ีผูป้ระกอบการดาํเนินการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทั้งหมดลว้นเป็นขอ้มูล

ทางดา้นตวัอกัษรเป็นหลกั รวมไปถึงรูปภาพ และวิดีโอ เพื่อส่งขอ้มูลอนัมีประโยชน์ไปยงักลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย และสร้างความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างธุรกิจและกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ามกลาง

การรับรู้ท่ีรวดเร็วของกลุ่มผูบ้ริโภคทาํให้ธุรกิจสามารถเพิ่มจาํนวนลูกคา้เป้าหมายได้อย่าง

รวดเร็วสอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตของผูบ้ริโภคท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมากข้ึน ในส่วน

ของลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย 

สามารถตดัสินใจจากราคา และ/หรือความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการแต่ละราย จนเกิดเป็น

ระดบัความพึงพอใจในการใช้สินคา้และบริการ ส่วนผูป้ระกอบการสามารถขยายสินคา้และ

บริการไปยงัช่องทางออนไลน์ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน พบปะกลุ่มลูกคา้ใหม่และ

ส่งผลใหไ้ดก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัสามารถพดูคุย สนทนาอยา่งเป็นกนัเองกบักลุ่ม

ลูกคา้ได้โดยตรง ทุกท่ีทุกเวลาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผลลพัธ์งานวิจยัได้ให้

ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือเชิงนวตักรรมท่ีมีความเป็น

พลวตั นัน่คือมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาอยา่งไม่หยุดน่ิง และมีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปปรับ

ใช้ไดก้บัภาคธุรกิจไดห้ลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเชิงความคิดริเร่ิม เชิงศึกษาทดลองและพฒันา

ธุรกิจ รวมไปถึงการทาํการคา้ขาย 

Hajli (2014) ผลการศึกษาวิจยัระบุว่า การใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทสําคญัท่ี

สามารถสร้างโอกาสใหภ้าคธุรกิจได ้โดยทาํใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลท่ีมีประโยชน์และเกิด

การรับรู้ถึงตราสินคา้ ตลอดจนสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจให้กบัธุรกิจ ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีจะนํามาซ่ึงการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการได้ด้วยทางหน่ึง ผลการศึกษาวิจัย 

สอดคลอ้งกบัโครงสร้างแบบจาํลองของ Technology Acceptance Model (TAM) (Davis 1989) 

Eisenberg (2015) ผลการศึกษาวิจัยระบุว่า การพฒันากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อ

ความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีประเด็นสําคญัประกอบดว้ย 1.) 

รูปแบบการส่ือสาร 2.) ตรวจวดัและพฒันาผลลพัธ์การดาํเนินการผา่นการตอบสนองจากกลุ่ม

ลูกค้า  ซ่ึงผู ้ประกอบการท่ีให้ควา มสําคัญจะสามารถสร้างโอกาสให้กับธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการพฒันากลยทุธ์การส่ือสารควรทาํอยา่งเป็นระบบ อยา่งมีโครงสร้าง และมี
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ขั้นตอนในแบบแผนการปฏิบติัอยา่งชดัเจนเพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถประยุกตใ์ชแ้ละลงมือ

ทาํไดเ้พื่อใหธุ้รกิจเกิดศกัยภาพในการดาํเนินการและการแข่งขนั 

Fan (2014) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ในภาคธุรกิจ มี

ขบวนการสําคญัในการพิจารณา ดงัน้ี 1.) การจบัพฤติกรรมการใชง้าน (Capture) 2.) การทาํ

ความเขา้ใจให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (Understand) 3.) การนาํเสนอเชิงประจกัษ ์(Present) 

เพื่อใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์เชิงประสิทธิภาพการใชง้าน ซ่ึงมากกวา่รูปแบบการส่ือสารขอ้มูลอนัเป็น

ประโยชน์ผา่นตวัอกัษร รูปภาพ และ/หรือ วิดีโอ ผลการศึกษาวิจยัยงัวิเคราะห์ไปถึงพฤติกรรม

ของผูป้ระกอบการผูซ่ึ้งใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการดาํเนินธุรกิจ ไม่วา่จะเป็น จุดประสงคแ์ละ

ความตั้งใจในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค การวดัผลเชิงคุณภาพการใชง้านท่ี

เกิดกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และรูปแบบการใชง้านท่ีมีสอดคลอ้งกบัเทรนด ์เป็นตน้  

Vernuccio (2014) ผลการศึกษาวจิยัระบุวา่ การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์

ในการสร้างตราสินคา้ขององคก์ร ควรมีการปรับใชว้ิธีการเชิงกลยุทธ์เขา้มาจดัการเพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

บทสรุป 

เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์เร่ิมเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการใชชี้วิตประจาํวนัของ

ประชากรทั่วโลก (Information Age) ประกอบกับรูปแบบการใช้งานในมิติของการ

ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และผสานสอดคล้องร่วมไปกับส่ิงแวดล้อมทางการตลาด

ระดบัมหภาค (Macro Environment) ทั้งในภาคเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม เป็นตน้ ทาํให้

อตัราการใชง้านเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์มีแนวโนม้ท่ีเติบโตข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในส่วนของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจในทุกระดับ เร่ิมมีการตดัสินใจใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการประกอบ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ดว้ยความท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีประหยดัต่อค่าใชจ่้าย 

และการเป็นเจา้ของส่ือท่ีมีอิสระในการส่ือสาร สามารถควบคุมขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งออกไปได้

ตลอดทุกท่ีทุกเวลาช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัสินคา้และ

บริการของธุรกิจไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งข้ึน สามารถกระตุ้นการรับรู้ สร้าง
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แรงจูงใจแก่ผูบ้ริโภค จึงทาํให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของธุรกิจไดเ้ป็น

อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

อยา่งไรก็ตาม แมว้่าผูป้ระกอบการทุกคนจะสามารถเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่ง

เท่าเทียมกนั และไม่มีค่าใชจ่้ายในการนาํมาประยุกตใ์ชเ้พื่อประกอบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แต่

ผลลพัธ์ของการใชง้านของผูป้ระกอบการแต่ละธุรกิจกลบัมีผลท่ีแตกต่างกนัออกไป มีทั้งระดบั

ท่ีลม้เหลว พอมีพอกิน ไปจนถึงระดบัท่ีประสบความสําเร็จจนสามารถคา้ขายไดก้บักลุ่มลูกคา้

ทัว่โลก ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีเปรียบเสมือนกุญแจท่ีนาํพาการใชง้านเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ไปสู่

ความสําเร็จนั้นคือ รูปแบบการส่ือสารท่ีผูป้ระกอบการในแต่ละธุรกิจส่งไปถึงกลุ่มผูบ้ริโภค

นัน่เอง ซ่ึงหากเปรียบกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นฐานผูฟั้งขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์ ผูฟั้งเหล่านั้นลว้น

มีอิสระในการเลือกรับรู้  รับฟังข้อมูลข่าวสารท่ีพวกเขาต้องการเช่นกัน ดังนั้ นหาก

ผูป้ระกอบการในฐานะผูส่้งสารไม่เขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค และไม่รู้วิธีการท่ีจะ

ส่งขอ้มูลท่ีน่าสนใจหรือจูงใจเพียงพอให้กบักลุ่มผูฟั้งทัว่โลก ขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นอาจจะไร้

ประโยชน์ และไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพให้แก่ผูป้ระกอบการ ทาํให้การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

โครงสร้างการส่ือสารบนเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์อยา่งเป็นระบบ มีความสําคญัท่ีจะสร้าง

โอกาสในการดาํเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ดังนั้ นการวิเคราะห์โครงสร้างการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์สําหรับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้สามารถรับรู้และเขา้ใจไดว้า่ การส่ือสารแบบใดมี

ความถูกต้อง แม่นย ํา  และสามารถสร้างการเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และแบบใดจะส้ินเปลืองเวลา ไม่ก่อประโยชน์ต่อคุณภาพการดาํเนินธุรกิจ โดย

ผลลพัธ์การวิเคราะห์เหล่าน้ี จะช่วยให้ผูป้ระกอบการออนไลน์ในทุกระดบั ทั้งท่ีมีทุนทรัพย์

มาก-นอ้ย อาศยัในต่างจงัหวดั-ในกรุงเทพฯ และมีขนาดธุรกิจเล็ก-ใหญ่แตกต่างกนั มีโอกาสท่ี

จะประสบความสําเร็จในธุรกิจได้อย่างเท่าเทียมกนัมากยิ่งข้ึน ทั้งยงัช่วยสร้างฐานรายได้ใน

ระดับครัวเรือน ชุมชนให้มีการเติบโตอย่างมัน่คง และพฒันาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้มี

คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนต่อไป  
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แรงจูงใจในการท่องเทีย่วประเทศไทยของนักท่องเทีย่วสูงอายุสแกนดิเนเวยี 
Travel Motivation of Scandinavian Senior Travelers to Thailand 

  
อุบลพนัธ์ุ กาญจนานนท ์ควาร์รเมห์1  (นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัรังสิต) 

   
บทคัดย่อ  

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวสูงอายุชาวสแกนดิเนเวีย 
เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในมูลเหตุของการเดินทางท่องเท่ียวและแรงจูงใจทั้งท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนัและปัจจยั
ดึงดูดของนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยอย่างย ัง่ยืนโดยเฉพาะกับนักท่องเท่ียวสูงอายุซ่ึงมีความสามารถในการจับจ่ายและมี
ระยะเวลาในการท่องเท่ียวนานกวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน 

 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการท่องเท่ียว, นกัท่องเท่ียวสูงอายกุลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
 
 Abstract       

      The main purpose of this study is to identify the key factors that motivates 
senior Scandinavian Tourists to travel to Thailand, in order to develop Thai Tourism 
Industry.  Senior tourists are a key target group who have a vast purchasing power and 
it is a national target that they spend more time, and need to have multiple returns 
whenever they visit Thailand. Travel motivation is one of the key factors of tourists for 
making decision on where to travel, how long to stay, and whether or not to return to 
the same destination. This study could explain both push, and pull-factors of the travel 
motivation of senior Scandinavian tourists.  

  
 Keyword: Travel motivation, Scandinavian senior tourists 
 
บทน า    
             อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  บทบาทท่ีเด่นชดับทบาทหน่ึงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาของ
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อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็คือ บทบาทดา้นเศรษฐกิจโดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํรายไดท่ี้สําคญัให้
ประเทศเป็นลาํดบัตน้  โดยเฉพาะการนาํเงินตราต่างประเทศเขา้มาใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศการท่องเท่ียวส่วนสาํคญัมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนการจา้งงานใน
ประเทศ โดยตลาดสาํคญัของการท่องเท่ียวของประเทศไทยไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศ
ยโุรป กลุ่มอเมริกา กลุ่มเอเซียตะวนัออกและกลุ่มอาเซียน อยา่งไรก็ตามปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของยโุรปซ่ึงเป็นตลาดท่องเท่ียวหลกัของประเทศไทยท่ีดาํเนินมาตั้งแต่ปี 2010 และส่งผลอยา่ง
ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลาหลายปีนั้น ปัญหาของยโูรโซนถูกผสมโรงจากการคุกคามของภาวะ
เงินฝืด เน่ืองจากราคาสินค้าท่ีลดลงเร้ือรัง ทาํให้ผูบ้ริโภคชะลอการบริโภคและการใช้จ่าย 
ขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกรายใหญ่ ได้แก่ ฝร่ังเศส อิตาลี และองักฤษ มีหน้ีสาธารณะ
มหาศาล จึงมีขอ้จาํกดัในการใชจ่้ายจากปัญหาหน้ีสาธารณะ จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางออก
ต่างประเทศจึงลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ประเทศไทยจึงเร่ิมให้ความสนใจตลาดใหม่เช่นประเทศ
จีน รัสเซีย ญ่ีปุ่นซ่ึงในปี 2013 จากสถิตินกัท่องเท่ียวโดยกรมการท่องเท่ียวมีอตัราการเพิ่มข้ึน
ของนักท่องเท่ียว 66.95%, 33.13%, 13.02% ตามลาํดบั ต่อมาเม่ือเศรษฐกิจของประเทศจีน
ชะลอตวัลง ประเทศรัสเซียมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจและปัญหาความขดัแยง้กบัยูเครน 
ประเทศญ่ีปุ่นมีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวจีน รัสเซียและญ่ีปุ่นท่ีเดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี 2014 ลดลงจากปี 2013 0.29%, 8.17% และ 17.65% ตามลาํดบั  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงมีกาํหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การพฒันาการ
ท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงการมุ่งเนน้ตลาดการท่องเท่ียวสําหรับผูพ้กัอาศยัในระยะยาวถือ
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัของการท่องเท่ียวของประเทศไทย  โดยวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดย
แบ่งตามกลุ่มนกัท่องเท่ียวและจดักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีพาํนกัระยะยาวเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคญั
กลุ่มหน่ึง ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พาํนกัระยะยาวส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายุ เน่ืองจากผูสู้งอายุมี
รายไดแ้ละมีอาํนาจการใช้จ่ายของตวัเอง มีอิสระท่ีจะตดัสินใจในการดาํเนินชีวิต ประกอบกบั
เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง เน่ืองจากคนในยุค baby bloom ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเคยมีขนาดใหญ่
ของประชากรโลกนั้นกา้วเขา้สู่วยัสูงอาย ุ อีกทั้งผูสู้งอายใุนปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี 
มีการศึกษาสูง มีอายุยืนยาวกวา่ในอดีต การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงมุ่งเนน้เป้าหมายไปท่ี
ตลาดหลกัท่ีทาํรายไดด้า้นการท่องเท่ียวให้แก่ประเทศ 5 ตลาดหลกั ไดแ้ก่ ตลาดญ่ีปุ่น ตลาด
สหรัฐอเมริกา ตลาดองักฤษ ตลาดเยอรมนี และตลาดสแกนดิเนเวีย ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวสูงอายุ
ท่ีมีการเดินทางเขา้ในประเทศไทยจาํนวนมากและใชเ้งินท่ีมีอยู่เพื่อการท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่ม
อายอ่ืุน  

กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีอยูใ่นทวปียโุรปตอนเหนือประกอบไปดว้ยประเทศนอร์เวย ์
สวเีดน เดนมาร์ค และประเทศฟินแลนด ์แมจ้ะมีจาํนวนประชากรสูงอายรุวมกนัเพียง 8 ลา้นคน
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เศษ แต่ก็เป็นตลาดท่ีน่าสนใจมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสูงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกตํ่าในยุโรปน้อย ประชากรในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวียมีมาตรฐานการครองชีพสูงและมีรายไดเ้ฉล่ียสูง ให้ความสําคญัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
มากผูสู้งอายุมีอายุยืนยาวอยู่ในอนัดับต้นๆ ของโลก รองจากญ่ีปุ่น อตัราการใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวของประชากรสูง ประชากรทุกกลุ่มนิยมเดินทางท่องเท่ียวออกนอกประเทศเน่ืองจาก
สภาพอากาศท่ีหนาวเกือบตลอดปี สําหรับประเทศไทยมีอตัราการเพิ่มของนกัท่องเท่ียวสูงอายุ
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียสูงข้ึนแมว้่าในปี 2013 จาํนวนนกัท่องเท่ียวของหลายประเทศใน
ยุโรปรวมถึงกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียจะลดลงเน่ืองมากจากความไม่มั่นใจในความ
ปลอดภยัจากการเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองของประเทศจนนาํไปสู่การรัฐประการใน
ท่ีสุด แต่จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปีกลบัมีจาํนวนเพิ่มข้ึน โดยนกัท่องเท่ียวสูงอายุ
ในประเทศเดนมาร์ค, ฟินแลนด์ และนอร์เวย ์มีจาํนวนเพิ่มข้ึนจากในปี 2012 4.78%, 1.21% 
และ 6.31% ตามลาํดบั และมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนในปี 2014-2015 ในขณะท่ีจาํนวนนกัท่องเท่ียว
สูงอายสุวเีดนมีจาํนวนลดลง 7.91% (ประเทศสวเีดนไดรั้บผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ในยโุรปมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย) เป็นท่ีน่าสนใจวา่จาํนวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม
น้ีคิดเป็น 20% ของนกัท่องเท่ียวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหมดในปี 2013 อย่างไรก็ตาม
กลุ่มผูสู้งอายุชาวสแกนดิเนเวียจึงเป็นนักท่องเท่ียวพาํนักระยะยาวท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของ
หลายประเทศท่ีมีการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมสําคญัของประเทศ ดังเช่น ประเทศกรีซ 
ประเทศสเปนรวมถึงหมู่เกาะคานาร่ี ประเทศโครเอเซีย ประเทศแอฟริกาใต ้ประเทศโปแลนด ์
เกาะกรีก เป็นตน้ 
    
แนวคิดในการศึกษา 

แนวคิดดา้นแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motive) มาจากภาษาลาตินวา่ ‚Movere‛ ซ่ึงหมายถึงการเคล่ือนไหว (Move) 

ดงันั้น คาํวา่แรงจูงใจจึงมีการใหค้วามหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
 1. แรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอย่างท่ีอยู่ภายในตวัของบุคคลท่ีมีผลทาํให้

บุคคลตอ้งกระทาํ หรือเคล่ือนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย" (Walters.1978) 
กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระทาํ นัน่เอง 

2. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะท่ีอยู่ภายในตัวท่ีเป็นพลัง ทาํให้ร่างกายมีการ
เคล่ือนไหว ไปในทิศทางท่ีมีเป็าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยู่นภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม" (Loundon and Bitta.1988)  
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จากความหมายขา้งตน้ แรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบท่ีสําคญั 2 ประการ คือ
เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายให้เกิดการกระทาํ และเป็นแรงบงัคบัให้กบัพลงัของ
ร่างกายท่ีจะกระทาํอยา่งมีทิศทาง 

การจูงใจ (motivation) เป็นเง่ือนไขของการไดรั้บการกระตุน้โดยมีการให้ความหมาย
ไว ้ดงัน้ี 

 1.การจูงใจ หมายถึง "แรงขบัเคล่ือนท่ีอยู่ภายในของบุคคลท่ีกระตุน้ให้บุคคลมีการ
กระทาํ" (Schiffman and Kanuk. 1991) 

2.การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ท่ีถูกกระตุ้นให้กระทาํพฤติกรรมอย่างมี
ทิศทางและต่อเน่ือง (Anita E. Woolfolk 1995) 

3.การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทาํหรือกิจกรรมของบุคคล โดย
บุคคลจงใจ กระทาํพฤติกรรม นั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี ตอ้งการ (Domjan 1996) 
 แรงจูงใจในการท่องเท่ียวอาจมีความแตกต่างจากแรงจูงใจในดา้นอ่ืนๆ คือการควบคุม
แรงจูงใจน้ีมีระยะเวลานาน เพราะสินคา้ทางการท่องเท่ียวเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง เป็นสินคา้ท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งได้ และผูซ้ื้อไม่สามารถท่ีจะเป็นเจา้ของได้ ดงันั้นความเส่ียงจากสินคา้จึงมี
ค่อนขา้งมาก  

Pearce, Morrison & Rutedge (1998) ให้คาํจาํกดัความคาํวา่แรงจูงใจในการท่องเท่ียว
ไวว้า่ ‚แรงจูงใจในการท่องเท่ียว หมายถึงการเช่ือมโยงกนัระหวา่งแรงผลกัดนัทางดา้นชีววิทยา
และวฒันธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และกาํหนดทิศทางในการเลือกการเดินทาง พฤติกรรม และ 
ประสบการณ์‛   

วลยัพร (2557)  ให้คาํนิยามของแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ดงัน้ี ‚ แรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียว หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีอยู่ภายในตวับุคคลซ่ึงมีผลต่อการกาํหนดเป้าหมายในการ
เดินทางท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และการแสดงพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว  

บทบาทของแรงจูงใจในการท่องเท่ียว  
แรงจูงจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลมีความประสงคจ์ะตอบสนองความตอ้งการท่องเท่ียวของ

ตนเอง เม่ือบุคคลเกิดความตอ้งการท่องเท่ียวและมีส่ิงกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ว่ายงัขาดบางส่ิง
บางอย่าง ความเขม้ขน้ของความตอ้งการจะเพิ่มข้ึน โดยบุคคลนั้นจะเกิดความเครียดในการ
พยายามตอบสนองความตอ้งการของตนเองเพื่อให้อยู่ในภาวะท่ีสมดุล แรงจูงใจจะมีบทบาท
สาํคญัในการลดความเครียดโดยผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ ในการตอบสนองความตอ้งการ
ท่องเท่ียว               

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
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Swarbrrok & Horner, 1999 (อา้งถึงในวลยัพร, 2557) อธิบายวา่นกัท่องเท่ียวแต่ละคน
มีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ เป็นตวักาํหนด โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจมีดงัน้ี 

1. บุคคลิกภาพ (Personality) 
2. แบบแผนการดาํเนินชีวติ (Lifestyle) 
3. ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียว (Past Experience) 
4. ภาพพจน์ตนเอง (Self-image) 
5. เพศ (Gender) 
6. เช้ือชาติ (Nationality) 

             ทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 
1. ทฤษฎีลาํดบัขั้นแห่งความตอ้งการจาํเป็น (Hierarchy of  needs) 

Maslow กล่าววา่ มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีความตอ้งการ และมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมต่างๆ
เพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการนั้น และความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีวนัจบส้ิน เม่ือความ
ตอ้งการอย่างหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอีกระดบัหน่ึงก็จะเกิดข้ึนมาแทนท่ี 
แนวคิดน้ีถูกนาํเสนอเป็นปิระมิด 5ชั้น คือ ความตอ้งการทางด้านสรีระวิทยา ความตอ้งการ
ความมัน่คงปลอดภยัในชีวติ ความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียงและ
ความตอ้งการความสาํเร็จแห่งตน 

2. ทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) 
Philip  Pearce  ประยุกตจ์ากทฤษฎีลาํดบัขั้นแห่งความตอ้งการจาํเป็นของ Maslow แต่

ความแตกต่างอยู่ตรงท่ีในลาํดบัขั้นท่ี1 หรือความตอ้งการทางสรีระวิทยา ถึงขั้นท่ี4 หรือความ
ตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงนั้น  ในแต่ละขั้นเกิดข้ึนทั้งจากบุคคลเป็นผูก้าํหนดเอง (Self-directed) 
และมีอีกส่วนหน่ึงเป็นการชกันาํหรือกาํหนดโดยผูอ่ื้น (Other-directed) ยกเวน้ ความตอ้งการ
ในขั้นสูงสุดหรือความตอ้งการความสําเร็จแห่งตนหรือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด (Fulfillment needs) เป็นขั้นท่ีเกิดจากความตอ้งการของตวับุคคลเป็นผูก้าํหนดเอง 

3. ปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียว (Motivators)  
Graham M.S. Dann (1977) ศึกษาปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียว (Motivators) ดว้ยการ
วิเคราะห์ปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง (Push and Pull Factors) ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ
นักท่องเท่ียวมีความเช่ือว่านักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวเพราะได้รับแรงผลกัจาก
แรงจูงใจภายในตวับุคคลท่ีเรียกวา่ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) และไดรั้บแรงดึงดูด
จากลกัษณะของเมืองจุดหมายปลายทางท่ีเรียกว่าปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ทฤษฎีน้ี
ได้รับการยอมรับและมีนักวิชาการหลายท่านได้ทดสอบทฤษฎีและได้ขยายผล
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สนบัสนุน สรุปไดว้า่ปัจจยัผลกัดนัเป็นปัจจยัจูงใจภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียว เช่น ความต้องการพกัผ่อนและหลีกหนีความจาํเจ  การผจญภัย
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว พบเพื่อนใหม่ พฒันาสุขภาพ เรียนรู้ส่ิงใหม่ เป็นตน้ สําหรับ
ปัจจยัดึงดูดเป็นลกัษณะของเมืองท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์ ราคา ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ความปลอดภยั ความสะดวกในการเดินทางเขา้ออก ความสะอาด เป็นตน้  

4. แรงจูงใจวาระซ่อนเร้น (Hidden Agenda)  
              John L. Crompton (1979) ไดท้าํการวจิยัเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีผลกัดนัให้คนเรามีการ
เดินทางท่องเท่ียว ไดท้าํการวิจยั โดยรวบรววมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคน
ชั้นกลางจาํนวน 39 คนจาก 2 รัฐในสหรัฐอเมริกาคือ รัฐแมสซาจูเสต และรัฐเทก๊ซสั ผลการวิจยั
ของเขาออกมาเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้เกิดการเดินทางท่ีเขาเรียกว่า วาระซ้อนเร้น หรือ Hidden 
Agenda เน้ือหาสาระของวาระซ้อนเร้นมีบางส่วนท่ีคลา้ยกบัทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow ดา้น
สังคมของ Maslow แรงจูงใจวาระซ่อนเร้น Crompton มี 7 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1.การหลีกหนีจากสภาพแวดลอ้มท่ีจาํเจ (Escape from mundane)   
2.การสาํรวจและการประเมินตนเอง (Exploration and evaluation of self)  
3.การพกัผอ่น (Relaxation)  
4.ความตอ้งการเกียรติภูมิ (Prestige)  
5.ความตอ้งการท่ีจะถอยกลบัไปสู่สภาพดั้งเดิม (Regression)  
6.กระชบัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ (Enhancement of kinship)  
7.การเสริมสร้างการปะทะสังสรรคท์างสังคม (Facilitation of social interaction) 

        5.   แรงจูงใจในทางการท่องเท่ียวในมุมมองต่างๆ ของนกัวชิาการ  
John Swarbrooke (1999) จาํแนกแรงจูงใจสําคญัๆท่ีทาํให้คนเดินทางท่องเท่ียว

ออกเป็น 6 ชนิด ดว้ยกนัไดแ้ก่  
 1. แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical) เช่น การพกัผ่อน การออกกาํลงักายและรักษา 
สุขภาพ การอาบแดด การมีเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้  

2. แรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional) เช่น ความคิดถึงบา้นเดิมหรืออดีต (nostalgia) 
ความโรแมนติค การผจญภยั การหลีกหนีความจาํเจ ความเพอ้ฝันหรือจินตนาการ ความสมหวงั
ในเร่ืองจิตวญิญาณ เป็นตน้  

3. แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal) เช่น การเยี่ยมเยือนเพื่อนและญาติพี่นอ้ง การไดพ้บ
เพื่อนใหม่ การทาํใหผู้อ่ื้นพึงพอใจ เป็นตน้  
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4. แรงจูงใจดา้นการพฒันาตนเอง (Personal Development) เช่น การไดรั้บความรู้ 
เพิ่มเติม การเรียนรู้ทกัษะใหม่ เป็นตน้   

5. แรงจูงใจดา้นวฒันธรรม (Cultural) เช่น การเท่ียวชมทิวทศัน์ของบา้นเมืองอ่ืน การ 
ไดรั้บประสบการณ์จากวฒันธรรมอ่ืน เป็นตน้   

6. แรงจูงใจด้านสถานภาพ (Status) เช่น ความทันสมัยตามแฟชั่น การได้รับ
ผลประโยชน์ท่ีดี ความสามารถในการใชจ่้ายเงิน เป็นตน้    

Pearce, Morrison & Rutledge (1998) ไดเ้สนอแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 10 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี  

1.แรงจูงใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Motive to experience the environment) 
2.แรงจูงใจท่ีไดพ้บปะกบัคนทอ้งถ่ิน (Motive to meet local people) 
3.แรงจูงใจท่ีจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินประเทศเจา้บา้น (Motive to understand 

local culture) 
4.แรงจูงใจในการเสริมสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัว (Motive to enhance family 

life) 
5.แรงจูงใจในการพกัผอ่น (Motive to rest) 
6.แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ (Motive to pursue special interests) 
7.แรงจูงใจดา้นสุขภาพ (Motive to be healthy) 
8.แรงจูงใจดา้นความปลอดภยั (Motive to be safety) 
9.แรงจูงใจดา้นการเพิ่มสถานภาพทางสังคม (Motive to earn social status) 
10.แรงจูงใจในการใหร้างวลัแก่ตนเอง (Motive to reward oneself) 

              Mohammad and Som (2010) ทาํการวิเคราะห์หาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศในประเทศศจอร์แดน โดยศึกษาจากตวัแปรคือแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ทั้ ง
แรงจูงใจผลกัดนั (push factor) และแรงดึงดูด  (pull factor) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน
คือศึกษาด้านคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว, ศึกษาปัจจยัใดท่ีเป็นปัจจยัดึงดูดและปัจจยั
ผลกัดนัในการจูงใจนกัท่องเท่ียว และ สุดทา้ยคือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัดึงดูด
และปัจจยัผลกัดนักบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระคือปัจจยั
ดึงดูดและปัจจยัผลกัดนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัแต่จากกรอบแนวคิดในการวิจยั
ยนืยนัวา่การพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลจากปัจจยัทั้งสองส่วน 
            Che and Yang (2011) ทาํการวิเคราะห์การจูงใจในการท่องเท่ียวและความตั้งใจ
พฤติกรรมในการท่องเท่ียวชายหาดแห่งใหม่ในประเทศจีนของนกัท่องเท่ียวชาวสวีเดน โดยได้
ผนวกแบบจาํลอง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน คือแบบจาํลองทฤษฎีพฤติกรรมการวางแผนและ
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ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวในอดีต (The Theory of Planned Behavior: TPB) และ
แบบจาํลองปัจจยัดึงดูด,ปัจจยัผลกัดนัและทศันคติ (Push , Pull and  Attitude : PPA) ซ่ึงใน
แบบจาํลองแรกจะใช้ในศึกษาอิทธิพลท่ีมีต่อความตั้งใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
ในขณะท่ีแบบจาํลองอีกแบบหน่ึงนั้นจะทาํการทดสอบผลกระทบของแรงจูงใจจากปัจจยั
ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดต่อแบบจาํลอง TPB ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจอนัเกิดจากปัจจยั
ผลักดนัและผจัจยัดึงดูดของนักท่องเท่ียวนั้นส่งผลในทางบวกต่อทศันคติในการท่องเท่ียว 
ในขณะท่ีทศันคติในการท่องเท่ียว บรรทดัฐานส่วนบุคคล และประสบการณ์จากการท่องเท่ียว
ในอดีตและการควบคุมพฤติกรรมในการรับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการท่องเท่ียว
อยา่งมีนยัสาํคญั 
              Serre and Chevalier (2012) ศึกษาการตลาดในธุรกิจบริการต่อนกัท่องเท่ียวสูงอายุใน
ปารีส โดยทาํการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคหรือการท่องเท่ียวและแรงจูงใจ โดยทาํการศึกษา
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของตวัแปรแรงจูงใจ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียว
สูงอายุโดยจดัแบ่งได้ 4 กลุ่ม จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วน
บุคคลมาใชใ้นการศึกษาหากลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม 

    ราณี อิสิชยักุล (2551) ทาํการวิจยัเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากทวีปยุโรปสู่
ประเทศไทย ในส่วนของการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ ไดว้ิเคราะห์แรงจูงใจในการท่องเท่ียวและความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวสูงอายุจากทวีปยุโรปต่อองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว 5 ดา้น ไดแ้ก่ ท่ี
พกั การคมนาคม แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พบวา่แรงจูงใจใน
การท่องเท่ียวโดยภาพรวมไดแ้ก่ เพื่อพกัผอ่นและคลายเครียด เพื่อท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ และเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ตามลาํดบั ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวสูงอายุ
ต่อองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวโดยนาํมาเสนอเป็นโมเดลและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
สูงอายุจากทวีปยุโรป โดบภาพรวมปัจจยัท่ีมีความสําคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความปลอดภยั
ของเมืองท่องเท่ียว ท่ีตั้งของท่ีพกั และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติตามลาํดบั 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม: แนวทางสู่การตลาดอย่างยัง่ยนื 
Social Responsibility: Guideline toward Sustainability Marketing 

 

อรนี บุญมีนิมิตร* 
Oranee Bunmenimit 

 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอแนวความคิดในการสร้างการตลาดท่ีย ัง่ยืนโดยใช้แนวทางความ

รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์งานวิจยั โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคม และการตลาดอยา่งย ัง่ยนื แนวทางสู่การตลาดอยา่งย ัง่ยนื คือการสร้าง
ความสมดุลให้เกิดข้ึนในองคก์ร 3 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นความเสมอภาคทางสังคม ดา้นความ          
อยู่รอดทางเศรษฐกิจ และดา้นการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการวางแผน การจดัองค์การ การ
ปฏิบติั และการควบคุมทรัพยากรและการด าเนินงานทางการตลาด เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
และความตอ้งการของผูบ้ริโภค ภายใตห้ลกัการความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
ค าส าคัญ: ความรับผดิชอบต่อสังคม, การตลาดอยา่งย ัง่ยนื 
 

Abstract 
The paper presents the core concepts of sustainable marketing. In doing so, the 

literatures in the field of social responsibility as well as sustainable marketing are 
synthetically reviewed. The sustainable marketing requires the proper proportion of three 
components of organizations; social equality, economic growth and environment 
conservation. Such balance is the product of planning, organizing, operational management, 
the resources control, and marketing campaign in order to meet the demands of consumers 
under the principles of social responsibility. 
Key Word: Social Responsibility, Sustainability Marketing  
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บทน า 
Brundtland Commission ไดนิ้ยามหลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ไวเ้ม่ือปี 2520 วา่                  

“เป็นการพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการที่จ าเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อ            
ขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จ าเป็นของคนในรุ่นต่อไป” ซ่ึงแนวทางการ
พฒันา ท่ีย ัง่ยืนจะค านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั มี
ลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1) เป็นเร่ืองของการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมภายใตข้อ้จ ากดั
ทางสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็น
ของคนในรุ่นต่อไป 

2) ค านึงถึงมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั เช่น               
การขจดัความยากจน จ าเป็นตอ้งค านึงถึงการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มและความเป็นธรรมทางสังคม
ประกอบกนั 

3) มุ่งหมายท่ีจะบรรลุถึงสถานะแห่งความย ัง่ยืนของสังคมโลกโดยรวม ไม่ใช่               
เพื่อความย ัง่ยืนหรือความสามารถในการอยูร่อดขององคก์รใดองคก์รหน่ึง ซ่ึงหมายรวมถึง วิถี
ในการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื และแหล่งทรัพยากรท่ีย ัง่ยนื 

กลไกส าคญั ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของภาคธุรกิจ(พิพฒัน์,2555) ไดแ้ก่            
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีไม่ใช่เพียงแค่การด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีอยู่นอก
กระบวนการธุรกิจ หรือด าเนินงานเพียงเพื่อประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์ร แต่องคก์รจะตอ้ง
สามารถผนวกความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้ไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ จนพฒันาเป็นส่วน
หน่ึงของขีดความสามารถขององคก์ร ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานในมิติ เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีองค์กรมีการด าเนินงานตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้นถึงแมว้า่ความรับผิดชอบต่อสังคมกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้น จึงมิใช่
เร่ืองเดียวกนั แต่ก็มีความเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
(Corporate Social Responsibility) จะประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื(Sustainable Development) ในประเด็นการด าเนินงาน 3 ประการ คือ 

1) เป็นเร่ืองระดบัองคก์รท่ีค านึงถึงการด าเนินงานอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2) การสร้างความย ัง่ยืนหรือขีดความสามารถในการอยู่รอดขององค์กร อาจมี
วธีิการท่ีแตกต่างหรือสวนทางกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยรวม 

3) สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือขององค์กร ทั้งในการสร้างความย ัง่ยืนให้แก่องคก์ร 
และในการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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แนวความคิดความยัง่ยนืจากความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 

การประกอบธุรกิจให้ย ัง่ยืน ไม่เพียงแต่หมายถึง การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือ

บริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และด าเนินงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ส่วนทั้ง

ภายในและภายนอกกิจการดว้ย ดงันั้น กิจการตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 มิติแห่งความย ัง่ยนื:ความย ัง่ยนืจากความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
ท่ีมา : สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (2555 : 18) 

 

ความ 

ยัง่ยืน 

สภาพแวดล้อม 
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

การจดัการทรัพยากร 
การป้องกนัมลภาวะ 

(อากาศ น ้ า ดิน การสูญเสีย) 

สังคม 
มาตรฐานการด ารงชีวติ 

การศึกษา ชุมชน  
โอกาส 

ความเท่าเทียมกนั 

เศรษฐกจิ 
ก าไร 

การประหยดัตน้ทุน 
การเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ การวจิยั 
และพฒันา 

สังคม-สภาพแวดล้อม 
กระบวนการยติุธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ภาวการณ์ใหบ้ริการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

ทอ้งถ่ินและโลกาภิวฒัน ์

สภาพแวดล้อม-เศรษฐกจิ 
ประสิทธิภาพพลงังาน 

เงินอุดหนุน/ผลตอบแทนจากการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เศรษฐกจิ-สังคม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ความเป็นธรรมทางการคา้ 
สิทธิของผูป้ฏิบติังาน 
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ประโยชน์ของความรับผดิชอบต่อสังคมต่อกจิการ 

(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างผลกาํไรท่ีดีท่ีสุด 
(2) ปรับปรุงความสัมพนัธ์และสร้างมุมมองใหม่ๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียรวมถึงติดต่อส่ือสาร

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนัไดดี้ข้ึน 
(3) สร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงท่ีดีรวมทั้ งส่งเสริมให้ได้รับความไว้วางใจจาก

สาธารณชนเพิ่มข้ึน 
(4) ปรับปรุงการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความน่าสนใจในการลงทุนมากข้ึน ซ่ึงเป็น           

การเพิ่มโอกาสแก้ไขและลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ          
ความเส่ียงอ่ืนๆ 

(5) ปรับปรุงความน่าเช่ือถือและความเป็นธรรมของธุรกรรมต่างๆ ผ่านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งรับผดิชอบ มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมและปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ 

(6) ส่งเสริมให้เกิดการตดัสินใจเก่ียวกบัความคาดหวงัของสังคมบนพื้นฐานของความ
เขา้ใจท่ีดีข้ึน 

(7) สร้างสรรค์ให้เกิดนวตักรรมทั้งภายในและนอกกิจการ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโต
ควบคู่กบัผลกาํไรสูงข้ึน 

(8) ช่วยสร้างความประหยัดแก่ระบบการผลิต เน่ืองจากการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและปริมาณของเสียท่ีลดลง 

(9) ใช้เป็นแนวทางป้องกนัหรือลดความขดัแยง้เก่ียวกบัสินค้าหรือบริการท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบัผูบ้ริโภค 

(10) สร้างความภกัดีการมีส่วนร่วมและขวญักาํ ลงัใจ รวมถึงความปลอดภยัและสุขอนามยั
ท่ีดีให้กบัพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงจะส่งผลในทางบวกต่อการสรรหา จูงใจและรักษา
พนกังานเป็นการเพิ่มขีดความสามารถดา้นทรัพยากรบุคคล 
 

Carroll (1979) ได้มีการศึกษารูปแบบการประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างความ
รับผดิชอบต่อสังคมและประสิทธิภาพทางการเงิน ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็นโมเดลCarroll’s pyramid of 
corporate social responsibility โมเดลน้ีไดรั้บการยอมรับและน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจาก
มีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เห็นความเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ กฎหมาย ความ
รับผดิชอบทางจริยธรรมและการตดัสินใจวา่สังคม คาดหวงัขององคก์ร ตลอดจนความคิดของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ฐานของพีระมิดเป็นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
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และให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจะต้องมีก าไร ก าไรสูงสุด 
ค่าใชจ่้ายใน การลดการวางแผน ส าหรับอนาคตและใหผู้ถื้อหุน้ ท่ีมีผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และ
น่าสนใจ ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ประกอบดว้ยพนกังาน และผูถื้อหุ้น ความ
รับผดิชอบทางกฎหมาย เป็นล าดบัท่ีสอง ท่ีคาดวา่จะติดตามผลก าไร ภายในกรอบของกฎหมาย 
สังคมคาดหวงัวา่ ธุรกิจท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ และกฎหมาย เพื่อเป็นเกียรติแก่พนัธสัญญา 
การรับประกนั และการค ้าประกนั ล าดบัท่ีสามคือ ความรับผิดชอบทางจริยธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบั การปฏิบติัท่ียงัขาดความชดัเจน หลีกเล่ียงท่ีจะรวมถึงทุกกิจกรรม ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไว ้หรือ
ออกกฏหมาย จากสังคม องค์กร ตอ้งยอมรับค่าท่ีเกิดข้ึนใหม่ และบรรทดัฐานของสังคม ธุรกิจ
ท่ีจะด าเนินการ ดงักล่าวขา้งตน้ ตามกฎหมายเพียงความรับผิดชอบทางจริยธรรม เป็นเร่ืองท่ี
ยากมากท่ีจะจดัการกบั ขณะท่ีพวกเขา มีแนวโนม้ท่ีจะใหม่ป่วย ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือ 
ภายใต้ การอภิปรายสาธารณะท่ีด้านบนสุด ของพีระมิดคือความรับผิดชอบด้านการกุศล 
เก่ียวขอ้งกบัการให้กลบัไปท่ีชุมชนและ การเป็นพลเมืองดูแลกิจการท่ีดี ผ่านการบริจาคและ 
การมีส่วนร่วม อยา่งแข็งขนัใน องคก์ การกุศล หรือ โปรแกรมสวสัดิการ ชุมชน อ่ืน ๆ ความ
รับผดิชอบ ดงักล่าว เป็นท่ีตอ้งกา แต่ อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการ และดว้ยเหตุน้ี จะแยกจาก 
ความรับผดิชอบ อ่ืน ๆ 

 
 

ภาพที ่2 โมเดลCarroll’s pyramid of corporate social responsibility 
ทีม่า: A.B. Carroll. “ A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social 

Performance” Academy of Management Review. 4 (1979): 497-505. 
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ต่อมา Schwartz and Carroll(2003) ไดมี้การศึกษาทบทวนโมเดลCarroll’s pyramid of 
corporate social responsibility และไดน้ าเสนอโมเดล3C-SR ข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
บริบทดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม ไดด้งัภาพ 

 

ภาพที ่3  Model 3C-SR 
ทีม่า: Schwartz M S and Carroll A B. ‚Corporate social responsibility: a three-
domain approach.‛ Journal: Business Ethics Quarterly. 13 (Oct 2003) : 503-530 

 
จากแนวทางการด าเนินงานความย ัง่ยืนจากความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ           

ตามหลกัการท่ีได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของธุรกิจ สามารถสอดแทรกวิธีการ
ด าเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในรูปแบบของ Social Enterprise หรือ
องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมน้ี ดูจะเป็นรูปแบบท่ีลงตัวส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีจิตสาธารณะ
ตอ้งการท าความดีเพื่อสังคม เพราะเป็นรูปแบบท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งย ัง่ยืนซ่ึงใช้เคร่ืองมือทาง
การตลาดเพื่อสังคมเป็น            กลยทุธ์หลกัในการด าเนินงานเช่นกนั  
แนวทางการตลาดอย่างยัง่ยนื(Sustainable Marketing) 
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แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมเป็นจุดเร่ิมตน้สําคญัของการทาํการตลาดอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
องค์กรนั้นจะตอ้งมีการวางแผนการผลิตสินคา้และบริการท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นหรือปัญหา
ทางสังคม หรือควรจะนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีแตกต่างจากความคาดหวงัของคนในสังคม มี
นกัวชิาการหลายไดก้ล่าวถึงความคาดหวงักบัองคก์รธุรกิจต่อการแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมน้ี
วา่เป็นแนวทางการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมกบัยุคท่ีมีความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอ้ม ปัญหา
ความยากจนและปัญหาทางสังคม ซ่ึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เหล่าน้ีกลายเป็นเป้าหมาย และ
ความคาดหวงัของสังคมท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือ และทดแทนสวสัดิการทางสังคมท่ีขาดหายไป 
จากแนวคิดเหล่าน้ีเองทาํให้ผูป้ระกอบการเร่ิมสนใจท่ีจะใช้ช่องวา่งท่ีเป็นปัญหาของสังคมมา
สร้างธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลบวกต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
ตารางที ่1 แนวคิดทางการตลาดและประเด็นการด าเนินงาน 

แนวความคิดทางการตลาด ประเด็นการด าเนินงาน 

แนวความคิดดา้นการผลิต
(Production Concept) 

ผูบ้ริโภคมีความสนใจในสินคา้ และราคาของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ของ
บริษทัต่าง ๆ การด าเนินงานขององค์กรคือพยายามลดต้นทุนให้ต ่า 
เพื่อดึงดูดและจูงใจผูบ้ริโภคในดา้นราคา 

แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product Concept) 

ผู้บริโภคให้ความสนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และลักษณะท่ี
แตกต่างกนัของสินคา้เป็นอนัดบัแรก โดยยึดหลกัผลตอบแทน ในดา้น
คุณภาพสูงสุดจากเงินท่ีจ่ายไป  การด าเนินงานขององค์กร คือ ความ
พยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน  เพื่อดึงดูด
และจูงใจผูบ้ริโภค 

แนวความคิดดา้นการขาย 
(Selling Concept) 

ผูบ้ริโภคจะถูกชักจูงให้ซ้ือสินคา้โดยผ่านเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย 
รู ป แบบ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ แ ก่  ก า ร โฆษณ า  ก า ร ใ ช้ พ นั ก ง าน ข า ย                            
การประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีความสามารถ ตลอดจนการจดัรายการส่งเสริม
การขาย การด าเนินงานขององค์กร คือ การจดัให้มีแผนกขายท่ีมี
ความสามารถเพื่อดึงดูดและชกัจูงผูบ้ริโภค 

แนวความคิดดา้นการตลาด 
(Marketing Concept) 

เน้นการคน้หาและการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค     เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค การด าเนินงานขององคก์ร คือ การศึกษา
ความต้องการของผูบ้ริโภค และพฒันารูปแบบการด าเนินงานของ
บริษทัเพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

แนวความคิดดา้นสังคม มีการพิจารณาถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และพยายามสร้าง
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(Social Marketing Concept) ความพึงพอใจสูงสุดให้ผูบ้ริโภค การด าเนินงานขององค์กรจะให้
ความส าคญักบัผลกระทบอนัเน่ืองจากการด าเนินงานทางธุรกิจในทาง
ท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลไปถึงตวัผูบ้ริโภค
ดว้ย 

 
แนวทางการด าเนินงานด้านกิจกรรมการตลาดเพือ่สังคม 

Kotler, Philip & Lee, Nancy (2005) ไดแ้นะนาํหลกัการในการสร้างสรรคกิ์จกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคม โดยอนัดบัแรก คือ การพิจารณาเลือกประเด็นในการดาํเนินการ โดย
แนะนาํให้เร่ิมตน้จากประเด็นท่ีกาํลงัอยูใ่นความสนใจของสังคมขณะนั้น และสุดทา้ยเป็นการ
นาํมาปฏิบติั โดยพิจารณาวิธีการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม ในการนาํเสนอประเด็นสู่สาธารณชน 
ทั้งน้ี ไดใ้ห ้            แนวทางการดาํเนินงานดา้นสังคมขององคก์รธุรกิจไว ้6 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

(1) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหา
เงินทุน วสัดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อ
ประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหา
อาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว องคก์รธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือ
ร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้

(2) การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไข
ประเด็นปัญหาทางสังคมจาํเพาะหน่ึงๆ ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจาํกดัแน่นอน หรือดาํเนินการแบบ
จาํเพาะผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรม CSR ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมกั
ร่วมมือกบัองคก์รท่ีไม่มีวตัถุประสงคห์ากาํไรเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั ดว้ย
วิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อนําเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้ นๆ ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่าน
ทางการซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

(3) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนบัสนุนการพฒันาหรือการทาํให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้น
สาธารณสุข ด้านความปลอดภยั ด้านส่ิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างสําคัญ
ระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมกบัการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 
คือ การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมจะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลง (Behavior Change) เป็นหลกั 
ในขณะท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นท่ีการสร้างความตระหนัก 
ตลอดจนการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 
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(4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปท่ีประเด็น
ปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรม CSR ท่ีพบ
เห็นในแทบทุกองคก์รธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอก 
หรือมี              ผูเ้สนอให้ทาํมากกวา่จะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายใน
องคก์รเอง ทาํใหไ้ม่เกิดการเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

(5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูง
ใจใหพ้นกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการทาํงานใหแ้ก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจ
เป็นผูด้าํเนินการเองโดยลาํพงั หรือร่วมมือกับองค์กรหน่ึงองค์กรใด และอาจเป็นผูก้าํหนด
กิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรม แลว้นาํเสนอต่อองค์กร
เพื่อพิจารณาให้การสนบัสนุน โดยท่ีพนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของวนัหยุดหรือ
วนัลาเพิ่มเติม 

(6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) เป็นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการ
หลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกนัแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยา
ปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการ
พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีองค์กรธุรกิจสามารถท่ีจะดาํเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบั
พนัธมิตรภายนอกก็ได ้
 

บทสรุป 
 

การตลาดเพื่อสังคม  (Social Marketing) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีว่าดว้ยการใช้
เทคนิคทางการตลาดเข้ามาสอดแทรกและเก้ือหนุนวิธีการน าเสนอสินค้าหรือบริการท่ีมี
ประเด็นทางสังคมเป็นส าคญั ดว้ยการแข่งขนัท่ีรุนแรง กลยุทธ์ต่างๆในตลาดสินคา้และบริการ
ในปัจจุบนัเร่ิมหันมาสนใจกระบวนการส่งเสริมแนวคิดดา้นสังคมต่อผูบ้ริโภคในเร่ืองท่ีก าลงั
เป็นกระแสมากยิ่งข้ึน เช่น การบริโภคท่ีย ัง่ยืน การสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและปัญหาสังคมด้านต่างๆ ได้มีประเด็นท่ีถูกน ามาตีแผ่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมบางอยา่ง ตลอดจนสร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้คนในสังคม ซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นภาพการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) และความย ัง่ยนืขององคก์รนั้นๆ ดว้ย 
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บทบาทพนักงานขายขององค์กรในยุคดิจิตอล 

ผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 1  
                                            ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 

 จากกระแสดิจิตอลท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนองค์กรเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัเชิงธุรกิจโดยเฉพาะในงานการตลาดมีความก้าวหน้าในการนาํส่ือ
สมยัใหม่ (New Media) หรือเรียกวา่ การทาํการตลาดดิจิตอล โดยใชเ้คร่ืองมือโมบาย มาร์เก็ต
ต้ิง (Mobile Marketing), คอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิง (Content  Marketing), โซเชียนมาร์เก็ตต้ิง 
(Social Media Marketing) และอินโฟกราฟิกมาร์เก็ตต้ิง (Info graphic Marketing) ทาํไปยงั
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งผลต่อการรับรู้สินคา้และบริการนาํไปสู่การตดัสินใจทาํให้บทบาท
ของการใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือแบบเดิมๆ (Traditional Media) เช่น การโฆษณา(Advertising) การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพนัธ์ (Public relation) การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing) และการขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling)โดยเฉพาะการขายโดย
พนกังานขายตอ้งมีการปรับแนวทางการทาํงานนอกเหนือจากงานขายปกติแลว้ พนกังานตอ้ง
เรียนรู้เทคนิคในกระบวนการขายท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นขั้นตอนทั้งการแสวงหาลูกคา้ (Prospect for 
customers), การวางแผนวิธีการเขา้หาลูกคา้ (Plan the approach), การเขา้พบ (Approach), การ
เสนอขายและการสาธิต (Presentation and Demonstration), การขจดัขอ้โตแ้ยง้ (Overcoming 
Objections), การปิดการขาย (Close the sale), การบริการหลงัการขายและรักษาความสัมพนัธ์ 
(After-service and Maintenance) และการประเมินประสิทธิภาพของพนกังานขาย (Evaluate 
the effectiveness of sales) นอกจากในงานขายปกติแลว้พนกังานขายตอ้งสามารถทาํการสํารวจ
ตลาดหรือวจิยัตลาดเพื่อนาํผลไปใชใ้นการวางแผนตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ในยุคดิจิตอล
ท่ีปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
 1 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

http://www.oknation.net/blog/digitalmarketing/2013/01/01/entry-2
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ABSTRACT 
In recent years ,digital marketing has increasingly become the competitive advantage 

in businesses. By using digital tool such as mobile marketing ,content marketing ,social 
media marketing and info graphic marketing offer new prospect cultivate through customer 
service perception .This kind of change will affect the traditional media tool ,advertising 
,sales promotion, public relation ,direct marketing and personal selling.  Marketing which 
occurs via traditional media will need to be improved not only personal selling but also the 
new technique in prospect for customer ,plan the approach ,presentation and demonstration, 
overcome objection ,close sale ,after-service and maintenance including evaluate the 
effectiveness of sales. Marketing research can be used in order to improve  and  develop 
customer’s need towards in this digital era. 
 
บทน า 
 การดาํเนินธุรกิจในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงพฒันาการขบัเคล่ือนดว้ยการ
ให้ความสําคญันาํเทคโนโลยีเขา้มาใช้ เพื่อให้การดาํเนินงานสะดวกรวดเร็วและกระจายสู่
ภายนอกทั้งไปยงัลูกคา้เป้าหมายและกลุ่มบุคคลทัว่ไป หลายคนเรียกวา่ยุคดิจิตอลท่ีใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีเป็นส่ือใหม่หลากหลายเพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วข้ึน เช่น การใช้เคร่ืองมือโมบาย
มาร์เก็ตต้ิง (Mobile Marketing) โดยอาศยัโทรศพัทมื์อถือทั้งการส่งขอ้ความให้ลูกคา้ในแบบ 
SMS และแบบ MMS การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน่ไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั, คอนเทนต์
มาร์เกต็ติง้ (Content Marketing)การทาํการตลาดในทุกรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเน้ือหา
และการแชร์เน้ือหา เพื่อดึงดูดลูกคา้สนใจในตราสินคา้อาจเป็นเน้ือหาการแนะนาํสินคา้ หรือ
เน้ือหาเพื่อเนน้การส่งเสริมการตลาด ,โซเชียนมีเดียมาร์เก็ตติง้ (Social Media Marketing) เช่น 
การใชเ้ฟสบุก (Facebook), ทวติเตอร์ (Twitter), ยทููบ (Youtube) และส่ือโซเชียนอ่ืนๆ ท่ีผูใ้ชส่ื้อ
สามารถคน้หา,เช่ือมต่อไปสู่ผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไดเ้ป็นอยา่ง
ดีและอินโฟกราฟิก (Info graphic)  เป็นการแสดงขอ้มูลโดยการใช้ภาพ  กราฟ  ท่ีอ่านและ
เขา้ใจง่าย ลดปัญหาขอ้มูลท่ีซับซ้อนท่ีเขา้ใจยากให้น่าติดตามและเขา้ใจโดยไม่เบ่ือในขณะท่ี
เคร่ืองมือการตลาดดัง่เดิมท่ีธุรกิจยงัคงใช้ทัว่ไป เช่น การโฆษณา (Advertising)โดยโฆษณา
ผา่นส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ ป้ายกลางแจง้ ป้ายหลงัรถเมล์ หรือ
ส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ เป็นตน้ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับ
กระตุน้ความตอ้งการและเกิดการซ้ือทั้งในรูปแบบ การลดราคา การแลกซ้ือ การแจกฟรี การซ้ือ 
1 แถม 1 ท่ีทาํไปยงัผูบ้ริโภค (Consumer promotion) คนกลาง (Trade promotion) และพนกังาน
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ขาย (Sales-force promotion) ในรูปแบบการจูงใจกระตุน้ไปยงัแต่ละเป้าหมายเคร่ืองมือต่อมา 
คือ การประชาสัมพันธ์ (publicity) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้สินคา้และองคก์รในทางท่ีดีกบั
สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายโดยการให้ข่าว การเป็นสปอนเซอร์ การจดักิจกรรมทางสังคม 
เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีการนาํ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ในรูปแบบการส่ง
จดหมายตรง การโทรศพัท์ตรง การส่งแค็ตตาล็อก การส่งขอ้มูลทางอีเมล์หาลูกคา้เป้าหมาย
โดยตรง หรือวิธีการอ่ืนๆ ผ่านส่ืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างร่วมกันตรงไปย ัง
กลุ่มเป้าหมายและเคร่ืองมือดัง่เดิมตวัสุดทา้ยท่ีจะกล่าวในส่วนต่อไปคือ การขายโดยพนักงาน
ขาย (Personal selling) เป็นการใชส่ื้อท่ีเป็นบุคคลเป็นการให้ขอ้มูลสินคา้ เพื่อกระตุน้ให้เกิด
การขายและใชบ้ริการ ทั้งในขั้นตอนก่อนการขาย ขณะขาย และหลงัการขาย ทั้งท่ีเป็นพนกังาน
ขายแบบการเผชิญหน้า (Personal Confrontation) การสร้างความสัมพนัธ์ (Cultivation) และ
การโตต้อบ (Response) ลว้นแลว้แต่มีการพฒันาไปตามสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของ
แนวทางการตลาดในธุรกิจนั้น 

แนวทางการตลาดของธุรกิจในยุคท่ีผา่นมาท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตาม
วิวฒันาการของการตลาด จะสังเกตเห็นจากตั้งแต่การทาํธุรกิจท่ีมีแนวคิดแรกเนน้ทางด้านการ
ผลิต (Production Concept) โดยการผลิตให้ไดป้ริมาณมากและเป้าหมายการลดตน้ทุนการ
ผลิตให้มากท่ีสุด แต่ในบางสินคา้ก็กลายเป็นลดตน้ทุนจนกระทบถึงคุณภาพสินคา้จนต่อมา
แนวคิดปรับมาเนน้ ทางด้านสินค้า (Product Concept) เป็นการมุ่งไปท่ีการพฒันาคุณภาพ
สินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงใหค้วามสาํคญัตั้งแต่วตัถุดิบจนเป็นสินคา้สาํเร็จรูปนาํออกสู่ตลาดเป้าหมาย
จนทาํให้แนวคิดต่อจากน้ีตอ้งเน้นผลกัดนัสินคา้ท่ีผลิตออกมานั้นสามารถขายได้ดว้ย นั่นคือ
แนวคิดเนน้ ทางด้านการขาย (Selling Concept) ธุรกิจท่ีใชแ้นวคิดน้ีจะเนน้เป้าหมายของ
องคก์รไปท่ียอดขายสินคา้โดยใชว้ธีิการขายอยา่งเขม้ขน้ในทุกรูปแบบทั้งท่ีใชพ้นกังานขายและ
ไม่ไดใ้ช้พนกังานขาย จนทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความไม่เป็นอิสระทางด้านความคิด ดว้ยถูก
ช้ีนาํการตดัสินใจมากเกินไป ทาํให้ธุรกิจแนวใหม่ตอ้งปรับเปล่ียนมาเป็น แนวทางที่มุ่งที่
การตลาด (Marketing Concept) คือการสนองตอบสินคา้และบริการตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค โดยพนกังานขายเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคจะเป็นผูต้ดัสินใจ
เลือกสินคา้ดว้ยตนเอง ในขณะท่ีในการทาํธุรกิจเร่ิมมีการวิวฒันาการเปล่ียนแนวคิดท่ีธุรกิจตอ้ง
มุ่งตอบสนองลูกคา้ใหต้รงความตอ้งการแลว้ยงัตอ้งดูแลสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลจากสินคา้
และบริการนั้น หรือ แนวความคิดการตลาดและสังคม (Social and Marketing Concept)โดย
ธุรกิจนอกจากจะพยายามตอบสนองลูกคา้เป้าหมายด้วยสินคา้ท่ีตรงความตอ้งการของลูกคา้
แลว้สินคา้นั้นตอ้งไม่ทาํลายสังคมและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
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 จึงเห็นไดว้่าแนวคิดของธุรกิจในการใช้เคร่ืองมือทาํการตลาดก็มีการปรับเปล่ียนไป
เร่ือยๆ พร้อมๆ กบัแนวคิดทางการตลาดท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยั เพื่อสามารถแข่งขนัใน
ตลาดได้โดยเฉพาะเป็นการปรับตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้และบริการท่ี
ตอ้งการความรวดเร็วข้ึน รับรู้สารสนเทศไดต้ลอดเวลารวมถึงมีการใช้ขอ้มูลในการตดัสินใจ
มากข้ึนเช่นเดียวกับบทบาทของคนในองค์กรท่ีควรต้องมีการปรับปรุงพฒันาให้มีความ
เหมาะสมกบัแนวคิดของธุรกิจนั้นๆ และเป็นไปตามสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัเป็นส่ิงสําคญั 
โดยเฉพาะส่ือท่ีเป็นบุคคล คือ พนักงานขายของธุรกิจควรต้องทบทวนบทบาทหน้าท่ีท่ี
เปล่ียนไปในยุคท่ีธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิตอลทั้งการใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่ และระบบการทาํงาน
แนวทางใหม่เช่น จากเดิมบทบาทหน้าท่ีของพนกังานขาย ประกอบด้วยงานขายตรง (Direct 
Selling) ซ่ึงเป็นหน้าท่ีงานพื้นฐานของพนกังานขายคือ การเขา้พบลูกคา้และทาํการเสนอขาย 
สาธิตสินคา้ตลอดจนตอบคาํถามลูกคา้ท่ีตอ้งการการแนะนาํเก่ียวกบัสินคา้และบริการ แต่เม่ือ
ธุรกิจพฒันาเปล่ียนไป จึงทาํให้พนักงานขายต้องปรับปรุงพฒันาบทบาทการทาํงาน และ
เทคนิคการขายเหล่าน้ีด้วย ตลอดจนตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจ กบัสินคา้หรือบริการเพื่อ
นํามาเสนอกับผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบันท่ีมีความรอบรู้เร่ืองข้อมูลข่าวสารการซ้ือสินค้าและ
บริการไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สอบถามหรือติดต่อกบัพนกังานขายเท่านั้น ลูกคา้เร่ิมมีการหาขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูล และช่องทางส่ือต่างๆ นาํมาเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
และดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งทาํให้การแสวงหาขอ้มูลไดร้วดเร็ว
ข้ึน สะดวกข้ึนทาํให้การทาํงานในการเสนอขายสินคา้และบริการของพนกังานขายตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาในกระบวนการขายสินคา้ ซ่ึงเดิมในกระบวนการ
ขายของพนักงานขายไม่มีความซับซ้อนมากและไม่มีการแข่งขนัมากเท่าทุกวนัน้ีท่ีมีทั้งการ
แข่งขนัจากภายในประเทศและต่างประเทศ  ทาํให้บทบาทการทาํงานเช่นในกระบวนการขาย
ของพนกังานขายก็ตอ้งปรับเปล่ียนไปดว้ย ตวัอยา่งตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
ขั้นที ่1. การแสวงหาลูกค้า (Prospect for customers) 

การแสวงหาลูกค้าหรือผูค้าดหวงัท่ีเป็นลูกค้าในอนาคต ในปัจจุบนัการแสวงหาผู ้
คาดหวงัจะเป็นลูกคา้ในอนาคตซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรท่ีมีความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือ
บริการ พนกังานขายจะตอ้งปรับวธีิการคิดใหม่ในการให้ความสําคญักบัการแสวงหาผูค้าดหวงั
จะเป็นลูกคา้ในอนาคตขนาดของตลาดตอ้งมีขนาดใหญ่เพียงพอ และมีความสามารถในการซ้ือ
ได้ด้วยเป็นส่วนของงานในกระบวนการขายท่ีมีความสําคญั และพนักงานขายควรวางแผน
ขั้นตอนในการเลือกผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้เป้าหมายควรตอ้งทาํตามลาํดบั 
 1.ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้หรือผูค้าดหวงั (Prospect) ให้ชดัเจน
เป็นผูบ้ริโภค (Business to Customer : B2C) หรือลูกคา้ผูค้าดหวงัเป็นผูป้ระกอบการ(Business 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

781 

 

to Business : B2B) โดยผูค้าดหวงัท่ีจะเป็นลูกคา้ในอนาคต ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีสําคญั คือ มีความ
ต้องการในตัวสินค้าหรือบริการมีความสามารถในการซ้ือมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือมี
ความสามารถในการชําระค่าสินค้าหรือบริการสามารถเข้าถึงได้ และมีเวลาพบปะให้กับ
พนกังานขาย ซ่ึงการแสวงหาลูกคา้ผูค้าดหวงั พนกังานขายอาจไดร้ายช่ือของผูค้าดว่าจากงาน
แสดงสินคา้ นิทรรศการ สถาบนัการเงิน หน่วยงานของภาครัฐ จะเห็นไดว้า่จาํนวนลูกคา้หรือผู ้
คาดหวงัจะมีมากข้ึนหากพนกังานขายมีแนวทางการแสวงหาลูกคา้ท่ีชดัเจน 
 2.การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูค้าดหวงัจะเป็นลูกคา้ในอนาคต  พนกังาน
ขายตอ้งมีเทคนิคในการแสวงหาขอ้มูลคุณสมบติัของผูค้า้หวงัท่ีจะเป็นลูกคา้ดงักล่าว เช่น ถา้
ลูกคา้ผูค้าดหวงัเป็นผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการมุ่งเน้นไปท่ี ราคาขาย การผ่อนชาํระ 
การมีเครดิตในการซ้ือ ถา้ลูกคา้ผูค้าดหวงัเป็นองคก์รธุรกิจมีคุณสมบติัเนน้ไปท่ีการไดรั้บสินคา้
ตวัอย่าง การสาธิต การได้รับการประกนัสินคา้หากพนักงานขายสามารถทราบรายละเอียด
เก่ียวกับคุณสมบติัของผูค้าดหวงัท่ีจะเป็นลูกค้าในอนาคตมาก จะทาํให้การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของสินคา้ของบริษทักบัผูค้าดหวงันั้นมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 3.การเปรียบเทียบคุณสมบติัผูค้าดหวงักบัสินคา้ท่ีบริษทัคาดวา่มีความเหมาะสมกบัผู ้
คาดหวงัน้ี พนกังานขายตอ้งพิจารณาความตอ้งการของลูกคา้ผูค้าดหวงัมุ่งเน้นอะไรตอ้งการ
อะไร (what) กาํหนดคุณสมบติัสินคา้ (Product Attribute) เช่น รูปแบบ วตัถุดิบ คุณภาพ ความ
ปลอดภยั ความหลากหลาย การรับประกนั การบริการหลงัการขายอย่างไรบ้าง จากนั้นนํา
ขอ้มูลไปเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการของบริษทัตรงกบัความตอ้งการของผู ้
คาดหวงัหรือไม่ เพื่อนาํไปสู่ขั้นต่อไป 
ขั้นที ่2. การวางแผนวธีิการเข้าพบลูกค้า (Plan the approach) 
 พนกังานขายควรตอ้งมีการวางแผนการดาํเนินการก่อนการเสนอขายสินคา้และบริการ 
ซ่ึงการวางแผนเตรียมเขา้พบผูค้าดหวงัน้ีทาํใหพ้นกังานขายสร้างโอกาสในการขายไดสู้งข้ึน แต่
ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีพนักงานขายควรตอ้งให้ความสนใจและทบทวนอีกคร้ังให้ถูกตอ้ง เช่น ขอ้มูล
ส่วนตัวเก่ียวกับบุคคล (Personal Information) ประกอบด้วย  อายุ อาชีพ สถานท่ีทาํงาน 
ตาํแหน่งความรับผิดชอบ อุปนิสัยใจคอ  ฐานะทางสังคม  หรือถา้เป็นผูค้าดหวงัท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ในองค์กร ขอ้มูลในทางธุรกิจ (Business Information) ถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีพนกังานขายควร
ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน เช่น ประเภทธุรกิจของผูค้าดหวงั ระดับงานของผู ้
คาดหวงั อาํนาจตดัสินใจซ้ือจาํนวนพนักงาน ฐานะการเงิน ขนาดของธุรกิจ แผนการดาํเนิน
ธุรกิจ หรือการขยายงานในอนาคตปัญหาท่ีธุรกิจเคยประสบหรือกาํลงัประสบอยู่ยอดขายใน
อดีตและปัจจุบนันโยบายการซ้ือ การชาํระเงินงบประมาณ ปริมาณการสั่งซ้ือราคาท่ีเคยเสนอ
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ขาย และคาํแนะนาํท่ีผูค้าดหวงัเคยให้กบับริษทั พนกังานขายควรพยายามคน้หาขอ้มูลให้ได้
มากท่ีสุดก่อนท่ีจะเสนอขาย 
ขั้นที ่3. การเข้าพบ (Approach) 
 พนกังานขายท่ีดีควรสํารวจบุคลิกภาพของตนเองในการขายให้ เป็นพนักงานขายยุค
ใหม่ท่ีดี มีบุคลิกภาพดีมีความสุภาพเรียบร้อย สามารถสร้างความประทบัใจตลอดการเขา้พบ 
การสร้างภาพลกัษณ์ของพนักงานขายทั้งบุคลิกภายในและวิธีการนาํเสนอ การใช้อุปกรณ์
ประกอบการเสนอขาย ควรท่ีจะตอ้งช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้พนกังานขายและองคก์รดูมีระดบั
ข้ึน พนกังานขายสามารถนาํหลกัการSMART มาใช้เพื่อสร้างความสําเร็จให้กบัการเสนอขาย
นั้น คือ  

S = Specific คือ ตอ้งมัน่ใจเป้าหมายควรมีความชดัเจน เช่น กาํหนดเป้าหมายในการ
เข้าพบเพื่อเสนอขายโดยตรง หรือเพื่อแจ้งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ทราบ หรือเพื่อสร้าง
สัมพนัธภาพกบัผูค้าดหวงั  

M = Measuradle เป้าหมายขา้งตน้นั้นจะตอ้งวดัผลได ้เช่น ถา้เขา้พบเพื่อเสนอขาย
โดยตรงจะตอ้งสร้างยอดขายเท่าไร หรือผูค้าดหวงัไดรั้บประโยชน์มีความพอใจระดบัใด  

A = Attainable เป้าหมายท่ีพนกังานขายกาํหนดตอ้งทาํไดจ้ริง เช่น สามารถสร้าง
ยอดขายจากการเขา้พบไดรั้บการสั่งซ้ือในจาํนวนท่ีทางบริษทัสามารถผลิตขายได ้ 

R = Realistic คือ เป้าหมายตอ้งอยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริง เช่น การพูดคุยในคร้ังน้ีจะ
ใชเ้วลาในการเสนอขอ้มูลไม่เกิน 30 นาที หากผูค้าดหวงัไม่มีเวลาพนกังานขายตอ้งไม่ทาํให้ผู ้
คาดหวงัรู้สึกไม่สะดวก โดยหาช่องทางในการให้ขอ้มูลอ่ืน เช่น ส่งเอกสารทางออนไลน์ หรือ
ใชโ้ทรศพัทใ์หข้อ้มูลในภายหลงั และสุดทา้ย  

T = Timely คือ เป้าหมายท่ีพนกังานขายกาํหนดน้ีตอ้งมีการกาํหนดเวลาชดัเจนจะ
ดาํเนินการเม่ือไรเพื่อทาํใหก้ารทาํงานของพนกังานขายอยูใ่นกรอบเวลาท่ีเหมาะสมและควบคุม
ได้ และจากการกาํหนดหลักการทาํงานข้างต้นพนักงานควรมีการวางแผนก่อนการเขา้พบ
เพื่อให้การเขา้พบในแต่ละคร้ังมีโอกาสประสบความสําเร็จ นอกจากมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน
จากขั้นตอนก่อนหน้าน้ีแลว้ควรมีการนดัหมายการเขา้พบก่อนทุกคร้ังอาจใชโ้ทรศพัทห์รือส่ือ
ทางการตลาด เช่น อีเมล์ โดยคาํนึงถึงการรบกวนผูค้าดหวงัน้อยท่ีสุด และผูค้าดหวงัได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุด ดังนั้ นพนักงานขายจึงควรต้องมีหลักในการเข้าพบท่ีดี เช่น กําหนด
วตัถุประสงคใ์นการเขา้พบใหช้ดัเจน สอบถามความตอ้งการของผูค้าดหวงัการเร่ิมตน้เสนอขาย 
โดยระหว่างการเสนอขายสินค้าหรือบริการพนักงานขายควรสังเกตของความสนใจของผู ้
คาดหวงั ทั้งน้ีพนักงานขายท่ีมีความรู้และมีการฝึกอบรมมาอย่างดีจะตอ้งทราบเสมอว่าควร
กล่าวถึงประโยชน์ท่ีผูค้าดหวงัจะไดรั้บก่อนประเด็นอ่ืน  
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ขั้นที ่4. การเสนอขายและการสาธิต (Presentation and Demonstration) 
 ในขั้นตอนของการเสนอขายและการสาธิตสินคา้ ปกติแลว้พนกังานขายจะตอ้งทาํการ
เตรียมแผนการขายพร้อมอุปกรณ์สาธิตการขายสินค้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
รายละเอียดและวิธีการใชสิ้นคา้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด ตอ้งทาํให้ลูกคา้เป้าหมายมีความเช่ือใจ มัน่ใจ 
ในตวัผูน้าํเสนอ สินคา้ และตวับริษทั ทาํให้มีผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีน่าไวว้างใจ หากพิจารณาเป็น
ประเด็นท่ีจะทาํให้ลูกคา้เป้าหมายรู้สึกเช่ือถือ เช่น ตวัพนกังานขายตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
ตวัสินคา้ วตัถุประสงคก์ารใช ้เง่ือนไขราคาและการชาํระเงิน การส่งเสริมการขาย พฒันาการใช้
อุปกรณ์สมยัใหม่เช่น แทบ็เล็ต คลิปวดีิโออธิบายการใชง้านแทนการใชแ้ฟ้มเอกสาร ซ่ึงปัจจุบนั
ลูกคา้เป้าหมายนิยมให้นาํเสนอทั้งขอ้มูลรายละเอียดและภาพประกอบการอธิบายสินคา้ หรือ
เรียกวา่ อินโฟกราฟฟิค (Info graphic) ท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายนอกจากนั้นพนกังาน
ขายควรนาํเสนอการขายดว้ยการดาํเนินการแบบมีระดบัขั้นมากเป็นลาํดบัจนในท่ีสุดเป็นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้นัน่เอง หลกัการท่ีกล่าวถึงน้ี คือ AIDA Model และควรเป็นหลกัการแต่ละ
ประเด็นท่ีปรับใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอีกดว้ย เช่น  
 A (Attention) การท่ีพนกังานขายเอาใจใส่ทาํใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจอยากรับฟังขอ้มูล
สินค้าและบริการจากพนักงานขาย โดยพนักงานขายควรเลือกใช้การใช้โอกาส คาํพูดท่ี
เหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย แสดงว่าพนกังานขายตอ้งมีการวิเคราะห์ลูกคา้เป้าหมายก่อนวา่มี
พฤติกรรมการบริโภค หรือวิถีการใช้ชีวิต เพื่อสามารถพูดคุยและปรับลกัษณะการส่ือสารได้
ตรงและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายนั้นไดใ้นคร้ังแรกท่ีไดพ้บกบัลูกคา้เป้าหมายถือเป็นการสร้าง
ความประทบัใจ หลงัจากนั้นการปฏิบติัในลาํดบัต่อไปจะง่ายข้ึนนัน่คือ ทาํให้เกิดความสนใจ
สินคา้และบริการ 
 I (Interest) พนกังานขายควรกระตุน้ให้ลูกคา้เป้าหมายเกิดความสนใจในสินคา้และ
บริการโดยการพยายายามให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทราบถึงประโยชน์ของสินคา้หรือบริการท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บจากสินคา้ โดยในขั้นก่อนหนา้น้ีคือการเอาใจใส่ในลูกคา้และพนกังานขายไดมี้
การวิเคราะห์รายละเอียดพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายแล้ว มาถึงในขั้นน้ี
พนกังานขายตอ้งพยายามเพิ่มระดบัให้ลูกคา้เป้าหมายสนใจสินคา้และบริการโดยการให้ขอ้มูล
รายละเอียดของสินคา้และให้ทดลองใช้สินคา้ตวัอย่าง ได้ชม หรือได้ชิมสินคา้ดว้ยตวัลูกคา้
เป้าหมายเองถือเป็นการสร้างประสบการณ์การใชสิ้นคา้อีกดว้ยถา้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์จาก
การทดลองใชแ้ละขอ้มูลสินคา้ท่ีทาํใหพ้ึงพอใจก็จะนาํมาซ่ึงความตอ้งการสินคา้นั้น 

D (Desire) เม่ือพนกังานขายสร้างความตอ้งการสินคา้ให้เกิดข้ึนไดแ้ลว้ พนกังานขาย
ควรตอ้งแจง้ขอ้เสนอท่ีจะสามารถมอบกบัลูกคา้เป้าหมายได ้ทั้งท่ีเป็นขอ้เสนอทั้ง 2 แบบ คือ  
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แบบท่ี 1. ขอ้เสนอหลกั เช่น สินคา้และบริการจะสร้างประโยชน์ให้กบัลูกคา้เป้าหมาย
ไดอ้ยา่งคุม้ค่ากล่าวคือมีมูลค่าในสินคา้มากกวา่ราคาท่ีตอ้งจ่ายชาํระ ราคาสินคา้มีคุณภาพและมี
การปรับลดราคาพิเศษในช่วงเวลาท่ีกาํหนด  โดยมีระยะเวลาของขอ้เสนอในการซ้ือแต่ละคร้ัง
ตามท่ีกาํหนด ส่วนเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นแบบเงินสด หรือบตัรเครดิต หรือผ่อนชาํระเป็น
งวดๆ และยงัมีวธีิการลดความเส่ียงในการซ้ือ คือ การรับประกนัสินคา้ 

แบบท่ี 2. ขอ้เสนอท่ีเลือกได ้เช่นส่ิงจูงใจต่างๆ ของขวญัรางวลั ส่วนลดการซ้ือ หรือ 
ขอ้เสนอรวมกบัการซ้ือสินคา้อ่ืนๆ ของบริษทัให้ลูกคา้เป้าหมายเลือกได้ ทั้งน้ีพนกังานขายควร
คาํนึงส่ิงท่ีเสนอให้กับลูกค้านั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย จึงจะนําไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้

A (Action) การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของลูกคา้เป้าหมาย แสดงถึงการท่ี
พนกังานขายสามารถกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการแลว้ ในลาํดบัสุดทา้ยน้ีควรทาํให้ลูกคา้
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ซ่ึงพนกังานขายตอ้งสรุปและช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีสนองตอบความ
พึงพอใจใหลู้กคา้เป้าหมาย และมีคุณภาพ ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจ จนทาํ
ใหลู้กคา้เป้าหมายตอ้งการแลกเปล่ียนหรือตดัสินใจซ้ือสินคา้นัน่เอง 
ขั้นที ่5. การขจัดข้อโต้แย้ง (Overcoming Objections) 

 ในขั้นน้ีหากในขณะท่ีลูกคา้เป้าหมายอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตดัสินใจซ้ือและหากมี

คาํถามหรือประเด็นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความลงัเลใจ พนกังานขายควรตอ้งคน้หาปัญหาท่ีจะเป็นขอ้

โตแ้ยง้นั้นให้ได ้ พร้อมทั้งพยายามขจดัขอ้โตแ้ยง้ โดยการอธิบายช้ีแจงในประเด็นท่ีลูกคา้มี

ความขอ้งใจ ซ่ึงขอ้ขอ้งใจดงักล่าวบางทีก็เป็นขอ้กงัวลใจส่วนตวั เช่น ลูกคา้รู้สึกว่าครีมบาํรุง

ผิวหนา้ท่ีลูกคา้ใชอ้ยูมี่คุณภาพดีกว่าจนไม่มีอะไรมาเปล่ียนแปลงความรู้สึกได ้พนกังานขายก็

ตอ้งหาขอ้มูลท่ีชดัเจนแสดงถึงประสิทธิภาพของครีมบาํรุงผิวหนา้ท่ีเสนอขายให้วา่มีคุณสมบติั

พิเศษ กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพมีเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่อย่างไร มีงานวิจยัหรือ

สถาบนัตรวจสอบอย่างไร และมีใครท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนัของบริษทัท่ีใชค้รีมบาํรุงผิวหนา้น้ีอยู ่

ท่ีสําคญัทางบริษทัยินดีรับประกนัผลการใช้หากมีปัญหายินดีคืนเงิน เป็นตน้ หรือบางคร้ังขอ้

โตแ้ยง้อาจเกิดจากตวัสินคา้ท่ีเสนอขาย คือ ระดบัราคาบา้นท่ีสูงทาํให้ลูกคา้มีความรู้สึกชอบแต่

มีขอ้โตแ้ยง้ในดา้นราคาอาจไม่สามารถซ้ือบา้นหลงัน้ีได ้พนกังานขายตอ้งมีความสามารถใน

การให้ขอ้มูลขจดัขอ้โตแ้ยง้กรณีน้ี เช่น การให้ขอ้มูลท่ีเป็นอุปสรรคในวนัน้ีแต่สร้างโอกาสใน

วนัขา้งหน้า กล่าวคือ อุปสรรคของระดบัราคาบา้น 10 ลา้นบาทข้ึนไป ทางบริษทัมีนโยบาย

ช่วยเหลือลูกคา้ คือ ลดราคาเป็นเงินสดมูลค่า 200,000 บาท และหาแหล่งเงินทุนให้ลูกคา้
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สามารถกูไ้ด ้100 % ภายใตด้อกเบ้ียตํ่า ผ่อนชาํระไดน้านถึง 20 ปี และในอีก 5 ปีขา้งหน้า

บริเวณถนนดา้นหนา้โครงการจะมีรถไฟฟ้าวิง่ผา่นส่งผลดีกบัโครงการและผูอ้าศยัในดา้นความ

สะดวกสบายในอนาคต 

ขั้นที ่6. การปิดการขาย (Close the sale) 

 ในปัจจุบนัการแข่งขนัในการขายสินคา้โดยพนกังานขายมีสูง ดงันั้นการปิดการขายถือ

เป็นขั้นตอนท่ีไม่ง่ายนกั พนักงานขายจึงตอ้งวิเคราะห์ว่าลูกคา้ท่ีได้เสนอขายสินคา้น้ีควรใช้

วธีิการปิดการขายอยา่งไร เช่นพนกังานขายยุคใหม่อาจใชก้ารเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็น

ของพนกังานขายเอง คือถา้พนกังานขายเป็นผูท่ี้กาํลงัมองหาสินคา้ประเภทน้ีอยูคิ่ดวา่เป็นสินคา้

ท่ีดีคุม้ค่ากบัการจ่ายและมีโอกาสขายต่อในอนาคตท่ีราคาสูงกว่าขณะน้ีอยา่งนอ้ย 3 เท่า และท่ี

สาํคญัโครงการน้ีเหลือเพียง 2 ยนิูตเท่านั้น หรือวนัน้ีเป็นวนัท่ีทางโครงการให้สิทธิพิเศษ พร้อม

ทั้งช้ีแนะต่อไปว่าลูกคา้เป้าหมายจะไดสิ้ทธิเลือกก่อนลูกคา้อ่ืน และไม่ควรปล่อยระยะเวลาใน

การขายนานเกินไป พนกังานขายควรสรุปเสนอแผนการซ้ือให้ลูกคา้เป้าหมายเลือกเลย เช่น ถา้

เป็นบา้นแบบ A ราคาขาย 10 ลา้นบาท ส่วนลด 200,000 บาท ยื่นกูส้ถาบนัการเงินได ้100% 

ผอ่นชาํระไดน้าน 20 ปี เดือนละ 25,000 บาท หรือ บา้นแบบ B ราคาขาย 12 ลา้นบาท ส่วนลด 

250,000 บาทพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ยืน่กูส้ถาบนัการเงินได ้100% ผอ่นชาํระ 20 ปี เดือนละ 30,000 

บาท เป็นตน้ 

ขั้นที ่7. การบริการหลงัการขายและรักษาความสัมพนัธ์ (After-service and Maintenance) 

 พนักงานขายยุคใหม่ต้องให้ความสําคญักับการบริการหลังการขายและการรักษา

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ภายหลงัจากซ้ือสินคา้และบริการไปเรียบร้อยแลว้ เพราะถือเป็นหลกั

สาํคญัในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้อีกระดบัหน่ึงโดยเฉพาะการขายสินคา้ท่ีมีราคาสูง

การบริการหลงัการขายจะส่งผลดีกบัลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้จะมีโอกาสซ้ือสินคา้ซํ้ าเพิ่มข้ึนและ

แนะนาํลูกคา้รายใหม่ให้ซ้ือสินคา้และบริการอีกดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัการเลือกเทคนิคการบริการ

หลงัการขายไปยงัลูกคา้นั้นมีหลายแบบทั้งแบบทางตรงและทางออ้ม เช่น 

 แบบทางตรง พนกังานขายจะใชก้ารเยี่ยมลูกคา้ภายหลงัท่ีซ้ือสินคา้ไปแลว้โดยการไป

พบท่ีบา้นหรือท่ีทาํงานซ่ึงตอ้งใช้เวลาและค่าใชจ่้าย หรือใชก้ารเยี่ยมโดยใชโ้ทรศพัทส์อบถาม

ความพึงพอใจการใช้งานของสินค้าและปัญหาในการใช้สินค้าซ่ึงเป็นวิธีทําท่ีสะดวก

ประหยดัเวลาในการเดินทางและค่าใชจ่้าย 
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 แบบทางอ้อม พนักงานขายจะใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์แทนการไปให้บริการด้วย

ตนเอง เช่น การใชจ้ดหมายตรงส่งสอบถามการใชง้านของสินคา้นั้น หรือหากปัจจุบนัพนกังาน

ขายอาจใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่เช่น ไลน์ (LINE) เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีผสมผสานสามารถส่ง

ขอ้ความ รูปภาพ หรือจะโทรศพัท์คุยกนัแบบไดย้ินเสียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นอีกรูปแบบ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สําหรับติดต่อสอบถามลูกคา้ถึงการใช้งาน ปัญหาการใช้งาน หรือ

สาํหรับไวใ้หลู้กคา้ติดต่อกรณีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  

 สําหรับการรักษาความสัมพนัธ์กับลูกคา้เป็นอย่างหน่ึงท่ีสําคญัในการทาํการตลาด

ระยะยาว ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการสร้างความสัมพนัธ์ รักษาความสัมพนัธ์และจะพฒันากลายเป็น

ความผูกพนั การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้(Customer Relationship Management) ท่ีดีจะ

เกิดข้ึนเม่ือสินคา้และบริการท่ีเสนอขายไปให้กบัลูกคา้เป้าหมายตอ้งตรงตามความตอ้งการจน

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ นาํไปสู่ความประทบัใจจากการมีประสบการณ์ (Customer Experience 

Management) ท่ีดีจากการใช้สินคา้และบริการนั้น และจะนาํไปสู่ความรู้สึกผกูพนั (Customer 

Engagement) ท่ีไดรั้บประสบการณ์จากการใช้สินคา้ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และสินคา้นั้นตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้จริง หลงัจากส่ิงท่ีพนกังานขายให้บริการและรักษาความสัมพนัธ์จน

กลายเป็นความผกูพนัในอนาคตไดอี้กดว้ย 

ขั้นที ่8. การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย 

 การประเมินประสิทธิภาพของพนกังานขายในยคุปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัเช่นกนั เป็น
การสะทอ้นการทาํงานของพนกังานขายท่ีควรทาํทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพราะหลาย
องคก์รท่ีพนกังานขายเสนอขายสินคา้และบริการบรรลุผลในเชิงปริมาณกล่าวคือ พนกังานขาย
สามารถสร้างยอดจาํหน่ายสินคา้และบริการไดสู้ง แต่อาจไดรั้บการสะทอ้นเร่ืองคุณภาพการ
ขายท่ีไม่ดีมากเพราะยอดจาํหน่ายท่ีสูงอาจเกิดจากการหลอกลวงลูกคา้ดงันั้นองคก์รควรทาํการ
ประเมินประสิทธิภาพของพนกังานขายทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 8.1 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงปริมาณ 
 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงปริมาณ พิจารณาจากจาํนวนยอดขายท่ี
ลูกคา้ใหม่สั่งซ้ือ เปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีพนกังานขายใชใ้นการเขา้พบเสนอขายมี
จาํนวนแตกต่างกนัอยา่งไรและพิจารณาจาํนวนลูกคา้เก่าท่ีมีการซ้ือซํ้ ามีจาํนวนมากนอ้ยเพียงใด
ซ่ึงการมีลูกคา้ใหม่และลูกคา้เก่าซ้ือซํ้ าสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพพนกังานขายไดด้ว้ย 
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 8.2 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงคุณภาพ 
 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงคุณภาพ พิจารณาจากการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คุณภาพการสร้างประสบการณ์ให้กบัลูกคา้ และการสร้างความผูกพนั

กับลูกค้า ทั้ งน้ีองค์กรสามารถพิจารณาจากความรู้ความชํานาญของพนักงานขาย  การ

ปฏิบติัการในกระบวนการขายในทุกๆขั้นตอน ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ทั้งท่ีเป็นคาํติและคาํ

ชมเชย 

 นอกจากงานขายตรง (Direct Selling) ท่ีผ่านกระบวนการขายในขั้นต่างๆท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้น้ีพนกังานขายในยคุธุรกิจดิจิทอลจะตอ้งสามารถทาํงานนอกเหนือจากการขายปกติ นัน่

คือการแสวงหาขอ้มูลจากตลาดเป้าหมายหรือลูกค้าทุกคร้ังท่ีมีการเสนอขายหรือทุกคร้ังท่ี

ตอ้งการวางแผนการขาย หรือท่ีเรียกวา่การสํารวจตลาดหรือวิจยัตลาด (Market Research) เป็น

งานของพนกังานขายท่ีควรจะนาํขอ้มูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ลูกคา้และวางแผนตอบสนอง

ความตอ้งการให้กบัลูกคา้เป้าหมายโดยการทาํวิจยัตลาดบางบริษทัจะมีการมอบหมายให้ฝ่าย

วิจัยหรือจ้างบริษัทภายนอกจัดทาํให้ แต่บางบริษัทจะมอบหมายให้พนักงานขายทาํวิจัย

นอกเหนือจากการขายแบบเดิมเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเทคนิคการทาํวิจยัและวิธีการทาํวิจยัมีหลาย

แบบทั้งท่ีเป็นแบบรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ(Quantitative information) และเชิงขอ้มูลคุณภาพ 

(qualitative information) หากองคก์รจะมอบหมายให้พนกังานขายทาํการสํารวจตลาดหรือวิจยั

ตลาด ต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานขายมีความรู้และเข้าใจการทาํก่อนมอบหมายให้ไป

ดาํเนินการ เช่น ถา้ตอ้งการทราบสถานการณ์ทางการตลาด หรือการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือ

ตอ้งการวดัความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการของบริษทัอยู่ในระดบัดีเพียงใด บริษทัตอ้งการ

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ได้อาจเลือก วิจัยเชิงปริมาณโดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามตอบคาํถามชุดเดียวกนั และจาํนวนการถามควรมีจาํนวนมากพอท่ีจะเช่ือถือได ้

ซ่ึงการสอบถามอาจใชแ้บบสอบถามให้ตอบ หรือให้ลูกคา้ส่งแบบสอบถามกลบัทางไปรษณีย ์

หรือสอบถามทางอีเมล์ และเว็บไซด์ อีกแบบหน่ึง คือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะได้ข้อมูล

รายละเอียดอีกแบบหน่ึง กล่าวคือนอกจากจะทราบพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้แลว้ ยงัจะทราบ

ขอ้มูลเชิงลึกไดอี้กวา่ทาํไมลูกคา้จึงตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นเพราะเหตุใด สําหรับการ

วิจยัเชิงคุณภาพนั้นไม่มีคาํถามตายตวั มีเพียงแนวทางการถามแบบเจาะลึก โดยการพูดคุยหรือ

สัมภาษณ์แบบรายบุคคล หรือการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย พนกังานขายจะตอ้งทาํการถามและนาํ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

788 

 

คาํตอบมาสรุปรวบรวม ขอ้มูลท่ีได้รับจะเป็นไปตามความคิดและและความรู้สึกของผูต้อบ

คาํถามซ่ึงคาํตอบจากการวิจยัเชิงคุณภาพอาจมีความแตกต่างไม่เหมือนการวิจยัเชิงปริมาณใน

บางบริษทัจึงใช้ทั้งสองแบบผสมผสานกนัและสามารถทาํการสํารวจตลาดหรือวิจยัตลาดใน

ขั้นตอนของการเสนอขายก็ได ้

 อยา่งไรก็ดีในการทาํสาํรวจหรือวจิยัตลาดทั้งท่ีเป็นแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น  

พนกังานขายผูซ่ึ้งไดรั้บงานใหเ้ป็นผูด้าํเนินการทาํวิจยัหรือสํารวจตลาด จะตอ้งทราบและเขา้ใจ

ส่ิงท่ีจะตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งชดัเจนในประเด็นต่างๆ ท่ีสาํคญั คือ  

 1. การกาํหนดปัญหาของบริษทัท่ีตอ้งทาํวจิยัคืออะไร  

 2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการทาํวจิยัหรือสาํรวจตลาดเพื่อตอ้งการทราบอะไรบา้ง 

 3. การออกแบบวิธีการทาํวิจยัแบบเชิงปริมาณหรือแบบเชิงคุณภาพและใช้เคร่ืองมือ

อะไรในการวจิยั 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบคาํถาม ซ่ึงผูต้อบคาํถามอาจเป็น

ลูกคา้เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา     

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีรวบรวมมาไดถ้า้เป็นวิจยัเชิงปริมาณส่วนมากจะใชส้ถิติเขา้มา

ช่วยวเิคราะห์ แต่ถา้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการพูดคุยสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคล

หรือแบบกลุ่มย่อย จะถูกนาํไปแยกสังเคราะห์ คดัเลือก และนาํมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อ

นาํไปสรุปผล 

 6. การสรุปผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ทราบคาํตอบของปัญหาในช่วงตน้ท่ี

บริษทักาํหนดนั้น 

 จากการสํารวจหรือวิจยัตลาดแล้วมีรายละเอียดอย่างไร  เพื่อบริษทัจะได้นําขอ้มูล

สาํคญัน้ีไปใช ้

บทสรุป 
 จากบทความขา้งตน้จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ บทบาทพนกังานขายขององคก์รในยุคดิจิตอล
นั้นมีขอบเขตการทาํงานท่ีกวา้งข้ึน เป็นระบบการทาํงานตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีในการทาํงาน
มากข้ึน ดงันั้น ส่ิงสําคญัในการทาํให้บทบาทพนักงานขายเป็นไปตามแนวทางขา้งตน้ คือ 
พนกังานขายตอ้งเปิดใจรับการเปล่ียนแปลงรวมถึงมีความพร้อมในการปรับเปล่ียน สามารถ
พฒันาตนเองใหท้าํงานในบทบาทท่ีสาํคญัน้ีอยา่งไรก็ดีหากนโยบายการพฒันาขององคก์รมีการ
ขยายเติบโตกา้วสู่ยคุท่ีไร้พรมแดน ตอบรับการปรับตวัเตรียมความพร้อมหลงัการเปิดประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC) และยงัมีแนวทางกา้วเขา้สู่ยุค
ดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ องคก์รตอ้งมีการวางกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจในยุคดิจิตอลดว้ยกล
ยทุธ์ท่ีหลากหลายดว้ยแนวคิดการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดสมยัใหม่ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่
บุคคล คือ ส่ือต่างๆทั้งส่ือแบบเก่า(Traditional Media) และส่ือแบบใหม่ (New Media) 
ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นบุคคล นั่นคือ พนักงานขาย โดยเฉพาะตอ้งเป็นพนกังานขาย
สมยัใหม่ในยคุดิจิตอลท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 
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แนวทางการพฒันาบุคลากรจากแนวคิด Competency สู่ RSU Skills 
อ.อภิรัฐ  ศิริวงษ ์1  

                                         ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบนัการนาํแนวคิด Competency ไปใช้ในองค์การโดยเฉพาะด้านการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บความนิยมมากข้ึน ทาํให้หลายองคก์ารมีการปรับตวัเพื่อให้ทนักบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน องค์การจึงต้องการคนท่ีมีความสามารถในการทํางาน เพราะ
ความสามารถขององค์การมีผลมาจากความสามารถของคนท่ีอยู่ในองค์การนั้นๆ คนจึงเป็น
ทรัพยากรสาํคญัท่ีจะมีบทบาทต่อการนาํพาองคก์ารให้สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนได้ องค์การจึงตอ้งการคนท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเป็นตวั
ขับเคล่ือนและผลักดันให้องค์การสร้างองค์ความรู้ของตนเอง และเป็นองค์การท่ี มี
ประสิทธิภาพสูง โดยการมุ่งให้ความสําคญักบัความสามารถของคนเป็นหลกั ซ่ึงบทความน้ีได้
นาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบั Competency ทั้งในเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบั Competency และการนาํ 
Competency มาใช้ในองค์การโดยนาํการดาํเนินการเร่ืองสมรรถนะของมหาวิทยาลยัรังสิตมา
เป็นกรณีศึกษา 
ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ 
 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเขา้สู่ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based 
Economy)ซ่ึงใช้ความรู้เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกั เพื่อสร้างความสําเร็จและความสามารถในการ
แข่งขัน  ส่งผลให้องค์การต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อความอยู่ รอด 
(Marquard,2002) โดยพบว่าสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Asset) จะช่วยสร้างให้เกิด
คุณค่า และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Kaplan & Norton,2003) ซ่ึงถือเป็นทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) ขององค์การ ดังนั้น การพฒันาศกัยภาพขององค์การเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการบริหารจดัการทรัพยากรในรูปของความรู้ 
องคก์ารท่ีมีความรู้ท่ีดีท่ีสุดและสามารถใชค้วามรู้นั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงจะเป็น
องค์การท่ีประสบความสําเร็จ มีความได้เปรียบทางการแข่งขนั และยงัพฒันาศกัยภาพของ
องคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ,2548) 
 

 
__________________________________________ 
 1 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ การท่ีองคก์รสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูส่ร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกคา้ไดม้ากกวา่คู่แข่ง เป้าหมายของการบริหารกลยุทธ์ขององคก์าร ก็คือ การสร้างและ
รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขนัของตน อย่างไรก็ดี องค์กรท่ีประสบความสําเร็จในการ
รักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัตอ้งมีความสามารถในการสร้าง “คุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนให้แก่
ลูกคา้” เหนือคู่แข่งอยูต่ลอดเวลา โดยการท่ีจะทาํให้ประสบความสําเร็จดงักล่าวไดน้ั้นมีผลมา
จาก “คน” หรือมาจาก “พนักงาน” ขององค์การเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ,2550) 
 การแข่งขนัขององค์กรในโลกยุคปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนจากการแข่งขนัดา้นเงินทุนมาเป็น
การแข่งขนัในเร่ือง “คนท่ีอยูใ่นองคก์าร” เน่ืองจากเงินทุนเป็นส่ิงท่ีหาไดง่้าย ต่างจาก “บุคลากร
ท่ีมีศกัยภาพ” ท่ีคู่แข่งจะสร้างเลียนแบบไม่ไดง่้ายๆ และเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลา การท่ีองคก์ารนาํ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชอ้าจสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องคก์รได ้
แต่ประโยชน์ของเทคโนโลยีก็ยงัน้อยกว่า “พนกังาน” ขององค์การ ท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลาได ้(Williams,2010) ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยี
ไม่มีความยืดหยุน่เท่า “มนุษย”์ ดงันั้น จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่ความสําเร็จขององคก์รในยุคปัจจุบนั 
ล้วนมาจากการจดัการทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การ ดงันั้น การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั จึงจาํเป็นตอ้งปรับให้สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ องค์กรในยุคแห่งการแข่งขนัน้ีตอ้งเน้น
การลงทุนไปท่ีการพฒันา ”ความรู้ความสามารถ” ของพนกังานภายในองคก์าร เพื่อให้สามารถ
ทาํงานไดต้ามเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีองคก์ารกาํหนดข้ึน 
 Sveiby (2001) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ การสร้างคุณค่าจากสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ไดน้ั้น สามารถ
ทาํไดโ้ดยใชห้ลกัการของการจดัการความรู้ ซ่ึงความรู้ส่วนใหญ่ขององคก์ารเกิดข้ึนมาจากคน 
(เดชา เดชะวฒันไพศาล, 2543) องค์การในปัจจุบนัจึงให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนุษยห์รือ
ทุนมนุษย ์(Human Capital) ซ่ึงจดัเป็นทุนทางปัญญาและตน้กาํเนิดของทุนความรู้ในองคก์าร 
ซ่ึงเป็นรากฐานสําคญัท่ีเป็นปัจจยัในการช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์การ นาํพา
องค์การไปสู่ความสําเร็จและสามารถแข่งขนัได้ (อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ,2543) ในแง่ของการ
บริหารองคก์ารถือว่าความรู้และสมรรถนะของบุคลากรมีความสําคญัในเชิงกลยุทธ์ท่ีองคก์าร
ต้องพัฒนา ดังนั้ น การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับองค์การยุคปัจจุบัน คือ การแปลง
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นสินทรัพยท์างปัญญา ซ่ึงเกิดจากทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูง ใน
ปัจจุบนัการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลจึงพิจารณากนัท่ีคุณค่าในตวับุคคล ซ่ึงประเมินไดจ้าก 
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองคก์าร 
แนวคิดสมรรถนะ (Competency) 
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 McCleland (อา้งถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท,์2549) ไดเ้ร่ิมศึกษาเก่ียวกบั Competency 
โดยเขาเช่ือว่าการทดสอบทางด้านสติปัญญาจะถูกแทนท่ีด้วยการทดสอบขีดความสามารถ 
เพราะการวดัความฉลาดท่ีผา่นมาในอดีตนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ความสําเร็จของคน 
ซ่ึงเราสามารถอธิบายประเด็นดงักล่าวด้วยปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนในองค์การต่างๆ ท่ีมีคนอยู่
หลายประเภท ทั้งคนท่ีสร้างคุณค่าให้กบัองค์การ และคนท่ีมีความสามารถแต่ไม่ได้สร้าง
ประโยชน์กับองค์การ ซ่ึงเราสามารถแบ่งประเภทของบุคลากรในองค์การ โดยนํามิติของ
ความสามารถและมิติของแรงจูงใจในตวับุคคลมาใชใ้นการจาํแนก ผลท่ีไดคื้อเราสามารถแยก
คนในองคก์ารออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี 1 : คนท่ีมีความสามารถ และมีแรงจูงใจในการทาํงาน คือ ลกัษณะคนท่ี
ทาํงานได ้และอยากทาํงาน จดัเป็นคนประเภทท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์าร 
 ประเภทท่ี 2 : คนท่ีมีความสามารถ แต่ไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน คือ ลกัษณะคนท่ี
ทาํงานได ้แต่ไม่อยากทาํงาน 
 ประเภทท่ี 3 : คนท่ีไม่มีความสามารถ แต่มีแรงจูงใจในการทาํงาน คือ ลกัษณะคนท่ี
ทาํงานไม่ได ้แต่อยากทาํ 
 ประเภทท่ี 4 : คนท่ีไม่มีความสามารถ และไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน เป็นคนท่ีไม่มี
ประโยชน์ แต่ยงัไม่สร้างปัญหา 
 จากการแบ่งประเภทของคนในองคก์ารตามแนวคิดขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า บุคลากรท่ีมี
ประโยชน์ต่อองค์การ คือ คนท่ีมีความสามารถและมีแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเร่ืองทุนมนุษยข์อง Ulrich ท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) 
จะตอ้งประกอบดว้ย การเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ (Competence) และเป็นคนท่ีมีความทุ่มเท
ต่อภาระหนา้ท่ี (Commitment)  
Human Capital  =  Competence  x  Commitment  (Ulrich อา้งถึงใน ศ.ดร.บุญทนั ดอกไธสง
,2551) 
ความหมายของ Competency 

Competency เป็นคาํท่ีองคก์ารและนกัวชิาการต่างเรียกเป็นภาษาไทยท่ีแตกต่างกนั เช่น 
ขีดความสามารถ สมรรถนะ ศกัยภาพ หรือพฤติกรรม ถึงแมจ้ะมีคาํท่ีใชเ้รียกแตกต่างกนัแต่อยู่
ภายใต้แนวคิดเดียวกัน โดยคาํจาํกัดความของ Competency มีผูท่ี้ได้ให้ความหมายไวอ้ย่าง
หลากหลาย เช่น Green (1999) ไดอ้ธิบายว่า Competency เป็นคาํบรรยายท่ีเขียนข้ึนเพื่อให้
สามารถนาํมาวดัลกัษณะนิสัยการทาํงาน (Work Habits) และทกัษะของบุคคล (Personal Skills) 
ท่ีใชใ้นการทาํงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์หรือ Boyatzis ไดอ้ธิบายถึง Competency วา่คือ 
คุณลกัษณะท่ีอยู่ภายในของแต่ละบุคคล คุณลกัษณะน้ีหมายถึง แรงขบั (Motive) บุคลิกท่ี
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ค่อนขา้งถาวร (Trait) ทกัษะ (Skill) บทบาททางสังคม(Social Role) หรือการรับรู้ตนเอง  
(Aspect of One’s Self Image) หรือองคค์วามรู้ (A Body of Knowledge) ท่ีบุคคลตอ้งนาํมาใช้
ในการทาํงาน (Boyatzis อา้งถึงใน สกล บุญสิน,2551) นัน่หมายความว่า ความสามารถของ
บุคคลในการทาํงานไม่ใช่เพียงแค่ความรู้และทกัษะเท่านั้น แต่รวมถึงแรงขบั คุณลักษณะ 
บทบาททางสังคม ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคคลมากกวา่ 
 ต่อมา McClelland (อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ,2549) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของ 
Competency ว่าหมายถึง บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงผลกัดนัให้ตวับุคคลคนนั้น
สร้างผลการปฏิบติังานท่ีดี สอดคลอ้งกบั Spencer & Spencer (1993) ท่ีให้ความหมายของ 
Competency ไวว้่า คุณลกัษณะท่ีอยู่ภายในของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทาํให้บุคคลผูน้ั้นมีผล
การปฏิบติังานสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Spencer & Spencer,1993 

ณรงคว์ิทย ์แสงทอง ไดร้วบรวมและสรุปความหมายของ  Competency ไวว้า่ หมายถึง 
กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หรือ
เรียกวา่ KSAs ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจากพฤติกรรมในการทาํงานท่ีแสดงออกมาของแต่ละบุคคลท่ี
เราสามารถวดัและสามารถสังเกตเห็นได้ (ณรงค์วิทย์ แสงทอง,2547) ซ่ึง  Spencer & 
Spencer,1993 แบ่งคุณลกัษณะของบุคคลออกเป็น 5 คุณลกัษณะดว้ยกนั คือ 
 1.แรงขบั (Motive) คือ ส่ิงท่ีกระตุน้ให้คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ส่ิงท่ีจะผลกั 
ช้ีทาง และเลือกท่ีจะใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

คุณลกัษณะภายในของบุคคล 
(Motive Trait and Self-Concept) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

ผลการปฏิบติังาน 
(Performance) 
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 2.คุณลกัษณะ (Traits) เป็นทั้งคุณลกัษณะทางกายภาพและคุณลกัษณะ 
 3.การรับรู้ดว้ยตวัเอง (Self Concept) ประกอบดว้ย ทศันคติ ค่านิยม และภาพลกัษณ์ท่ี
แต่ละคนรับรู้ 
 4.ความรู้ (Knowledge) เป็นขอ้มูลท่ีคนแต่ละคนสะสมเอาไว ้
 5.ทกัษะ (Skills) ความสามารถในการทาํงาน ทั้งทกัษะทางกายและทกัษะทางความคิด 
 จากความหมายของ Competency ท่ีรวบรวมมาจะเห็นได้ว่ามีผูใ้ห้ความหมายท่ี
หลากหลาย ซ่ึงผูเ้ขียนขอนาํความหมายของ Competency ท่ีวา่ หมายถึง “ความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skills) ซ่ึงเป็นคุณสมบติัภายนอก และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ซ่ึงเป็น
คุณสมบติัภายใน กบัแนวคิดการแบ่งคุณลกัษณะของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วนของ Spencer & 
Spencer (1993) มาอธิบาย โดยใช้แนวคิดภูเขานํ้ าแข็ง (Iceberg) มาประกอบการอธิบาย ดงัน้ี 
กอ้นภูเขานํ้ าแข็งท่ีลอยอยู่ในนํ้ านั้น ถ้าเรามองดูจะพบว่า กอ้นภูเขานํ้ าแข็งดงักล่าวจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือนํ้าและส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ า 

- ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือนํ้ า เป็นส่วนท่ีเรามองเห็นหรือสังเกตเห็นไดง่้าย ซ่ึงหมายถึง 
คุณลกัษณะเร่ืองความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills)  โดยในส่วนน้ีมีขนาด
ประมาณ 10-20% ของภูเขานํ้ าแข็งทั้งหมด นัน่หมายความว่า ถา้เราพิจารณาคน
จากความรู้และทกัษะ เราจะรู้จกัคน ๆ นั้นไดไ้ม่เกิน 20% จากท่ีเขาเป็น 

- ส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ า เป็นส่วนท่ีมองเห็นไดย้าก ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาหรือพฒันา 
ซ่ึงหมายถึง คุณลกัษณะภายในของบุคคล (Attributes) ท่ีประกอบไปดว้ย แรงขบั 
(Motive) คุณลกัษณะ (Trait) การรับรู้ดว้ยตนเอง (Self Concept) ในส่วนน้ีมีขนาด
ประมาณ 80-90% ของภูเขานํ้ าแข็งทั้งหมด นัน่หมายความวา่ คุณลกัษณะในส่วน
น้ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกวา่ 

 ดงันั้น Competency ก็คือ ภูเขานํ้ าแข็งทั้งก้อนท่ีลอยอยู่ในนํ้ า แต่ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน (ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือนํ้ าและส่วนท่ีจมอยู่ใตน้ํ้ า) การศึกษาเร่ืองสมรรถนะของคนจึงตอ้ง
ศึกษาทั้ง 2 ส่วน โดยส่วนท่ีตอ้งให้ความสําคญัคือ คุณลกัษณะภายในตวับุคคล (Attributes) 
เพราะส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงานท่ีมีสัมฤทธิผล แนวคิดเร่ือง Competency จึงเป็นเหมือน
การปฏิวติัและเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการวดัและทาํนายผลการปฏิบติังาน (Lawler,1994) 
การน า Competency มาใช้ในองค์การ 
 องคก์ารสามารถนาํ Competency ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ด ้เช่น การสรร
หา (Recruitment) และการคดัเลือกบุคลากร (Selection) ซ่ึงจะเป็นแนวทางช่วยให้องค์การ
สามารถคดัเลือกบุคลากรเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ทั้งน้ีปัญหาดา้นการเลือกคนเขา้ทาํงานท่ีองคก์ารมกัประสบก็คือ การเลือกไม่ถูกคน-เลือกคนไม่
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ถูก ลกัษณะของปัญหาคือไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่ควรเลือกใครเขา้ทาํงาน และคนท่ีตดัสินใจ
เลือกเขา้มาไม่สามารถทาํงานไดต้ามมาตรฐานท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเป็นเพราะการคดัเลือกส่วนใหญ่
มกัจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ท่ีต้องใช้ในการทาํงาน ผูค้ ัดเลือกมักจะตดัสินใจจากวุฒิ
การศึกษา ผลการเรียน หรือทดสอบทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นการตดัสินใจท่ี
ไม่ไดน้าํเอาคุณลกัษณะภายในมาใชใ้นการพิจารณา 
 Competency ยงัสามารถใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development) เพื่อคน้หาความจาํเป็นในการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานเป็นรายบุคคล 
นอกจากน้ี Competency ยงัจะช่วยกาํหนดทิศทางในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของ
องค์การให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ขององคก์ารมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้
องค์การสามารถพฒันาบุคลากรไดต้รงตามเป้าหมาย ประหยดัเวลา และคุม้ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน การนาํสมรรถนะมาใช้ในงานการพฒันาทรัพยากรบุคคลถือว่าทาํให้งานดา้นพฒันา
ทรัพยากรบุคคลมีคุณค่า มีทิศทางท่ีถูกตอ้ง ไม่ตอ้งพฒันากนัแบบไร้ทิศทางอย่างในอดีตอีก
ต่อไป (ดร.อภิชยั ศรีเมือง,2551) และสามารถใช ้Competency ในการวางแผนความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพ (Career Planning) ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คลากรเห็นโอกาสความกา้วหนา้ของตน ซ่ึงจะช่วย
ให้องค์การสามารถรักษาคนเก่งและคนดีไวก้ับองค์การได้ รวมทั้ งการนําไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงจะช่วยให้องค์การมีความแม่นยาํในการประเมินผลงานของ
พนกังานมากข้ึน เพราะจะไม่ประเมินเพียงในส่วนของความรู้และทกัษะเท่านั้น แต่ยงัลงลึกไป
ถึงพฤติกรรม คุณลกัษณะส่วนบุคคล และแรงขบัของแต่ละคนอีกดว้ย  
 การนาํ Competency มาใชใ้นองคก์าร มกัจะแบ่งการกาํหนด Competency ออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 
 1.สมรรถนะหลกั (Core Competency) เป็นทกัษะ ความรู้ และพฤติกรรมท่ีจาํเป็นใน
การทาํงานให้ประสบความสําเร็จ เป็นความสามารถสําหรับทุกคนทุกตาํแหน่งในองคก์ารตอ้ง
มีหรือควรไดรั้บการพฒันา 
 2.สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) เป็นความสามารถในการ
บริหารงาน ไม่วา่จะเป็นความรู้ ทกัษะหรือพฤติกรรมท่ีหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้ง
ใชใ้นการทาํงาน 
 3.สมรรถนะประจาํตาํแหน่งงาน (Functional Competency) เป็นความสามารถตาม
ตาํแหน่งงานท่ีครอบคลุมทกัษะหลกัท่ีจาํเป็นในการทาํงาน โดยองคก์ารตอ้งมีการวิเคราะห์และ
กาํหนดความสามารถของพนกังานตาํแหน่งต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นองคก์าร 
 สมรรถนะของบุคคลประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ และลกัษณะสําคญัอ่ืน ๆ (Spencer & 
Spencer,1993) อนัเป็นองคร์วมท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนองคก์ารให้ประสบผลสําเร็จ กลยุทธ์ในการ
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แข่งขนัขององค์การและความสามารถท่ีจะบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนได ้
ข้ึนอยู่กบัการสร้างและใชส้มรรถนะหลกั (Core Competency) ขององค์การ อนัเป็นรากฐาน
ของความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Prahalad & Hamel,1990) ดงันั้น ในการบริหารจดัการ
องค์การสมยัใหม่ แต่ละองค์การจาํเป็นจะตอ้งคน้หาสมรรถนะหลกั อนัถือเป็นการพฒันาทุน
ทางปัญญาสําหรับองค์การ เพื่อให้สามารถนาํไปใชใ้นการสร้างหรือก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และ
ช่วยสร้างความสาํเร็จ รวมถึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 สมรรถนะหลกั (Core Competency) เป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้พนกังานทุกคนตอ้งมี 
และเม่ือพนกังานทุกคนปฏิบติัเหมือนกนัพฤติกรรมเหล่านั้นจะกลายเป็นวฒันธรรมองค์การ 
(Corporate Culture) ในท่ีสุดพบวา่ สมรรถนะหลกัท่ีกาํหนดข้ึนนั้นตอ้งเนน้ไปท่ีพฤติกรรมการ
แสดงออกของคนในองค์การ มากกว่าการมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เพราะเป็นส่ิงท่ีเลียนแบบได้
ง่าย ความสามารถทางการแข่งขนัท่ีเลียนแบบได้ยากอยู่ท่ีสมรรถนะของคนในองค์การ (ดร.
อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ,2552) 
 หากองคก์ารไดมี้การระบุอย่างชดัเจนวา่พนกังานแต่ละคนในองค์การมีความสามารถ
หลกัอะไรบา้ง และความสามารถเฉพาะของแต่ละตาํแหน่งคืออะไร จะช่วยให้องคก์ารสามารถ
รับคนเขา้มาทาํงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีองค์การได้กาํหนดไว ้และสามารถพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีขีดความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์การไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม เช่น สมรรถนะหลกัขององคก์าร คือ สมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์ารจะตอ้งมี
ความสามารถอยา่งเดียวกนั ดงันั้น สาระสําคญัของหลกัสูตรฝึกอบรมจึงตอ้งกาํหนดเป็นไปใน
ทิศทางเดียวเน้ือหาของหลกัสูตรอบรมพื้นฐานขององค์การก็จะเหมือนกนัทุกตาํแหน่ง ส่วน
สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) คือ ความสามารถของผูท่ี้มีตาํแหน่ง
หวัหนา้งานตอ้งไดรั้บการพฒันา ดงันั้น หลกัสูตรฝึกอบรมของผูบ้ริหารจึงกาํหนดให้มีทิศทาง
เดียวกนั และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งงาน (Functional Competency) เป็นความสามารถของ
แต่ละตาํแหน่งงาน ซ่ึงสามารถกําหนดเน้ือหาหรือเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีความ
เหมาะสมกบัแต่ละตาํแหน่งงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
การน าแนวคิดมาใช้กบัการพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
 มหาวิทยาลยัในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤติและการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ รวมถึงการเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงมาก กล่าวคือ มีมหาวิทยาลยั
ทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งการเปิดเสรีทางการคา้ทาํให้มีมหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศข้ามาเปิดดาํเนินการในประเทศไทย หรือเปิดสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย จึงส่งผลให้ผูเ้ขา้ศึกษามีทางเลือกมากข้ึน ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง
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จาํเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั และสร้างอตัลกัษณ์ ความ
แตกต่างใหเ้กิดข้ึนเพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษา 
 มหาวิทยาลยัรังสิตตระหนกัถึงสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงต่างๆ รอบๆ ดา้น จึงมีการ
วางแผนดาํเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีการ
วางแผนดาํเนินการในหลายๆ ด้าน และด้านหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตให้ความสําคญัมาโดย
ตลอด คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีอาคาร เคร่ืองมือ หรือ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั แต่ส่ิงท่ีจะทาํให้ทรัพยากรเหล่าน้ีถูกใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดต้อ้งอาศยั
บุคลากรท่ีทาํงานอยูใ่นมหาวิทยาลยั ลงมือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มหาวิทยาลยัจึงจะถูก
ขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้
 ดว้ยการท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตเห็นถึงความสําคญัของบุคลากรจึงมีการกาํหนดนโยบาย
การนาํเอาแนวทางของสมรรถนะ (Competency)  มาใช้ โดยเร่ิมดาํเนินการประชุมทาํความ
เข้าใจและฝึกอบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดสมรรถนะของตาํแหน่งงานต่าง ๆ โดยการ
กาํหนดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยรังสิต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงสมรรถนะแต่ละกลุ่มท่ี
กาํหนดมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ 
  - ธรรมาธิปไตย (Dhamacracy) 
  - การทาํงานเป็นทีม (Working Team) 

- มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Work Achievement) 
 สมรรถนะหลกัท่ีกาํหนดเป็นคุณลกัษณะท่ีมหาวิทยาลยัคาดหวงัให้บุคลากรไดรั้บการ
พฒันา และเป็นคุณลกัษณะท่ีจะผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ
ดาํเนินงาน (High Performance Organization) 

2.สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) เป็นคุณลกัษณะของผูท่ี้มี
ตาํแหน่งบริหารในมหาวทิยาลยั ท่ีจะไดรั้บการพฒันา ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 5 ดา้น คือ 

- การบริหารจดัการกลยทุธ์ (Strategic Management) 
- ความเป็นผูน้าํ (Leadership) 
- การมีวสิัยทศัน์ (Visioning) 

  - การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving and Decision  
Making) 

- การบริหารความเปล่ียนแปลง (Change Management) 
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 สมรรถนะทางการบริหารท่ีกาํหนดเป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารและหัวหน้างานระดบั
ต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัจาํเป็นจะตอ้งใช ้เพื่อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.สมรรถนะประจาํตาํแหน่งงาน (Functional Competency) แบ่งตาํแหน่งงานออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ 

   3.1 สมรรถนะของบุคลากรสายการสอน เป็นคุณลักษณะของบุคลากรท่ีดํารง
ตาํแหน่งอาจารยค์วรมีหรือไดรั้บการพฒันา ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 5 ดา้น โดย 3 ดา้นแรก 
คือ 1. ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะดา้นและงานวิจยั  2. ความสามารถและเทคนิคในการ
สอน 3. จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์ คุณลกัษณะ 3 ดา้นขา้งตน้เป็นคุณลกัษณะคาดหวงัของ
อาจารยทุ์กคนของมหาวทิยาลยัรังสิต ส่วนคุณลกัษณะอีก 2 ดา้น แต่ละคณะฯจะทาํการกาํหนด
ตามลักษณะของงานและเป้าหมายของแต่ละคณะฯ ซ่ึงจะมีความแตกต่างกันแต่มีความ
เหมาะสมกบับริบทของคณะฯ นั้นๆ  

    3.2 สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน เป็นคุณลักษณะของบุคลากรท่ีดาํรง
ตาํแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของคณะฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีควรมีหรือได้รับการพัฒนา 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 5 ดา้น โดย 2 ดา้นแรก คือ 1. ความรับผิดชอบในงาน 2. จิตสํานึกการ
ให้บริการ คุณลกัษณะ 2 ดา้นขา้งตน้เป็นคุณลกัษณะคาดหวงัของบุคลากรท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีทุก
คนของมหาวิทยาลยัรังสิต ส่วนคุณลกัษณะอีก 3 ดา้น แต่ละคณะฯหรือหน่วยงานจะทาํการ
กาํหนดตามลกัษณะของงานและเป้าหมาย ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัแต่มีความเหมาะสมกบั
บริบทของคณะหรือหน่วยงานของตนเอง 
 หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตไดก้าํหนดสมรรถนะของตาํแหน่งงานทุกตาํแหน่งทาํให้
แนวทางการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสรุปเป็นกรอบการพฒันาบุคลากรท่ี
เรียกวา่ RSU Skills (RSU ยอ่มาจากคาํวา่ Rangsit University) โดยตวัอกัษรยอ่แต่ละตวัอธิบาย
ไดด้งัน้ี   
 R : Requirement Skills หมายถึง คุณลกัษณะดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีแต่
ละตาํแหน่งงานจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของงาน  
 S : Soft  Skills หมายถึง คุณลกัษณะภายในตวับุคคล (Attributes) ซ่ึงเป็นการพฒันา
มาจากภายในตวับุคคล เช่น การปรับทศันคติ  การสร้างแรงจูงใจ  ความมุ่งมัน่  ความเขา้ใจใน
ตนเอง และบุคคลอ่ืน  
 U : University Skills หมายถึง สมรรถนะหลกั (Core Competency) ของ 
มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งการให้บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลยัมีทกัษะ 
หรือพฤติกรรมตามท่ีกาํหนด  
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 จากแนวคิด ความหมาย หลักการของ Competency ท่ีแบ่งคุณลักษณะออกเป็น 
คุณลกัษณะภายในและคุณลกัษณะภายนอก จนนาํแนวคิด Competency มาสู่การประยุกตใ์ชก้บั
งานด้านจดัการบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตมีแนวทางในการ
จดัการทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงสามารถพฒันาบุคลากรให้
เป็นไปในทิศทางท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งการ พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะนาํมาใช ้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั รวมทั้งจะช่วยให้มหาวิทยาลยัมี
ความสามารถทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืและพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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ความแตกต่างของวฒันธรรมองค์กรไทย-ญีปุ่่น ทีส่่งผลต่อการท างานของพนักงานชาวไทย ใน
บริษัท โตโยต้า ทูโช ประเทศไทยฯ 

ORGANIZATION CULTURE’S DIFFERENCE BETWEEN THAI AND JAPANESE 
TOWARD THAI EMPLOYEE OPERATIONS IN TOYOTA TSUSHO (THAILAND) 

COMPANY LIMITED. 
สุภาภรณ์  สุรรากุล*   ศจีพร  พนาพิทกัษก์ุล* 

                                          ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์รไทย-ญ่ีปุ่น 
ท่ีส่งผลต่อการทาํงานของพนกังานชาวไทยในบริษทั โตโยตา้ ทูโชฯ รวมถึง หาหนทางแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดี ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งพนกังานชาวไทย 
และพนักงานชาวญ่ีปุ่นภายในองค์กร การศึกษาคร้ังน้ี ใช้ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม
จาํนวน 100 ชุด วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน t-test, F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยแบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม, ส่วนท่ี 2 บรรยากาศในการทาํงานและการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล ส่วนท่ี 3 
แบบมาตราประเมินค่าความคิดเห็นของพนกังานชาวไทย โดยใชห้ลกั 5 มิติความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ตามทฤษฎีของ กีรท ์ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี
คือพนักงานชาวไทยท่ีทาํงานอยู่ในบริษทั โตโยต้า ทูโชฯ จาํแนกเป็นตาํแหน่งระดับ ‚P1 
หวัหนา้แผนก” 38 คน, “M4-M3 ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก – ผูจ้ดัการแผนก” 43 คน และ “M2-M1 
รองผูจ้ดัการฝ่าย – ผูจ้ดัการฝ่าย” 19 คน ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 66 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 – 
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 86 ส่วนใหญ่มี
อายกุารทาํงานในองคก์รระหวา่ง 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนใหญ่ทาํงานอยูใ่นระดบัตาํแหน่ง
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก – ผูจ้ดัการแผนก คิดเป็นร้อยละ 43 ผลของระดบัความคิดเห็น ในทุก มิติ
ความแตกต่างทางวฒันธรรม ตามหลกัทฤษฎีของ Hofstede อยู่ในระดบั “เห็นดว้ย” กล่าวคือ 
มิติความแตกต่างในเร่ืองของอาํนาจทางสังคม, มิติความแตกต่างในเร่ืองความเป็นส่วนตวั, มิติ
ความแตกต่างในเร่ืองของการหลีกเล่ียงความเส่ียง, มิติความแตกต่างในเร่ืองของเวลาในการ
ทาํงานร่วมกนั, มิติความแตกต่างทางสังคมแบบเพศชายและหญิงผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ทางดา้นประชากรศาสตร์ มี 3 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมในการ 
__________________________________________ 
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 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
ทาํงานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede กล่าวคือ อายุของพนกังาน, อายุการทาํงานในบริษทัฯ 
และระดบัตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงาน ทางดา้นบรรยากาศในการทาํงาน มี 2 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อ 
ความแตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงาน ตามหลกัทฤษฎีของ Hofstede กล่าวคือ ลกัษณะการ
ทาํงาน และอุปสรรคในการทาํงาน  
ค าส าคัญ: วฒันธรรมองคก์ร, ไทย-ญ่ีปุ่น   
 
ABSTRACT 
 This study has objectives to study an organization culture’s difference between Thai 
and Japanese toward Thai employee operations in Toyota Tsusho (Thailand) Company 
Limited, and also find out the good solution to solve the problem, encourage the habit 
of cooperation between Thai and Japanese in the workplace. The study has 100 samples and 
data shall consist of percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and MRA. A 
questionnaire was separated into 3 parts, 1st – General Information, 2nd – Workplace 
atmosphere and Communication, 3rd – An opinion rating scale reference with Geert 
Hofstede's theory of cultural dimensions. The target group is Thai employees who have been 
working in Toyota Tsusho (Thailand), they are many kinds of position, namely P1 means 
Chief as 38 people, M4-M3 mean Deputy Section Manager to Section Manager as 43 people, 
M2-M1 mean Deputy Department Manager to Department Manager as 19 people.    
 The results of the study show that the majority is female as 66% and male 34%, the 
most are aged between 31 – 40 years as 53%, the most have graduated with a bachelor degree 
as 86%, the most have working experiences in the company between 4 to 6 years as 41%, the 
most are in the position of Deputy Section Manager to Section Manager as 43%.  
 Further results in the opinion rating scale reference with Geert Hofstede's theory of 
cultural dimensions have been indicated in the range of ‚Agree‛ in all dimensions, Power 
Distance, Collectivism VS Individualism, Uncertainly Avoidance, Long-Term Orientation, 
and Masculinity.  
 In terms of Hypothesis testing, found that only 3 factors in demographic analysis, 
age, working experience in the company, and position levels affected working culture’s 
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difference related to the theory. There are 2 factors of work environment, working style, and 
obstacles at work affected working culture’s difference related to Geert Hofstede’s theory. 
KEYWORDS : CULTURAL, THAI AND JAPANESE 
 
บทน า 
 หากจะนับช่วงเวลาของความสัมพนัธ์ ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทยนั้น มี
หลกัฐานยืนยนัวา่ความสัมพนัธ์ไดเ้ร่ิมมาเป็นเวลากวา่ 600 ปีแลว้ (พ.ศ. 2152 –2173) นอกจาก
การติดต่อแลกเปล่ียนกนัและกนั ในระดบัประชาชนต่อประชาชนแลว้ ยงัมีการแลกเปล่ียน
เค ร่ืองบรรณาการ และสา ส์นระหว่าง  รัฐบาลโชกุน  แห่งตระกูล"โตกุกาวะ"  กับ
พระมหากษตัริยแ์ห่งอยุธยา แต่ไม่ไดมี้การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตอยา่งเป็นทางการ 
ถึงแมว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทยในดา้นต่างๆ เช่น ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ หรือแมก้ระทัง่ การติดต่อในระดบัพระราชวงศ ์(หนงัสือญ่ีปุ่นกบัไทย ,1987) จะ
ดาํเนินมาอยา่งยาวนาน แต่ส่ิงท่ียงัคงเป็นอุปสรรคในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งชาวญ่ีปุ่นและ
ชาวไทยยงัคงเกิดข้ึนอยู่บ่อยคร้ัง จากผลการวิจัยหลายๆ สถาบัน ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว และจากประสบการณ์ของผูว้ิจยัเอง ท่ีเคยมีโอกาสไดท้าํงานในองคก์รท่ี
มีเฉพาะชาวไทย รวมถึง ปัจจุบนัท่ีไดท้าํงานอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มระบบการทาํงานแบบญ่ีปุ่น 
พบวา่ ความแตกต่างทางเช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรม ลว้นมีส่วนในการก่อให้เกิดปัญหาข้ึน
ภายในองคก์ร 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา ท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างทางวฒันธรรมในองคก์รไทย-ญ่ีปุ่น 
2. เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานร่วมกัน 
ภายในองคก์ร ระหวา่งพนกังานชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงาน
ตามทฤษฎีของ Geert Hofstede 

2. ปัจจยัทางดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ส่งผลต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมในการ
ทาํงานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะพนกังานชาวไทย ท่ี
ทาํงานอยูใ่นบริษทัโตโยตา้ ทูโชฯ เท่านั้น 
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2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาความแตกต่างของวฒันธรรมองค์กรไทย-ญ่ีปุ่น ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังานชาวไทยในบริษทัโตโยตา้ ทูโชฯ เท่านั้น 

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2558 เท่านั้น 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงความแตกต่างของวฒันธรรมองค์กรไทย-ญ่ีปุ่น ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ทาํงานของพนกังานชาวไทยในบริษทัโตโยตา้ ทูโชฯ 

2. สามารถนาํขอ้มูลท่ีได้มาประกอบการวางแผนดาํเนินงานในอนาคตเพื่อให้การ
ทาํงานของพนกังานชาวไทยในบริษทัโตโยตา้ ทูโชฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ทาํให้ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงในการทาํงานของชาวไทยในบริษทัโตโยตา้ ทูโชฯ  
และนาํไปสู่การหาหนทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งตรงจุด 

4. ทราบความสุขในการทาํงานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อ
นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวจิยัมาวางแผนกลยทุธ์สร้างความสุขในการทาํงาน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อายงุาน 
- ระดบัตาํแหน่งในองคก์ร 

 

ความแตกต่างทางวฒันธรรมตามทฤษฎขีอง 
Geert Hofstede 

- ความแตกต่างในเร่ืองของอาํนาจทางสังคม 
- ความแตกต่างในเร่ืองความเป็นส่วนตวั 
- ความแตกต่างในเร่ืองของการหลีกเล่ียงความเส่ียง 
- ความแตกต่างในเร่ืองของเวลาในการทาํงานร่วมกนั 
- ความแตกต่างทางสังคมแบบเพศชายและหญิง 
 

ด้านบรรยากาศในการท างาน 
- ลกัษณะการทาํงาน 
- การติดต่อส่ือสาร 
- อุปสรรคในการทาํงาน 
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 1.วฒันธรรมองคก์ร หมายถึง ส่ิงท่ีอธิบายสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ท่ีรวมเอาขอ้
สมมุติความเช่ือ และค่านิยม ท่ีสมาชิกขององค์การมีร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานเพื่อมีปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง อย่างเป็นทางการในการกาํหนดรูปแบบพฤติกรรม 
(Gordon. 1999: 342) 
 2. พนักงานชาวไทย หมายถึง พนักงานสัญชาติไทย ท่ีทาํงานอยู่ในบริษทั โตโยต้า 
ทูโชฯ 
 3. พนกังานชาวญ่ีปุ่น หมายถึง พนกังานสัญชาติญ่ีปุ่น ท่ีทาํงานอยู่ในบริษทั โตโยตา้ 
ทูโชฯ 
 4. ตาํแหน่งงาน P1 หมายถึง พนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งหวัหนา้แผนก 
 5. ตาํแหน่งงาน M4 หมายถึง พนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก 
 6. ตาํแหน่งงาน M3 หมายถึง พนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนก 
 7. ตาํแหน่งงาน M2 หมายถึง พนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งรองผูจ้ดัการฝ่าย 
 8. ตาํแหน่งงาน M1 หมายถึง พนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์รไทย-ญ่ีปุ่น 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการทาํงาน ของพนกังานชาวไทยในบริษทัโตโยตา้ ทูโชฯ ซ่ึงขอ้มูลขั้นทุติย
ภูมิท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ทฤษฎี 2 ปัจจัยกับการบริหารของญี่ปุ่น (อ้างในวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2526 :119-
136)  
 1. ปัจจยัจูงใจเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน (Motivate Factor) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน โดยจะทาํใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นและพยายามท่ี
จะทาํงานนั้น 
  1.1 Promotion Opportunities : โอกาสในการเล่ือนตาํแหน่ง 
  1.2 Opportunities for personal growth : โอกาสในการเติบโตส่วนบุคคล 
  1.3 Recognition : การไดรั้บการยกยอ่งหรือยอมรับ 
  1.4 Responsibility : ความรับผดิชอบ 
  1.5 Achievement : การประสบความสาํเร็จ 
 2. ปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor of Job Dissatisfaction) เป็นปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่
พอใจท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการทาํงาน Hygiene Factor of Job Dissatisfaction หรือปัจจยัอนามยั 
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หรือปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื่อจูงใจให้พนกังานยอมทาํงานให้กบัองค์กรนั้นได ้
ไดแ้ก่ 
  2.1 Quality of Supervision : คุณภาพของการควบคุมดูแลหรือการบงัคบั
บญัชา 
  2.2 Pay : ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
  2.3 Company policies : นโยบาย-วตัถุประสงคข์ององคก์ร ความสามารถใน
การจดัลาํดบัของการทาํงาน 
  2.4 Physical working conditions : สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
  2.5 Relation with Other : ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
  2.6 Job security : ความมัน่คงในงาน 
 หนังสือ ไคเซ็นกุญแจสู่ความส าเร็จแบบญี่ปุ่น (2534) ไคเซ็นเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึง ท่ี
สาํคญัท่ีสุดของญ่ีปุ่น เป็นแนวคิดท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารการจดัการอยา่งมีประสิทธิผล โดยจะ
เน้นการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้ดีมากยิ่งข้ึนอยู่เสมอ หัวใจสําคญัอยู่ท่ี ตอ้งมีการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่มีท่ีส้ินสุด (Continuous Improvement) แนวคิดแบบไคเซ็นของญ่ีปุ่น 
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งกระบวนการทาํงานเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิดทางตะวนัตกท่ีมุ่งผลสําเร็จของ
งาน ซ่ึงสัมพนัธ์กบักลุ่มคุณภาพ แนวคิดท่ีจะช่วยรักษามาตรฐานท่ีมีอยูเ่ดิม และปรับปรุงให้ดี
ยิ่ง ข้ึน หากขาดแนวคิดน้ีแล้ว มาตรฐานท่ีมีอยู่ เ ดิม ก็จะค่อยๆลดลง  ความสําคัญของ
กระบวนการไคเซ็น คือการใช้ความรู้ความสามารถของพนกังาน มาคิดปรับปรุงงาน โดยใ ช้
การลงทุนเพียงเล็กน้อย ซ่ึงก่อให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยท่ีค่อยๆ เพิ่มพูนข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง วงจร PDCA : ประกอบดว้ย วางแผน(Plan), ปฏิบติั(Do), ตรวจสอบ(check), ปรับปรุง
แกไ้ข(Act) รากฐาน 5 ส่วนหลกัๆของไคเซ็น คือ 1.การทาํงานเป็นทีม-Team work 2.ระเบียบวิ
นบัส่วนบุคคล-Personal Discipline 3.คติในการพฒันา-Improved morale 4.วฏัจกัรคุณภาพ-
Quality circles และ 5.ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา-Suggestions for Improvement 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วารสาร For Quality ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 142 (2552) จากการศึกษาพบวา่ ทั้งคนไทยและคน
ญ่ีปุ่นมีลกัษณะของวฒันธรรมท่ีเรียกวา่ Collectivism ซ่ึงหมายถึง คนไทยและคนญ่ีปุ่นเป็นกลุ่ม
คนท่ีใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการสร้างกลุ่ม ทีม พวกพอ้ง และการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
และกนั โดยอีกมุมหน่ึงคนญ่ีปุ่นให้ความสําคญัเร่ือง ทีม มากจนเกินไป จนทาํให้บางคร้ังการ
ให้ความสําคญัเร่ืองการตดัสินใจเป็นทีมนั้น กลบัก่อให้เกิดปัญหาการล่าชา้ในการทาํงานได ้มี
กลยทุธ์ 3 แบบท่ีนิยมใชล้ดปัญหาความแตกต่างดา้นวฒันธรรม 
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 กลยทุธ์ท่ี 1 สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสองฝ่าย คือ การใชล่้าม แต่การใชล่้ามน้ีก็ยงัถือ
เป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึง เพราะส่วนใหญ่แลว้ ล่ามไม่มีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี และขาด
องคค์วามรู้ของงานซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในงานนั้นๆได ้
 กลยุทธ์ท่ี 2 จดัจา้งคนญ่ีปุ่นเขา้มาทาํงานในบริษทั โดยท่ีเจา้ของบริษทัเป็นคนไทย 
เพราะคิดว่าให้คนญ่ีปุ่นคุยกบัคนญ่ีปุ่นจะสามารถติดต่อและประสานงานไดอ้ย่างราบร่ืน แต่
การใชก้ลยทุธ์เช่นน้ีอาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาคือ คนญ่ีปุ่นท่ีทาํงานอยูใ่นบริษทัเจา้ของท่ีเป็น
คนไทย มกัจะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนญ่ีปุ่นท่ีมาจากบริษทัผูผ้ลิตมากเกินไป จนดูเหมือน
กลายเป็นเบ้ียล่างและเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง 
 กลยุทธ์ท่ี 3 การจา้งคนญ่ีปุ่น ท่ีเคยทาํงานในบริษทัรถยนตท่ี์เกษียณอายุแลว้ เขา้มาทาํ
หนา้ท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์ เป็นกลยทุธ์ท่ีน่าสนใจอีกกลยทุธ์หน่ึง แต่ก็อาจส่งผลเสียไดอ้ยู ่
เพราะผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่นกลบัขอให้เพิ่มระดบัของคุณภาพสินคา้ให้สูงข้ึนไปอีก หรือขอให้มี
การเปล่ียนใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน ทาํให้วิศวกรชาวไทยไม่สะดวกใจในการทาํงาน และ
มองวา่เป็นการเรียกร้องมากไป 
 วารสาร For Quality ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 142 (2552) โดยวฒันธรรมในการทาํงานของคน
ญ่ีปุ่นเองจะให้ความสําคญักบัความสําเร็จของตวังาน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัคนไทย ท่ีมองถึงเร่ือง
ของความราบร่ืนและความร่วมมือในระหว่างการทาํงานเป็นเร่ืองสําคญัและเป็นตวัช้ีวดัใน
ความสาํเร็จของงาน 
 วารสาร For Quality ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 143 (2552) ระบบชนชั้นเป็นเร่ืองปกติในการ
ทาํงานของคนไทย คนไทยมีสายการบงัคบับญัชาท่ียาวมากเม่ือเทียบกบัคนญ่ีปุ่น คนไทยรู้สึกดี
กบัการมีตาํแหน่งดีๆ ซ่ึงสาํหรับคนญ่ีปุ่นนั้น ช่ือตาํแหน่งสวยๆ อาจไม่ใช่เร่ืองสําคญั การวดักนั
ในการทาํงานดูจากการพฒันาของคนต่อตาํแหน่งงานนั้นๆมากกวา่ 
 วชัรี ครุฑใจกลา้ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
เครือทวีทรัพยก์รุ๊ป) จงัหวดัเชียงใหม่ ตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-
Factor Theory) พบวา่ดา้นปัจจยักระตุน้หรือจูงใจนั้น พนกังานมีความพึงพอใจต่อปัจจยักระตุน้
ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ ดา้นความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน 
ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นการยอมรับในความสามารถและความยกย่องนบัถือ ส่วน
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง เรียงตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นโอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการ
งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ส่วนด้านปัจจยัอนามยัพบว่า พนักงานมีความพึง
พอใจต่อปัจจยัอนามยัระดบัมาก เรียงตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ดา้นชีวติส่วนตวั ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นตาํแหน่งงาน 
ดา้นการบงัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กบับุคคลแผนกอ่ืน และดา้นสภาพการทาํงาน ส่วน
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ความพึงพอใจระดบัปานกลางเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นนโยบาย และการบริหารของบริษทัและดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 หนงัสือ การบริหารสไตลญ่ี์ปุ่น (2554 : 105)  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจมารยาทใน
การทาํงานกบัคนญ่ีปุ่นนั้นเป็นส่ิงสําคญัอย่างหน่ึง หลกัการท่ีเป็นหัวใจสําคญั ในการทาํงาน
ของคนญ่ีปุ่นอยา่งหน่ึงท่ีอาจพบเห็นไดเ้สมอ คือ Horenso พนกังานแต่ละแผนกจะตอ้งมีการทาํ 
Horenso ในแผนกหรือฝ่ายงานท่ีตนเองทาํอยู ่Horenso นั้นเนน้เร่ืองการติดต่อส่ือสารและการ
ประสานงาน โดยเร่ิมจากหัวหน้างานติดต่อส่ือสารไปสู่ลูกน้อง และให้เ ช่ือมต่อการ
ติดต่อส่ือสารต่อไปอีกจนทาํใหทุ้กคนรู้ข่าวไดท้ัว่ถึงและรวดเร็ว การประสานงานการใชข้อ้มูล
ร่วมระหวา่งตนเองกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเนน้การส่ือสารท่ีถูกตอ้ง โดยใช้ทุกช่องทางอยา่งเหมาะสม
รวดเร็ว ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับการทาํงานในบริษทัญ่ีปุ่น เพราะนอกจากจะทาํให้เขา้ใจ
หรือเป็นโอกาสท่ีดีต่อการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานแลว้ยงัส่งผลให้การทาํงานเป็น
ทีม มีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือพนักงานชาวไทย ท่ีทาํงานในระดบั
ตาํแหน่งหัวหน้างาน ถึงระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ในบริษทั โตโยตา้ ทูโชฯ โดยกาํหนดสุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 100 คน จากจาํนวนพนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นระดบัตาํแหน่งดงักล่าวทั้งหมด 140 คน การ
เก็บขอ้มูลในระหวา่งเดือน มีนาคม - เมษายน 2558 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 บรรยากาศในการทาํงานและส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 3 แบบมาตราประเมินค่าความคิดเห็นของพนกังานชาวไทย โดยใช้หลกั 5 มิติ
ความแตกต่างทางวฒันธรรม  ตามทฤษฎีของ ฮอฟสตีด (Geert Hofstede Theory) 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
66 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 53 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 86 ส่วนใหญ่มีอายุการ
ทาํงานในองคก์รระหวา่ง 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนใหญ่ทาํงานอยูใ่นระดบัตาํแหน่งผูช่้วย
ผูจ้ดัการแผนก – ผูจ้ดัการแผนก คิดเป็นร้อยละ 43  

http://mbamini.blogspot.com/2010/09/geert-hofstede-theory.html
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 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านบรรยากาศในการท างาน 
 จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาในการ
ทาํงานกบัหน้างานชาวญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 82 ส่วนใหญ่มีลกัษณะการทาํงานกบัหวัหน้างาน
ชาวญ่ีปุ่น แบบแยกกันทาํงานตามส่ิงท่ีได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 44 ส่วนใหญ่มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งพนกังานชาวไทยและหวัหน้างานชาวญ่ีปุ่นผา่นทาง E-mail คิดเป็น
ร้อยละ 40 ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการทาํงานส่วนใหญ่มาจาก ขาดการติดต่อประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 29 
 

3. ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนกังานชาวไทย ทีม่ีต่อ 5 มิติความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม 
 จากแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 มีการใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นตั้งแต่ 0 - 10 ผูว้ิจยัได้
ทาํการแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 3 ช่วง คือ ระดบัความคิดเห็นระหวา่ง 6.67 – 10.00 คือ 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด, ระดบัความคิดเห็นระหวา่ง 3.34 – 6.66 คือ เห็นดว้ย และระดบัความคิดเห็น
ระหว่าง 0.00 – 3.33 คือ ไม่เห็นดว้ย โดยผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนกังานชาว
ไทย ท่ีมีต่อมิติความแตกต่างทางวฒันธรรม เป็นดงัน้ี 

  

หัวข้อ N Min Max Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

มิติความแตกต่างในเร่ืองของอ านาจทางสังคม       
การยอมรับนบัถือลาํดบัอาวโุส เป็นส่ิงจาํเป็นในองคก์ร 100 3 6 4.95 .796 เห็นดว้ย 
ยงัคงพบปัญหาความแบ่งแยกระหวา่งหวัหนา้ชาวญ่ีปุ่น 
กบัคนไทยในองคก์ร 

100 3 6 4.91 .818 เห็นดว้ย 

ท่านสามารถปรึกษาปัญหากบัหวัหนา้งานชาวญ่ีปุ่นได้
โดยตรง 

100 4 7 5.09 .805 เห็นดว้ย 

มิติความแตกต่างในเร่ืองความเป็นส่วนตัว       
การทาํงานเป็นทีม ยงัคงมีความสาํคญัในองคก์ร 100 4 7 5.19 .825 เห็นดว้ย 
การทาํงานเป็นทีมกบัหวัหนา้งานชาวญ่ีปุ่น ยากกวา่
การทาํงานระหวา่งคนไทยดว้ยกนั 

100 4 7 5.18 .857 เห็นดว้ย 

ในการทาํงาน ท่านจะนึกถึงความรู้สึกผูอ่ื้นเสมอ 100 4 7 5.19 .940 เห็นดว้ย 
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สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ, 
(2) อายุ, (3) ระดบัการศึกษา, (4) อายุการทาํงานในบริษทัฯ, (5) ระดบัตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงาน ตามหลกัทฤษฎีของ Hofstede 

 โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ, ระดบั
การศึกษา และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 จาก 5 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ขา้งตน้ มีเพียง 3 ปัจจยัเท่านั้น ท่ีเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ อายุ, อายุการทาํงานในบริษทัฯ และระดบัตาํแหน่ง ส่งผลต่อความ
แตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงาน ตามหลกัทฤษฎีของ Hofstede 

หัวข้อ N Min Max Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

มิติความแตกต่างในเร่ืองของการหลกีเลีย่งความเส่ียง       
การทาํงานตามแผนงานเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในองคก์ร 100 3 7 5.29 1.250 เห็นดว้ย 
แผนงานท่ีวางไวส้ามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา 100 3 7 5.28 1.129 เห็นดว้ย 
คนไทยมกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้กวา่คนญ่ีปุ่น 100 3 8 5.32 1.136 เห็นดว้ย 
มิติความแตกต่างในเร่ืองของเวลาในการท างานร่วมกัน       
ท่านใชเ้วลามากกวา่ 1 ปีในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
หวัหนา้งานชาวญ่ีปุ่น 

100 4 8 5.36 1.069 เห็นดว้ย 

ท่านใชเ้วลามากกวา่ 1 ปีในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
หวัหนา้งานชาวไทย 

100 4 7 5.35 .989 เห็นดว้ย 

ท่านมีความสุขในการทาํงานระหวา่งคนไทยดว้ย
กนัเองมากกวา่ทาํงานกบัหวัหนา้งานชาวญ่ีปุ่น 

100 4 8 5.33 1.164 เห็นดว้ย 

มิติความแตกต่างทางสังคมแบบเพศชายและหญงิ       
งานเป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จในชีวติ 100 3 8 5.46 1.251 เห็นดว้ย 
ภาวะการแข่งขนัในองคก์รเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย
ความสามารถ 

100 3 8 5.37 1.160 เห็นดว้ย 

บรรยาการการทาํงานแบบอะลุ่มอล่วยเป็นส่ิงท่ีสาํคญั
ในองคก์ร 

100 3 8 5.51 1.133 เห็นดว้ย 
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สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ส่งผลต่อความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมในการทาํงานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความ
แตกต่างทางวฒันธรรมในองค์กร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

 

 
สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นบรรยากาศในการทาํงานทั้ง 3 ดา้น  

มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัความความแตกต่างทางวฒันธรรมในการ
ทาํงาน ไดด้งัน้ี 

Y = 4.399+0.228 (ลกัษณะการทาํงาน) + (-0.064) (ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร) + 
0.212 (อุปสรรคในการทาํงาน) 

มีเฉพาะด้านลกัษณะการทาํงาน และอุปสรรคในการทาํงาน เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัทางดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ในหวัขอ้ยอ่ยลกัษณะการทาํงาน และ
อุปสรรคในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบั ความแตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงาน ตามหลกั
ทฤษฎีของ Hofstede 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง ความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์รไทย-ญ่ีปุ่น ท่ีส่งผลต่อการทาํงานของ
พนกังานชาวไทย ในบริษทั โตโยตา้ ทูโชฯ มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ, (2) อายุ, (3) 
ระดบัการศึกษา, (4) อายกุารทาํงานในบริษทัฯ, (5) ระดบัตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
แตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงาน ตามหลกัทฤษฎีของ Hofstede 
 เม่ือพิจารณา พบวา่ มีเพียง 3 ปัจจยัเท่านั้น ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ อายุ, อายุ
การทาํงานในบริษทัฯ และระดบัตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกัน ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจยัของ ดร.พลัลภา ปิติลันต์, มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ ท่ีศึกษาในเร่ือง บทบาทของผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น ในการลดช่องวา่ง
ระหวา่งวฒันธรรม โดยไดรั้บทุนวิจยัสนบัสนุนจากมูลนิธิ ซูมิโตโม ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงวิธีการ
ศึกษานั้น ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งพนกังานชาวไทยและพนกังานชาวญ่ีปุ่นท่ีทาํงานอยู่
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ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบวา่ การจา้งพนกังานท่ีเป็นชาวญ่ีปุ่นในวยัเกษียณมาทาํงานร่วมกบันกัวิศวกรหนุ่ม
ชาวไทย ทาํให้เกิดปัญหาข้ึน ตวัอย่างเช่น เม่ือพนักงานชาวญ่ีปุ่นดาํเนินการติดต่อพูดคุยกบั
ลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นดว้ยกนัเอง มกัจะแสดงท่าทีอ่อนนอ้ม และยอมอ่อนขอ้มากเกินไป บางคร้ังทาํ
ใหบ้ริษทัเป็นฝ่ายเสียเปรียบทางธุรกิจ 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ประกอบไปด้วยลกัษณะการ
ทาํงาน ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และ อุปสรรคในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบั  ความ
แตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงาน ตามหลกัทฤษฎีของ Hofstede 
 มีเฉพาะด้านลกัษณะการทาํงาน และอุปสรรคในการทาํงาน เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้กล่าวคือ งานท่ีพนักงานชาวไทยได้รับมอบหมายให้ทาํในแต่ละฝ่าย ค่อนข้าง
หลากหลาย บางช้ินงานตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีม บางงานจะตอ้งถูกแบ่งให้เหมาะสมกบั
ความสามารถในแต่ละบุคคล ผลจากแบบสอบถามพบวา่ พนกังานชาวไทยส่วนใหญ่ มีลกัษณะ
การทาํงานร่วมกับหัวหน้าชาวญ่ีปุ่นแบบแยกกันทาํงานตามส่ิงท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงส่ิงน้ี
อาจจะทาํให้เกิดปัญหาในการทาํงาน กล่าวคือ หากงานช้ินนั้นไม่ไดถู้กระบุผูรั้บผิดชอบอย่าง
ชดัเจน อาจทาํให้เกิดการทาํงานซํ้ าซ้อนกนั อีกทั้งผลจากแบบสอบถามส่วนใหญ่พบวา่ ใช้วิธี
ส่ือสารผา่นทาง E-mail กบัหวัหนา้งานชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ทํางาน ผลจากแบบสอบถามพนักงานส่วนใหญ่ พบอุปสรรคจากการขาดการติดต่อ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพกบัหัวหน้างานชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงในการทาํงานปกติโอกาสท่ีจะได้
ติดต่อประสานงานทางการพูดคุยแบบเผชิญหนา้ค่อนขา้งนอ้ย ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
อาจลดลง ปัญหาการแบ่งกลุ่มระหว่างเช้ือชาติอาจเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของ 
Hofstede ในดา้นของ collectivism มิติความแตกต่างในดา้นความเป็นส่วนตวั ทั้งคนไทยและ
คนญ่ีปุ่นต่างชอบท่ีจะรวมตวัเป็นกลุ่มสังคมสูง ดงันั้นอาจเป็นการยากในการท่ีจะตอ้งทาํงาน
หรือประสานงานร่วมกนั  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นพนกังานชาวไทย ควรศึกษาวฒันธรรมในการทาํงาน
แบบญ่ีปุ่น ใหม้ากข้ึน และนาํมาปรับใชใ้นการทาํงานปัจจุบนั เพื่อลดโอกาสในการไม่เขา้ใจกนั 
หรือเปิดรับแนวความรู้ขั้นตอนวิธีการทาํงานแบบญ่ีปุ่น เช่น การไคเซ็น (Kaizen) คือการ
ปรับปรุงงานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 
 2. ด้านบรรยากาศในการทาํงาน ประกอบด้วย ลกัษณะการทาํงาน, ช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร และอุปสรรคในการทาํงานระหว่างพนักงานชาวไทยกบัหัวหน้างานชาวญ่ีปุ่น 
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ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งานทั้งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น ควรปรับปรุงบรรยากาศในการทาํงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานดงัน้ี 
  2.1 ลกัษณะการทาํงาน ควรเน้นเร่ืองการทาํงานเป็นทีม หากพนักงานหรือ
สมาชิกในกลุ่มมีปัญหา หรือติดขดัในจุดใด ก็จะสามารถปรึกษาคนในทีมไดโ้ดยทนัที 
  2.2 ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ควรจดัให้มีการประชุมภายในแผนกหรือ
ภายในฝ่าย เพื่อพดูคุยกนัไดโ้ดยตรงระหวา่งพนกังานชาวไทยและพนกังานชาวญ่ีปุ่น อยา่งนอ้ย
อาทิตย์ละคร้ัง เพื่อเป็นการเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน และเข้าใจในส่ิงท่ีได้รับมอบหมาย
ไดม้ากข้ึน 
  2.3 ลดอุปสรรคในการทาํงาน โดยการปรับปรุงการประสานงาน สามารถ
วิเคราะห์ประเมินผล ระหว่างพนกังานชาวไทยและพนกังานชาวญ่ีปุ่นให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ขยายขอบเขตการศึกษา ไปยงัผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งานชาวญ่ีปุ่น เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูล
ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และสามารถนาํผลมาวิเคราะห์ พฒันา แกไ้ขปัญหาในดา้นของ
ความแตกต่างทางวฒันธรรมภายในองคก์รไดต้รงจุดมากยิง่ข้ึน 
 2. ทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการทาํงานภายใน
องคก์ร 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางทีผ่ลติในเอเชียของผู้หญิงทีท่ างาน
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE BUYING DECISION OF ASIA’S COSMETICS BY                      
WOMEN WHO WORK AT PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK CASE STUDY. 

ขวญัจิรา บุรพเจตนา*   รณิษฐา รอดสมบุญ*  วราภรณ์ พิพฒัน์พลัลภ* 
                                          ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลในเพศหญิงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชีย (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชีย ของ
ผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูห้ญิงท่ีทาํงานในบริษทัเอกชนใน
กรุงเทพมหานครสุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติเชิง
อนุมาน หาค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดเป็นเพศหญิงและประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง 23-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 73.00 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
56.30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.30 โดยปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบั
อาย ุ, รายได ้และ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในทวีป
เอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
ส่วนปัจจยัดา้นสถานะภาพไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สําหรับปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มี
เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในทวีป
เอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, เคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในทวปีเอเชีย   
 
ABSTRACT 
 This study has objective to study influence of different demographic factors and 
relation of marketing mix with buying decision of Asia’s cosmetics by women who work at 
private companies in Bangkok from sample size 400 and data consist of percentage, mean, 
standard deviation, F-Test and MRA. Research results were as follows: 
 The results of this study showed that all were female and works at private companies 
were aged between 23-27 years, 32.50 percent are marital status Single 73.00 percent of the 
monthly income 10,001-20,000 Baht 56.30 percent have a bachelor’s degree level of 
education 76.30 percent. 
 Hypothesis testing revealed that the women who work at private companies in 
Bangkok with different age, average monthly income and level of education would have 
different in various purchasing decisions regarding Asia’s cosmetics. The findings also 
indicated that product and promotion had a correlation with the said. 
KEYWORDS : BUYING DECISION, ASIA’S COSMETICS 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัเคร่ืองสําอางนบัวา่มีบทบาทในชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมากจะเห็นไดจ้ากการ
ท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ต้องแต่งหน้าเป็นประจาํทุกเช้าจนถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัจะขาดไม่ได้ จาก
พฤติกรรมของผูห้ญิงท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะผูห้ญิงให้ความสําคญักบัการดูแลตวัเองใน
ดา้นความงาม จึงนบัไดว้า่เคร่ืองสาํอางมีความสาํคญัอยา่งมากกบัผูห้ญิง 

ตลาดเคร่ืองสําอางมีหลากหลายยี่ห้อมีทั้งเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในประเทศไทยและผลิต
ในต่างประเทศซ่ึงแข่งขนักนัจาํหน่าย ทั้งน้ีเคร่ืองสาํอางท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยไม่แพ้
เคร่ืองสําอางจากอเมริกาและยุโรป คือ เคร่ืองสําอางท่ีผลิตในประเทศเอเชีย คือ เคร่ืองสําอาง
เกาหลีและเคร่ืองสําอางญ่ีปุ่น โดยมีจุดขายท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัผิวคนไทยมากกว่า
เคร่ืองสําอางจากอเมริกาและยุโรป นอกจากน้ีราคาจาํหน่ายท่ีไม่แพง จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม
ลูกคา้ผูห้ญิง การท่ีธุรกิจเคร่ืองสําอางมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้ง
ปรับกลยุทธ์การตลาดในดา้นต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือกบัปัจจยัเส่ียงทั้งในเร่ืองภาวะเศรษฐกิจท่ี
ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการปรับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง กลยุทธ์ท่ีนาํมาใช้ไดแ้ก่ 
การสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ใหมี้ความโดดเด่นอยา่งต่อเน่ือง การออกผลิตภณัฑ์สูตรใหม่ๆท่ี
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มีความแตกต่างจากสินคา้ท่ีวางจาํหน่าย การสร้างความหลากหลายของสินคา้เพื่อขยายฐาน
การตลาดให้กวา้งยิ่งข้ึน การจดัการวางตาํแหน่งสินคา้และการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี
ชดัเจนมากข้ึน การขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เช่น 
การโฆษณาผา่นส่ือใหม่ๆ และการลด แลก แจก แถม เป็นตน้ กลยุทธ์ต่างๆ ท่ีนาํมาใช้ในการ
แข่งขนัเพื่อใหส้ามารถครองความเป็นผูน้าํตลาดและเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในแง่ของ
ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในเอเชีย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน และพฒันา
กลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลในเพศหญิงส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางทีผ่ลติในเอเชีย 

2. เพือ่ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางทีผ่ลติในเอเชีย ของผู้หญงิทีท่ างานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยอายุ, สถานภาพ, รายได้ต่อเดือน และ ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงาน
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดั
จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตใน
เอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ศึกษาการตดัสินใจซ้ือของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชน ท่ีมีต่อเคร่ืองสําอางท่ีผลิตใน
เอเชีย ประกอบดว้ยตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
  1.1 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่    
   1.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย อาย ุสถานะภาพ รายได ้และ 
ระดบัการศึกษา 
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   1.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบไปด้วย 
ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

 1.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง 
2. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรเพศหญิงท่ีทาํงานในบริษทัเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ี
ผลิตในเอเชีย 

2. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในเอเชีย ของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เคร่ืองส าอาง หมายถึง วตัถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ 
หรือ กระทาํดว้ยวิธีอ่ืนใด ต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย เพื่อความสวยงามหรือ ส่งเสริมให้
เกิดความสวยงาม 
 2. เคร่ืองส าอางทีผ่ลติในเอเชีย หมายถึง เคร่ืองสําอางท่ีผลิตข้ึนในทวีปเอเชียและตอ้งมี
ตราสินคา้อยูใ่นทวปีเอเชีย 
 3. การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของสตรีท่ี
ทาํงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (4Ps) 

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง 

ของผู้หญงิที่ท างานบริษัทเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร 
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 4. ส่วนประสมการตลาด (4Ps) หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํ 
อางท่ีผลิตในเอเชีย ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยั 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ผลิตภณัฑ์ (Products) หมายถึง สินค้าหรือบริการท่ีจะนาํเสนอขายสู่
ผูบ้ริโภค 
  4.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่าย
เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้นั้นๆ 
  4.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางในการท่ีจะนาํเสนอ
สินคา้เสนอขายผูบ้ริโภค 
  4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกระการในการส่งเสริมและ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑข์องกิจการ 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ 
 ศิริพงศ์ พฤทธพันธ์ และ วนัลอง ใจดี (2548:73-74) ตัวแปรทางด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัท่ีนิยมนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของบุคคลมีดงัต่อไปน้ี 
 1. เพศ (Sex) จากการวิจยัทางจิตวิทยาหลายชินแสดงให้เห็นวา่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนความ
ตอ้งการต่างๆ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมกาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้
ต่างกนัจึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมของหญิงและชายต่างกนั 
 2. อายุ (Age) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายตุ่างกนัมกัมีความตอ้งการในส่ิงต่างๆแตกต่างกนั 
ในประเด็นน้ีไดอ้ธิบายว่าอายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัในดา้น
ความคิดและพฤติกรรม นอกจากความแตกต่างในดา้นความคิดแลว้ อายุยงัเป็นส่ิงกาํหนดความ
แตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูงใจดว้ย โดยเม่ือคนมีอายุมากข้ึน โอกาสท่ีคนจะเปล่ียน
ใจหรือถูกชกัจูงใจจะนอ้ยลง 
 3. การศึกษา (Education)  นักวิชาการส่ือสารพบว่า  การศึกษาเป็นตัวแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคล ((พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, 
2529:39) อา้งถึงใน ศศชนญั ฉนัทประทีป , 2547:15) 
 4. อาชีพ (Occupation) คนท่ีมีอาชีพต่างกนั ยอ่มมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์ 
มีค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกนั 
 5. รายได้ (Income) ตัวแปรรายได้จัดได้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญท่ีกําหนดฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดงันั้น การศึกษาวจิยัท่ีใชแ้นวทฤษฎีประชากรศาสตร์ จึงมกัมีตวั
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แปรรายได้ของบุคคลรวมอยู่ด้วยเสมอ เน่ืองจากรายได้ของคนเป็นเคร่ืองมือกาํหนดความ
ตอ้งการ ตลอดจนความคิดเห็นของคนเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมของคน 
 โดยสรุปแลว้ แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์เป็นแนวความคิดท่ีพยายามช้ีให้เห็น
ประเด็นความแตกต่างในด้านคุณสมบติัทางประชากรระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการแสดง
พฤ ติก รรม ของบุค ค ล ท่ี แตก ต่า งกันออก ไ ป  นั่นก็ คื อ  ม อง ว่า ค นท่ี มี คุ ณ ส ม บัติท า ง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 ดร.ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549:23 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps 
หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยตวัแปรสาํคญั 4 ประการคือ 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกคา้โดยการสนองความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่ก็ได ้ผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยสินคา้ บริการ และความคิด ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ด้าย
ผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์, ความแตกต่างทางการแข่งขนั, ส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ์, การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์, การพฒันาผลิตภณัฑ์, ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ และ
สายผลิตภณัฑ ์
 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน อนัเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้
ในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กบัราคาของผลิตภณัฑ์ ถา้
มูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกบัราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคา
จะต้องคาํนึงถึงปัจจยัดังต่อไปน้ี คือ การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าผลิตภณัฑ์ว่าสูงหรือ
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นั้น, ตน้ทุนผลิตภณัฑ์รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง, การแข่งขนัในตลาด 
และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น กลยุทธ์การตั้งราคาของคู่แข่งขนั สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของธุรกิจ เป็น
ตน้ 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาด โดยสถาบนั
ท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัทางการตลาด ส่วนกิจกรรมในการกระจาย
สินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั เราสามารถแบ่ง
องคป์ระกอบหลกัของการจดัจาํหน่ายออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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  3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทาง
ผลิตภณัฑ์ และ/หรือกรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด โดยเร่ิมตน้จากแหล่ง
ผลิต ผ่านผูข้ายไปสู่ผูซ้ื้อ ดงันั้นในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบด้วยผูผ้ลิต คน
กลาง และผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายสินคา้ (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจาย
สินคา้จึงประกอบดว้ย การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาและการคลงัสินคา้ (Storage 
and Warehousing) และการบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ผลิตภณัฑ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจ
ใช้พนักงานขายทาํการขายโดยตรง (Personal Selling) หรือใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร (Nonpersonal Selling)  
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 Stoner และ Freeman (1992) กล่าววา่ การตดัสินใจ คือ การเลือกทางใดทางหน่ึงจาก
หลายๆ ทาง (a choice among alternative) นัน่เอง 
 Hynes และ Massie (1969) กล่าววา่ การตดัสินใจ คือ การกระทาํท่ีตดัสินใจเลือกเพื่อ
บรรลุผลท่ีตั้งไว ้ 
 Shackle (1961) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเหตุการณ์สร้างสรรค์ทางจิต ท่ีความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก และจินตนาการผสมผสานกนัเพื่อผลกระโยชน์ในทางปฏิบติั  
     ความความหมายของ Simon (1947) กล่าววา่ คือเป็นขั้นตอนประการใดกระการหน่ึง 
และในความเขา้ใจทัว่ไปก็มกัจะคิดวา่ลาํดบัขั้นตอนน้ีเองท่ีเป็นเร่ืองราวทั้งหมดในการตดัสินใจ 
ซ่ึงดูเหมือนว่าเป็นแนวความคิดท่ีมีมาตั้งแต่สมยัของ Frederic W. Taylor (เก่ียวกบัเร่ืองการ
จดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ หรือ Scientific Problem Solving) ซ่ึงแน่นอนวา่กระบวนการ
ตดัสินใจจะใช้กระบวนการขั้นตอนการแกไ้ขเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ Simon ยงักล่าวไวว้่า 
หน่วยวิเคราะห์ท่ีเล็กท่ีสุดในองค์การไม่ใช่การตดัใจ แต่เป็นเหตุผลหรือฐานต่างๆของการ
ตดัสินใจ Simon (1947) ไดเ้สนอความเห็นวา่มนุษยเ์ป็นคนท่ีมีเหตุผลและไม่เหตุผลไปพร้อมๆ 
กนัในทางปฏิบติัมนุษยพ์ยายามมีพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล (intended rationality) ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์คือพยายามดูว่าตนชอบอะไรมากน้อยต่างกนัอย่างไร พยายามหาทางเลือกและ
คาดการณ์ผลของทางเลือกแต่ละทาง  
 อย่างไรก็ตาม พอถึงท่ีสุดแล้วมนุษย์ไม่สามารถมีเหตุผลได้สมบูรณ์แบบ เพราะมี
ขอ้จาํกดัหลายประการ โดยเฉพาะดา้นจิตวิทยาสังคมของมนุษยเ์อง ทาํให้การตดัสินใจอยา่งมี
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เหตุผลเป็นไปอยา่งจาํกดั (limited rationality) และการตดัสินใจแบบมีเหตุผลนั้นเป็นเร่ืองใน
อุดมคติ หาไดย้ากในโลกความเป็นจริง การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลหมายถึง การท่ีผูต้ดัสินใจมี
ระบบค่านิยม ซ่ึงสามารถทาํการประเมินผลแนวทางต่างๆ ไดว้า่แนวทางใดท่ีจะส่งผลอยา่งไร 
องคป์ระกอบของการตดัสินใจแบบมีเหตุผลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูต้ดัสินใจตอ้งสามารถจดัลาํดบั
ของเป้าหมายต่างๆท่ีตอ้งการจะบรรลุไดว้่าเป้าหมายใดสําคญักว่า ผูต้ดัสินใจตอ้งรู้แนวทาง
ปฏิบติั ทุกแนวทางอยา่งถ่องแท ้แต่ละแนวทางจะส่งผลอยา่งไรบา้งต่อการบรรลุเป้าหมาย และ
ผูต้ดัสินใจตอ้งมีความรู้ และมีความสามารถในทางจิตวทิยาท่ีเลือกแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ดีท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
            จากทฤษฏีและแนวความคิดของการตดัสินใจดงักล่าวขา้งตน้ นกัวิชาการได้จาํแนก
วธีิการตดัสินใจเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การตดัสินใจโดนใชส้ามญัสํานึก กล่าวคือ เป็นการตดัสินใจโดยไม่มีหลกัการหรือ
กฎเกณฑท่ี์แน่นอนตายตวั แต่ข้ึนอยูก่บัวจิารณญาณ หรือดุลยพินิจของผูต้ดัสินใจเอาเองวา่อยา่ง
ใดจึงเหมาะสมหรือควรจะถูกต้อง ดังนั้น ผลการตดัสินใจตามวิธีการน้ีจึงแตกต่างไปตาม
แนวคิดของผูท่ี้ตดัสินใจ 
 2. การตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล หมายถึง การท่ีผูต้ดัสินใจมีระบบค่านิยม ซ่ึงสามารถทาํ
การประเมินผลแนวทางต่างๆไดว้่าแนวทางใดจะส่งผลอยา่งไร ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นSimon 
กล่าววา่ผูต้ดัสินใจไม่สามารถตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลท่ีสุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะ
ทาํใหเ้ขาสามารถไดป้ระโยชน์สูงสุดดว้ย ในทางปฏิบติั การตดัสินใจเพียงแค่ทาํให้เขาพอใจอยู่
บา้งเท่านั้น (พิทยา บวรวฒันา, 2544:113) 
 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ื้อ เป็นลําดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. กระบวนการก่อนการซ้ือ ประกอบไปดว้ยการรับรู้ปัญหาและการคน้หาขอ้มูล  
 2. กระบวนการในขณะทาํการซ้ือ ประกอบไปดว้ยการประเมินผลทางเลือกและการ
ตดัสินใจซ้ือ 
 3. กระบวนการหลงัการซ้ือ คือพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ดุษฎี วชิยัเมฆพตัร (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของสตรีต่อเคร่ืองสําอางเกาหลี
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาส่วนใหญ่ใช้
เคร่ืองสําอางจากประเทศไทยมากท่ีสุด เคร่ืองสําอางเกาหลี เคร่ืองสําอางญ่ีปุ่น เป็นอนัดบัรอง
ถดัมา ทั้งน้ีเน่ืองจากกระแสการไหลบ่าของเกาหลีฟีเวอร์ (K-pop) และกระแสวฒันธรรมญ่ีปุ่น
ท่ีเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยจึงทาํให้อัตราการใช้เคร่ืองสําอางจากเกาหลีและญ่ีปุ่น
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ใกลเ้คียงกบัเคร่ืองสําอางจากประเทศไทย ประเภทของเคร่ืองสําอางท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชม้าก
ท่ีสุดคือ เคร่ืองสําอางประเภทตกแต่งสีสัน (Make up) เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางยี่ห้อ อีทูด้ี เฮา้ส์ 
(Etude House) มากท่ีสุด โดยตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางด้วยตนเอง ได้รับส่ือโฆษณาทาง
โทรทศัน์มากท่ีสุดโดยใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลกบั
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 ลลิลทิพย์ สิวะภิญโญ (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง
ต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหนา้สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ผลต่อชนิดและส่ิงท่ีนึกถึงในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้า 
ส่วนระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ เดือนจะมีผลต่อสถานท่ีและยี่ห้อท่ีจะซ้ืออย่างมี
นยัสาํคญั ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ การเรียนรู้การแต่งหน้าจากคนรอบขา้ง ปัจจยัด้านสังคม 
ความตอ้งการเป็น คนรุ่นใหม่ ทนัสมยั ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและจากสังคม ลว้นมี
ผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้าสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั 
 อมลณัฐ พ่วงชาวนา และคณะ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสําหรับผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงเลือกใชเ้คร่ืองสาํอางประเภททาํความสะอาดหนา้โฟมลา้งหนา้
ยี่ห้อ นีเวีย เหตุผลท่ีใชเ้คร่ืองสําอางเพื่อบาํรุงผิวหนา้และลดปัญหาเก่ียวกบัผิวหน้า ส่วนใหญ่
ซ้ือเคร่ืองสาํอางจากหา้งสรรพสินคา้และรับส่ือโฆษณาจากโทรทศัน์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ทาํการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางดว้ยตนเอง ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองสําอางในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เพิ่งเร่ิมทาํงานมี
รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีความสามารถในการซ้ือเคร่ืองสาํอางในยีห่อ้ท่ีราคาไม่แพง
นกั กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพของสินคา้และไดรั้บการรองรับมาตรฐาน
ความปลอดภยัเคร่ืองสาํอางจากกระทรวงสาธารณสุข 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหา นคร 
โดยผูว้จิยัใชสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และ 
ระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น Multiple Choice วิเคราะห์ค่าความถ่ีและ
ร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุดไปจนถึงระดบัท่ี 0 คือนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชียของผูห้ญิงท่ี
ทาํงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 0 คือนอ้ยท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิงและประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีช่วง
อายุระหว่าง 23-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.00 
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.30 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.30  
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ตํ่าสุดเท่ากบั 4.44 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.49 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.13 ราคา (Price) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.38 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.26 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 4.25 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากับ 2.00 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.27 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.38 
 3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางที่ผลิตในทวีปเอเชียของผู้หญิงที่
ท างานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
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  จากผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชียของผูห้ญิงท่ี
ทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.50 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.36 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.21  
 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) อายุ (2) สถานภาพ 
(3) รายได้ (4) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตใน
เอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า 
F-test แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี 
 1. อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิงท่ี
ทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.03 
 2. สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของ
ผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ผลไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.61 
 3. รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิง
ท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.02 
 4. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชีย
ของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 
 สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 
4P’s) ท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตใน
เอเชีย ของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.911 .397  7.327 .000 

product .378 .064 .355 5.898 .000 

price .047 .064 .049 .736 .462 

place -.003 .049 -.003 -.057 .954 

promotion .227 .050 .259 4.526 .000 

มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบั
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชียของผู ้หญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

Y = 2.911 + 0.378(Product) + 0.047(Price) + (-0.003)(Place) + 0.227(Promotion) 
 มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในทวปีเอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิงท่ี
ทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) อายุ (2) สถานภาพ (3) รายได ้(4) 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิงท่ี
ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาพบว่า มีเฉพาะด้าน
สถานะภาพเท่านั้นท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัการ
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ตัด สิ นใจ ซ้ื อ เค ร่ือง สํา อา ง ท่ีผ ลิ ตในเอ เ ชีย ข องผู ้ห ญิง ท่ีทํา ง านใ นบ ริษัท เอก ช นใ น
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของดวงนภา ดอกนาค (2549) ท่ีกล่าววา่
คนท่ีโสดจะมีเวลาให้กับตวัเองมากกว่าคนอ่ืนจึงทาํให้มีเวลาท่ีจะไปหาซ้ือเคร่ืองสําอางได้
มากกวา่บุคคลอ่ืน ทั้งน้ีเพราะในปัจจุบนัขอ้จาํกดัในดา้นเวลาสําหรับการซ้ือเคร่ืองสําอางลดนอ้ยลง
ไป เน่ืองจากในปัจจุบนัสามารถซ้ือเคร่ืองสําอางไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น สามารถสั่งซ้ือไดท้าง
โทรศพัท ์หรือทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงมีความสะดวกและใชเ้วลาไม่นาน ประกอบในปัจจุบนั
ผูห้ญิงมีความต่ืนตวัเก่ียวกบักระการรักสุขภาพและความงามเพิ่มมากข้ึน โดยไดรั้บอิทธิพลจากส่ือท่ี
มีความหลากหลายกวา่ยคุสมยัเดิม 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ท่ีประกอบดว้ย
ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชีย ของผูห้ญิงท่ีทาํงาน
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 พบวา่มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิงท่ี
ทาํงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนดา้นราคา (Price) และช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูห้ญิงท่ีทาํงานบริษทัเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียเป็นเคร่ืองสําอางท่ีราคาไม่สูงมาก
เม่ือเทียบกบัเคร่ืองสําอางจากอเมริกาหรือยุโรป ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีกาํลงัซ้ือ สามารถเขา้ถึงได้ง่าย 
ประกอบกบัการแข่งขนัทางดา้นการตลาดท่ีทวีความรุนแรงข้ึนโดยยี่ห้อของเคร่ืองสําอางท่ีผลิตใน
เอเชียส่วนใหญ่มีช่องทางการจาํหน่ายท่ีหลากหลายมากเกือบทุกยีห่อ้ ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถซ้ือ
ไดห้ลายช่องทางตั้งแต่ร้านสะดวกซ้ือใกลบ้า้นไปจนถึงหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ อีกทั้งในปัจจุบนั
การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์มีความสะดวกและน่าเช่ือถือข้ึน สําหรับปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เน่ืองจาก
เคร่ืองสําอางท่ีผลิตในเอเชียมีราคาไม่สูงมาก และซ้ือได้ง่าย ดงันั้นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างคาํนึงถึงคือ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์เม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนัของยี่ห้ออ่ืน รวมถึงการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้เฉพาะเพศหญิงเท่านั้น ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรขยาย
ขอบเขตการวจิยัไปยงัเพศอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและชดัเจนมากข้ึน 
 2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืนๆ รวมทั้งผูท่ี้ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

831 

 

 3. ในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด ยงัมีประเด็นอ่ืนท่ีน่าสนใจ จึงควรศึกษาในเร่ืองของ
ค่านิยม ภาพลกัษณ์ การรับรู้ ทศันคติ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชีย
ดว้ย 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม (LUXURY BRAND) 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

CONSUMER SATISFACTION WITH THE DECISION TO LUXURY BAGS 
(LUXURY BRAND) IN BANGKOK. 

กญัจน์รัชต ์ ฮอ้แสงชยั*   พิมพน์ารา  พนัธ์เจา้ฝ่าย*  
                                            ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการ
เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 2) เพื่อสํารวจค่านิยมการบริโภคสินคา้แบรนด์เนมท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม และ 3)พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม 
 ระเบียบวธีิวจิยัเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม ใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ทดสอบ
ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จาํนวน 30 
ตวัอยา่ง  ไดผ้ลการทดสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือท่ี 0.977 วิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบ
ความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD  
และทดสอบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช ้วิธีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ใช้วิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีการเลือกแบบคดัเลือกเขา้ (Enter Regression) ท่ีระดบั
นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ประมวลผลขอ้มูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติผล
การศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ เป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25 
– 34 ปี รองลงมา อาย ุ45 – 54 ปี สถานภาพโสด รองลงมา สมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากสุด 
รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มากสุด รองลงมา ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั รายไดต่้อเดือนมากสุด 10,000 - 30,000 บาท มากสุด รองลงมารายได ้30,001 - 50,000 บาท 
ตามลาํดบั และปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ในระดบัมาก 
โดยสูงสุด ดา้นบุคลากร รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ์,ดา้นราคา,ดา้นส่งเสริมการตลาด และ ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย และระดบัปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะกายภาพ และ ดา้นการบริการ 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ตามลาํดบัผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม แตกต่างกนั อย่างมีนับ
สาํคญัทางสถิติและ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร 
และ ดา้นลกัษณะกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลสูงสุด รองลงมา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ และ ด้านราคา ตามลาํดับ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค, การตดัสินใจซ้ือ, กระเป๋าแบรนด์เนม (LUXURY 
BRAND)    
 
ABSTRACT 
 The study of consumer satisfaction with the decision to buy luxury bags of the 
population in Bangkok. The purpose is 1) to study the marketing mix towards buying bags 2) 
to explore the values of consumer brands that influence the decision to buy bags and 3) 
consumer behavior. In buying brand-name products. 
 Survey Methodology The study collected data from questionnaires. Sampling 
methods The sample population consisted of 400 samples tested reliability of the engine. 
Based on the concept of Akron BAC (Cronbach Alpha Formula), 30 samples have tested 
reliability analysis tool 0.977 Descriptive statistics were used to clarify the frequency, 
percentage, average and standard deviation. And analyze quantitative data Test the difference 
by using a T - test, F - Test Test average difference LSD and paired means test used to 
analyze the relationship. How multiple correlation coefficients (Multiple Regression 
Analysis) using variables selected by the selection trials (Enter Regression), which was 
statistically significant at 0.05 level process information from statistical computer program. 
 The study results showed that personal characteristics are more female than male. 
Most are between 25 - 34 years old, followed by 45-54 years, married, single, followed by a 
bachelor's degree, most minor less than a bachelor's degree. A career as most private 
companies into private business. Monthly income of up to 10000-30000 baht very minor 
revenue 30001-50000 baht, respectively, and the marketing mix has continued to buy bags to 
a large extent by top personnel into the product., pricing, promotion, marketing, and 
distribution channels. And the medium is the physical characteristics and services 
respectively hypothesis testing. Found that personal characteristics such as age, marital 
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status, level of education. Affect their decision to purchase bags difference is statistically 
significant and counting. Factors include the marketing mix of product, price, personnel, and 
physical characteristics. Affect their decision to purchase bags. The products have the most 
minor personnel and the physical price, respectively, with statistical significance. 
KEYWORDS : CONSUMER SATISFACTION, BUYING DECISION, LUXURY 
BAGS (LUXURY BRAND) 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัประชาชนไทยมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอนัเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืน
ตวั และมีแนวโน้มดีข้ึนเร่ือยๆ มีการจบัจ่ายใชส้อยเพื่อซ้ือสินคา้ฟุ่มเฟือยกนัมากข้ึน ซ่ึงสินคา้
ฟุ่มเฟือยหลายอยา่งเป็นสินคา้ท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ แบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไป
ทัว่โลกมกัมีราคาแพง โดยเจา้ของแบรนด์ต่างใช้กลยุทธ์ในการสร้างภาพลกัษณะท่ีดี  ในดา้น
คุณภาพ ราคา และการออกแบบท่ีทนัสมยัตรงใจผูบ้ริโภค สร้างความภาคภูมิใจเม่ือไดใ้ชสิ้นคา้
เหล่านั้น และยงัสร้าง ความแตกต่างใหบุ้คลิกเฉพาะตวัของบุคคลอีกดว้ย ผูบ้ริโภคสินคา้เหล่าน้ี
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีฐานะทางการเงินดี ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคท่ีอยูร่ะดบัล่างลงมาซ่ึงมี
ฐานะทางการเงิน ค่อนขา้งตํ่า แต่ก็มีความตอ้งการใช้สินคา้ เช่นกนั ทาํให้ค่านิยมในการใช้
สินคา้แบรนดเ์นมจากต่างประเทศมีมากข้ึน 
 การอุปโภคของสินคา้แบรนดเ์นมไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากในศตวรรษท่ี 21  
แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนบริษทัท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท ดงักล่าวถือวา่ยงัมีอยูน่้อยราย 
คนในสังคมใหคุ้ณค่าในสินคา้แบรนด์เนม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแวดวงแฟชัน่ จากขอ้มูลตั้งแต่
อดีต ไม่วา่จะในยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมยุคสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ยุคสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุค
ประชาธิปไตยภิวตัน์ จนถึงยคุโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัมีแบรนดสิ์นคา้เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงตวัเลขท่ี
เพิ่มข้ึน ดังกล่าวน้ีเป็นผลจากแรงผลักดัน ของการพฒันาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการค้าใน
รูปแบบใหม่ การเพิ่มข้ึน ของการจบัจ่าย หรือแมก้ระทัง่การส่ือสารท่ีพฒันาข้ึนก็เป็นอีกหน่ึง 
แรงผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัดงักล่าว โดยจะเห็นไดจ้ากการแทรกตวัของแบรนด์สินคา้จาก
ญ่ีปุ่นเขา้ไปในตลาดของประเทศแถบยุโรป หรือกรณีท่ีคนในภูมิภาคเอเชียช่ืนชอบแบรนด์หรู
จากประเทศฝังยโุรปในขณะท่ีแบรนดห์รูในยโุรปใชผ้า้ไหมจากประเทศจีน เป็นวตัถุดิบในการ
ผลิต และผลของแรงผลกัดนัดงักล่าวทาํใหค้นใน ภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีความคุน้เคยกบัสินคา้ 
 แบรนด์ระดับโลก แม้ในปัจจุบนัการแบ่งชนชั้นวรรณะ ทางสังคมจะค่อยๆ เล่ือน
หายไป แต่ในสังคมยงั คงมีการแยกความแตกต่างทางชนชั้น โดยผูน้าํใน สังคม และบ่อยคร้ังท่ี
ผูค้นในสังคมท่ีมีสถานะทางการเงินดีมกัจะตอ้งการมีชีวิตท่ีฟุ้งเฟ้อ และอยากให้ผูอ่ื้นรับรู้ถึง
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ความมัง่คัง่ของตนดว้ยเหตุน้ีจึงไม่แปลกใจวา่ทาํไมผูค้นถึงแสวงหาสินคา้แบรนด์เนม มาอยูใ่น
ครอบครองเพราะสินคา้ ดงักล่าวสะทอ้นภาพเหล่านั้น ออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี  
 แม้ว่าในตลาดสินค้าแบรนด์เนมจะมีผูค้ ้าอยู่น้อยราย เม่ือเทียบกับจาํนวนผูค้ ้าใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ีก็มีมูลค่าสูงหลายพนัลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งยงั
มีบทบาทอยา่งเป็นนยัสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลต่อสังคมสมยัใหม่ โดย Chadha; 
& Husband ไดก้ล่าวไวว้า่การเปิดกวา้งของตลาดสินคา้แบรนด์เนมเป็นการเปิดประตูของคน
ทัว่ไปให้ เขา้ถึงส่ิงท่ีไม่เคยไดเ้ขา้ถึงมาก่อน และสินคา้แบรนด์เนมก็มีให้เห็นได้อย่างทัว่ไป 
แนวโนม้ของผูบ้ริโภคคนไทยท่ีใช้สินคา้แบรนด์เนมเพื่อเสริมภาพลกัษณ์ และสถานภาพ ทาง
สังคมมีแนวโนม้สูงกวา่ ค่าเฉล่ียของเอเชีย ตั้งแต่ปี 2550-2551 และเช่ือวา่ปีน้ี ค่าเฉล่ีย ยงัอยูใ่น
อนัดบัตน้ๆ แมว้่าภาพรวมเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะถดถอย แต่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะยงัคงให้
ความสําคญักับการใช้แบรนด์เนม  คนไทยนิยมใช้สังเกตได้จากการเห็นสุภาพสตรีมกัจะ
สะพายแบรนดเ์นม 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจทาํการศึกษาวจิยับุคลิกภาพและค่านิยมท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพศหญิงในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า หากสามารถทราบบุคลิก ภาพของผูบ้ริโภคการเขา้ถึงค่านิยมและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคเกิดโอกาสทางการตลาดต่อสินคา้ประเภทกระเป๋ารวมทั้งกระเป๋าจากต่างประเทศ
ได ้
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม  
(Luxury Brand) ของท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อสาํรวจค่านิยมการบริโภคสินคา้แบรนด์เนมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือก

ซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม (Luxury Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม (Luxury Brand) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดบั
การศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม (Luxury Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ และดา้น
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กายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม (Luxury 
Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา บุคลิกภาพและค่านิยม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
กลุ่มตวัอยา่งจากบุคคลทาํงาน หรือนกัศึกษา จาํนวน 400 ชุด ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2558 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัด้านการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ความพงึพอใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 

- ความพึงพอใจท่ีซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 

- ยีห่อ้กระเปาท่ีเลือกซ้ือ 

- ประเภทกระเป๋าและจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือต่อ 1 ปี 

- ราคาท่ีซ้ือกระเป๋าต่อ 1 คร้ัง 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าเลียบ
แบบแบรนดเ์นม 

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

- อายุ 
- เพศ 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ีย 

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

-ผลิตภณัฑ์ 
-ราคา 

-สถานท่ี 

-การส่งเสริมการตลาด 
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 2. เพื่อสามารถวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
  ปัจจยัประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด เช่น สินค้า ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย รายการ
ส่งเสริมการขาย บุคลากร การบริการ และทางดา้นกายภาพ 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการพฒันาธุรกิจและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ี
ต่างกนั 
 4. เพื่อสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัตลาดกลุ่ม
สินคา้แบรนดเ์นมน้ีในการศึกษาคร้ังต่อไปในอนาคต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจหรือพฤติกรรมของผูซ้ื้อสินคา้
แบรนดเ์นม ในกลุ่มนกัศึกษาปริญญาทุกระดบัชั้น และกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สินค้าแบรนด์เนม หมายถึง สินค้าต่างประเทศท่ีมีราคาแพง ใช้วตัถุดิบท่ีได้
มาตรฐาน คุณภาพดี มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ซ่ึงมีอยู่หลาย
ประเภท เช่น เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
 3. แบรนดเ์นม หมายถึง ช่ือของสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง 
 4. ค่านิยม หมายถึง ความนิยมชมชอบในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม มีทั้งหมด 4 
ดา้น ได้แก่ ดา้นการชอบเขา้สังคม ด้านความตอ้งการประสบความสําเร็จ ด้านการยึดถือใน
หลกัการ และดา้นความทะเยอทะยาน 
 5. ประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายไดบุ้คคล และรายไดต่้อครอบครัว เป็นตน้ 
 6. แนวโนม้การเลือกซ้ือ หมายถึง แนวโนม้ในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ต่อไป
ในอนาคตเก่ียวกบัการซ้ือ การบอกต่อ การซ้ือเพิ่ม 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้
กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัและสถิติท่ีได้ของประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาด
เป้าหมาย และของปรมะ สตะเวทิน ไดก้ล่าวว่า คนท่ีมีลกัษณะ ประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมี
ลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั 
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 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติของ เสรี วงษม์ณฑา ไดใ้หค้วามหมายวา่ ทศันคติ
คือ ความโนม้เอียงของความรู้สึกในทางท่ีชอบไม่ชอบต่อส่ิงใดๆทศันคติเกิดข้ึนหลงัจากท่ีได้
ประเมินขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ แลว้ทศันคติเป็นเร่ืองทางอารมณ์ของคน คนเรามกัจะมี
ทศันคติไม่ทางใดทางหน่ึงต่อเร่ืองลทัธิศาสนาพรรคการเมืองแฟชัน่เส้ือผา้ ประเภทของดนตรี
และอาหารเป็นตน้ 
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการฟุ่มเฟือย สินคา้ฟุ่มเฟือย คือสินคา้ท่ีมีความยืดหยุ่น
ต่อราคาสูง ตรงข้ามกับสินคา้เป็นท่ีมีความยืดหยุ่นต่อราคาต่อเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีความ
จาํเป็นต่อการดาํรงซีวติ ของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยั4 ท่ีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตไม่วา่ราคาจะ
แพงข้ึน เท่าไหร่ ผูบ้ริโภคก็ยงัมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เป็นตน้ แต่สา
หรับสินค้าฟุ่มเฟือย ซ่ึงได้แก่ เส้ือผ้าแบรนด์เนม กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาข้อมูล 
เคร่ืองสาํอาง แวน่ตา เป็นตน้ ปัจจยัในการบริโภคจะข้ึนอยูก่บัฐานะและรายได ้
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนด
สุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามท่ีผูจ้ยัคิดข้ึนมาเอง จากนั้นนาํแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลความพึงพอใจของพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
การเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม  
ผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มากกวา่เพศชาย มีเพศหญิง จาํนวน 220 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.00  และ เพศชาย 
จาํนวน 180 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25 – 34 ปี จาํนวน 134 คน คิด
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เป็น ร้อยละ 33.50 รองลงมา อาย ุ45 – 54 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.25 และ อายุ 35 – 
44 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.50 นอ้ยสุด อายุ ตั้งแต่ 54 ปี ข้ึนไป จาํนวน 36 คน คิด
เป็น ร้อยละ 9.00 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จาํนวน 211 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.75 รองลงมา 
สมรส จาํนวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.50 และ หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 63 คน คิด
เป็น ร้อยละ 15.75 และส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 207 คน คิดเป็น ร้อยละ 
51.75 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 116 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.00 น้อยสุด สูงกว่า
ปริญญาตรี จาํนวน 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.25 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มาก
สุด จาํนวน 118 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.50 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 109 คน คิด
เป็น ร้อยละ 27.25 และ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 66 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.50 
นอ้ยสุดรับจา้งทัว่ไป จาํนวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.75 และมีรายไดต่้อเดือนมากสุด 10,000 - 
30,000 บาท จาํนวน 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.25 รองลงมา รายได ้30,001 - 50,000 บาท 
จาํนวน 94 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.50 และ ตํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 82 คน คิดเป็น ร้อยละ 
20.50 นอ้ยสุด มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.75 
 
ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 

ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
ในภาพรวม พบวา่ ให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 6.62 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.95 ในรายดา้น ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก จาํนวน 5 ดา้น โดยสูงสุด ดา้นบุคลากร 
มีค่าเฉล่ีย 7.01 รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ์  , ดา้นราคา, ดา้นส่งเสริมการตลาด และ ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย และระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะกายภาพ และ ดา้นการ
บริการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 6.95 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.95 โดยสูงสุดในมาตรฐานของสินคา้ รองลงมา คุณภาพของสินคา้ ดา้น
ราคาให้ความสําคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 6.93 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.10 โดยสูงสุดในดา้น
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ รองลงมาราคาเหมาะสมกบัยี่ห้อแบรนด์เนมสินคา้ ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 6.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.12 
โดยสูงสุดในด้านสะดวกต่อการเดินทาง รองลงมา ร้านใกล้บา้น ด้านส่งเสริมการตลาด ให้
ความสาํคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 6.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.02 โดยสูงสุดในดา้นการลดราคา 
รองลงมา การแจกของตวัอย่าง ด้านบุคลากร ให้ความสําคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 7.01 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.90 โดยสูงสุดในดา้นการแต่งกายของพนกังาน รองลงมา ความเป็นมิตร
ต่อลูกคา้ ดา้นการบริการ ให้ความสําคญัระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 5.87 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2.11 โดยสูงสุดในดา้นภาพรวมของการให้บริการโดยรวม รองลงมา พนกังานให้บริการโดยมี
ใบหนา้ยิม้แยม้ ดา้นลกัษณะกายภาพ ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 6.37 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2.41 โดยสูงสุดในดา้นการออกแบบภายในร้าน รองลงมา วสัดุท่ีใชต้กแต่งภายใน
ร้าน  
ส่วนที ่3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานยอ่ย 1.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
แบรนดเ์นม แตกต่างกนั 
 ตารางท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ กบั การ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ กับ การ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ใชส้ถิติทดสอบแบบ T – Test ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
พบวา่ ค่า t –test = -1.657, sig. = 0.098 > 0.05 

สรุปผลการทดสอบ ไดว้า่ เป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ 
ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

สมมติฐานยอ่ย 1.2 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
แบรนดเ์นม แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กับ การ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
พบวา่ ค่า F – test = 6.905, Sig. = 0.000 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ไดว้า่ เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ
ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 จึงนาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD เป็นรายดา้น  

ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ
กบั การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ มีค่าเฉล่ียความ
แตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 25 – 34 ปี จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม สูงกวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคอาย ุ45 – 54 ปี และ 54 ปี ข้ึนไป 
 2. กลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 35 – 44 ปี จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม สูงกวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคอาย ุ45 – 54 ปี และ 54 ปี ข้ึนไป 
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 สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส 
กบั การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 พบวา่ ค่า F – test = 3.317, Sig. = 0.037 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
สถานภาพสมรส ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม แตกต่างกนั ระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงนาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD  เป็นรายดา้น  

ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
สถานภาพสมรส กบั การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
พบวา่ มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มผูบ้ริโภคสถานภาพโสด จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ตํ่ากวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคสถานภาพสมรส 

สมมติฐานยอ่ย 1.4 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา 
กบั การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 พบวา่ ค่า F – test = 2.400, Sig. = 0.092 > 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า เป็นการยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ไม่แตกต่างกนั ระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

สมมติฐานย่อย 1.5 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าแบรนดเ์นม แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพ กบั การ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
พบวา่ ค่า F – test = 4.976, Sig. = 0.000 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
อาชีพ ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 จึงนาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD  เป็นรายดา้น  
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ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
อาชีพ กบั การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า มี
ค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นนกัศึกษา จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ตํ่ากวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคประกอบธุรกิจส่วนตวั 

2) กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบ
รนดเ์นม ตํ่ากวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคประกอบธุรกิจส่วนตวั 

3) กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
ตํ่ากวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคประกอบธุรกิจส่วนตวั 

4) กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นประกอบธุรกิจส่วนตวัจะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
สูงกวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคมีอาชีพอิสระและรับจา้งทัว่ไป 

สมมติฐานยอ่ย 1.6 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน 
กบั การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ใชส้ถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 พบวา่ ค่า F – test = 22.213, Sig. = 0.000 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
รายได้ต่อเดือน ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม แตกต่างกัน ระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงนาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD  เป็นรายดา้น  

ผลวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
แบรนดเ์นม พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด ระหวา่งตวัแปรดา้นราคาและดา้นการจดั
จาํหน่าย เท่ากบั 0.790 < 0.80 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระมีความเป็นอิสระต่อกนัไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัมากไม่มีการควบคุมตวัแปรใดๆ ไว ้จึงนาํมาเขา้โมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตวั
แปรอิสระการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กระเป๋าแบรนดเ์นม ใชว้ธีิค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ใช้
วธีิการเลือกตวัแปรโดยวธีิการเลือกแบบคดัเลือกเขา้(Enter Regression)  
 ผลการวิเคราะห์การเลือกตวัแปรอิสระการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามระดบัสูงมีค่า R เท่ากบั 0.964 และ มีค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.927 
อธิบายได้ว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงตวัแปรตามหรือการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม ร้อยละ 92.70 โดยมีค่า F-statistics เท่ากบั 727.239 และค่า Sig. 
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F. Change  เท่ากบั 0.000 < 0.05 หรือกล่าวไดว้่ามีตวัแปรอิสระหรือปัจจยัส่วนประสม
การตลาดมีอิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงตวัแปรตามการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  ซ่ึงแสดงวา่ ตวัแปรอิสระบางตวัสามารถอธิบายตวัแปรตน้ได ้  
 ผลการทดสอบความคลาดเคล่ือน พบวา่ มีค่าของ Durbin-Watson เท่ากบั 1.568 > 1.5 
แสดงว่ามีความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกนัในระดบัสูงไม่มีปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวัแปร 
(Autocorrelation) ระหว่างปัจจยัจึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) สามารถคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
ดงัตารางท่ี 15 
ตาราง แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 
 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

  
B 

Std. 
Error 

Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.276 0.117  2.360 0.019   
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.396 0.050 0.378 7.967 0.000* 0.281 9.338 
ดา้นราคา 0.143 0.037 0.147 3.880 0.000* 0.327 7.861 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย -0.004 0.042 -0.004 -0.084 0.933 0.396 9.389 
ดา้นส่งเสริมการตลาด -0.013 0.044 -0.013 -0.293 0.770 0.295 9.512 
ดา้นบุคลากร 0.306 0.037 0.286 8.159 0.000* 0.249 6.733 
ดา้นการบริการ 0.005 0.029 0.005 0.162 0.871 0.205 4.889 
ดา้นลกัษณะกายภาพ 0.184 0.032 0.217 5.652 0.000* 0.223 8.109 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม พบวา่ มีค่า Tolerance ระหวา่ง 0.205 – 0.396 > 0.10  และ ค่า 
VIF (Variance Inflation Factor) ระหวา่ง 4.889 – 9.512 < 10.0 จึงไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ
ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบ
รนด์เนม พบวา่ ค่าคงท่ี 0.276 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.117 โดยมีค่า t – test = 2.360, sig. 
= 0.019 โดยผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ได้
นาํเสนอตวัแปรอิสระหรือปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีค่า Sig. < 0.05  จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และ ดา้นลกัษณะกายภาพ สรุปผลรายดา้น ไดด้งัน้ี  
 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ค่า t. = 7.967, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.378 กล่าวไดว้า่ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกระเป๋าแบรนด์แนม ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม โดยการเปล่ียนแปลง ดา้นผลิตภณัฑ์ เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วย
มาตรฐาน จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.378 หน่วย
มาตรฐาน  
 ดา้นราคา พบวา่ ค่า t. = 3.880, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.147 กล่าวไดว้า่ ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดกระเป๋าแบรนด์แนม ดา้นราคา มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม โดยการเปล่ียนแปลง ดา้นราคา เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.147 หน่วยมาตรฐาน  
 ดา้นบุคลากร พบวา่ ค่า t. = 8.159, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.286 กล่าวไดว้า่ ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดกระเป๋าแบรนด์แนม ด้านบุคลากร มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม โดยการเปล่ียนแปลง ด้านบุคลากร เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วย
มาตรฐาน จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.286 หน่วย
มาตรฐาน  
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ค่า t. = 5.652, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.217 กล่าว
ไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกระเป๋าแบรนด์แนม ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลใน
ทิศทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม โดยการเปล่ียนแปลง ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.217 หน่วยมาตรฐาน  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และ ดา้นลกัษณะกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
แบรนด์เนม โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ และ 
ดา้นราคา ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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 1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 25 – 34 ปี ร้อยละ 33.50 รองลงมา อายุ 45 – 54 ปี สถานภาพโสด ร้อยละ 52.75 
รองลงมา สมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากสุด ร้อยละ 51.75 รองลงมา ตํ่ากวา่ปริญญา
ตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มากสุด ร้อยละ 29.50 รองลงมา ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั รายไดต่้อเดือนมากสุด 10,000 - 30,000 บาท มากสุด ร้อยละ 42.25 รองลงมารายได ้
30,001 - 50,000 บาท ตามลาํดบั  
 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า มีต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 6.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.95 โดยสูงสุด ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 7.01 
รองลงมา ด้านผลิตภณัฑ์,ด้านราคา,ดา้นส่งเสริมการตลาด และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
และระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะกายภาพ และ ดา้นการบริการ ตามลาํดบั 
โดยผลการศึกษา พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัสูงสุดในมาตรฐานของสินคา้ ดา้นราคา
ให้ความสําคญัสูงสุดในดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ใหค้วามสาํคญัสูงสุดในดา้นสะดวกต่อการเดินทาง ดา้นส่งเสริมการตลาด ใหค้วามสาํคญัสูงสุด
ในดา้นการลดราคา ดา้นบุคลากร ให้ความสําคญัสูงสุดดา้นการแต่งกายของพนกังาน ดา้นการ
บริการ ให้ความสําคญัสูงสุดดา้นภาพรวมของการให้บริการโดยรวม ดา้นลกัษณะกายภาพ ให้
ความสาํคญัสูงสุดดา้นการออกแบบภายในร้าน  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม แตกต่างกนั อยา่ง
มีนบัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 ดา้นเพศ ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ไม่แตกต่าง
กนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  3.2 ดา้นอาย ุท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม แตกต่างกนั 
ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
ผูบ้ริโภคอาย ุ25 – 34 ปี จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม สูงกวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 45 – 
54 ปี และ 54 ปี ข้ึนไป และ2) กลุ่มผูบ้ริโภคอาย ุ35 – 44 ปี จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์
เนม สูงกวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคอาย ุ45 – 54 ปี และ 54 ปี ข้ึนไป 
  3.3 ดา้นสถานภาพสมรส ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์
เนม แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 1 คู่ 
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูบ้ริโภคสถานภาพโสด จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ตํ่ากวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคสถานภาพสมรส 
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  3.4 ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   
  3.5 ดา้นอาชีพ ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม แตกต่าง
กนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 1)  กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป็นนกัศึกษา จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ตํ่ากวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 2)  กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนม ตํ่ากว่า กลุ่มผูบ้ริโภคประกอบธุรกิจส่วนตวั 3)  กลุ่มผูบ้ริโภคพนกังาน
บริษทัเอกชนมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม ตํ่ากวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคประกอบธุรกิจส่วนตวั 
และ 4) กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นประกอบธุรกิจส่วนตวัจะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม สูง
กวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคอาชีพอิสระและรับจา้งทัว่ไป 
  3.6 ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 1)  
กลุ่มผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ตํ่า
กวา่ กลุ่มผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน 10,000 - 30,000 บาท,30,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท 2) กลุ่มผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน 10,000 - 30,000 บาท จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
แบรนด์เนม ตํ่ากว่า กลุ่มผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน 30,001 - 50,000 บาท และมากกวา่ 50,000 
บาท 3) กลุ่มผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน 30,001 - 50,000 บาท จะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์
เนม ตํ่ากวา่ กลุ่มผูบ้ริโภครายไดต่้อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และ ดา้นลกัษณะกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
แบรนด์เนม โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ และ 
ดา้นราคา ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม ไดร้้อยละ 92.70 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบ
รนด์เนม ในระดับมาก โดยสูงสุด ด้านบุคลากร รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ ,ด้านราคา,ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และระดบัปานกลาง คือ ด้านลกัษณะ
กายภาพ และ ดา้นการบริการ ตามลาํดบั และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และ ดา้นลกัษณะกายภาพ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม โดยด้านผลิตภณัฑ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะกายภาพ และ ด้านราคา ตามลาํดบั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ผลการศึกษาดงักล่าว 
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักลยุทธ์การตลาด ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 
13-14) ท่ีกล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีทาํการคดัเลือกตลาด
เป้าหมายการตั้ งวตัถุประสงค์และพฒันาส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายหรือเป็นกุญแจท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จก็คือต้องทาํความเข้าใจ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 2. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม แตกต่างกนั อย่างมีนบัสําคญัทางสถิติ 
ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิด พฤติกรรมของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคของ  เสรี วงษ์
มณฑา  (2542 : 32-37) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งเป็นส่ิงสําคญัท่ีส่งผลให้
พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐกิจเป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของผูซ้ื้อท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ  ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ผูมี้สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีดีจะมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมไดสู้งกวา่ผูมี้สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจตํ่ากว่า อีกทั้งผูท่ี้มีรายไดสู้งข้ึนหรือระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน มากเท่าใดจะส่งผลให้มี
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมไดแ้ตกต่างกนัมากยิ่งข้ึนรวมทั้ง สถานภาพ อายุ ท่ีแตกต่าง
กนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมแตกต่างกนั   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม สูงสุด ดงันั้นควรใหค้วามสาํคญัการเลือกสินคา้กระเป๋าแบรนด์
เนม มาตรฐานและคุณภาพของสินคา้ การนาํเสนอรูปแบบของสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและ
ช่ือเสียงของยี่ห้อของสินคา้ ตลอดจนควรนาํสินคา้ท่ีมีการใช้วสัดุท่ีดี มีคุณภาพสูง และไดรั้บ
มาตรฐานในการผลิตท่ีดี มีการตดัเยบ็ท่ีประณีตมีการออกแบบ มีสไตล์ท่ีโดดเด่นมีเอกลกัษณ์
เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมในผูบ้ริโภค  
 2. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบ
รนด์เนม ในระดับมาก ดังนั้นควรให้ความสําคญัท่ีจะส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูล
เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ในตวัสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนมโดยการแสดงให้เห็นจุดเด่นของสินคา้วา่ได้
มาตรฐานและท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การทดลองใหก้ลุ่มเป้าหมายเห็นจริงวา่ สินคา้กระเป๋ากระเป๋าแบ
รนด์เนมมีคุณภาพจริง เช่น การสาธิตหรือให้กลุ่มเป้าหมายไดท้ดลองใช้ เพื่อเปล่ียนทศันคติ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะมีผลทาํให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กระเป๋ากระเป๋าแบ
รนดเ์นม 
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 3. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบ
รนดเ์นม ดงันั้นควรทาํการตลาดเฉพาะกลุ่ม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการซ้ือใน
กลุ่มเป้าหมายและควรให้ความสําคญักบัเพิ่มความเป็นเอกลกัษณ์ให้กบัสินคา้กระเป๋าแบรนด์
เนม หรือการทาํให้บุคลิกภาพของตวัสินคา้ มีลกัษณะเฉพาะเป็นตวัของตวัเอง ควรทาํให้การ
จ่ายเงินของลูกคา้ในแต่ละคร้ังเพื่อซ้ือความพิเศษเฉพาะท่ีมีในสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนม 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภค จาํแนกตามยี่ห้อหรือตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนม เพื่อ
รับทราบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อ
แต่ละยีห่อ้สินคา้กระเป๋าแบรนดว์า่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาทศันคติและความคิดเห็นต่อการกระเป๋าแบรนด์เนม
ของผูบ้ริโภค เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาธุรกิจการจาํหน่ายสินคา้
กระเป๋าแบรนดใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 
  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

850 

 

บรรณานุกรม 
กลัยา วาณิชยบ์ญัชา.(2542). การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตดัสินใจ. กรุงเทพฯ : คณะพาณิชย์

ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
ชิโนรสกรีธา ดาํรงเดช. (2548). ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ กระเป๋า

แบรนด์เนมต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร .สาร
นิพนธ์บธ.ม.(การจัดการ). กรุงเทพฯ :บณัทิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวโิรฒ 

ซบิจตินิยม .(2534).ความต้องการข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของกลุ่ ม
 ประชาชนผู้ใช้บริการเคเบิล ทีวี : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกของบริษัทอินเตอร์ เ นล ช่ั น
แ น ล บ ร อ ด ค า ส ติ้ ง ค อ ร์ ป อ เ ร ช่ั น จ า กั ด  (ไ อ บี ซี ) วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ว ส .
 ม.(ส่ือสารมวลชน). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่าย เอกสาร.  

พชักานต์ โพธิเบญจกุล. (2550). ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชุดช้ัน “วาโก้” (รุ่น
WACOAL NUDE) ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร .สารนิพนธ์บธ.ม. 
 (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัทิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.ถ่ายเอกสาร.  

พิชัย นิรมานสกุล.(2539). ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟช่ันBrand Name 
 ต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (การโฆษณา). กรุงเทพฯ :บณัทิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั . ถ่ายเอกสาร.  

มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์. (2551). ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ความพึงพอใจและแนวโน้ม
 พฤติกรรม การบริโภคนมเปร้ียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ 
 บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ : บณัทิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวโิรฒ.  

วเิชียร์ เกตุสิงห์. (2541). สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย . พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : ไทย วั ฒ น า
พานิช.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิสิทธ์ิพฒันา. ........... (2549). การ
วิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษทัธรรมสาร จาํกดั . ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ. 
(2541). กลยทุธ์ การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ:  

Brace and World. Engel,Blackwell; & Miniard. (1995). Consumer Behavior. 8th ed. 
 International Forth Wort :  

Dryden Press. Kapferer,Jean-Noel; & Bastien, Vincent (2009). The luxury strategy: 
 breaking the rules of marketing to build luxury brands. London; Philadelphia: Kogan 
Page. Kotler, Philip. (1997). Marketing management : Analysis. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

851 

 

Kamolwan Tovikkai; & Wiwatchai Jirawattananukool. (2010), ‚An Exploratory Study on 
 Young Thai Women Consumer Behavior toward Purchasing Luxury Fashion 
 Brands‛ Master Thesis.  Malardalen University Sweden. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

852 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกซ้ือปลาแช่แขง็

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE COMPONENT FACTORS OF THE SATISFACTION ON THE DECISIONS TO 
PURCHASE FROZEN FISHES IN BANGKOK 

ณริศดา  มหทัธโนทยั*   ณฏัฐ ์ เกียรติกอ้งไชย*  
                                         ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ในการศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากร 
ศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลา
แช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ซ้ือปลาแช่แข็ง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบประชากรนบัไม่ไดจ้าํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวคิเราะห์ขอ้มูลโดยเชิงสถิติเชิงพรรณในการแจกแจง 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regressoin Analysis) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีอายุ
ระหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนใหญ่มีการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
29 และมีรายได ้15,000-30,000 คิดเป็นร้อยละ 45.8 
 ผลการทดสอบสมตติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นอายุ มี
ผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงไป
เป็นไปตามสมมติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ช่อง
การการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ปลาแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, การเลือกซ้ือปลาแช่แขง็    
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 The purpose of this independent study were (1) to studydemographicfactors for the 
satisfactions on the decisions to purchase frozen fishes in Bangkok (2) to study the 
component factors related to the satisfactions on the decisions to purchase frozen fishes in 
Bangkok. 
 The samples used in this study were 400 uncountable consumers who bought the 
frozen fishes in Bangkok. The questionnaire was used as tool in data collection and analyzed 
by descriptive statistics for frequency, percentage, maximum value, minimum value, standard 
deviation, hypothesis test by inferential statistics, independent t-test, F-test, one-way 
ANOVA and multiple regression analysis. 
 The results found that the most samples were male, in range of age of 20-29, single, 
graduated in bachelor degree, staffs of private company and obtained salary of 15,000-30,000 
Baht with percentage of 50.5, 37.3, 61, 47.3, 29 and 45.8 respectively. 
 The hypothesis test results found that the different demographicfactors of age had 
influenced to the decisions to purchase frozen fishes in Bangkok differently regarding to the 
defined hypothesis and concept. The component factors of marketing (4P’s), the distribution 
channels and promotion were related to the satisfactions on the decisions to purchase frozen 
fishes in Bangkok statistically significant at level of 0.05. 
KEYWORDS : MARKETING MIX, SATISFACTION, BUYING FROZEN FISH 
 
บทน า 
 อาหารนบัเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิตของมนุษยทุ์กๆ คนไม่วา่คุณจะเป็น
คนสัญชาติไหน ศาสนาใดก็ตาม ต่างก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ทานอาหารไปไดเ้ลย เพื่อให้
มีความสามารถในการดาํรงชีวติอยูต่่อไปได ้ดงันั้นอาหารจึงเร่ิมกลายมาเป็นปัจจยัท่ีมีมูลค่ามาก
ข้ึนหลงัจากโลกไดพ้ฒันาข้ึนอาหารไม่ใช่การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนอยา่งเดียวอาหารได้
แปรสภาพเป็นอุตสาหกรรมอาหารอาหารก็กลายเป็นเร่ืองของการค้ามากกว่าเร่ืองของการ
ประทงัชีวติเพียงอยา่งเดียวซ่ึงในปัจจุบนัอาหารก็มีหลากหลายรูปแบบ 

ในปัจจุบนัผูค้นเร่ิมพึ่งพาอาหารแช่แข็งมากข้ึนเพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีผูค้นต่างก็
ตอ้งการความเร่งรีบ อยากท่ีจะไดอ้ะไรท่ีมนัง่ายๆ เร็วๆ ดว้ยกนัทั้งนั้น ผูค้นในสังคมเมืองจึงหนั
ท่ีจะมาซ้ือของกิน ของใชต้ามหา้งสรรพสินคา้กนัมากข้ึน มากกวา่ท่ีจะไปเดินจบัจ่ายใชส้อยใน
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ตลาดเหมือนแต่ก่อนมาก เพราะไดรั้บความสะดวก สบาย รวดเร็ว แถมอากาศก็ไม่ร้อนอีกดว้ย 
ผนวกกบักระแสรักสุขภาพก็เป็นอะไรท่ีมาแรงมากๆ เช่นกนั 
 ด้วยเหตุน้ีเองจึงทําให้ปลาทะเลแช่แข็งได้รับความนิยมทั้ งในกลุ่มคนไทยและ
ชาวต่างชาติข้ึนอยา่งมาก เน่ืองจากปลาทะเลแช่แข็งนั้นหาซ้ือไปบริโภคไดง่้าย นาํไปประกอบ
อาหารก็ง่ายดายเน่ืองจากผูผ้ลิตไดแ้ปรรูปใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไวท้ั้งหมด
อยูแ่ลว้ มีขายตลอด 24 ชัว่โมง มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เป็นเน้ือสัตวป์ระเภทเดียวท่ียอ่ย
ง่ายมากจึงทาํให้บริโภคไดม้ากแต่ไม่อว้น มีความสดเหมือนปลาสดทัว่ไป และคุณประโยชน์
อ่ืนๆ อีกมากมาย  
 ดงันั้นจึงทาํให้ปัจจุบนัตลาดปลาแช่แข็งจึงมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ตลาดอาหารท่ีน่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะปลาแช่แข็งสามารถตอบสนองความ
สะดวกสบายในการรับประทานอาหารไดอ้ยา่งครบถว้นโดยยงัคงรสชาติเดิมของอาหารไวแ้ละ
ไม่ทาํใหเ้สียคุณค่าทางโภชนาการโดยกรรมวธีิผลิตอีกดว้ย 
 ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสําคญัของปลาแช่แข็งและเป็นเหตุจูงใจในการท่ีจะ
ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ
ผู ้ประกอบการธุรกิจปลาแช่แข็งจะได้นําไปปรับปรุงและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแข่งขนักบัคู่แข่งไดต่้อไป ดัง่สุภาษิตท่ีวา่ ‚รู้เขารู้
เรา….รบร้อยคร้ัง….ชนะร้อยคร้ัง‛ นัน่เอง 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่

แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพือ่ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน

การเลอืกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจิยั 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่เพศอายรุะดบัการศึกษาสถานภาพรายไดแ้ละอาชีพ
ท่ี แตก ต่า ง กัน มี ผ ล ต่อระ ดับ ค วา ม พึ ง พ อใ จใ นก า ร เ ลื อก ซ้ื อป ล า แช่ แข็ ง ใ นจัง หวัด
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ปลาแช่แขง็ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตทางด้านประชากรศาสตร์การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาประชากรในจังหวดั
นนทบุรีท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 
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 2. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษาจะทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญัคือ 
  2.1 ตวัแปรอิสระในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 
   2.1.1 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
    1. เพศ 
    2. อาย ุ
    3. ระดบัการศึกษา 
    4. สถานภาพ 
    5. รายได ้
    6. อาชีพ 
   2.1.2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
    1. ผลิตภณัฑ ์
    2. ราคา 
    3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
    4. การส่งเสริมทางการตลาด 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ อายุ 
2. สถานภาพ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. อาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
ส่งผลต่อความพงึพอใจ 
1. ผลิตภณัฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหนาย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

การเลอืกซ้ือปลาแช่แข็งในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อนาํผลการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์ในการทาํการตลาดให้ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายของประชากร 
 2. ท ํา เพื่ อนําผลวิจัยด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางด้านการตลาด (4P’S)ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครนาํมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนปรับกลยทุธ์ทางการตลาดการกาํหนดรูปแบบตวัสินคา้ราคาทาํเลและ
การส่งเสริมการจาํหน่ายรวมถึงการส่ือสารทางด้านการตลาดให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
กิจกรรมทางดา้นการตลาดในอนาคตต่อไป 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปลาแช่แข็ง หมายถึง ปลาท่ีไดผ้่านการลดอุณหภูมิลงโดยการแช่แข็งจากเคร่ืองทาํ
ความเยน็หรือเขา้เคร่ืองฟรีสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไวไ้ดน้านยิ่งข้ึน โดยถา้นาํปลาไปแช่แข็ง
ไวท่ี้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ก็จะสามารถเก็บปลานั้นไดน้านถึง18 เดือน เป็นตน้ 
 2. การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การส่งเสริมการขายเพื่อท่ีจะกระตุน้การซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หไ้ดห้รือใหม้ากข้ึน 
 3. พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการ การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีจะเกิด
ต่อการเลือกซ้ือปลาแช่แขง็ 
 4. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคลความพึงพอใจอาจ
เกิดไดจ้ากความชอบโดยส่วนตวัของบุคคลเป็นความรู้สึกของบุคคลซ่ึงเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บส่ิงท่ี
ตอ้งการ 
 5. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือปลาแช่แข็ง 
ซ่ึงปัจจุบนัพาํนกัอาศยัอยูภ่ายในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎต่ีางๆ 
ทฤษฎพีฤติกรรมผู้ซ้ือ 
 ทางเศรษฐศาสตร์มีความเช่ือว่าผูซ้ื้อมีความตอ้งการในการการซ้ือสินคา้และบริการ
อยา่งหลากหลายแต่เน่ืองจากผูซ้ื้อมีขีดจากดัทางดา้นทรัพยากรท่ีตนเองมีอยูด่งันั้นผูซ้ื้อจึงมีการ
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จดัอนัดับความสาคญัของสินค้าหรือบริการท่ีต้องการซ้ือแตกต่างกนัออกไปโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานการไดรั้บประโยชน์สูงสุดท่ีตนเองไดรั้บ (กุลินกานต ์ศิริบญัชาชยั, 2550)  
 พฤติกรรมผูซ้ื้อหมายถึงการกระทาของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการรวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาอยูก่่อนแลว้ซ่ึงมีส่วนใน
การกาหนดการกระทาํเป็นอยา่งมาก 
 การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูซ้ื้อ (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
วา่ S-R Theory (Kotler, Philip and Armstrong, Gray, 1996 อา้งถึงในศิริวรรณเสรีรัตน์และ
คณะ, 2541) เป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการโดยมีจุดเร่ิมตน้จาก
แรงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาส่งผลให้เกิดความ
ตอ้งการและนาไปสู่การตอบสนองดงัแสดงในรูปท่ี 1  
 รูปที ่1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูซ้ื้อ 
 
Stimulus   Buyer’s black box  Response 
 
 
 
โมเดลพฤติกรรมผูซ้ื้อประกอบดว้ย 
 1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus)  
 ส่ิงกระตุน้เป็นเหตุจูงใจทางดา้นจิตวิทยาโดยสามารถเกิดไดจ้ากจากทั้งภายนอกและ
ภายในร่างกายสาหรับการศึกษาน้ีจะสนใจส่ิงกระตุน้ภายนอกเน่ืองจากตอ้งการศึกษาว่าผูซ้ื้อ
ตอ้งการสินคา้นั้นเพราะปัจจยัใดเพราะส่ิงกระตน้ภายนอกเป็นการจูงใจผูซ้ื้อโดยการใชเ้หตุผล
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
 1.1 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นการตลาด (Marketing Stimuli)  
เป็นส่ิงกระตน้ท่ีสามารถควบคุมไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการตลาด 4 ปัจจยัท่ีตอ้งนามา
พิจารณาตามความตอ้งการของตลาดโดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 
 - ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ (Product) ส่ิงท่ีสามารถนาํไปเสนอขายในตลาดเพื่อให้ผูซ้ื้อเกิด
ความต้องการครอบครองใช้หรือเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์สามารถเป็นได้ทั้ งสินค้าและบริการ
สัญลกัษณ์การบรรจุหีบห่อ 
 -  ปัจจัยด้านราคาคือมูลค่าของสินค้า (Price) หรือบริการท่ีสามารถแสดงออกมาไดใ้น
รูปแบบของตวัเงินในการกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัตลาดจะตอ้งมีการพิจารณาปัจจยัหลายๆ 
ดา้นเช่นปฏิกิริยาของผูซ้ื้อการกาํหนดราคาสามารถทาํไดด้งัน้ี 

สิง่กระตุ้นทางการตลาด

และสิง่กระตุ้นอื่นๆ 

กลอ่งด า หรือความรู้สกึนกึ

คิดของผู้ซือ้ 

การตอบสนองของผู้ซือ้ 
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 1) การกาํหนดราคาขายตํ่ากวา่ราคาตลาด 
 2) การกาํหนดราคาขายสูงกวา่ราคาตลาด 
 3) การกาํหนดราคาขายเท่ากบัราคาตลาด 
 - ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) คือ การนาํเอาสินคา้หรือบริการ
ออกสู่ตลาดโดยพิจารณาทั้งสถานท่ีและกระบวนการวิธีในการขนส่งประเภทของตวักลางท่ี
นาํไปจาํหน่ายส่วนประกอบในการจาํหน่ายประกอบดว้ย 
 1) ช่องทางการจดัจาํหน่ายคือกลุ่มบุคคลหรือสถาบนัท่ีมีหน้าท่ีนาํสินคา้หรือบริการ
ออกไปสู่ผูซ้ื้อ 
 2) การกระจายตวัสินคา้คือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการไปสู่
สถานท่ีท่ีตอ้งการสินคา้ไดใ้นเวลาท่ีถูกตอ้ง 
 - การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้าํหน่าย 
เก่ียวกบัสินคา้และบริการโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารหรือเพื่อสร้างทศันคติในการซ้ือ
สินคา้และบริการสามารถทาํได ้4 แบบคือ 
 1) การขายโดยใชบุ้คคล (Personal selling) เป็นการส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา้กบัผู ้
ซ้ือโดยใชพ้นกังานขาย 
 2) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคลแต่ใชก้ารติดต่อ
ผา่นส่ือต่างๆแทนเช่นวทิยหุนงัสือพิมพโ์ทรทศัน์ป้ายโฆษณา 
 3) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีนอกเหนือจาก
การขายโดยใชบุ้คคลการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้การซ้ือ 
 4) การใชข้่าวสารประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การใชข้่าวสารเพื่อ
เป็นตวัช่วยในการเสนอขายสินคา้และบริการส่วนการประชาสัมพนัธ์เป็นปรับทศันคติของ
ประชาชนใหเ้ป็นไปในทางท่ีดี 
 1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจซ่ึงอยู่ภายนอกองค์กรและ
ผูผ้ลิตไม่สามารถควบคุมได้ส่ิงกระตุ้นเหล่าน้ีคือรายได้ของผูซ้ื้อเทคโนโลยีกฎหมายและ
วฒันธรรม 
 2. กล่องด าหรือความรู้สึกผู้ซ้ือ 
 เป็นความรู้สึกของผูซ้ื้อเปรียบเสมือนกล่องดาํซ่ึงผูผ้ลิตไม่สามารถทราบไดท้าํให้ตอ้ง
พยายามคน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพล
จากปัจจยัหลากหลายทั้งทางดา้นวฒันธรรม (Culture Factor) ปัจจยัดา้นสังคม(Social Factor) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) ลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) 
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นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจโดยมีผลจากปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม
สังคมลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณทางจิตวิทยาปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลท่ีสําคญัท่ีนกัการตลาด
มกัจะนาํมาพิจารณาเพื่อนาํไปกาํหนดทิศทางในการดาํเนินธุรกิจหรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์การตั้ง
ราคาช่องทางในการจัดจาํหน่ายกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ื้อผูซ้ื้อจะมีรูปแบบหรือ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือท่ียากง่ายแตกต่างกันไปทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับชนิดของสินค้าและ
สภาวการณ์ในขณะตดัสินใจซ้ือวธีิการตดัสินซ้ือของผูซ้ื้อแต่ละคร้ังการซ้ือเป็นกระบวนการซ้ือ
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลายอยา่งแต่เม่ือพูดถึงการซ้ือคนมกันึกถึงการตดัสินใจซ้ือซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการซ้ือเท่านั้นกระบวรการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อประกอบดว้ยขั้นตอนคือ 
 - ความรู้สึกความตอ้งการ 
 - พฤติกรรมก่อนการซ้ือ 
 - การตดัสินใจซ้ือ 
 - พฤติกรรมการใช ้
 - ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
 3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ 
เหตุผลท่ีผูซ้ื้อจะใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จะมีปัจจยัหลกัคือ 
 - การเลือกพิจารณาตวัผลิตภณัฑ์ 
 - การเลือกพิจารณาระดบัราคา 
 - การพิจารณาดา้นการจดัจาํหน่าย 
 - การพิจารณาการส่งเสริมการขาย 
 - การพิจารณาจากรายได ้
 4. แนวคิดความพงึพอใจของผู้ซ้ือ 
 ความพึงพอใจหมายถึงความสุขความพอใจท่ีไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็น
ความสุขสบายท่ีเกิดจากการเขา้ร่วมไดรู้้เห็นในกิจกรรมนั้นความพอใจเป็นความรู้สึกบุคคลใน
เชิงบวกสามารถลดความตึงเครียดบุคคลให้ลดลงโดยมีปัจจยัมาจากส่ิงแวดล้อม(วราวรรณ 
อนนัตรัตน์, 2549) 
 ความพึงพอใจสามารถวดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและวดัความพึงพอใจ
ของผูซ้ื้อและเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัประการหน่ึงเน่ืองจากความพึงพอใจของผูซ้ื้อเป็นส่ิงท่ี
นกัการตลาดจะตอ้งคน้หาและวดัความพึงพอใจโดยมีความพึงพอใจของลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงเป็นสาํคญัโดยมีวิธีท่ีสามารถทาํไดคื้อการลดราคาของสินคา้แต่ทั้งน้ีผูผ้ลิตตอ้งสามารถ
สร้างกาํไรให้ตนเองได้ด้วยโดยผูป้ระกอบการสามารถวดัความพึงพอใจของลูกค้าได้ตาม
วธีิการดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541 อา้งถึงในวราวรรณ อนนัตรัตน์, 2549)  
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 - การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยมี เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้คือการวิจัยตลาด
โดยทัว่ไปจะมีการเตรียมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้โดยการสอบถาม
วา่ผูซ้ื้อไดรั้บความพึงพอใจจากการใชสิ้นคา้หรือการบริการหรือไม่จะทาํให้ทราบถึงจุดเด่นจุด
ดอ้ยของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งชดัเจน 
 - การติเตียนและขอ้เสนอแนะโดยการสํารวจทศันคติของผูซ้ื้อท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบริการเพื่อหาขอ้เสนอแนะท่ีจะนาํมาปรับปรุง 
 - การวิเคราะห์ลูกคา้ท่ีสูญเสียไปวิธีน้ีจะวิเคราะห์และสัมภาษณ์ลูกคา้เดิมท่ีเปล่ียนไป
ใชต้ราสินคา้อ่ืนจะทาํใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีลูกคา้เปล่ียนใจ 
 - การเลือกซ้ือโดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายโดยการเชิญกลุ่มบุคคลท่ีคาดว่าจะเป็นผู ้
ซ้ือท่ีมีศกัยภาพในการวเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของสินคา้และบริการของธุรกิจคู่แข่ง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สุชาติ ธนะสุนทร (2553:4) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ท่ีมี
แบรนดเ์นมพบวา่ความตั้งใจซ้ือและความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค
โดยตรงความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเฉพาะผูใ้ช้ตราสินค้าไทยการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการซ้ือเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้
สินคา้ตราของไทยและต่างชาติซ่ึงความตั้งใจซ้ือไดรั้บอิทธิพลจากความไวว้างใจและความพึง
พอใจซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนันอกจากนั้นยงัพบว่าการคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งและการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของผูใ้ช้ตราสินคา้ของไทย
และกลุ่มผูใ้ชต้ราสินคา้ต่างชาติและทศันคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้ตราสินคา้
ต่างชาติ 
 วรรัตน์ แขกธูป (2553:85) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากะทิสําเร็จรูป (Aroy-D): 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพบว่าปัจจยัด้านทศันคติต่อการรับรองคุณภาพมี
อิทธิพลสูงการคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งต่อตราสินคา้ Brand มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสูงสุดการ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรมต่อสิทธิในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ความพึงพอใจต่อคุณภาพมี
อิทธิพลสูงท่ีสุดและทางดา้นความตั้งใจต่อการนาํกะทิสาํเร็จรูปมาประกอบอาหารทุกคร้ัง 
 นพพร ประยรูวงศ ์(2541:155) การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนั
พืชของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัต่อชนิดของวตัถุดิบ
ท่ีใชใ้นการผลิตมากท่ีสุดรองลงมาคือคุณค่าท่ีดีต่อสุขภาพและ234 (วารสารการเงินการลงทุน
การตลาดและการบริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3) การหาซ้ือง่ายตามลาํดบันอกจากน้ีไดพ้บว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือยีห่อ้เดิมแต่ถา้ไม่มีก็จะซ้ือยีห่อ้อ่ืนทดแทน 
วธีิด าเนินการวจัิย 
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 การศึกษาวิจยัเร่ือง ‚ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร‛ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research 
Method) และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาตามขั้นตอน
ต่างๆ ดงัน้ี 
 
การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจเลือกซ้ือปลาแช่แข็งประชากรท่ีศึกษา
ในคร้ังน้ีคือทั้ ง เพศชายและเพศหญิงทและเป็นผู ้ท่ี มีภู มิลําเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงและเป็นผู ้
ท่ีมีภูมิลาํเนาหรือพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาประยกุตเ์ป็นลกัษณะและขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ 
(Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่
แขง็ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.5 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-29  คิดเป็นร้อยละ 37.3 ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 61.0 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
47.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.0 
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 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) จากผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 400 คน พบว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.67 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.84 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.60 ราคา (Price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.89 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.81 ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.25 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.11 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.13 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
9.75 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.24 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.85 
 3. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการเลอืกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ พึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.94 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.60 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ อาย ุ
(3) อาชีพ (4) รายได ้(5) ระดบัการศึกษาและ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความ
พึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยใช้สถิติ
วเิคราะห์ค่า T-test (Independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test 
แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทางเดียว (One-way ANOVA ) สําหรับตวัแปรอิสระ
อ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 มีเฉพาะดา้นอายุเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ อายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แขง็ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place), และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

863 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.034 .243  12.497 .000 

Product .056 .066 .056 .845 .399 

Price -.006 .054 -.007 -.107 .915 

Place .360 .048 .481 7.532 .000 

Promotion .219 .058 .253 3.749 .000 

*มีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4P’s) 
ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ปลาแช่แขง็ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

 Y = 3.034 + 0.056(Product) +(-0.06)(Price) +0.36(Place)+ 
    0.219(Promotion) 

 มีเฉพาะดา้นราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมกาตลาด 
(4P’s) ราคามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผลการวจัิย  
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ปลาแช่แขง็ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุระดบัการศึกษาสถานภาพ
รายได้และอาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาพบวา่ เพศชายและหญิง ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่
แข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิจยัทางจิตวิทยาผูห้ญิงกบั
ผูช้ายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้ งในเร่ืองความคิดค่านิยม และทศันคติ ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
วฒันธรรม และสังคมกาํหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญิงมกัจะเป็น
คนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้อารมณ์โอนอ่อนผ่อนตามและเป็นแม่บา้นแม่เรือนและยงัพบอีก
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วา่ผูห้ญิงจะถูกชกัจูงไดง่้ายกวา่ผูช้ายส่วนพฤติกรรมเปิดรับส่ือมวลชนเพศหญิงมกัจะใชเ้วลาใน
การดูโทรทศัน์และฟังวิทยุมากกว่าเพศชายโดยนิยมดูรายการละครในขณะเพศชายนิยมอ่าน
หนงัสือพิมพม์ากกวา่แต่ทั้งน้ีทั้งเพศชายและเพศหญิง ก็อาจมีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลา
แช่แข็ง เพื่อเน้นเร่ืองอาหารการกินไม่แตกต่างกันเน่ืองจากพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปท่ีหนัมาสนใจสุขภาพมากข้ึนไม่ใช่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้น 
 อายุ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจเน่ืองมาจากอายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนมี
ความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมโดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายุนอ้ยมกัจะมีความคิด
แบบเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์ใจร้อนมากกว่าคนท่ีมีอายุมีความระวงัและมีมุมมองท่ีแตกต่าง
มากกวา่คนอายนุอ้ยแต่ในปัจจุบนักระแสการดูแลตวัเองและการรักสุขภาพนั้นเกิดข้ึนกบัคนใน
ทุกวัยดังนั้ นอายุ จึ งอาจ มีผ ลต่อค วาม พึง พอใจในการ เ ลื อก ซ้ือปล าแช่ แข็ ง  ใน เข ต
กรุงเทพมหานครได ้
 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจเน่ืองมาจากไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็
สามารถท่ีจะมีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็ง ในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างไม่
แตกต่างกนั 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็ง ในเขต
กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจเน่ืองมาจากระดบัการศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ทาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนรู้ความคิดและความสามารถโดยผูท่ี้มีการศึกษาสูง
ย่อมผ่านการเรียนรู้มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากว่าจึงน่าจะเป็นผูท่ี้เช่ือในความสามารถของ
ตนเองในการเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆและสามารถปฏิบติังานได้ดีแต่ไม่ว่าจะจบการศึกษา
ระดบัใดก็พบวา่แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการใส่ใจดูแลผิวมากยิ่งข้ึนทาํให้กลายเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคและให้มีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั 
 อาชีพไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็ง ในเขตกรุงเทพมหานครจึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีอาจเน่ืองจากทุกอาชีพลว้นมีความตอ้งการใส่ใจดูแลสุขภาพได้
อย่างเท่าเทียมกนัดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหันมาสนใจสุขภาพมากข้ึน
ดงันั้นอาชีพจึงไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แขง็ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็ง 
ในเขตกรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไวอ้าจเน่ืองมาจากรายได้ต่อเดือนของ
ผูบ้ริโภคยอ่มสัมพนัธ์กนักบัราคาของสินคา้โดยราคาเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีความสาคญัผูบ้ริโภคจะ
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เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการกบัราคาถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคก็จะ
ตดัสินใจซ้ือซ่ึงสินคา้ในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีทั้งผลิตภณัฑมี์ทั้งราคาถูกจนถึงราคาแพงดงันั้นรายได้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจึงไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือปลาแช่แขง็ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) เฉพาะดา้นดา้นทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดั
จาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แข็งในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือปลาแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 1. ผูจ้าํหน่ายสินคา้สามารถนาํขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ไปกาํหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั
และตลอดจนสามารถนาํขอ้มูลไปกาํหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายได้เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา่อายมีุอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ผูจ้าํหน่ายจาํเป็นตอ้งให้ความสําคญักบัดา้นทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่ายและ
การส่งเสริมการตลาดโดยการหาทาํเลท่ีตั้งท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย จดักิจกรรมการส่งเสริมการตลาด
อยา่งต่อเน่ืองมีการจดัโปรโมชัน่ราคาพิเศษตามเทศกาลการตั้งราคาท่ีเป็นมาตรฐานรวมถึงกระบวณ
การในดูแลให้บริการลูกคา้ตลอดจนการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเพราะจะทาํให้ลูกคา้เกิด
จาํนวนการซ้ือและค่าใช้จ่ายในการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนไดเ้น่ืองจากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสม
การตลาดปัจจยัดา้นลกัษณะทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้นส่งเสริมการตลาดและดา้น
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ไดข้อ้มูล
นาํมาปรับปรุง แกไ้ขคุณภาพของสินคา้ 
 2. ควรมีการศึกษาสภาพการแข่งขนั ของร้านคา้ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํมา
เปรียบเทียบกลยทุธ์และใชใ้นการปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดม้ากท่ีสุด 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทครีมรองพืน้ของผู้หญงิในเขต
กรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING MAKING A DECISION TO BUY FOUNDATION 
CREAM OF WOMEN IN BANGKOK 
ณฐนน  กวนิกิตติพงศ์*   ทรงพร  กล่ินหอม*  

                                             ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้นของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ ตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้นของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเค ร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้ นของผู ้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
การซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้น ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมานหาค่า t-test (independent t -test) ค่า F-test แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple 
Regression Analysis) 
  ผลการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี ร้อย
ละ 41.30 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนและนกัศึกษาร้อยละ 43.8 มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-25,000 บาท 
ร้อยละ 40.30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 42.30 และมีสถานภาพโสด ร้อย
ละ 73.0 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้าน
ราคามากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นพฤติกรรมให้ความสําคญักบัการใช้เพื่อเร่ิมตน้ก่อนแต่งหน้ามากท่ีสุด นิยมซ้ือผลิตภณัฑ์
ครีมรองพื้น 1-2 เดือนต่อ 1 คร้ัง และนิยมใชว้นัละ 1 คร้ัง โดยมีการซ้ือแต่ละคร้ังท่ีราคา 500- 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1,000 บาท และนิยมซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้เซนทรัล โดยตราสินคา้ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือตราสินคา้ 
Etude 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าทุกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เพศหญิงใน
กรุงเทพมหานครมีผลต่อการต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้น ส่วนปัจจยั
ดา้นส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) เกือบทุกตวัยกเวน้การส่งเสริมการ ตลาด มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทครีมรองพื้นของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, เคร่ืองสาํอางประเภทครีมรองพื้น 
 
ABSTRACT 
 The result from hypothesis testing showed that every demographic factor of female 
in Bangkok had an effect on making a decision to buy foundation cream. Every marketing 
mix factor had an effect on making a decision to buy foundation cream of women in 
Bangkok. 
 This independent study aimed at (1) studying personal factors effecting making a 
decision to buy foundation cream of women in Bangkok, (2) studying mixed marketing 
factors relate to making a decision to buy foundation cream of women in Bangkok, and (3) 
studying decision-making process of those women. 
 In this study, the sampling group was 400 women in Bangkok purchasing foundation 
cream. The questionnaire was used for collecting data. The data were analyzed using 
descriptive statistics, percentage, frequency, average, maximum and minimum value, and 
standard deviation. Hypotheses were tasted by using inferential statistics to find t-test 
(independent t -test), F-test (One-way ANOVA), and multiple regression. 
 In this research, all of the respondents were women in the age under 20. 41.30 
percent was students. 43.8 percent had average income for 10,000-25,000 baht per month. 
40.30 percent graduated bachelor degree. 42.30 percent was single. 73.0 percent thought that 
order of magnitude was price, product, channel of distribution, and promotion, respectively. 
In behavioral aspect, using as a starter in making up was the most important. They usually 
bought the product once or twice a month. The product was used once a day. Purchasing each 
time cost 500-1,000 baht. They often bought the product at Central Department Store. The 
most favorite brand was Etude. 
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 The result from hypothesis testing showed that every demographic factor of female 
in Bangkok had an effect on making a decision to buy foundation cream. Every marketing 
mix factor except promotion had an effect on making a decision to buy foundation cream of 
women in Bangkok. 
KEYWORDS : BUYING DECISION, FOUNDATION CREAM 

 
บทน า 
 ในสังคมคนเมืองปัจจุบนั เคร่ืองสําอางเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้สําหรับผูท่ี้รักสวยรักงาม  
แมว้่าปัจจุบนัจะมีการกา้วไปอย่างไม่หยุดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัมากมายท่ี
สามารถผลิตสินคา้เคร่ืองสําอางในหลากหลายตราสินคา้และหลากหลายชนิด  ท่ีจะช่วยให้
สภาพผิวของใบหน้าและเรือนร่างนั้นดู กระจ่างใสปราศจากร้ิวรอยและจุดด่างดาํอนัไม่พึง
ประสงคใ์ห้ผูอ่ื้นไดพ้บเห็น นอกจากเคร่ืองสําอางยงัสามารถเพิ่มความมัน่ใจให้กบัคนทัว่ไป
แลว้โดยเฉพาะในเพศหญิงซ่ึงเรียกไดว้า่ครีมรองพื้นนั้นเป็นเคร่ืองสําอางท่ีเป็นปัจจยัของผูห้ญิง
ในปัจจุบนัเลยก็วา่ได ้        ครีมรอง
พื้นก็เป็นหน่ึงในเคร่ืองสาํอางท่ีผูห้ญิงนิยมซ้ือใชเ้พราะครีมรองพื้นนั้นเปรียบเสมือนประตูด่าน
แรกสําหรับการแต่งหน้า ด้วยคุณสมบติัของครีมรองพื้นทัว่ไปหลากหลายตราสินค้าท่ีวาง
จาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดนั้นจะพบวา่มีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนัคือช่วยในการปกปิดร้ิวรอย หลุม
สิว จุดด่างดาํ และรอยเห่ียวยน่ต่างๆท่ีอยูใ่บหน้า ให้ผิวหนา้กลบัมาดูเรียบเนียนเปล่งปลัง่ และ
ไม่มีจุดด่างดาํอนัไม่พึ่ งประสงค์ให้ผูอ่ื้นได้พบเห็น อีกทั้งครีมรองพื้นยงัสามารถใช้ลงบน
ผวิหนา้ก่อนการแต่งหนา้เพื่อใหส้ามารถแต่งหนา้และให้เคร่ืองสําอางท่ีติดอยูบ่นใบหนา้ติดทน
นานตลอดวนั ซ่ึงในปัจจุบนัครีมรองพื้นท่ีวางจาํหน่ายอยู่ในทอ้งตลาดนั้นก็มีอยู่หลากหลาย
ชนิด และหลายหลายตราสินคา้ ซ่ึงแต่ละชนิดก็จะมีส่วนประกอบพื้นฐานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
คุณสมบติับางอย่างก็จะแตกต่างกนัออกไป เรียกไดว้่ามีการแข่งขนักนักอย่างรุนแรงในแต่ละ
ตราสินคา้ ซ่ึงถือเป็นขอ้ดีของผูบ้ริโภคในแง่ของการท่ีจะไดเ้ลือกบริโภคสินคา้ท่ีมีหลายหลาย
ชนิดและตราสินคา้ ให้ผูบ้ริโภคได้เลือกเพื่อให้ผลิตภณัฑ์รองพื้นนั้นเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค
อย่างแทจ้ริง  และในยุคโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัไดมี้การส่ือสารข่าวสารต่างๆ มากมายทั้งส่ือ
ชนิดเก่าและส่ือชนิดใหม่ ทางส่ือออนไลน์ และโซเชียลเนตเวิร์ก ให้ผูบ้ริโภคไดมี้ช่องทางการ
รับข่าวสารผลิตภณัฑ ์หาขอ้มูลและเปรียบเทียบและเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตดัสินใจศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้น
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมเลือกซ้ือว่าปัจจยั
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ใดบา้งท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยมีปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นพฤติกรรม  ปัจจยัดา้น
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งไร 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท

ผลติภัณฑ์ครีมรองพืน้ของผู้หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพือ่ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นของผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑค์รีมรอง
พื้นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจิยั 
 1. ขอ้มูลในส่วนของแต่ละส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑค์รีมรองพื้นของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 สาํหรับการวจิยัในหวัขอ้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้น
ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางประเภทครีมรองพื้นของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หวัขอ้ในการวิจยั
คร้ังน้ีบรรลุถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยั จึงไดมี้การกาํหนดขอบเขตของการวิจยัออกเป็นส่วนๆ 
โดยมีการกาํหนดขอบเขตของการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาถึงปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเคร่ืองสําอางประเภท
ครีมรองพื้นของเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอ้มูลท่ีประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ยีห่อ้ของครีมรองพื้นท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาถึงลกัษณะทางดา้นพฤติกรรมและลกัษณะการใช้เคร่ืองสําอาง
ประเภทครีมรองพื้นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอ้มูลท่ีศึกษา
ถึง ความสําคญัในการใช้ครีมรองพื้น เหตุผลท่ีตอ้งการใช้ครีมรองพื้น  ความถ่ีในการซ้ือครีม
รองพื้น ลกัษณะการใช้ครีมรองพื้น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมรองพื้นในแต่ละคร้ัง สถานท่ีซ้ือ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือครีมรองพื้น 
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 ส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้นของผู ้บริโภคท่ีเป็นเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีการศึกษา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด 
 ส่วนท่ี 4 เป็นการศึกษาถึงกรบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้น
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง
ประเภทผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลท่ี
ไดส้ามารถนาํไปปรับใช้เป็นขอ้มูลในการทาํการตลาดของผลิตภณัฑ์ประเภทครีมรองพื้นให้
สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
 2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นของผู ้บริโภคท่ีเป็นผู ้หญิงในเขต

การตัดสินใจเลอืกซ้ือครีมรองพืน้ของ
ผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร 

-การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
-การแสวงหาขอ้มูล 
-การประเมินทางเลือก 
-การตดัสินใจซ้ือ 
-การประเมินผลหลงัการซ้ือ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
-ดา้นผลิตภณัฑ์ 
-ดา้นราคา 
-ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
-ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
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กรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํไปใช้ในการพฒันาดา้นกลยุทธ์ดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑป์ระเภทครีมรองพื้น 
 3. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท
ผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปกาํหนด
ยทุธวธีิทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
 4. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางให้ธุรกิจเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพื้นใช้
ปรับปรุงและพฒันาให้เป็นท่ียอมรับและตอบสนองตอ้งความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เพื่อให้
ธุรกิจไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํทางการตลาดและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัจจัย หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑค์รีมรองพื้น 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล  หมายถึง ลกัษณะของผูบ้ริโภค 
 3. ปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายนอก  หมายถึง  ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่เก่ียวกบัตวั
บุคคล 
 4. ผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร  หมายถึง บุคคลท่ีมีลกัษณะภายนอกเป็นผูห้ญิงและ
กาํลงัอาศยัอยูใ่น จงัหวดั  กรุงเทพมหานครมาแลว้ไม่ตํ่าวา่ 12 เดือนหรือ 1 ปี 
 5. ผู้บริโภค  หมายถึง บุคคลเพศหญิงท่ีมีความสามารถในกา รซ้ือ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 6. การเลอืกซ้ือ หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ภายนอกไดแ้ก่ส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาด กระบวนการตดัสินใจ และการตอบสนองของผูซ้ื้อ 
 7. เคร่ืองส าอาง หมายถึง ผลิตภณัฑส่ิ์งปรุงแต่งเพื่อใชบ้นผิวหนงัหรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกายโดยใช้ ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มีจุดประสงค์เพื่อทาํความสะอาดหรือส่งเสริมให้
เกิดความสวยงามหรือเพื่อเปล่ียนแปลงรูปร่างใหเ้กิดความสวยงาม 
 8. ครีมรองพืน้ หมายถึง เคร่ืองสําอางท่ีมีลกัษณะเป็นสีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัสีของ
ผวิหนงั 
 9. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางด้านการตลาด 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
 10. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีมองเห็นได้ชัดเจนในท่ีน้ีคือครีมรองพื้น
 11. ราคา  หมายถึง  ราคาของสินคา้ท่ีมีการพิมพล์งบนฉลากราคาของสินคา้ไว ้
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 12. ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ร้านค้าและองค์ประกอบต่างๆของร้านค้าท่ี
สามารถมองเห็นได ้
 13. การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การโฆษณาทั้งส่ือออนไลน์และออฟไลน์  การ
ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย 
 14. การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีลูกคา้ไดซ้ื้อผลิตภณัฑ์นั้นและไดมี้การจ่ายเพื่อให้
ไดสิ้นคา้มาโดยมีตวัเงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานในการศึกษา        
 คอตเลอร์, ฟิลลิป  (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing 
Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความ
ตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่
คือ ‚4 Ps‛ อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การขาย (Promotion) 
 เสรี วงษ์มณฑา  (2542: 11) กล่าวว่า  ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing 
Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจาย
สินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจ
ใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
 ธงชยั สันติวงษ์ (2540, หนา้ 34) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า
หมายถึง กาผสมท่ีเขา้กนั ไดอ้ยา่งดีเป็นอน่ึงอนัเดียวกนัของการการหนดราคา การส่งเสริมการ
ขายผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจดัจาํหน่ายซ่ึงมิไดอ้อกแบบเพื่อใชส้ําหรับการเขา้ถึง
กลุ่มผูริ้โภคท่ีตอ้งการศิริวรรณ  
 เสรีรัตน์และคณะ (2546, หนา้ 53) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดวา่ 
เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษทั ใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
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 อดุลยจ์า  ตุรงคกุล (2543:26) กล่าวในเร่ืองตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสม
การตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี  
 1. ผลติภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองค์กรซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ 
หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผู ้
ซ้ือไปเพื่อใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือดาํเนินงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) 
หรือ แมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวั
สําคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
(Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ ์
(Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ์ (Returns) (ชีวรรณ 
เจริญสุข 2547) 
 2. ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไร
ในอตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวม
ของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อทาํการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์
สินคา้หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา  (Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) หรือ
มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การกาํหนดรามีความสําคญัต่อกิจการมาก 
กิจการไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งกาํหนดตน้ทุน
การผลิต สภาพการแข่งขนั กาํไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกล
ยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการกาํกาํหนดราคาสินคา้และบริการ ประเด็นสําคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบั
ราคาได้แก่ ราคาสินค้าท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด 
(Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการชําระเงิน 
(Payment Period) และราคาเง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและ
ทัว่ถึง สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอยา่งดีหรือเป็นช่องทางการจดัจาํหน่าย
เป็นเส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผา่นก็ได ้
ในช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial 
User) หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิ
สติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้
จากจุดเร่ิมตน้ไปยงจุดท่ีตอ้งการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลกาํไร (ณัฐ อิ
รนพไพบูลย์ 2554) หรือกลยุทธ์ทางการตลาดในการทาํให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจาํหน่าย 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

877 

 

สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือ
ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้
ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ (ชีวรรณ เจริญสุข 2547)หรือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการนาํพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึง
การตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม มีความ สําคญัต่อกาํไรของหน่วยธุรกิจ 
รวมทั้งมีผลกระทบต่อการกาํหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น การตั้งราคา การ
โฆษณา เกรดสินคา้ (ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 2555) หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมการ
ขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจาํหน่าย
ของธุรกิจนั้น (ชานนท ์รุ่งเรือง 2555)     
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
การขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงนาํไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดับท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้น
ทางดา้นของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ ก็จะนาํไปสู่การสร้างความ
ผกูพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจาก
กิจการในการดาํเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดับท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่ง
การตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) หรือ เป็น
กิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้คามรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความ
จาํเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย (ชานนท ์รุ่งเรือง 2555) หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือน
ความทรงจาํ ในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 
(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี    
 ชิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994, อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, 
หนา้ 9) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการคน้หา (Searching) การ
ซ้ือ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมิน (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  
 คอทเลอร์(Kotler, 2000, p. 160) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง ผูบ้ริโภคทั้งท่ี
เป็นส่วนบุคคล กลุ่มและองค์กรนั้ นเลือกซ้ือใช้และไม่ชอบสินค้า บริการความคิด หรือ
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ประสบการณ์ท่ีสร้างความพึงพอใจตามความตอ้งการ และความปรารถนาของตนไดอ้ย่างไร
โซโลมอน (1996, p. 7 อา้งถึงในดารา ทีปะปาล. 2542, หนา้ 3) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ทาํการเลือกซ้ือ การใช ้การบริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิดประสบการณ์เพื่อสนอง
ความตอ้งการและความปรารถนาต่างๆ ให้ไดรั้บความพอใจอดุลย ์จาตุรงกุล (2543, หน้า 5) 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรับและใชสิ้นคา้ 
และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินค้าซ่ึงเกิดก่อนและเป็น
ตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น    
 ธงชยั สันติวงษ ์(2540, หนา้ 29) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงการกระทาํของ
บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ตลอดจนรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจและทาํใหเ้ป็นส่วนร่วมในการการกาํหนดใหมี้การกระทาํ  
 ดารา ทีปะปาล (2542, หนา้ 4) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ
ใดๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ รวมทั้ง
กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวันาํหรือการกระทาํดงักล่าวเพื่อสนองความจาํเป็นและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพอใจ 
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค        
 เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงในท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โยเร่ิมตน้จากการเกิด
ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํใหเ้กิดวามตอ้งการ จากนั้นส่ิงกระตุน้จะผา่นเขา้มาในความรู้สึกของ
ผูซ้ื้อ (Buyers black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนอง
ของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อท่ี 2.2 โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
ศุภร เสรียรั์ตน์, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญลกัษิตานนท์, 2546, หนา้ 198) ในการท่ีผูบ้ริโภค
จะซ้ือสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีได้ใช้
สินคา้แล้ว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นจะช่วยให้นักการตลาดมองเห็นช่องทางการ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี  

 1. การมองเห็นปัญหา (Perceived problems)  คนเราเม่ือยามปกติสุข ใชชี้วิตตามปกติ 
มกัไม่มีปัญหาให้คอยแกไ้ข แต่ทว่านกัการตลาดตอ้งพยายามช้ีให้ผูบ้ริโภคมองเห็นถึงปัญหา 
และมองว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร ทาํให้มองถึงขอ้แตกต่างระหว่างสภาพในอุดมคติ (Ideal) 
กบัสภาพความเป็นจริง (Reality) เช่น ผูห้ญิงคนหน่ึงนํ้ าหนกัปกติ 60 กก. ส่วนสูง 160 ซม. ซ่ึง
ตามค่ามาตรฐานหรืออุดมคติ ควรมีนํ้ าหนกัอยูท่ี่ 50 กิโลกรัม ดงันั้นจึงตอ้งควรลดนํ้ าหนกัหรือ
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หาผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในเร่ืองของการควบคุมนํ้ าหนกั เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะกลายมาเป็น
แรงจูงใจท่ีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาในขั้นตอนท่ี 2 
   2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เม่ือเกิดปัญหาตอ้งการแกไ้ขปัญหา คนเราก็
มกัจะแสวงหาในส่ิงท่ีใกลต้วั เช่น ปัญหาคือกระดาษท่ีใช้พิมพง์านหมด ตอ้งการซ้ือกระดาษ 
A4 สีขาว 1 รีม มาทาํงาน ก็จะพยายามนึกยี่ห้อท่ีตนเองรู้จกัวา่มียี่ห้ออะไรบา้ง และเม่ือจดจาํได้
และรู้สึกพึงพอใจในยีห่อ้ท่ีนึกไดก้็จะตดัสินใจซ้ือทนัที แต่ถา้หากผูบ้ริโภคจดจาํได ้แต่ไม่พอใจ
ส่ิงท่ีจาํได ้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรง แกไ้ขก็ไดไ้ม่แกไ้ขก็ได ้กระบวนการ
ตดัสินใจนั้นก็จะหยุดลง การเปล่ียนปรากฏการณ์อยา่งท่ี 2 น้ี เกิดข้ึนจากการท่ีนกัการตลาดไม่
สามารถสร้างปัญหาอย่างรุนแรงให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคได ้เช่น ผูบ้ริโภคมีนํ้ าหนกัเกิน
ตอ้งการเขา้คอร์สลดนํ้าหนกั ลองมองหาสถาบนัลดนํ้าหนกัหลายๆ ท่ี แต่วา่ราคาสูงเกินไป จึงมี
ความคิดท่ีว่า ออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร พักผ่อนให้เพียงพอ ก็น่าจะลดนํ้ าหนักได ้
กระบวนการจัดสินใจซ้ือคอร์สลดนํ้ าหนักจึงไม่เกิดข้ึน อย่างไรก็ตามถ้าผู ้บริโภคไม่ได้
ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากความไม่พอใจในยีห่อ้ท่ีจาํได ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะกลายมาเป็นแรงจูงใจท่ี
จะนาํไปสู่การแกปั้ญหาในขั้นตอนท่ี 3 
   3. การแสวงหาภายนอก (External search) เม่ือขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคจาํไดน้ั้นไม่เพียงพอ 
จึงเกิดการแสวงหา คือการหาขอ้มูลของสินค้าภายนอก โดยช่องทางการแสวงหาข้อมูลจะ
ประกอบไปดว้ย 
  3.1 โฆษณา ผูบ้ริโภคจะดูโฆษณาเพื่อดูว่ามีอะไรน่าสนใจ ประกอบการ
ตดัสินใจ ดงันั้นนกัการตลาดท่ีดีควรเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาให้เหมาะสม เช่นฤดูหนาวก็
โฆษณาเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น ฤดูร้อนก็โฆษณาเคร่ืองปรับอากาศ พดัลม เป็นตน้ 
  3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้นแปลว่า ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะ
สัมผสั หรือทดลองเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์ท่ีตนสนใจ หรือตอ้งการไปหาซ้ือดูเน่ืองจากไม่พอใจใน
ส่ิงท่ีตนเองจาํได้ ส่ิงท่ีสําคญัในขอ้น้ีคือ ณ จุดขายตอ้งมีสินคา้ เน่ืองจากทางผูบ้ริโภคได้ให้
โอกาสกบัทางเราแลว้ การวางสินคา้ตอ้งเด่นชดั รวมถึงมารยาทและความรู้ความสามารถใน
เร่ืองผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย ก็เป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะใหข้อ้มูลกบัผูบ้ริโภค 
  3.3 การโทรศพัทห์รือพูดคุยกบัทางเจา้ของผลิตภณัฑ์ทางบริษทัก็ตอ้งฝึกฝน
พนกังานรับโทรศพัท์ พนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ การตอบคาํถามต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งชดัเจน 
แจ่มแจง้  
  3.4 การขอพบพนกังานขาย เม่ือทางผูบ้ริโภคไม่พอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีตนเอง
จดจาํได ้อาจมีการเรียกพนกังานขายเขา้ไปพบเพื่อให้คาํปรึกษา หรือ เสนอขายสินคา้ ทั้งน้ี ทาง
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พนกังานขายตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลกบัทางผูบ้ริโภครวมทั้งการตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  3.5 การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในกรณีน้ีอาจจะเป็นการสอบถามหรือ
คน้หาขอ้มูลจากหน้าเวบ็ไซต์ต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมีเว็บไซต์ รีวิว ประสบการณ์ตรงจากผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี เราตอ้งมัน่ใจว่าสินคา้ของเราดี มีคุณภาพ เน่ืองจากบนโลกอินเตอร์เน็ต เป็น
โลกเสมือนท่ีใครก็สามารถท่ีจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ และมีการแพร่กระจายข่าวสารอย่าง
รวดเร็วในลกัษณะ ปากต่อปาก (Viral Marketing) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาดว้ยวิธีการใด
วิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีขา้งตน้แล้ว ผูบ้ริโภคก็จะดาํเนินการขั้นตอนต่อไปในกระบวนการ
การตดัสินใจ นัน่ก็คือการประเมินทางเลือก  

 4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบ้ริโภคได้รับรู้สินคา้ยี่ห้อต่างๆ แล้ว ก็จะ
นาํมาประเมินวา่ สินคา้ใดดีกวา่กนัในแง่ใด ความสาํคญัในขั้นตอนน้ีก็คือ เราตอ้งให้จุดเด่นของ
สินคา้ของเรา (Feature) ตรงกบัมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้หากจุดเด่น
ของสินคา้นั้นไม่ใช่จุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือใชเ้ป็นมาตรการในการตดัสินใจ สินคา้เรายอ่ม
ขายไม่ไดเ้ช่น ถา้ซ้ือกระดาษสําหรับงานพิมพต์อ้งเลือกท่ีผิวเรียบ แผน่กระดาษไม่ติดกนัตอน
พิมพ ์ราคาถูก เป็นตน้การท่ีเราไม่ศึกษามาตรการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แลว้สร้างจุดเด่น
ตามใจเรานั้น โอกาสในการจะไดรัับเลือกก็จะยากข้ึน การขายก็จะยากข้ึน เพราะจะตอ้งไป
เปล่ียนใจผูบ้ริโภคให้เปล่ียนมาตรการในการเลือกซ้ือเพื่อสอดคล้องกับจุดเด่นท่ีเรามี เม่ือ
ผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาแลว้ก็จะถึงขั้นตอนถดัไป ก็คือการตดัสินใจซ้ือ 
 5. การตัดสินใจซ้ือ (Decision making) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เม่ือทาํการหาข้อมูล
เรียบร้อยแลว้มกัจะไม่ตดัสินใจซ้ือในทนัที เน่ืองจากอาจจะลงัเลวา่ สินคา้ท่ีซ้ือมานั้น จะดีอยา่ง
ท่ีโฆษณาไวห้รือไม่ จะมีคุณภาพคุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไปหรือไม่ ดงันั้นสินคา้ใหม่ๆ ท่ีจะ
นําเสนอตัวเองแก่ผูบ้ริโภคนั้ นต้องหาหนทางในการจะเร่งรัดให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนใจ และ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตวัเอง  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เ ก ว ลี  ป ะ ตุ ล ะ  ( 2 5 4 9 )  จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ท่ี เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 120 ราย ส่วนใหญ่ นกัศึกษาให้ความสําคญักบัเคร่ืองสําอางในระดบั
ปานกลางร้อยละ 40.83 สําคญัมากร้อยละ 26.67 สําคญันอ้ย ร้อยละ 20 สําคญัมากท่ีสุดร้อยละ 
6.67 และสําคญันอ้ยท่ีสุดร้อยละ 5.83 มีเหตุผลท่ีใชเ้คร่ืองสําอางคือส่วนใหญ่ใชเ้พื่อเพื่อเสริม
บุคลิกภาพเป็นอนัดบัท่ี 1 ร้อยละ 41.67 อนัดบั 2 เพื่อเพิ่มความมัน่ใจ ร้อยละ 37.53 และอนัดบั 
3 เพื่อเพิ่มความงาม ร้อยละ 20.83 ชนิดของเคร่ืองสําอางท่ีนกัศึกษานิยมใชม้ากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 
คือแชมพูร้อยละ 100 (หมวดเส้นผม) อนัดบัท่ี 2 คือ สบู่ / โฟม / ผลิตภณัฑ์ลา้งหนา้ (หมวด
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ผิวหน้า) ร้อยละ 90 อนัดบัท่ี 3 คือสบู่/ ครีมอาบนํ้ า คิดเป็นร้อยละ 89.17 และในกลุ่มของ
เคร่ืองสําอางเพื่อความงามมีสัดส่วนของเพศท่ีนิยมใชน้อ้ยมากเม่ือเทียบกบัหมวดอ่ืนๆ จาํนวน
คร้ังในการซ้ือเคร่ืองสําอางเฉล่ีย/เดือน ส่วนใหญ่นกัศึกษาซ้ือ 1คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด ร้อยละ 
63.33 และซ้ือมากกวา่ 5 คร้ัง/เดือน นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.50 มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสําอาง
เฉล่ีย / คร้ังมากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 100- 399 บาท ร้อยละ 45.00 และในช่วงนอ้ยกวา่ 100 บาทกบั
มากกว่า 1,000 บาทจาํนวนน้อยท่ีสุด มีค่าเท่ากนัคือร้อยละ 10.00 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของนกัศึกษามากท่ีสุดคือกลุ่มเพื่อนคิดเป็น ร้อยละ 36.00 และกลุ่ม
ดารา นกัร้องจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 0.83 แหล่งท่ีนิยมไปซ้ือเคร่ืองสําอางมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก คือร้านขายเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ ร้อยละ 33.33 ซูปเปอร์สโตเช่น โลตสั คาร์ฟูร์ ร้อยละ 
28.33 สหกรณ์ภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ร้อยละ 20.00 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางปัจจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมคือด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ระดับความสําคญัของปัจจยัทางด้าน
ผลิตภณัฑ์ว่ามีความสําคญัมากโดยให้ความสําคญัในด้าน คุณภาพของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด
รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของตรายี่ห้อ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์กล่ิน สี ขนาด
และปริมาณ และรูปร่างลกัษณะสีสันและการออกแบบของบรรจุภณัฑ์นอ้ยท่ีสุดตามลาํดบัดา้น
ราคา ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยัทางดา้นราคาวา่มีความสาํคญัระดบัปานกลางโดย
ให้ความสําคญัในด้านราคาเหมาะสมทั้งกบัคุณภาพและปริมาณมากท่ีสุดรองลงมาคือ ราคา
ปานกลางคุณภาพตามราคา ราคาถูกคุณภาพพอใช ้และราคาแพงคุณภาพสูงนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั
ดา้นสถานท่ี ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางดา้นสถานทีว่ามีความสําคญัระดบั
สาํคญัมากโดยใหค้วามสําคญัในดา้นจดัสินคา้เป็นระเบียบ แบ่งเป็นสัดส่วน สามารถหา สินคา้
ไดง่้าย มากท่ีสุดรองลงมาคือ ภายในร้านกวา้งขวาง สะอาด บรรยากาศดีน่าเดิน จดัตกแต่งร้าน
ไดส้วยงามและน่าดึงดูดและให้ความสําคญักบัดา้นมีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอน้อยท่ีสุดดา้นการ
ส่งเสริการขาย ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัของจัจยัทางด้านสถานท่ีว่ามีความสําคญัปาน
กลางโดยให้ความสําคญัในดา้นมีการลดราคาสินคา้มากท่ีสุดรองลงมาคือมีของแถมและของ
กาํนัลมีการโฆษณาตามส่ือต่างๆ มีการจดัทาํบตัรสําหรับสมาชิกและได้รับส่วนลดและให้
ความสําคญัมีการสะสมยอดเพื่อแลกของรางว ัลน้อยท่ีสุดด้านบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ระดับ
ความสําคญัของปัจจยัทางดา้นบุคลากรว่ามีความสําคญัสําคญัมากโดยให้ความสําคญัในดา้น
พนักงานท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีสุภาพ และยิ้มแยม้แจ่มใส มากท่ีสุดรองลงมาคือพนักงานมีความ
น่าเช่ือถือและไวว้างใจไดแ้ละพนกังานสามารถอธิบายรายละเอียดตอบคาํถามแก่ลูกคา้น้อย
ท่ีสุด     
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 พิไลลักษณ์ ช่ืนสุขศรีและคณะ (2556) ด้านขอ้มูลพฤติกรรมในการใช้เคร่ืองสําอาง
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองสําอางเป็นประจาํทุกวนั เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ซ้ือเคร่ืองสาํอางในแต่ละคร้ังตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป จะซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีห้างสรรพสินคา้ และ
เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางยี่ห้ออ่ืนๆทัว่ไปดา้น1ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า 1 ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบัการท่ีรองพื้นไม่เปล่ียนสีระหวา่ง
วนัในดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัคุณภาพเม่ือเทียบกบัราคา 
ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการท่ีสินคา้
มีวางจาํหน่ายในร้านเคร่ืองสําอางทัว่ไปในดา้นการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะให้ความสําคัญกับการให้สินค้าตัวอย่างเพื่อทดลองใช้ด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองสําอางพบว่า ในด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้
ความสําคญักับการซ้ือรองพื้นเพื่อใช้แต่งหน้าเสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเอง ในด้านการ
แสวงหาขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น นิตยสาร Internet 
การรีววิต่างๆ ในดา้นการประเมินทางเลือก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบั
การเลือกจากคุณภาพท่ีตรงตามความตอ้งการ ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะให้ความสําคัญกับงบประมาณท่ีมี ในด้านการประเมินผลหลังการซ้ือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัไปซ้ือสินคา้ซํ้ าถา้พอใจในสินคา้    
 พชร บุดดาโจม (2547) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสําอางของ
นกัศึกษาหญิงในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต ้พบวา่นกัศึกษาหญิงส่วน
ใหญ่อายุระหวา่ง 18-20 ปีมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 1,000-3,000 บาท ต่อเดือน พกัอาศยัอยู่กบับิดา
มารดามีขนาดครอบครัว 4-6 คน  นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองสาํอางท่ีเก่ียวกบัเส้นผมคือยาสระ
ผมเคร่ืองสําอางท่ีใช้กาํใบหน้าส่วนใหญ่ คือ แป้งทาหน้า และเคร่ืองสําอางในช่องปากส่วน
ใหญ่คือยาสีฟัน เคร่ืองสําอางเก่ียวกบัผิวกายส่วนใหญ่คือแป้งโรยตวั ส่วนสถานท่ีซ้ือซ้ือท่ี
หา้งสรรพสินคา้และไปกบัเพื่อนโดยเฉล่ียซ้ือเคร่ืองสําอาง 1-2 คร้ังต่อเดือน คร้ังละไม่เกิน 200 
บาทและนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ไม่เคยแพ้เคร่ืองสําอาง  ในส่วนท่ีแพ้ส่วนใหญ่เลิกใช้
เคร่ืองสาํอางนั้นถาวร       
 วิทัตรา  มาศธนวัฒนกุล และคณะ (2548) ได้ทาํการศึกษา ‚พฤติกรรมการเลือกใช้
เคร่ืองสําอางบนใบหน้าของสตรี‛ พบว่ากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 210 ตวัอย่าง มีความเห็นว่า
เคร่ืองสําอางมีความจาํเป็นปานกลางร้อยละ 63.8 มากร้อยละ 26.7 และนอ้ยร้อยละ 9.5  โดยที
วตัถุประสงคใ์นการเลือกใช้ส่วนใหญ่เพื่อเสริมบุคลิกภาพร้อยละ 34.7  เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ร้อยละ 25.7 ส่วนการใชเ้น่ืองจากเพื่อนๆ ร้อยละ 0.5 จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการใช้
ลิปสติก ครีมบาํรุงผิวหน้าและแป้งผดัหนา้ในปริมาณมากพอๆกนั  คือร้อยละ 91.4, 85.7 และ 
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88.1 ตามลาํดบั ส่วนอายชาโดวมี์ปริมาณการใช้น้อยท่ีสุดคือร้อยละ 49.5 ปัจจยักลุ่มตวัอย่าง
คาํนึงถึงในการเลือกใช้ลิปสติกมากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 61.91 มีหลากสี
และมีราคาเหมาะสม ส่วนการซ้ือโดยดูจากโฆษณาเป็นปัจจยัท่ีคาํนึงนอ้ยท่ีสุด ปัจจยัท่ีคาํนึงถึง
ในการเลือกซ้ือครีมบาํรุงผวิมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณภาพดี และมีราคาท่ีเหมาะสม 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย     
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีเป็นเพศหญิง ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 12 เดือน โดยกาํหนดสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายได ้และอาชีพ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List  วิเคราะห์คาํนวณ
จาํนวน และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมในการซ้ือครีมรองพื้น ไดแ้ก่  เหตุผลในการใช้ ความถ่ีใน
การซ้ือ ลักษณะการใช้  ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ และยี่ห้อครีมท่ีเลือกซ้ือ ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์คาํนวณจาํนวน และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมการตลาด  ประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ ์ 
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 
10 มากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้น 
ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณ
ค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10  มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้บแบบสอบถาม 400 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ  41.30 ส่วน
ใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.80 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
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10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
42.30 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.30 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ  
4P’S) 
 จากวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S)   จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า ราคา (Price)  มีค่าสูงสุดเท่ากบั  9.80  ค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 7.40 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 
 ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 9.17 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 7.17 ค่าเฉล่ียเท่ากบั  8.50 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 9.33 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 6.50  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9.44 ค่าตํ่าสุดเท่ากับ 7.33  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 

3. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมรองพืน้ของผู้หญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูห้ญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูห้ญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 7.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั  8.59 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 
 4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรม 
 จากการวจิยั ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น เพื่อใช้เร่ิมตน้ก่อนแต่งหน้า มากท่ีสุด  มี
ค่าเฉล่ีย 28.2 ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้พื่อเพราะเห็นโฆษณาต่างๆ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี  10.00   
 กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น ในระยะเวลา 1-2 เดือน ซ้ือ 1 คร้ัง  มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 40.9 ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น ในระยะเวลา  6 เดือน
ข้ึนไป ซ้ือ 1 คร้ัง มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 1.2   
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน นิยมใช้ผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น วนัละ 1 คร้ัง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 100.00 
 กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือผลิตภณัฑค์รีมรองพื้น  ท่ีราคา 500-1,000 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ท่ี 30.8 ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือครีมรองพื้นท่ีราคา 5,000  บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 
4.0     



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

885 

 

 กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด ท่ี 38.8 ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือครีมรองพื้นท่ีตลาดนดั มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี  3.5   
 กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น ยี่ห้อ Etude มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  19.3 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือครีมรองพื้นท่ี ยีห่อ้ Chanel และ ยีห่อ้ Dior มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 2.5 
 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) อายุ (2)  สถานภาพ
สมรส (3) ระดบัการศึกษา (4) ระดบัรายได ้(5) อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test (ANOVA)  สําหรับตวัแปรตน้ในดา้นประชากรศาสตร์ และใชก้ารคาํนาน 
Regression สาํหรับตวัแปรตน้ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4 P) 
 ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ และ
อาชีพ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูห้ญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 
4P’S) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น
ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -1.364 0.230 - -5.926 0.000 

Product -0.352 0.067 -0.306 -5.279 0.000 
Price 1.032 0.035 0.812 29.426 0.000 
Place 0.421 0.045 0.418 9.304 0.000 

Promotion 0.061 0.070 0.045 0.866 0.387 
R = 0.933     = 0.870    F = 66.06   Sig = 0.000 

*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิด้านตวัแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing mix หรือ 4P’S) ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นขงผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  เขียน
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
 Y   =    -1.364  + (-0.352)(Product)+  1.032(Price) + 0.421(Place) +   
0.061(Promotion) 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix หรือ 4P’S) ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมรองพื้นของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูห้ญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) อายุ (2)  สถานภาพ
สมรส (3) ระดบัการศึกษา (4) ระดบัรายได ้(5) อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test (ANOVA) สําหรับตวัแปรตน้ในดา้นประชากรศาสตร์ และใชก้ารคาํนาน 
Regression สาํหรับตวัแปรตน้ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด  (4 P) 

เม่ือพิจารณาพบว่ามีทั้ งหมด 5 ด้าน ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ได้แก่ อายุท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น
ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อปัจจยั
ท่ีมีผลผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นของผู ้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง
ประเภทผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน อาชีพท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น
ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชร บุดดา
โจม (2547) ได้ทาํการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสําอางของนกัศึกษาหญิงในสถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพระนครใต ้ พบวา่นกัศึกษาหญิงส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 18-20 ปี
มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 1,000-3,000 บาท ต่อเดือน พกัอาศยัอยูก่บับิดามารดามีขนาดครอบครัว 4-6 
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คน นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองสําอางท่ีเก่ียวกับเส้นผมคือยาสระผมเคร่ืองสําอางท่ีใช้กํา
ใบหน้าส่วนใหญ่ คือ แป้งทาหน้า และเคร่ืองสําอางในช่องปากส่วนใหญ่คือยาสีฟัน 
เคร่ืองสาํอางเก่ียวกบัผิวกายส่วนใหญ่คือแป้งโรยตวั ส่วนสถานท่ีซ้ือซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้และ
ไปกับเพื่อนโดยเฉล่ียซ้ือเคร่ืองสําอาง 1-2 คร้ังต่อเดือน คร้ังละไม่เกินคนละ 200 บาทและ
นกัศึกษาหญิงส่วนใหญ่ไม่เคยแพเ้คร่ืองสําอาง ในส่วนท่ีแพส่้วนใหญ่เลิกใช้เคร่ืองสําอางนั้น
ถาวร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S)  
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของ
ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซ่ึงมี 3 ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) และ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)    กล่าวคือ  ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ  4P’S) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมิ
ทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นของผู ้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับตัวของ
ผลิตภณัฑ์มากกว่าด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ภายนอก ซ่ึงได้แก่ความ
สวยงามของบรรจุภณัฑ ์หรือความเหมาะสมของตวับรรจุภณัฑ ์ท่ีสามารถใชง้านไดง่้าย สะดวก 
หรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ภายใน ไม่วา่จะเป็นดา้นการปกปิดร้ิวรอย จุดด่างดาํ คุณสมบติัท่ี
ไม่ทาํให้เกิดสิว ไม่แพ ้และไม่ก่อให้เกิดการอุดตนั หรือในเร่ืองการติดทนของรองพื้นระหวา่ง
วนั ซ่ึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว เป็นคุณสมบติัหลกัๆ ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคพิจารณาเป็น
อนัดบัแรก ก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนดา้นราคา (Price) ผูต้อบแบบสอบถามจะให้ความสําคญัเก่ียวกบัราคาของผลิตภณัฑ์ทีมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ส่วนด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 
ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีซ้ือง่าย มีความน่าเช่ือถือ จาํหน่ายสินคา้
อยา่งทัว่ถึง ภายในร้านกวา้งขวาง สะอาด บรรยากาศดีน่าเดิน จดัตกแต่งร้านไดส้วยงามและน่า
ดึงดูดและให้ความสําคญักบัดา้นมีท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกวลี 
ปะตุละ (2549) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่คือดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภค
ให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ว่ามีความสําคญัมากโดยให้ความสําคญัใน
ด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดรองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของตรายี่ห้อ 
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑก์ล่ิน สี ขนาดและปริมาณ และรูปร่างลกัษณะสีสันและการออกแบบ
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ของบรรจุภณัฑ์นอ้ยท่ีสุดตามลาํดบัดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางดา้น
ราคาว่ามีความสําคญัระดบัปานกลางโดยให้ความสําคญัในดา้นราคาเหมาะสมทั้งกบัคุณภาพ
และปริมาณมากท่ีสุดรองลงมาคือ ราคาปานกลางคุณภาพตามราคา ราคาถูกคุณภาพพอใช ้และ
ราคาแพงคุณภาพสูงนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบัดา้นสถานท่ี ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัของปัจจยั
ทางด้านสถานทีว่ามีความสําคญัระดับสําคญัมากโดยให้ความสําคญัในด้านจดัสินค้าเป็น
ระเบียบ แบ่งเป็นสัดส่วน สามารถหา สินคา้ไดง่้าย มากท่ีสุดรองลงมาคือ ภายในร้านกวา้งขวาง 
สะอาด บรรยากาศดีน่าเดิน จดัตกแต่งร้านไดส้วยงามและน่าดึงดูดและให้ความสําคญักบัดา้นมี
ท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอนอ้ยท่ีสุดดา้นการส่งเสริการขาย ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสําคญัของปัจจยั
ทางดา้นสถานท่ีว่ามีความสําคญัปานกลางโดยให้ความสําคญัในดา้นมีการลดราคาสินคา้มาก
ท่ีสุดรองลงมาคือมีของแถมและของกาํนลัมีการโฆษณาตามส่ือต่างๆ มีการจดัทาํบตัรสําหรับ
สมาชิกและไดรั้บส่วนลดและใหค้วามสําคญัมีการสะสมยอดเพื่อแลกของรางวลันอ้ยท่ีสุดดา้น
บุคลากร ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางดา้นบุคลากรว่ามีความสําคญัสําคญัมาก
โดยให้ความสําคัญในด้านพนักงานท่ีมีอัธยาศัยท่ีดีสุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส มากท่ีสุด
รองลงมาคือพนกังานมีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดแ้ละพนกังานสามารถอธิบายรายละเอียด
ตอบคาํถามแก่ลูกคา้นอ้ยท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะ 

 1. รองพื้นท่ีมีราคาแพงแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีคุณภาพดีเสมอไป ควรเน้นไปท่ีด้าน
คุณภาพมากกวา่ 
 2. การใหสิ้นคา้ตวัอยา่งเพื่อใหลู้กคา้ไดท้ดลองใชก่้อนเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดมี้
โอกาสเลือกผลิตภณัฑท่ี์เขา้กบัหนา้มากท่ีสุด                                                                                                                                                  
 3. ตอ้งมีการกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึง เพื่อใหผู้บ้ริโภคหาซ้ือไดง่้าย 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป     
 1. ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทย แต่เป็นภูมิภาคอ่ืน                                                                            
 2. การทาํการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาผลิตภณัฑท่ี์ขายในร้านขายยาดว้ย  
 3. การทําการวิจัยคร้ังน้ีมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้ นการ
ทาํการศึกษาคร้ังหนา้ควรศึกษากลุ่มอ่ืนดว้ย เพราะคนท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ครีมรองพื้นไม่ไดมี้แต่เพศ
หญิงเพศเดียว 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวลิด์ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ  
16 – 25 ปี 

THE SATISFACTION OF CONSUMERS, AFFECTING THE SERVICES OF THE 
DREAM WORLD IN ADOLESCENTS AGED 16-25 YEARS 

ณฐัพล วงศาขจรกิจ*   ชมพนุูช สาวงศตุ์ย้*  
                                            ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี
ส่งผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
กบัการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 
ผูใ้ชบ้ริการสวนสนุกดรีมเวลิด ์จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่า
ตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีอายุ
ระหว่าง 22-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.3และ มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.58 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด ์
ยกเวน้เพียงดา้นกายภาพ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ คือ ความพึงพอใจในดา้นการ
อาํนวยความสะดวกและตามดว้ย ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, สวนสนุกดรีมเวลิด ์
 
 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 This study has objectives (1) To study the demographic factors that affect the service 
of the Dream World (2) To study the marketing mix of services to meet the Dream World. 
The sample used in this study include the use of a theme park Dreamworld 400 people. A 
questionnaire was used to collect data. And the data were analyzed using descriptive 
statistics, frequency, percentage, average, maximum, minimum, and standard deviation. The 
hypothesis was tested using inferential statistics 
 The results of this study showed that the majority were male 50.8 percent were aged 
between 22-25 years, 42.8 percent most people is student college 76.3 percent and  bachelor's 
degree 58.58 percent. The comment about the factors that affect the marketing mix is 
satisfied of product, price, place, promotion, people, process and marketing is associated with 
the satisfaction of consumers, affecting the services of the Dream World. The only exception 
that does not have a physical evidence relationship with satisfaction. Factors affecting 
consumer satisfaction with the service of a theme park Dream World is Satisfaction in 
facilitating and following. The process Steps of Service. 
KEYWORDS : SATISFACTION, DREAM WORLD 
 
บทน า 
 การท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบนัไดเ้ดินทางมาถึงจุดท่ีเรียกไดว้า่เติบโตเต็มท่ี
แล้วเช่นกัน ดังนั้น ภารกิจท่ีเราจะทาํจากน้ี จะต้องทาํให้การเติบโตของการท่องเท่ียวไทย
เป็นไปอย่างย ัง่ยืนโดยเราตอ้งพยายาม Elevate Thailand Higher on the World Map หรือ
ยกระดบัประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพท่ีมีตาํแหน่งทางการตลาดในระดบัสูงข้ึน
หลายๆ ปีท่ีผ่านมาน้ี เรามกัตอ้งทาํแผนเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์
การเมืองภายในประเทศ หรือภยัพิบติัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของชาวต่างชาติค่อนขา้งสูง
ทาํใหเ้กิดการชะลอหรือเล่ือนการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย แต่ในปีน้ีความทา้ทาย
ท่ีเราพบกลบักลายเป็นความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในเร่ืองของการพฒันาการท่องเท่ียวและ
สถานภาพของตลาดการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไป ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีภาคธุรกิจตลอดจน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะต้องปรับตวั เพื่อขยายฐานตลาดให้กวา้งข้ึน ไม่เพียงเจาะเฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แต่จะต้องขยายไปสู่นักท่องเท่ียวคนไทยในภูมิภาคอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 
นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ีเองจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งเร่งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองไทยท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และสร้าง
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ความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนโดยเร็ว คู่ขนานกับการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีดีเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการจดจาํ และการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวผา่นส่ือต่างๆ 
ทัว่โลก เพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลบัคืนมาในเร็ววนั 
 การท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบนัเทิงเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความสนุกสนานเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจและคลายเครียดเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวยั จึงควรได้รับการ
สนบัสนุนให้มีตลาดท่ีกวา้งมากยิ่งข้ึนซ่ึงในประเทศไทย มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสันทนาการ
และบันเทิงอยู่มากมายแต่ท่ีน่าสนใจและน่าจบัตามองคือสวนสนุกท่ีได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติอย่างเช่น สวนสนุกดรีมเวิลด์ สถานท่ีพกัผ่อนซ่ึงมีความ
บนัเทิงหลากหลายอย่าง สวนสนุกแห่งน้ีเป็นโลกแห่งความฝันมี 4 ดินแดนในสวนสนุก เช่น 
ดรีมเวิลด์ พลาซ่า ดรีมการ์เดน้ แฟนตาซีแลนด์ และแอด้เวนเจอร์แลนด์ เป็นตน้ และมีขบวน
พาเหรดนานาชาติ เป็นโลกแห่งความสุขท่ีสามารถสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น หนูลมกรด วอ
เตอร์ฟัน ทอร์นาโด รถไฟตะลุยจกัรวาล เอเล่ียน โมโนเรล ปราสาทผีสิง เมืองหิมะ เฮอริเคน 
ไวก้ิงส์ แร๊พเตอร์ สกายโคสเตอร์ ซูเปอร์สแปลซ 4Dแอดเวนเจอร์ แกรนด์แคนยอน เป็นตน้ 
แลว้เพลิดเพลินไปกบัการเดินเท่ียวชมและถ่ายรูปตลอดทั้งวนั นอกจากความสนุกสนานของ
เคร่ืองเล่นต่างๆแล้วดรีมเวิลด์ยงัได้จดับริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมไวต้ามจุดต่างๆรอบๆ
สวนสนุกสาํหรับคอยบริการใหก้บัผูม้าใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 
 สวนสนุกดรีมเวลิดส์ถานท่ีใหค้วามสนุกสนานดินแดนแห่งความสุขท่ีเปิดใหบ้ริการมา
เป็นเวลานานกวา่ 20 ปี ซ่ึงเป็นสวนสนุกชั้นนาํของประเทศไทยท่ีใครๆ จะตอ้งนึกถึงเป็นอนัดบั
แรกเม่ือตอ้งการเดินทางไปเท่ียวสวนสนุก  จึงทาํให้เราเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัว่าสวน
สนุกดรีมเวลิดมี์การจดัทาํการส่งเสริมการขายอยา่งไรท่ีทาํใหส้วนสนุก ดรีมเวิลด์เป็นสวนสนุก
ท่ีครองตลาดความนิยมและความช่ืนชอบท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจมาใช้บริการ ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าว
มาจึงทาํให้มีความสนใจในการทาํวิจยัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการให้บริการของ
สวนสนุกดรีมเวลิดใ์นกลุ่มวยัรุ่นอาย ุ16 – 25 ปี 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีม

เวลิด์ 
 2. เพือ่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวลิด์ 
สมมติฐานการวจิยั 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนัมี
ผลการใหบ้ริการของสวนสนุกดรีมเวลิดใ์นประเทศไทย 

http://www.dreamworld.co.th/th/player_detail.php?id=72&types=1
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํลกัษณะ
ทางดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์ต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีม
เวลิด ์
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยั ‚ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีม
เวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ 16 – 25 ปี‛ จะทาํการศึกษาบริเวณสวนสนุกดรีมเวิลด์ ซ่ึงตั้งอยูบ่น
กิโลเมตรท่ี 7 เส้นทางสายรังสิต-นครนายก บริเวณคลองสาม ตาํบลบึงยี่โถ อาํเภอธัญบุรี 
จงัหวดัปทุมธานี โดยมีกลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาเป็นกลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ 16 – 25 ปี จาํนวน 
400 คน ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการสวนสนุกดรีมเวลิด ์
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการขาย  
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นการสร้างและนาํ

ลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อการ

ให้บริการของสวนสนุกดรีมเวลิด์ใน

กลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ 16 – 25 ปี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นาํขอ้มูลน้ีไปเป็นประโยชน์กบัสวนสนุกดรีมเวลิด ์ในการวางแผนการให้บริการใน

อนาคต 
 2. ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใหค้นอ่ืนๆ ไดศึ้กษาหาความรู้ต่อไป 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ : ความสามารถขององคก์รในการตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
จิตใจและดา้น กายภาพของลูกคา้ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์คาดหวงั 
 2. ผู้บริโภค : ผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอ
หรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ เพื่อให้สินคา้หรือบริการรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการ
จากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม 
 3. การส่งเสริมการขาย : กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ก็ตามท่ีนอกเหนือจากการขายโดย
ใช้บุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ท่ีช่วยกระตุ้นการซ้ือของผู ้บริโภคและ
ประสิทธิผลของผูข้ายเช่น การจดัตั้งแสดงสินคา้แสดงโชวนิ์ทรรศการงานแสดงสินคา้การ
สาธิตและกิจกรรมทางดา้นการขายท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํ 
 4. สวนสนุก : สถานท่ีท่ีรวบรวมบรรดาส่ิงท่ีทาํให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไว้
บริการประชาชน 
 5. ดรีมเวิลด์ : สวนสนุกและสถานท่ีพกัผอ่นท่ีรวบรวมความบนัเทิงนานาชนิดเขา้ไว้
ดว้ยกนัมีเน้ือท่ีทั้งส้ินประมาณ 160 ไร่ตั้งอยูท่ี่กม.7 รังสิตนครนายก (คลอง3) เปิดให้บริการคร้ัง
แรกเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 สวนสนุกดรีมเวิลด์ประกอบดว้ยความบนัเทิงต่างๆ ท่ีถูก
ออกแบบให้มีบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานท่ีแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นความ
สนุกสนานจากเคร่ืองเล่นต่างๆ ความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรพิสดารรวมไปถึง
อุทยานสวนสวยท่ีถูกตดัแต่งไวเ้ป็นลวดลายงดงามวิจิตรตระการตาท่ามกลางความเยน็สบาย
จากเลคออฟพาราไดซ์ (LAKE OF PARADISE) ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเนรมิตบรรยากาศ
โดยรอบไวอ้ยา่งงดงามรวมไปถึงดินแดนแห่งความสุขท่ีทุกท่านจะไดเ้พลิดเพลินจากการเดิน
เท่ียวชมและถ่ายรูปเพื่อเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ลอดทั้งวนั 
 6. วัยรุ่น : วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคมจึงนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหน่ึงของชีวิต เน่ืองจากเป็นช่วงต่อของวยัเด็กและผูใ้หญ่
ในช่วงอาย ุ16 – 25 ปี 
การทบทวนวรรณกรรม 
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 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึงวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากรทั้งน้ีเพราะคาํ
วา่‚Demo‛ หมายถึง‚People‛ ซ่ึงแปลวา่‚ประชาชน‛ หรือ‚ประชากร‛ สวนคาํวา่ ‚Graphy‛ 
หมายถึง ‚Writing Up‛ หรือ‚Description‛ ซ่ึงแปลวา่ ‚ลกัษณะ‛ ดงันั้นเม่ือแยกพิจารณาจาก
รากศพัทค์าํวา่ ‚Demography‛ น่าจะมีความหมายตามท่ีกล่าวขา้งตน้คือวิชาท่ีเก่ียวกบัประชากร
นัน่เอง (ชยัวฒัน์  ปญจพงษ ์และณรงค ์เทียนส่ง, 2521, หนา้ 2) 
 ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542, หนา 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็น
ทฤษฏี ท่ีใช้หลักการของความความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่างของ
มนุษย์เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทาง
ประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกบัทฤษฎีกลุ่ม
สังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายว่า
พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ บุคคล หรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะ
เหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้ คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมกัจะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั ดงันั้นบุคคลท่ีอยูใ่นลาํดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหา
ข่าวสาร ในแบบเดียวกนั และทษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคลซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาจาก
แนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าตอบสนอง หรือทฤษฎีเอา-อาร์ ในสมยัก่อนและไดน้าํมาประยุกต์ใช้
อธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารว่า ผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ี
แตกต่าง 
แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 
 กฤษณา รัตนพฤกษ ์(2539) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของส่วนประสมการตลาดบริการ
ไวดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงนาเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าให้ พึ่ งพอใจ ผลิตภัณฑ์ เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ จึง
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการความคิดสถานท่ีองคก์ารหรือบุคคล 
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตวัเงิน เช่น ราคาท่ียืดหยุ่นได ้
ระดบัราคา ความแตกต่างของราคาคู่แข่งขนั อตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 
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 3. การจดัจาํหน่าย (Place) โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม
ใชเ้พื่อเคล่ือยา้ยผลิตภณัฑ์ หรือบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด เช่น ทาํเลท่ีตั้งของกิจการ ความ
สวยงามและความสะอาดของสถานท่ี เป็นตน้ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 
การโฆษณา การใหข้่าว การส่งเสริมการขาย 
 5. คนหรือบุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการนาํเสนอการบริการ 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ได้แก่ พนกังานผูใ้ห้บริการ และลูกคา้ ในระบบการตลาด
บริการนอกน้ีบุคลิกภาพ ทศันคติ  
 6. ส่ิงท่ีนาํเสนอทางกายภาพ (physical Evidence and Presentation) หมายถึง
สภาพแวดล้อมทั้งหมด ในการนาํเสนอบริการและสถานท่ีซ่ึงกิจการกบัลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนั
รวมถึงส่วนประกอบใดก็ตามท่ีเห็นไดช้ดัเจนซ่ึงช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานใน
การส่ือบริการ และสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของบริการ  
 7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวธีิ กลไก และการเคล่ือนยา้ย ของกิจกรรม
ซ่ึงเกิดข้ึนทั้ งในระบบการนําเสนอและระบบปฏิบัติงานบริการ เพื่อให้การทํางานของ
กระบวนการเป็นไปโดยราบร่ืนสามารถตอบสนองความตอ้งการตามคุณภาพท่ีลูกคา้คาดหวงั
ได ้
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ดิเรก (2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทาํของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุข
ของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นท่ีจะทาํงาน มีขวญัและมีกําลังใจ มีความผูกพนักับ
หน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเ ร็จของงานท่ีทํา  และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จของ
องคก์ารอีกดว้ย 
 วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่
เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนั
ขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือน้อยสอดคลอ้งกบั ฉัตรชยั  (2535) กล่าวว่า ความพึง
พอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
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ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 
 วรีพงษ ์เฉลิมวริะรัตน์ (2542. หนา้ 7) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการวา่ เป็นส่ิงท่ีจบั 
สัมผสั แตะตอ้งไดย้าก และเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดง่้าย บริการจะไดรั้บการทาํข้ึน (โดย/
จากบริการ) และส่งมอบสู่ผูรั้บบริการ (ลูกคา้) เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทนัทีหรือในเวลา
เกือบจะทนัทีทนัใดท่ีมีการใหบ้ริการนั้น 
  จิตตินนัท์ เดชะคุปต์ (2549. หนา้ 7) ไดไ้วก้ล่าวว่า การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตวัตน แต่
เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ 
(ผูบ้ริโภค/ลูกคา้/ผูรั้บ บริการ) กบั ผูใ้ห้บริการ (เจา้ของกิจการ/พนกังานงานบริการ/ระบบการ
จดัการบริการ) หรือในทางกลบักนั ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ ในอนัท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้บรรลุผลสําเร็จ ความแตกต่างระหวา่งสินคา้และการบริการ 
ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุ่งเนน้การ
กระทาํท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันนําไปสู่ความพึงพอใจท่ีได้รับบริการนั้ น 
ในขณะน้ีธุรกิจทัว่ไป มุ่งขายสินคา้ท่ีลูกคา้ชอบและทาํให้เกิดความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของ
สินคา้นั้น 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 โศภิตสุภางค์ กุณวงศ์ (2556) ได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตดัสินใจใชบ้ริการสวนสนุก ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ ในการใชท้ฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีตดัสินใจใชบ้ริการสวนสนุกในประเทศไทย นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ในเร่ืองปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ตามลาํดบั เปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการสวนสนุกจาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัตรวจสอบความเท่ียง และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพื้นฐาน มีประสิทธิผลในภาพรวมเบ้ืองตน้พบว่าเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายได้เฉล่ียแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการตดัสินใจเดินทางมาใช้บริการสวนสนุก
แตกต่างกนั 
 ศิริรัตน์ สะหุนิล (2556) ไดก้ารศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
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พนกังานบริษทัเอกชนพนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท
และมีสถานภาพโสด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการ ให้บริการโดยรวมมาก
ท่ีสุด ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นจาํนวนและการกระจายตวัพื้นท่ีต่างๆ 
ของสถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการ
จดัการกิกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ มากท่ีสุด เป็นตน้ สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ดา้นจิตวทิยาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงความสะดวกสบายจาก
ท่ีเคยใช้บริการรถไฟฟ้ามาก่อนมากท่ีสุด ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองให้ความสําคญักบัปัจจยั
ดา้น 
 รัชนีวรรณ วฒันปริญญา (2556) ทาํศึกษา การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง อายุ 20-29 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001  –20,000 บาท 
และเลือกรูปแบบการใชบ้ริการรับประทานท่ีร้านและซ้ือไปรับประทานท่ีบา้น ผูร่้วมใชบ้ริการ
ร้านอาหาร คือ 2-3 คนโดยวนัท่ีชอบมาใช้บริการคือวนัหยุดเสาร์ –อาทิตย ์เวลา ท่ีเลือกใช้
บริการร้านอาหารช่วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ จาํนวน 1 -2 คร้ัง โดยมี
จาํนวนเงินต่อคร้ังท่ีรับประทานอาหาร นอ้ยกวา่ 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีทาํใหท้่านทราบขอ้มูล
ข่าวสารของร้านอาหารคือป้ายหน้าร้านโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหาร คือ เดินทาง
สะดวกสบาย 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีม
เวลิดบ์ริเวณสวนสนุกดรีมเวลิด ์โดยสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 
 ส่วนท่ี 2 ระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการสวนสนุกดรีมเวลิดใ์นดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด 
 ส่วนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพศชาย คิกเป็นร้อยละ 50.8 และเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 49.30 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8 ส่วนใหญ่มี
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.3 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 58.5  
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสบทางการตลาด ( Marketing Mix '7Ps ) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 
คน พบวา่ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุด 10.00 ค่าตํ่าสุด 2.67 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.89 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.44 ราคา (Price) มีค่าสูงสุด 10.00 ค่าตํ่าสุด 2.33 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
7.82 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.49 ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุด 10.00 ค่า
ตํ่าสุด 3.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.64 การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีค่าสูงสุด 10.00 ค่าตํ่าสุด 2.67 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.58 บุคคล (People) มีค่าสูงสุด 10.00 ค่าตํ่าสุด 3.33 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.78 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.38 กระบวน (Process) มีค่าสูงสุด 10.00 ค่าตํ่าสุด 2.75 ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.35 ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีค่าสูงสุด 10.00 ค่าตํ่าสุด 2.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
7.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.59 
 3. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้รับริการ 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ผลต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 16 – 25 ปี พบวา่ ความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการให้บริการ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.40 ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.24 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย (1). เพศ (2).อาย ุ
(3).การศึกษา (4).อาชีพ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของ
สวนสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 16 – 25 ปี โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี 
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*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 เฉพาะด้าน อายุ การศึกษา และอาชีพเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศท่ี
แตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 16 – 
25 ปี ซ่ึงมีค่าระดบันยัสาํคญัตํ่ากวา่ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  
หรือ  7Ps ด้านผลิตภัณฑ์  (Product), ด้านราคา  (Price), ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย  (Place), ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion), ด้านบุคคล  (People), ด้าน
กระบวนการ (Process), ลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ 16 – 25 ปี
โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

เพศ Between Groups 5.678 28 .203 .798 .760 

Within Groups 94.299 371 .254   

Total 99.977 399    

อาย ุ Between Groups 13.258 28 .473 .895 .622 

Within Groups 196.180 371 .529   

Total 209.438 399    

การศึกษา Between Groups 16.851 28 .602 .914 .595 

Within Groups 244.346 371 .659   

Total 261.198 399    

อาชีพ Between Groups 5.660 28 .202 1.123 .307 

Within Groups 66.777 371 .180   

Total 72.438 399    
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ปัจจยัส่วน 
ประสมการตลาด 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 (Constant) 3.330 .419 7.944 .000   

Product .061 .053 1.145 .253 .503 1.987 

Price .024 .053 .464 .643 .482 2.073 

Place .117 .047 2.478 .014 .496 2.018 

Promotio .003 .050 .059 .953 .471 2.121 

People .116 .049 2.358 .019 .639 1.565 

Process .078 .055 1.410 .159 .535 1.871 

Physical  E. .182 .041 4.418 .000 .695 1.438 

*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ทั้ง 7 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 16 – 
25 ปี เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี  
Y = 3.330 + 0.061 (Product) + 0.024 (Price) + 0.117 (Place) + 0.003 (Promotion) + 0.116 
(People) + 0.078 (Process) + 0.182 (Physical E.) 

มีเฉพาะดา้นราคาท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด(Marketing Mix) หรือ 7Ps ด้านการสร้างและนําลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ใน
กลุ่มวยัรุ่นอาย ุ16 – 25 ปี 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ใน
กลุ่มวยัรุ่นช่วงอาย ุ16 – 25 ปี มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 16 – 25 ปี ประกอบดว้ย อายุ การศึกษา 
และอาชีพ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของสวนสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่ม
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วยัรุ่นอายุ 16 – 25 ปี เน่ืองจากผูท่ี้มีอายุในช่วง22-25ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี นิยม
เขา้ใชบ้ริการของสวนสนุกดรีมเวลิด ์ซ่ึงต่างจากช่วงอาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 
 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  หรือ 7Ps   ด้ า น
ผลิตภณัฑ์ (Product), ดา้นราคา (Price), ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place), ดา้นส่งเสริม
การตลาด (Promotion), ดา้นบุคคล (People), ดา้นกระบวนการ (Process), ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการของสวน
สนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ 16 – 25 ปี ยกเวน้ทางดา้นการสร้างและนาํลกัษณะทาง
กายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของสวนสนุกด
รีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 16 – 25 ปี เน่ืองจากปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญัมาก คือ ส่ิง
อาํนวยความสะดวกในสวนสนุกดรีมเวลิด ์และพนกังานควรมีการแนะนาํเคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจ
ใหก้บัผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ‚ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการของสวน
สนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ 16 – 25 ปี‛ สามารถนาํผลท่ีไดม้าประยุกต์ใช ้และเป็น
แนวทางในการพฒันาการให้บริการองคก์ร โดยเป็นขอ้เสนอแนะเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนุกดรีมเวลิดใ์นกลุ่มวยัรุ่นช่วงอาย ุ16 – 25 ปี ดงัต่อไปน้ี 

1. ควรให้ความสนใจการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย บุคลากร ลกัษณะ
ทางกายภาพเป็นหลกั แต่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภาพ ก็มีความสําคญัในการช่วยสร้างความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการให้เกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั ดงันั้นสนุกดรีมเวิลด์ ควรวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ใหค้รอบคลุมเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผูใ้ชบ้ริการ 

2. ควรสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ให้เกิดข้ึนต่อผูใ้ช้บริการสนุกดรีมเวิลด์เป็นการ
สร้างทศันคติท่ีดีของผูใ้ช้บริการให้เกิดข้ึนต่อการบริการ และเกิดการใช้ซํ้ าต่อเน่ือง ดังนั้น
สนุกดรีมเวิลด์ จึงควรสร้างความภักดีต่อตราสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการสนุกดรีมเวิลด์ในกลุ่ม
วยัรุ่นช่วงอาย ุ16 – 25 ปี ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาโดยเนน้กลุ่มตวัอยา่งของอายุ
ท่ีมากกวา่น้ี เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดในอนาคต 
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 2. ผูว้จิยัไดใ้ชต้วัแปรอิสระคือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P’s) จึงควรทาการศึกษาเจาะลึกไปยงัช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร 
ลักษณะทางกายภาพ และความภักดีในตราสินค้า เพื่อประโยชน์ในแง่ของการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยการศึกษาในเร่ือง CRM (Customer Relationship 
Management) 
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ความรู้และการปฏิบัติตนเกีย่วกบัการให้นมแม่หลงัคลอดในโรงพยาบาลเด็ก 
THE PURPOSES OF THE STUDYS OF  KNOWLEDGE AND PRACTICES 

RELATED TO BREAST FEEDING AFTER PREGNANT IN THE CHILDREN 
HOSPITAL ARE 

นารินทร์  คาํแกว้*   ฤทยัรัตน์  ขนัโท*  
                                          ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษา เร่ือง ความรู้และการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการให้นมลูกของแม่หลงัคลอดใน
โรงพยาบาลเด็ก  มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อ
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของแม่หลงัคลอดท่ีโรงพยาบาลเด็ก และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่ง วิธีการเล้ียง และประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีมีต่อปฏิบติัตนในการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม ่
 ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตวัอย่าง คือ มารดาหลงัคลอดในโรงพยาบาลเด็ก จาํนวน 
400 ตวัอยา่ง ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha 
Formula) จาํนวน 30 ตวัอยา่ง ไดผ้ลการทดสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือท่ี 0.799 วิเคราะห์ผล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ F–Test ทดสอบค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และทดสอบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้ วิธีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชว้ธีิการเลือกตวัแปรโดยวิธีการเลือกแบบ
คดัเลือกเขา้ (Enter Regression) ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ประมวลผลขอ้มูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี 
รองลงมา อายุมากกว่า 34 ปี และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากสุด รองลงมา ระดับ
มธัยมศึกษา มีอาชีพพนกังานบริษทั มากสุด รองลงมา ขา้ราชการ/รัชวสิาหกิจและธุรกิจส่วนตวั 
รายไดต่้อเดือน มากสุด 15,001-30,000 บาท 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ส่วนใหญ่กลุ่มมารดามีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และประโยชน์
ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ท่ีถูกตอ้ง โดยสูงสุดในประเด็น ‚ลูกควรไดรั้บการดูดนมแม่ทุกคร้ัง
ท่ีลูกตอ้งการ‛ และมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกในระดบัมากท่ีสุด โดย
สูงสุด ทารกท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่จะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการป้อนนมเกินมากวา่ทารกท่ีเล้ียงดว้ยนม
ผสม  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ส่งผลต่อ
การปฏิบติัตนในการให้นมลูกโดยด้านวิธีการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ มีผลสูงสุด รองลงมา ด้าน
ประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ และ รายไดต่้อ
เดือน มีผลต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูกแตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: ความรู้และการปฏิบติัตน, การใหน้มแม่หลงัคลอด 

 
ABSTRACT 
 The purposes of the study of knowledge and practices related to breast feeding after 
pregnant in the children hospital are  
 1. To study the differences of the individual factors that affects the breast feeding of 
the mother after pregnant in the children hospital 
 2. To study the relationship between the feeding method and the benefits of breast-
feeding the affects the breast-feeding behavior. 
 The research methodology is using the questionnaire, random sample from the 
focused group. The sample is the mother who has just pregnant in the children hospital for 
400 samples. The statistical technique used in this study to ensure reliability is the Cronbach 
Alpha formula. The 30 samples has been tested and the reliability co-efficiency is 0.799. The 
descriptive statistic has been also used such as the frequency distribution, the average, 
standard deviation and the quantitative analysis. The F-test technique has been used to test 
the difference, the LSD technique has been used to test the difference in each pair and the 
relationship has been tested by the multiple regression analysis.  The enter regression 
technique has been used to select variable at the statistically significant of 0.05. All data has 
been processed by the statistical application. 
 The result from the study of individual factor showed that the average age is mostly 
25-34 years old then more than 34 years old. The education level is mostly at the bachelor 
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degree and then the high school level.  Most of the sample work as the office worker and then 
government/state enterprise officer. The average income of the sample is mostly 15001-
30000 baht per month. Most of the woman who just gave birth has a good understanding  on 
the method and the benefits of breast-feeding  with the strongest agree that the baby should 
get breast-feed whenever necessary. The sample also agree that the baby that get breast-
feeding would be more likely to get the milk from  their mother compared to the baby who is 
feed with the artificial milk. 
 According from the study confirms that the understanding of breast-feeding for the 
mother will have effect on the breast-feeding behavior with the highest effect on the method 
of breast feeding aspect and then the breast-feeding benefits respectively. The individual 
factors such as job, monthly income have effect on the how the mother behaves on the breast-
feeding differently. 
KEYWORDS : KNOWLEDGE AND PRACTICES, BREAST FEEDING AFTER 
PREGNANT 
 
บทน า 
 นมแม่มีสารอาหารท่ีจาํเป็นและเพียงพอสําหรับ การเจริญเติบโตของทารก มีความ
ปลอดภยัและภูมิคุม้กนั ท่ีช่วยปกป้องทารกจากการเจ็บป่วย ทาํให้ทารกมีสุขภาพ สมบูรณ์
แข็งแรงในปี พ.ศ. 2543 องคก์ารอนามยัโลก และ องคก์ารกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชา ชาติ 
ไดร่้วมมือกนั ประกาศรับรอง ‚The innocenti declaration‛ เพื่อปกป้อง ส่งเสริม และสนบัสนุน
การเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ สาระสําคญั ของประกาศน้ีเรียกร้องให้ทุกๆ ประเทศพฒันานโยบาย
ระดบั ชาติเร่ืองการเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ กาํหนดเป้าหมายอยา่งเหมาะสม และจดัวางระบบการ
ติดตามและผลการปฏิบติังาน อยา่งมีระบบ พร้อมทั้งกาํหนดตวัช้ีวดั เช่น อตัราการเล้ียง ทารก
ดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียวเม่ือออกจากโรงพยาบาล 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีนโยบายให้มารดาเล้ียง บุตรดว้ยนมแม่เพียง ตาม
นโยบายของ องคก์ารอนามยัโลก ในปี พ.ศ.2548 มีการสํารวจสถานการณ์ การเล้ียงบุตรดว้ย
นมแม่ของประเทศไทย โดยองคก์ารกองทุน เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติพบวา่ อตัราการเล้ียง
บุตรดว้ยนม แม่มีเพียงร้อยละ 5.4 ซ่ึงนอ้ยท่ีสุด เป็นลาํดบัท่ี 3 จากทุกประเทศทัว่โลกในปี 
พ.ศ.2550 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 4 พบวา่ทารก ท่ีไดรั้บนมมารดาอยา่งเดียวมี
เพียงร้อยละ 16.3 ซ่ึงตํ่าท่ีสุด ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีศึกษา ใน
มารดาท่ีมาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 5 พบวา่ มีมารดาให้นมบุตร คิดเป็นร้อยละ 8.6 
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ซ่ึงตํ่ากวา่ ท่ีกาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) คือ 
ร้อยละ 30 มีการศึกษาในประเทศไทยท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ คือความรู้
ของมารดาเร่ืองประโยชน์ของนมแม่และวิธีการให้นม ท่ีถูกตอ้งนอกจากน้ีการศึกษาความรู้
เร่ืองนมแม่ในมารดา ชาวจีนในประเทศไอร์แลนด์ พบวา่ มารดาบางส่วนมีความ เขา้ใจผิดท่ีไม่
ถูกตอ้งต่อการเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ ซ่ึงมีผลทาํใหก้ารเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ ไม่ประสบผลสาํเร็จ 
 ในโรงพยาบาลเด็กมีการให้ความรู้เร่ืองการให้นมแม่ในมารดาท่ีมาคลอดบุตร โดย
แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และพยาบาล รวมทั้งมีการประเมินความรู้และความเขา้ใจของมารดา
ก่อนกลบับา้น แต่จากขอ้มูลในปี พ.ศ. 2554 พบวา่มารดาท่ีเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่เพียงอยา่ง คิด
เป็นร้อยละ 30.8 ซ่ึงย ังไม่บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลตามตัวช้ีว ัดผลลัพธ์ของ
ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 80 คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความรู้
เร่ืองนมแม่ของมารดา เพื่อนาํมาพฒันา ปรับปรุงหวัขอ้การให้ความรู้และเกิดประสิทธิผลใน
ดา้นความสาํเร็จในการเล้ียงบุตรดว้ยนมแม่ไปใหม้ากท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพือ่ศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ทีม่ีผลต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ของแม่หลงัคลอดทีโ่รงพยาบาลเด็ก 
 2. เพือ่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง วธีิการเลีย้ง และประโยชน์ของการเลีย้งลูกด้วยนม 
แม่ทีม่ีต่อปฏิบัติตนในการเลีย้งลุกด้วยนมแม่ 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีประโยชน์ต่อบุตรและ มารดา ความรู้เร่ืองนมแม่ของมารดาเป็นปัจจยั 
สาํคญัต่อระยะเวลาในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ 
และการปฏิบติัตนเก่ียวกบัเร่ืองนมแม่ของมารดาท่ีมาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลเด็ก 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูก 
 2. วธีิการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นั้นส่งผลต่อการ
ปฏิบติัตนในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากการทาํแบบสอบถามและสังเกตการณ์ ในดา้นความรู้
และการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการใหน้มลูกหลงัคลอด โดยเลือกกลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา ตั้งแต่ 1 – 
31 เมษายน 2558 
 1. แม่หลังคลอดทุกรายท่ีทารกแรกเกิดมีชีพบนหอผูป่้วยในแผนกสูติกรรม ณ 
โรงพยาบาลเด็ก  
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 2. แม่หลงัคลอดท่ีสามารถใหน้มลูกและอยูด่ว้ยกนับนหอผูป่้วยในแผนกสูติกรรม 
 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เพื่อประเมินความรู้และการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการเล้ียงลูกด้วยนมแม่หลงัคลอด ใน
โรงพยาบาลเด็กช้ีแจงใหห้ญิงตั้งครรภทุ์กคน ทราบถึงประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 1. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบถึงประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อวธีิการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 2. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบถึงประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  
 3. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบถึงการปฏิบติัตนในการใหน้มลูก 
 
 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. อาย ุ
2.ระดบัการศึกษา 
3. อาชีพ 
4. รายได ้

- ความรู้เร่ืองนมแม่ 
- วธีิการเล้ียงลูกดว้ยนม

แม่ 
- ประโยชน์ของการเล้ียง

ลูกดว้ยนมแม่ 

- ความสาํคญัของนมแม่ 
- มารดาและทารกท่ีจะได้

ประโยชน์จากการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ 

- การปฏิบติัตวัในการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความรู้เร่ืองนมแม่ นมแม่และการให้นมแม่แก่เด็กทารก 0-1 ปี นมแม่เป็นนมท่ี
เหมาะสมกบัทารกตั้งแรกเกิด เพราะมีสารอาหารท่ีเหมาะสมพร้อมทั้งภูมิตา้นทานท่ีช่วยให้ลูก
มีสุขภาพท่ีแขง็แรงไม่เจบ็ป่วยบ่อย อีกทั้งช่วยคุณแม่ประหยดั ไม่เสียเวลาในการชง สามารถเขา้
ปากลูกและดูดกลืนนํ้านมไดท้นัที นมแม่ท่ีเรียกไดว้า่อุดมสมบูรณ์ดว้ยสารอาหารครบถว้นท่ีสุด 
คือ ช่วงหลงัคลอดท่ีจะมีนํ้านมเหลืองออกมาเรียกวา่ โคลอสครัม (Colostrum) ถือเป็นหวันํ้ านม
ชั้นยอดของลูก เน่ืองจากให้ สารอาหารพลงังาน โปรตีน ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ครบถว้นใน
สัดส่วนท่ีพอดี และสร้างภูมิตา้นทานต่อเน่ืองจากในครรภไ์ดอี้กดว้ย 
 ส่วนใหญ่ แลว้นมแม่จะมาประมาณ 3-4 วนัหลงัคลอด ซ่ึงก็จะเป็นช่วงท่ีทารกกาํลงั
นอนข้ีเซาและปรับตวักบัโลกใบใหม่อยูพ่อดี จากนั้นเขา้สู่วนัท่ี 7 ฮอร์โมนของคุณแม่ก็จะหลัง่
ช่วยเร่งสร้างนํ้ านมให้มากข้ึนเพื่อให้ทนักบัความตอ้งการของลูก และการให้ลูกดูดนมเร็วหรือ
ชา้ค่อนขา้งมีผลในการกระตุน้ เพราะหากคุณแม่ให้ลูกดูดนมบ่อยก็จะถือเป็นการกระตุน้ให้เตา้
นมผลิตนํ้านมสาํหรับม้ือต่อไปเยอะข้ึน อีกทั้งลูกก็จะคุน้เคยกบัหวันมเร็วข้ึนดว้ยคุณแม่ควรให้
ลูกอมดูดนมตั้งแต่หวันมจนถึงลานนม เพื่อให้ลูกช่วยกระตุน้ต่อมนํ้ านมท่ีกระจายอยูท่ ัว่เตา้นม 
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาหวันมแตกไดด้ว้ย และการให้นมท่ีดีควรให้ทุก 4 ชัว่โมงโดยสามารถสลบั
เตา้ได ้เพราะปริมาณนํ้านมจะผลิตออกมาเพียงพอ และเม่ือลูกไดดู้ดเตม็อ่ิมก็จะนอนหลบัยาว 
 2. มารดาหลงัคลอด ระยะหลงัคลอด (Postpartum period) ระยะเวลาตั้งแต่หลงัคลอด
ทารกและรกเสร็จส้ิน ไปจนถึงระยะ 6 สัปดาห์หลงัคลอด (ใชเ้กณฑ์เดียวกนัทั้งการคลอดปกติ
ทางช่องคลอดและการผ่าทอ้งคลอด) ซ่ึงในช่วงน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสรีระและ
ฮอร์โมนของสตรีหลงัคลอดเพื่อกลบัคืนสู่สภาพปกติหลงัการคลอดเสร็จส้ิน หากทารกแข็งแรง
ปกติดี เจา้หน้าท่ีจะนาํทารกมาดูดนมแม่ทนัทีหลงัจากเช็ดตวัทารกให้แห้งแลว้ เพื่อสร้างสาย
สัมพนัธ์ ความรัก และความผกูพนัระหวา่งแม่-ลูก 
 3. โรงพยาบาลเด็ก หรือโรงพยาบาลราชวถีิถือกาํเนิดคร้ังแรกมาจากโรงพยาบาลท่ีมีช่ือ
วา่ "โรงพยาบาลหญิง" เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมยัจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย มี
นายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ดํารงตาํแหน่ง รักษาการผู ้อาํนวยการ และอีกเดือนต่อมา 
นายแพทย์เสม พร้ิงพวงแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล ท่านได้พฒันา 
โรงพยาบาลหญิง จนไดรั้บความนิยม และไวว้างใจจากประชาชน เขา้รับการรักษาเป็นจาํนวน
มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือมีการผา่ตดัแฝดสยาม วนัดี ศรีวนั แยกออกจากกนัสําเร็จ เป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทย สร้างช่ือเสียงใหก้บั โรงพยาบาลหญิงเป็นอยา่งมาก 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

ภาวะโภชนาการของเด็กเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวมของเด็ก เม่ือเด็ก
ไดรั้บอาหารท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอตามช่วงวยัอาย ุไม่เจบ็ป่วยบ่อยๆ และไดรั้บการดูแลอยา่ง
ดี เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยา่งสมส่วน มีการพฒันาโครงสร้างและการทาํงานของสมอง ซ่ึงจะ
ช่วยกระบวนการเรียนรู้และอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมท่ีจะพฒันาต่อไปจนเป็นผูใ้หญ่ 
 การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เป็นรากฐานเร่ิมตน้ของการส่งเสริมสุขภาพของเด็กในช่วงระยะ 
2-3 ปีแรกของชีวติ เพราะนมแม่เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสมดุลและดีท่ีสุดสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และพฒันาการของร่างกาย สมอง จอประสาท
ตา และอวยัวะอ่ืนๆ ท่ีร่างกายยงัพฒันาไม่เต็มท่ี รวมทั้งป้องกนัการเกิดโรคต่างๆ ท่ีพบบ่อยใน
ทารก เช่นโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ ้ 

นอกจากน้ีนมแม่ยงัมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวอีกมากมาย ทารกท่ีไดรั้บนมแม่จะมี
โอกาสเป็นโรคอว้น เบาหวาน นอ้ยกวา่ทารกท่ีไดรั้บนมผสม และยงัช่วยป้องกนัโรคเร้ือรังใน
วยัผูใ้หญ่ เช่นโรคเบาหวาน และภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตนั ดา้นเชาวปั์ญญาและพฒันาการ
พบวา่ทารกท่ีไดรั้บนมแม่อยา่งเดียว และไดรั้บนมแม่ต่อเน่ืองจนอายุครบ 12 เดือน ติดตามเชาว์
ปัญญาของเด็กเม่ืออาย ุ6.5 ปี พบวา่ระดบัเชาวปั์ญญาของเด็กท่ีไดน้มแม่สูงกวา่เด็กท่ีไดน้มผสม 
5.9 จุด และระยะเวลาของการไดรั้บนมแม่สัมพนัธ์กบัค่าคะแนนเชาวปั์ญญา 

ดงันั้นองคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะนาํวา่เด็กควรไดรั้บนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน และให้
นมแม่ร่วมกบัอาหารตามวยัจนถึงขวบปีท่ีสองหรือนานกวา่นั้น 
สถานการณ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในประเทศไทย 
 สถานการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย จากรายงานการสํารวจสถานะ
สุขภาพเด็กไทย (Multiple Indicator Cluster Surveys: MICS)ในปี 2555 โดย สํานกังานสถิติ
แห่งชาติ ดว้ยการสนบัสนุนขององคก์าร UNICEF แสดงจากกราฟแบบแผนการกินนมแม่ของ
ทารกตามช่วงอายุ ของประเทศไทย 2555 พบวา่ อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวในช่วง
อายุ 0-1, 3 และ 6 เดือนอยูท่ี่ร้อยละ 30, 15 และ12.3 ตามลาํดบัเปรียบเทียบกบัปี 2549 ในช่วง
อายุเดียวกนั อยู่ท่ีร้อยละ 11.6, 7.6 และ 5.4 ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในระดบัหน่ึง 
ภาพรวมของทารกท่ีไดรั้บนมแม่ ในช่วงอายุ 6-7 เดือนแรกยงัอยูใ่นระดบัท่ีดี คือร้อยละ55 แต่
ยงัไม่บรรลุเป้าหมายอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียวในทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือนของ
กรมอนามยั ในปี 2556 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 องคก์ารอนามยัโลกกาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 35 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ภทัรพร ชูประพนัธ์  ,วีณา เท่ียงธรรม ,ปาหนนั พิชยภิญโญ (2557) ผลการศึกษา 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด PRECEDE-PROCEED Framework ซ่ึงเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์และ
วินิจฉยัปัญหาท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก สหปัจจยั มีทั้งปัจจยัภายใน
และภายนอกตวับุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ปัจจยันาํ ซ่ึง เป็นปัจจยัภายในตวัแม่ท่ีเป็น
พื้นฐานและก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ปัจจยัเอ้ือ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรท่ีจาํเป็น รวมถึงความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรหรือสถานบริการ
สาธารณสุข ปัจจยัเสริม เป็นการเสริมแรงให้กระทาํ ท่ีมาจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นๆ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยันาํ คือ อายุ ระดบัการศึกษาระยะเวลาท่ีหยุดงานเพื่อเล้ียงดูบุตร
หลงัคลอด ประสบการณ์ ทศันคติและอุปสรรคต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน
ตวัแม ่และมีอิทธิพลต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวจนครบ 6 เดือน โดยแม่มีวุฒิภาวะและ
ระดบัการศึกษาสูง ยอ่มมีการแสวงหาขอ้มูล เพื่อพฒันาความรู้ วเิคราะห์ถึงผลดีของการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม ่ไม่มีอุปสรรคขดัขวางดา้นร่างกายในเร่ืองเตา้นม หวันม และดา้นจิตใจ มีทศันคติเชิง
บวก คือ ความรู้สึก นึกคิดท่ีดีต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เคยมีประสบการณ์ในเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
มาก่อน ตลอดจนแม่ไม่ไดท้าํงานทาํให้มีระยะเวลาหยุดงานมากเพียงพอในการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่ จึงเป็นแรงจูงใจในสนบัสนุนให้แม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวต่อเน่ืองจนครบ 6 
เดือนได ้ส่วนปัจจยัเอ้ือ มีอิทธิพลต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ กล่าวคือ แม่สามารถเขา้ถึง และรับ
บริการจากสถานบริการสาธารณสุขไดง่้าย  
 โดยใชเ้วลาในการเดินทางนอ้ย มีช่วงเวลาเปิดให้บริการท่ีสะดวก สถานท่ีเอ้ืออาํนวย
ต่อการใหน้มแม่ จึงสนบัสนุนใหแ้ม่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนได ้ถึงแมว้า่ดา้นปัจจยั
เสริม ซ่ึงเป็นการเสริมแรงสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืนๆ แต่ก็ไม่มีความสัมพนัธ์เพียงพอท่ีจะส่งผล
ให้แม่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวจนครบ 6 เดือนได ้ อาจเน่ืองจากแม่ส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํงาน 
ร้อยละ 42.6 จึงมีเวลาในการเล้ียงดูลูกอย่างเต็มท่ี มีวุฒิภาวะและการศึกษาระดบัสูง มี
ประสบการณ์ในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มาก่อน ทาํใหแ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งดียิ่ง 
กอปรดว้ยมีทศันคติท่ีดีต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว และเขา้ถึงบริการสาธารณสุขไดง่้าย 
จึงส่งผลให้แม่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนประสบผลสําเร็จได้ แมว้่าจะไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมไม่เพียงพอก็ตาม 
  นิตยา โปสาวาท (2556) ลกัษณะทัว่ไปของหญิงหลงัคลอด พบวา่การเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่เพียงอยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือนพบมากในประชาการกลุ่มอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี มีระดบั BMI 
ปกติ มีสถานภาพสมรสและอยูด่ว้ยกนั ส่วนใหญ่มีอาชีพแม่บา้น สถานท่ีทางานในปัจจุบนัเป็น
ท่ีเดียวกนักบับา้นท่ีอาศยัอยู ่ พบ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวมากกวา่ 10,000 บาท ,การศึกษา
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ระดบัอนุปริญญาและ มีบุตรจาํนวน 1-2 คน เพราะ ไม่ตอ้งออกไปทางานนอกบา้น มีรายได้
เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายพบนอ้ยท่ีสุดในประชากรกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี, 
ระดบั BMI เกิน, อาชีพคา้ขาย และทาํงานต่างจงัหวดั ไม่พบเลยในกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสแต่
แยกกนัอยู่ กลุ่มท่ีไม่ได้เรียนหนงัสือ และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เพราะเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีตอ้งออกไปทางานนอกบา้น รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายตอ้งปล่อยลูกให้ยาย 
และตาเล้ียงท่ีบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไสววรรณ ไผป่ระเสริฐ (2548) ไดศึ้กษาอตัราการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่อยา่งเดียว นาน 6 เดือน พบวา่ระดบัของการศึกษา และการประกอบอาชีพของ
มารดา ซ่ึงเหตุผลของการท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไม่ย ัง่ยืน เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมารดา และ
ปัญหาสภาพแวดลอ้มทางสังคม และเศรษฐกิจ คือ การประกอบอาชีพนอกบา้น ไม่สะดวกใน
การใหน้มแม ่ 
 ปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ดา้นมารดา พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการเล้ียงเล้ียงดว้ย
นมแม่ดา้นมารดาปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีพบมากท่ีสุดคือมารดาหวันมสั้น ส่วนใหญ่ไม่
มีปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ดา้นลูก ปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ดา้นลูกพบมากท่ีสุดคือ 
ทารกตวัเหลือง ส่วนมารดาไม่มีปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เล้ียงลูกดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียว
อยา่งนอ้ย 6 เดือน พบร้อยละ 26.6 เล้ียงลูกดว้ยนมแม่เพียงอยา่งเดียวไม่ครบ 6 เดือน พบร้อยละ 
73.4 ส่วนในรายไม่มีปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ดา้นลูก มีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่เพียงนอ้ย 6 
เดือน ร้อยละ 33.3 เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน ร้อยละ 66.7 เพราะปัญหาการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ไม่วา่จะเป็นดา้นมารดา หรือดา้นลูกนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขได ้ มารดา
และทารกตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปัญหามารดามีความมัน่ใจวา่ตนเองสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ได้
ก่อนกลบับา้น และควรมีการติดตามเป็นระยะ สอดคลอ้งกบั กาญจนา เอกปัชฌาย ์ (2541) 
ศึกษาอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว อยา่งนอ้ย 4 เดือน และปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ดงักล่าวพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว ครบ 4 เดือน อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ไดแ้ก่ สถานท่ีฝากครรภ ์การไดรั้บคาแนะนาจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ในการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ การท่ีแม่ไดรั้บการดูแลหลงัคลอด โดยเจา้หนา้ท่ี การท่ีลูกไดดู้ดหวัยาง หรือหวันม
ปลอม การท่ีแม่มีปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และความพึงพอใจของแม่ ในการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม ่
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ท่ีโรงพยาบาลเด็ก โดย
กาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปตวัอย่าง ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ซ่ึง

เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์คาํนวณ จาํนวน และค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น 

ตอบ ใช่ , ไม่ใช่ คิดเป็นคะแนน 0-10 คะแนน 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม ประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมี

ลกัษณะเป็น ตอบ ใช่ , ไม่ใช่ คิดเป็นคะแนน 0-10 คะแนน 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม ปฏิบติัตนในการให้นมลูก ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

มาตรฐานประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นจากนอ้ยไปหามาก ลาํดบัท่ี 0  เห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด และ ระดบัท่ี 10 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 25 – 34 ปี จาํนวน 196 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.00 รองลงมา อายุมากกวา่ 34 ปี จาํนวน 
130 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.50 และ อาย ุ15 – 24 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.50 น้อยสุด 
น้อยกว่า 15 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.00 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 
302 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.50 รองลงมา ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 56 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.00 
ส่วนน้อย คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ ํานวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.50 น้อยสุด ระดับ
ประถมศึกษา จาํนวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.00 และมีอาชีพพนกังานบริษทั มากสุด จาํนวน 
222 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.50 รองลงมา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตวั จาํวน 68 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 17.00 และรับจา้งทัว่ไป จาํนวน 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.50 มีรายไดต่้อเดือน 
มากสุด 15,001-30,000 บาท จาํนวน 216 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.00 รองลงมา 30,001-50,000 
บาท จาํนวน 136 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.00 ส่วนนอ้ย นอ้ยกวา่ 15,000 บาท จาํนวน 25 คน คิด
เป็น ร้อยละ 6.25 นอ้ยสุด มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.75 ตามลาํดบั 
สรุปผลดงัในตารางท่ี 1 
 
 ส่วนที ่2 ความรู้ความเข้าใจในวธีิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่และประโยชน์ของการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่ 
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 จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจในวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และประโยชน์ของการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงสามารถสรุป
รายดา้นดงัน้ี 
  2.1 ความรู้ความเขา้ใจในวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยสูงสุดในประเด็น ‚ลูกควรไดรั้บการดูดนมแม่ทุกคร้ังท่ีลูกตอ้งการ‛ มี
จาํนวน 395 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.75 รองลงมา ‚ไม่ควรให้ลูกดูดหวันมยางและหวันมหลอก
หรือหัวนมปลอม‛ จาํนวน 393 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.25 และ ‚ไม่ให้นํ้ าหรือนมผสม หรือ
อาหารอ่ืนแก่ทารกแรกคลอดนอกจากนมแม่ เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ทางการแพทย‛์ จาํนวน 392 
คน คิดเป็น ร้อยละ 98.00 โดยประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งสูงสุด ‚ถา้มีหัวนมสั้ น
แบน หรือบอดบุ๋ม แกไ้ขโดยดึงหวันมบ่อยๆ ก็สามารถให้นมลูกได‛้ จาํนวน 44 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.00 
  2.2 ความรู้ความเขา้ใจในประโยชน์ของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยสูงสุดในประเด็น ‚ลูกควรไดรั้บการดูดนมแม่ทุกคร้ังท่ี
ลูกตอ้งการ‛ จาํนวน 395 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.75 รองลงมา ‚นมแม่ช่วยให้ลูกถ่ายอุจจาระได้
สะดวก‛ จาํนวน 390 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.50 และ ‚นมแม่มีภูมิคุม้กนัซ่ึงช่วยป้องกนัการเกิด
การเจบ็ป่วยของลูกได‛้, ‚นมแม่ช่วยเสริมสร้างและพฒันาระดบัสติปัญญาของลูก‛ จาํนวน 387 
คน คิดเป็น ร้อยละ96.75 โดยประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งสูงสุด ‚นมแม่เป็นอาหาร
ท่ีดีท่ีสุดและมีสารอาหารพอเพียงสําหรับทารกแรกเกิดถึง4เดือน‛ จาํนวน 119 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 29.75  
 ส่วนที ่3 การปฏิบัติตนในการให้นมลูก 
 ผลการศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูก ในภาพรวม พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.57 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 ในรายดา้น มีความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 5 ด้าน โดยสูงสุด ทารกท่ีเล้ียงด้วยนมแม่จะมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการป้อนนมเกินมากวา่ทารกท่ีเล้ียงดว้ยนมผสม มีค่าเฉล่ีย 9.82 รองลงมา ทารกด่ืมนมแม่
ประหยดัว่านมผสม ( x  =  9.72), มารดาท่ีเล้ียงทารกดว้ยนมผสมจะพลาดโอกาสในการมี
ความสุขจากความรู้สึกของการเป็นแม่ ( x  =  9.61), การเล้ียงลูกดว้ยนมผสมเป็นทางเลือกท่ีดี
สาํหรับมารดาท่ีทาํงานนอกบา้น( x  =  8.57) และ การเล้ียงลุกดว้ยนมแม่สะดวกกวา่การเล้ียง
ลูกดว้ยนมผสม ( x  =  8.53) และมีความคิดเห็นในระดบัมาก จาํนวน 1 ดา้น คือ มารดาไม่
ควรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในสถานท่ีสาธารณะ ( x  =  7.87) และมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลาง จาํนวน 1 ดา้น คือ บิดาจะรู้สึกถูกทอดทิ้ง หากมารดาเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ( x  =  5.87) 
ตามลาํดบั สรุปดงัตารางท่ี 3  
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 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกแตกต่าง
กนั 
 H0 = ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูก 
 H1 = ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูก 
ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ กบั การปฏิบติัตนใน
การใหน้มลูก ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า  F – test = 2.383, Sig. = 0.069 > 0.05  
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ ท่ีต่างกนั มีผล
ต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูก ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา
กบั การปฏิบติัตนในการให้นมลูกท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า  F – test = 1.598, 
Sig. = 0.189 > 0.05  
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ท่ี
ต่างกนั มีผลต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูกไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   
 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
อาชีพ กบั การปฏิบติัตนในการให้นมลูกท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า มีค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มมารดาท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัจะมีการปฏิบติัตนใน
การใหน้มลูก ตํ่ากวา่ กลุ่มมารดาอาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ  

 2) กลุ่มมารดาท่ีมีอาชีพขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ จะมีการปฏิบติัตนในการให้นมลูก 
สูงกวา่ กลุ่มมารดาอาชีพพนกังานบริษทั 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนกบั
การปฏิบติัตนในการใหน้มลูกท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า F – test = 8.595, Sig. = 
0.000 < 0.05  
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ี
ต่างกนั มีผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกแตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึง
นาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD เป็นรายดา้น  
ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายได้ต่อ
เดือน  กบั การปฏิบติัตนในการให้นมลูกท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า มีค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 15,000 บาท จะมีการปฏิบติัตนในการให้นมลูก 
ตํ่ากวา่ กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา่ 50,000 บาท 
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2) กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท จะมีการปฏิบติัตนในการให้นมลูก 
ตํ่ากวา่ กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท 

3) กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท จะมีการปฏิบติัตนในการให้นมลูก 
ตํ่ากวา่ กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา่ 50,000 บาท 
 สมมติฐานท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ส่งผลต่อการปฏิบติัตนในการ
ใหน้มลูก  
 H0  =  ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัตนในการให้
นมลูก 
 H1  =  ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ส่งผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นม
ลูก 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่กบัการ
ปฏิบติัตนในการใหน้มลูกพบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด ระหวา่งตวัแปรดา้นวิธีการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่และดา้นประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เท่ากบั 0.266 < 0.80 แสดงให้
เห็นว่าตวัแปรอิสระมีความเป็นอิสระต่อกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัมากไม่มีการควบคุมตวัแปร
ใดๆ ไว ้จึงนาํมาเขา้โมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตวัแปรอิสระการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกใชว้ิธีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชว้ธีิการเลือกตวัแปรโดยวิธีการเลือกแบบคดัเลือกเขา้ 
(Enter Regression)   
 ผลการวิเคราะห์การเลือกตวัแปรอิสระการทดสอบความสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจ
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่กบัการปฏิบติัตนในการให้นมลูก พบว่า มีค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามระดบัไม่สูงมากโดย มีค่า R เท่ากบั 0.256 และ มีค่า Adjusted R 
Square เท่ากบั 0.061 อธิบายได้ว่าความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีอิทธิผลต่อการ
เปล่ียนแปลงตวัแปรตามหรือการปฏิบติัตนในการให้นมลูก ร้อยละ 6.10 โดยมีค่า F-statistics 
เท่ากบั 13.893 และค่า sig. เท่ากบั 0.000 < 0.05 แสดงให้เห็นวา่ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่มีอิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัตนในการให้นมลูกอย่างน้อยหน่ึงตวัแปร 
ผลการทดสอบความคลาดเคล่ือน พบวา่ มีค่าของ Durbin-Watson เท่ากบั 2.040 > 1.5 แสดงวา่
มีความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกันในระดับสูงไม่ มีปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวแปร 
(Autocorrelation) จึงทาํการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพื่อค่า
สัมประสิทธ์ิ 
 ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่กบัการปฏิบติัตนในการให้นมลูกพบว่า มีค่า Tolerance  0.929 > 0.10  และ ค่า VIF 
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(Variance Inflation Factor) 1.076 < 10.0 เป็นไปตามเกณฑ์จึงไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ
ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multi collinearity) 
 สรุปผลการวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มีผลต่อการปฏิบติัตนใน
การใหน้มลูกพบวา่ ค่าคงท่ี 7.232 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.255 โดยมีค่า t – test = 28.312, 
sig. = 0.000 โดยผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
พบวา่ การปฏิบติัตนในการให้นมลูก มีค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิธีการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่และดา้นประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ สรุปผลรายดา้น ไดด้งัน้ี  
 ดา้นวธีิการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  พบวา่ ค่า t. = 3.463, Sig. = 0.001 < 0.05, Beta = 0.174 
กล่าวไดว้า่ ดา้นวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการปฏิบติัตนในการให้
นมลูกโดยการเปล่ียนแปลง ดา้นวธีิการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะมีผล
ต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูกเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.174 หน่วยมาตรฐาน 
  ดา้นประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ พบวา่ ค่า t. = 2.908, Sig. = 0.004 < 0.05, 
Beta = 0.146 กล่าวไดว้า่ ดา้นประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ
การปฏิบติัตนในการให้นมลูกโดยการเปล่ียนแปลง ดา้นประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะมีผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 
0.146 หน่วยมาตรฐาน  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดว้า่ ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ส่งผล
ต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกโดยดา้นวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้น
ประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี ร้อย
ละ 49.00 รองลงมา อายมุากกวา่ 34 ปี นอ้ยสุด นอ้ยกวา่ 15 ปี และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
มากสุด ร้อยละ 75.50 รองลงมา ระดบัมธัยมศึกษา น้อยสุด ระดบัประถมศึกษา และมีอาชีพ
พนกังานบริษทั มากสุด ร้อยละ 55.50 รองลงมา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตวั และ
รับจา้งทัว่ไป มีรายไดต่้อเดือน มากสุด 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 54.00 รองลงมา 30,001-
50,000 บาท นอ้ยสุด มากกวา่ 50,000 บาท ตามลาํดบั  
 2. ผลการศึกษา ความรู้ความเขา้ใจในวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และประโยชน์ของการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยสูงสุดในประเด็น ‚ลูก
ควรไดรั้บการดูดนมแม่ทุกคร้ังท่ีลูกตอ้งการ‛ ร้อยละ 98.75 รองลงมา ‚ไม่ควรให้ลูกดูดหวันม
ยางและหัวนมหลอกหรือหวันมปลอม‛ และ ‚ไม่ให้นํ้ าหรือนมผสม หรืออาหารอ่ืนแก่ทารก
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แรกคลอดนอกจากนมแม่ เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ทางการแพทย‛์ โดยประเด็นท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจไม่ถูกตอ้งสูงสุด ‚ถา้มีหวันมสั้นแบน หรือบอดบุ๋ม แกไ้ขโดยดึงหวันมบ่อยๆก็สามารถ
ใหน้มลูกได‛้ และความรู้ความเขา้ใจในประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ พบวา่ ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยสูงสุดในประเด็น ‚ลูกควรได้รับการดูดนมแม่ทุกคร้ังท่ีลูก
ตอ้งการ‛ รองลงมา ‚นมแม่ช่วยให้ลูกถ่ายอุจจาระไดส้ะดวก‛ และ ‚นมแม่มีภูมิคุม้กนัซ่ึงช่วย
ป้องกนัการเกิดการเจ็บป่วยของลูกได‛้, ‚นมแม่ช่วยเสริมสร้างและพฒันาระดบัสติปัญญาของ
ลูก‛ โดยประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกต้องสูงสุด ‚นมแม่เป็นอาหารท่ีดีท่ีสุดและมี
สารอาหารพอเพียงสาํหรับทารกแรกเกิดถึง4เดือน‛  
 3. ผลการศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูก พบว่า มีความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.57 โดยสูงสุด ทารกท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่จะมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการป้อนนมเกินมากวา่ทารกท่ีเล้ียงดว้ยนมผสม มีค่าเฉล่ีย 9.82 รองลงมา ทารกด่ืมนมแม่
ประหยดัว่านมผสม, มารดาท่ีเล้ียงทารกด้วยนมผสมจะพลาดโอกาสในการมีความสุขจาก
ความรู้สึกของการเป็นแม่, การเล้ียงลูกดว้ยนมผสมเป็นทางเลือกท่ีดีสาํหรับมารดาท่ีทาํงานนอก
บา้นและ การเล้ียงลุกด้วยนมแม่สะดวกกว่าการเล้ียงลูกด้วยนมผสม และมีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก จาํนวน 1 ดา้น คือ มารดาไม่ควรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในสถานท่ีสาธารณะ และมีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้น คือ บิดาจะรู้สึกถูกทอดทิ้ง หากมารดาเล้ียงลูกดว้ยนม
แม ่ตามลาํดบั 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้า่ พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ 
และ รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกแตกต่างกนั อย่างมีนบัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ด้านอาชีพ มีผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกแตกต่างกัน ระดับ
นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มมารดาท่ีมี
อาชีพธุรกิจส่วนตวัจะมการปฏิบติัตนในการให้นมลูก ตํ่ากวา่ กลุ่มมารดาอาชีพขา้ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และ 2) กลุ่มมารดาท่ีมีอาชีพขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ จะมีการปฏิบติัตนในการ
ใหน้มลูก สูงกวา่ กลุ่มมารดาอาชีพพนกังานบริษทั 
  4.2 ด้านรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกแตกต่างกัน 
ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
มารดารายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท จะมีการปฏิบติัตนในการให้นมลูก ตํ่ากว่า กลุ่ม
มารดารายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา่ 50,000 บาท 2) กลุ่มมารดารายไดต่้อ
เดือน 15,001-30,000  บาท จะมีการปฏิบติัตนในการให้นมลูก ตํ่ากว่า กลุ่มมารดารายไดต่้อ
เดือน มากกวา่ 50,000 บาท และ 3) กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท จะมีการ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

921 

 

ปฏิบติัตนในการใหน้มลูก ตํ่ากวา่ กลุ่มมารดารายไดต่้อเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา่ 
50,000 บาท 
 5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
ส่งผลต่อการปฏิบติัตนในการใหน้มลูกโดยดา้นวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีผลสูงสุด รองลงมา 
ดา้นประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยความรู้ความ
เขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มีอิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัตนในการใหน้มลูก ร้อยละ 
6.10 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มมารดามีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
และประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ท่ีถูกตอ้ง โดยสูงสุดในประเด็น ‚ลูกควรไดรั้บการดูด
นมแม่ทุกคร้ังท่ีลูกตอ้งการ‛ และมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกในระดบั
มากท่ีสุด โดยสูงสุด ทารกท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่จะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการป้อนนมเกินมากวา่ทารก
ท่ีเล้ียงดว้ยนมผสม  
 2. จากการศึกษา พบว่า ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ส่งผลต่อการปฏิบติั
ตนในการใหน้มลูกโดยดา้นวธีิการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้นประโยชน์ของ
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน มีผลต่อ
การปฏิบติัตนในการใหน้มลูกแตกต่างกนั   
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษา พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ดา้นวิธีการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ส่งผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูกสูงสุด ดังนั้นควรให้ความสําคญักบัการ
ส่งเสริมให้ขอ้มูลและให้ความรู้ของมารดาเร่ืองประโยชน์ของนมแม่และวิธีการให้นมบุตรท่ี
ถูกตอ้ง และควรส่งเสริมและการให้ความรู้เร่ืองประโยชน์ของนมแม่ในแง่คุณค่าทางอาหาร 
การเจริญเติบโต การพฒันาทางสมองและพฤติกรรมและการป้องกนัการติดเช้ือของทารก 
 2. จากการศึกษา พบว่า ความรู้ความเขา้ใจการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ดา้นประโยชน์ของ
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ส่งผลต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูก ดงันั้นควรมีการให้คาํแนะนาํ
และการเตรียมตวัของมารดา โดยการควรเร่ิมจากซักประวติัเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจและ
ทศันคติการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ประวติัเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในครรภก่์อน ประวติัสุขภาพ ประเมิน
ความเส่ียงขณะตั้งครรภ์ ตรวจลกัษณะหัวนมและเตา้นมในการฝากครรภ์คร้ังแรกและอีกคร้ัง
เม่ือใกลค้ลอด เป็นตน้ 
 3. จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มมารดามีความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตนในการให้นมลูก
ในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นควรให้คาํแนะนาํต่อมารดาให้มีการเตรียมความพร้อมแม่ทั้งร่างกาย
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และจิตใจ และส่งเสริมใหม้ารดามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์และวิธีการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ท่ีถูกตอ้งและสร้างความมัน่ใจวา่จะสามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดส้าํเร็จ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาทศันคติของมารดาต่อการปฏิบติัตนในการให้นม
ลูกเพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและให้ขอ้มูลการปฏิบติัตนในการให้นม
ลูกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนในการให้นมลูก 
จาํแนกตามลกัษณะอาชีพหรือจาํแนกเฉพาะกลุ่มอาชีพ รายไดข้องมารดา เพื่อผลการศึกษาจะ
ทาํให้เกิดความรู้ความเข้าใจการปฏิบติัตนในการให้นมลูกของมารดาท่ีมีสภาพแวดล้อม
แตกต่างกนั เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงแผนการปฏิบติังาน
การส่งเสริมการปฏิบติัตนในการใหน้มลูกไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกหอพกัของนักศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต  
FACTORS EFFECTING DORMITORY SELECTION OF RANGSIT UNIVERSITY 

STUDENT 
นีรนุช  ความหมัน่*   วรรณพร  หนูประสิทธ์ิ*  

                                          ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 รายงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัของ
นกัศึกษมหาวทิยาลยัรังสิต โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 
ซ่ึงทาํการศึกษาในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 2558 และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานท่ีใชคื้อ t-Test,F-Test (One-
way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติร้อยละ 
5  
 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 65.8 เปอร์เซนต ์และเพศหญิงร้อยละ 
34.2 เปอร์เซนต ์มีอายอุยูใ่นช่วง 17-19 ปี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 
ดา้นไดแ้ก่ด้านผลิตภณัฑ์และดา้นบริการ ด้านราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการให้บริการและดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นอยา่งมาก 
ค าส าคัญ: การเลือกหอพกั, มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 This paper aimed at studying factors effecting dormitory selection of Rangsit 
University student. The data were collected by using questionnaire. The research was 
proceeded between February to April in 2015. Statistics used in this study were 
percentage, average and standard deviation. Inferential statistics used were t-Test, F-
Test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA) at the significant 
difference rate of 5. 

 It was found that respondents were males for 65.8 percent and female for 
34.2 percent at the age between 17-19. Most of them were in the first year of studying 
having average income for 10,001-15,000 baht per month. 7 Mixed marketing factors 
were product, service, price, place, promotion, service process, and environment. 
Service process, and environment were the factors influencing students the most. 
KEYWORDS : FACTORS EFFECTING DORMITORY, RANGSIT UNIVERSITY 
 
บทน า 
 ท่ีอยู่อาศยั เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจาก
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรคมนุษยจ์ะแสวงหาถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความปลอดภยัและ
เอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตมากท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะท่ีอยู่อาศยัของแต่ละคนนั้น จะมี
ความแตกต่างกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา 
โดยในปีการศึกษา 2556 มีจาํนวนนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั้งส้ิน 24,385 ราย และมีแนวโนม้
ท่ีเพิ่งข้ึนทุกปี ส่งผลให้เกิดสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพิ่มมากข้ึนด้วย เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี ตั้ งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี ทาํให้การเดินทางไม่ค่อย
สะดวก บริเวณรอบมหาวิทยาลยัรังสิตมีท่ีพกัอาศยัจาํนวนมากท่ีคอยรองรับนกัศึกษาและทาง
เจา้ของท่ีพกัต่างๆ ก็มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัศึกษา ผูท่ี้สนใจจะ
ทาํธุรกิจหอพกัในบริเวณน้ี จึงควรศึกษาความตอ้งการของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อ
พฒันาท่ีพกัอาศยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษามากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพือ่ศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

2. เพือ่เปรียบเทียบปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกหอพกัของนักศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ รายไดต่้อเดือน ระดบัชั้นปี และประเภท
หอพกัปัจจุบนัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการเลือกอยูห่อพกั
แตกต่างกนั โดยใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงใชค้่าสถิติ t-test (Independent sample) 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
  - กลุ่มประชากรท่ีเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีความตอ้งการเช่า
หอพกั 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  - ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา 
  - ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี
ใหบ้ริการ การส่งเสริมการตลาด 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  - ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน พ.ศ. 2558 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความตอ้งการของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ว่ามีความตอ้งการหอพกั
แบบใด 
 2. ทราบถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่ออุปสงคข์องนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตมีต่อหอพกั  
 3. ทราบถึงทศันคติของนกัศึกมหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมีต่อการเลือกหอพกั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลความต่อการเลือกหอพัก หมายถึง ปัจจยัทางพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และปัจจยัทางสังคม ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกหอพกัมหาวทิยาลยัรังสิต 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะของผูบ้ริโภค 
 3. หอพกั หมายถึง หอพกัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณภายนอกของพื้นท่ีของมหาวทิยาลยัรังสิต 

1. ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาทีพ่กัอาศัย 
อยู่ในหอพกัเอกชน 
-  เพศ 
- อายุ 
- ระดบัและชั้น ปี 
- รายไดต่้อเดือน 
 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

3. การตัดสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยรังสิต 
- หอพกัอยูใ่กลม้หาวทิยาลยั 
 - ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการท่ี
เพียบพร้อม 
- ความปลอดภยั 
- มีเพื่อนอยูร่วมกนัในห้องพกัหรือภายใน
หอพกั 
- การเดินทางท่ีสะดวก 
- ขนาดของหอ้งพกั 
- การตกแต่งภายในห้องพกั 
- สภาพแวดลอ้มรอบๆ หอพกัมีความ
สวยงาม สงบและเป็นส่วนตวั 
- ราคาหน่วยของค่านํ้าและค่าไฟ 
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 4. ค่าเช่าห้องพกั หมายถึง ราคาเช่าหอ้งพกัต่อเดือนโดยไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ  
 5. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง  ปัจจัยทางด้านการตลาด 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด                        
 6. ผลติภัณฑ์ หมายถึง ตวัหอ้งพกัของหอพกั            
 7. ราคา หมายถึง ราคาของค่าเช่าหอ้งพกัของหอพกั 
 8. สถานที่ให้บริการ  สภาพแวดล้อมของท่ีตั้ งหอพัก ความสะดวกสบายในการ
ใหบ้ริการ                                   
 9. การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การโฆษณาทั้งส่ือออนไลน์และออฟไลน์  การ
ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย 
 10. การตัดสินใจเช่า หมายถึง การท่ีลูกคา้ไดเ้ช่าหอพกันั้นและไดมี้การจ่ายเพื่อให้ได้
สินคา้มาโดยมีตวัเงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
การแนวคิดและทฤษฎต่ีางๆ 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior) ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
เช่ือวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในการบริโภคสินคา้และบริการอยา่ง หลากหลายแต่เน่ืองจากผบู้
ริโภคแต่ละรายมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของทรัพยากร ดงันั้นผูบ้ริโภคจะมีลาํดบัการบริโภคก่อน-หลงั
แตกต่างกนัโดยคาํนึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุดท่ีตนจะไดรั้บ สําหรับการบริโภคสินคา้ คงทน
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีการใช้งานท่ียาวนานและมีราคาค่อนขา้งแพงผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีตนเองจะได้รับเป็นอย่างมากก่อนตัดสินใจซ้ือเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ีตอ้งซ้ือใชเ้ป็นประจาํพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ‚การกระทาํของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา ให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ 
ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาก่อนแลว้และมีส่วน ในการกาํหนดให้มีการ
กระทาํดงักล่าว‛ การศึกษาแบบจาํลอง พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หรือ
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า SR Theory เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํ ให้เกิดการซ้ือสินคา้โดยมี
จุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ ท่ีผา่นเขา้ไปใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) และทาํ ให้เกิดความตอ้งการก่อนแลว้จึงมีผลทาํ
ใหเ้กิดการปฏิบติัตอบสนอง (R-Response) 
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 ส่ิงกระตุน้ (S-Stimulus) สามารถเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายและจากส่ิงกระตุ้น
ภายนอกซ่ึงถือวา่ เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการบริโภคสินคา้ (Consumer Motive) สําหรับส่ิงกระตุน้
ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  
 1. ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถเสนอขายให้กบัตลาดเพื่อ
เรียกร้องความสนใจและ ความเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์การใช้หรือเพื่อบริโภคเป็นส่ิงท่ีสนอง
ความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษย์ ไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได้
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย ตวัสินคา้ และบริการ ตราสัญลกัษณ์ คุณภาพการ
บรรจุหีบห่อการใชเ้ทคโนโลย ี
  1.2) ราคา (Price) คือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีแสดงออกมาในรูปของ
จาํนวนเงิน การกาํหนดราคามีวธีิการดงัน้ี 
    - การตั้งราคาตํ่ากวา่ราคาตลาด  
   - การตั้งราคาสูงกวา่ราคาตลาด  
   - การตั้งราคาเท่ากบัราคาตลาดทัว่ๆ ไป  
  1.3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีกาํหนด
ไวอ้อกสู่ตลาด เป้าหมายในส่วนประสมน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสถานท่ีจาํหน่ายอยา่งเดียวแต่
เป็นการพิจารณาวา่ จะจาํหน่ายผ่านคนกลางต่างๆ อย่างไรและมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้อย่างไร 
ส่วนประสมในการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย 
   - ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Distribution)  
   - การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution)  
  1.4) การส่งเสริมตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้ ัด
จาํหน่ายและตลาดเป้าหมาย เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้
เกิดทศนัคติและพฤติกรรมการซ้ือการส่งเสริมตลาดอาจทาํได ้4แบบดว้ยกนัเรียกว่าส่วนประ
สมการส่งเสริมตลาด หรือส่วนประสมในการ ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ย 
   - การโฆษณา (Advertising) 
    - การขายโดยใชบุ้คคล (Personal Selling)  
   - การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
   - การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public 
Relation) 
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 2. ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจซ่ึงอยูภ่ายนอกองคก์รและผูผ้ลิตไม่สามารถควบคุมไดส่ิ้งกระตุน้เหล่าน้ีคือรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคกฎหมายและวฒันธรรมกล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black 
Box) เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้งเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ลกัษณะของผูบ้ริโภคเกิดจากอิทธิพลของปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
  - ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม  
  - ปัจจยัทางดา้นสังคม  
  - ปัจจยัส่วนบุคคล  
  - ลกัษณะทางจิตวทิยา  
 ทาํให้ทราบความสนใจของผูซ้ื้อเพื่อนาํไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์การตดัสินใจดา้นราคา
การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการจาํหน่ายต่อไป กระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือท่ียากง่าย แตกต่างกนัไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัชนิดของสินคา้และสภาวการณ์ในขณะตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้รโภคแต่
ละคร้ังจะเป็นกระบวนการซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหลายๆอยา่งแต่เม่ือพดูถึงการซ้ือคนมกันึก
ถึงการตดัสินใจซ้ือซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือเท่านั้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ยขั้น ตอนดงัต่อไปน้ี 
  - ความรู้สึกตอ้งการ 
  - พฤติกรรมก่อนซ้ือ  
  - การตดัสินใจซ้ือ 
  - พฤติกรรมการใช ้ 
  - ความรู้สึกหลงัการซ้ือ  
 การตอบสนองของผูบ้ริโภค (Response) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 
  - การเลือกซ้ือดา้นผลิตภณัฑ ์
  - การเลือกดา้นระดบัราคา 
  - การเลือกดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 
  - การเลือกดา้นการส่งเสริมการขาย 
ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ  
 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546: 312-443 อา้งอิงจาก 
Kotler, 1997) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการบริการ (Process) ลกัษณะทาง
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กายภาพ (Physical Evidence) โดยส่วนประกอบทุกปัจจยัมีความเก่ียวพนัและเท่าเทียมกนั 
ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัใดมากกว่า ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 
  1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อนาํเสนอต่อลูกคา้
โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายให้กบัลูกคา้อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑ์จึงประกอบ
ไปดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ใน
สายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การกาหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์  
ต้องพยายามคํานึงถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน องค์ประกอบผลิตภัณฑ์
ประกอบดว้ย ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ เป็นตน้ (พิษณุ 
จงสถิตวฒันา, 2544 : 10-16)  
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน ทั้งหมดท่ี
ลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อการแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีรวมถึงเวลาและแรงงานท่ีลูกคา้ตอ้งใชไ้ป
ราคาเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้กิจการมีรายได้ ราคาจึงอยู่ในรูปของจาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อ 
สินคา้จ่ายเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้นั้นมา ราคาถูกกาหนดข้ึนจากมูลค่าสินคา้ หากผูซ้ื้อและผูข้ายกาํหนด 
ราคาสินคา้ใกลเ้คียงกนัการซ้ือขายก็ย่อมเกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ีอาจถือว่าราคาเป็นตวักลางท่ีทาํให้
เกิด การเปล่ียนแปลงความเป็นเจา้ของสินคา้ อยางไรก็ตาม ในการกาํหนดราคาสินคา้ตอ้ง
คาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยวา่มีความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งตน้ทุนการ
ผลิตสภาพการแข่งขนัในตลาดประกอบด้วย สําหรับธุรกิจทัว่ไป มีกลยุทธ์การกาํหนดราคา 
ดงัน้ี 
  2.1 การตั้งราคาโดยการกาหนดส่วนลด (Discount Price) เป็นการนาํส่วนลด
มา ปรับกบัราคาพื้นฐาน เช่น ส่วนลดการคา้ ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตาม
ฤดูกาล ส่วนลดตามภูมิศาสตร์ และส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขาย เป็นตน้  
  2.2 การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological Price) เป็นวิธีการตั้งราคาท่ีทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้แลว้ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นๆ ไดแ้ก่ 
การตั้งราคาพิเศษ การตั้งราคาท่ีถือปฏิบติัหรือราคาเคยชิน การตั้งราคาเพื่อศกัด์ิศรี การตั้งราคา
เชิงระดบั เป็นตน้ 
   2.3 การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการขาย (Promotion Price) เป็นการตั้งราคาให้
ตํ่าลงเพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือสินคา้นั้น โดยปกติมกักาํหนดระยะเวลาในการใชร้ะดบัราคาท่ี
ปรับใหต้ํ่าลงเพื่อเร่งการขายควบคู่ไปดว้ย เช่น การตั้งราคาล่อใจ การลดราคาขาย  
เป็นตน้ 
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   2.4 การตั้งราคาตามคู่แข่ง (Competitive Price) เป็นการตั้งราคาสินคา้เม่ือ
คู่แข่งมี การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ เพื่อให้ราคาสินคา้ของตนสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีอยูใ่น
ธุรกิจ เดียวกนัได ้จึงจาํเป็นตอ้งปรับราคาตาม เพราะหากไม่มีการเปล่ียนแปลงราคาตามอาจมี
ผลกระทบต่อยอดขาย กาํไร และส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษา
ราคาของคู่แข่ง หลกัเพื่อเปรียบเทียบราคากนอยูเ่สมอ และทางเลือกของกิจการเม่ือคู่แข่งขนัมี
การเปล่ียนแปลงราคา สินคา้ ไดแ้ก่ การคงราคาเดิมเอาไว ้การลดราคา การเพิ่มราคา หรือการ
ตั้งราคาใหต้ํ่ากวา่สินคา้ ประเภทเดียวกน เป็นตน้  
 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการทาํงานท่ีจะทาํให้สินคา้ หรือ
บริการไปสู่ตลาด เพื่อให้ลูกคา้ได้บริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงรวมไปถึง การ
เลือกทาํเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจ เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งเป็นกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้มา 
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ดงันั้นสถานท่ีตั้งจึงตอ้งสามารถครอบคลุมพื้นท่ีสอดคลอ้งกบความตอ้งการ
ของ กลุ่มเป้าหมาย และจําเป็นต้องคํานึงถึงทําเลท่ีตั้ งของคู่แข่งขันด้วย อย่างไรก็ตาม 
ความสาํคญัของทาํเลท่ีตั้งอาจมีความสาํคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจแต่ละ
ประเภท สถานท่ี หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้และ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีทาํใหผู้บิ้ริโภคหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ไม่วา่จะซ้ือเม่ือใดหรือท่ีใดก็ตาม ในการ
จาํหน่ายสิ นคา้นอกจาก เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์แลว้ ยงัเก่ียวกบับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มใน
การนําเสนอสินค้าท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงประกอบด้วยทาํเลท่ีตั้ งและ
ช่องทางในการนาํเสนอสินคา้ ดงัน้ี  
  3.1 ทาํเลท่ีตั้ง (Location) ความสําคญัของแหล่งท่ีตั้งหรือสถานท่ีจดัจาํหน่าย
สินคา้ ข้ึนอยู่กบัการเลือกทาํเลท่ีตั้ง การจดัสถานท่ีจาํหน่าย รวมถึงภาพลกัษณ์ขององค์กร ซ่ึ 
งไดแ้ก่ ส่วนประกอบทางกายภาพของบริษทัหรือร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัได ้และเป็น
ส่วนท่ีเพิ่มความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภค การเลือกทาํเลท่ีตั้งจึงมีความสําคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงจะตอ้ง
ตอบสนอง ผูบ้ริโภคในดา้นความสะดวกสบาย สามารถครอบคลุมพื้นท่ีรองรับกลุ่มเป้าหมาย
ไดม้ากท่ีสุด นอกจากทาํเลท่ีตั้งในความหมายของแหล่งท่ีตั้งแลว้ยงัหมายรวมถึงการมีสถานท่ี
จดัจาํหน่ายสินคา้ ในรูปห้างร้านหรือบริษทัซ่ึงเป็นเครือข่ายสาขาดว้ย เน่ืองจากการมีสาขาเป็น
จาํนวนมากและครอบคลุมพื้นท่ีมากเท่าใดแลว้ ยอมส่งผลดีต่อกิจการเป็นอยางมาก 
   3.2 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channels) คือเส้นทางท่ีสินคา้เคล่ือนยา้ยไปยงั
ตลาดในการกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ของการ จาํหน่าย ความจาํเป็นในการใช้คนกลางในการจดัจาํหน่าย และลูกคา้เป้าหมายของ
ธุรกิจนั้น ซ่ึงช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยทวัไปมี 4 ช่องทาง ไดแ้ก่  
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  - การจาํหน่ายโดยตรง (Direct Sales) เป็นการจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ ผูบ้ริโภค
โดยตรงซ่ึงไม่ผานคนกลาง 
   - ผา่นตวัแทน (Agent or Broker) เป็นการจาํหน่ายสินคา้ผา่นคนกลางซ่ึง เป็น
ตวัแทน เช่น บริษทัตวัแทนโฆษณา บริษทันายหนา้  
  - ผา่นตวัแทนของทั้งสองฝ่าย (Seller’s and Buyer’s Agent or Broker) เป็น
การจาํหน่ายสินคา้โดยฝ่ายผูจ้ดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภคต่างมีคนกลางของตนเองและท าหนา้ท่ีตก
ลงกนั  
  - การเขา้ร่วมระบบการจาํหน่ายโดยการซ้ือสิทธ์ิจากบริษทัแม่รวมถึง สัญญา
การจดัจาํหน่าย (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูบ้ริโภคติดต่อผา่นทางธุรกิจ
ท่ีไดรั้บสิทธ์ิ และมีสัญญาการจดัจาํหน่ายจากบริษทัแม่  
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารการตลาดท่ีเพื่อ สร้าง
การรับรู้ให้กบัลูกคา้และให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้าย
กับผูบ้ริโภค เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจทาํได้ในหลาย
ลกัษณะ อาทิการใชพ้นกังานขายและการใชเ้คร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารซ่ึงมีหลายประเภท 
โดยจะเลือกใช้ ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายๆ ประเภทร่วมกนัก็ได ้ท่ีสําคญัก็คือตอ้ง
เลือกใชเ้คร่ืองส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication – IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคและผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั
ได ้สําหรับเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขาย โดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) และการ
บอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็นตน้ ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่า การส่งเสริม
การตลาดเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารทางการตลาดโดยใชค้นหรือใชส่ื้อทั้งน้ีเพื่อเตือนความ
ทรงจาํแจง้ข่าวสารและจูงใจผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเก่ียวกบัสินคา้ของตน โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
  4.1 การโฆษณา (Advertising) ไดแ้ก่ ส่ิงตีพิมพแ์ละส่ือกระจายเสียงโฆษณาท่ี
ติดอยูภ่ายนอกบรรจุภณัฑ ์ป้ายโฆษณา เป็นตน้  
  4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ไดแ้ก่ การเสนอขายการจดั
แสดงตวัอยางสินคา้ท่ีจะขาย เป็นตน้  
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ไดแ้ก่ การแข่งขนัเกมชิงโชคของ
แถมรางวลัการแจกตวัอยา่ง การสาธิตสินคา้การใหค้วามบนัเทิง เป็นตน้  
  4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 
ไดแ้ก่ การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา การบริจาคเพื่อการกุศล การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ชุมชน เป็นตน้  
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  4.5 การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ไดแ้ก่ การบอกกล่าว 
การถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไปยงัผูอ่ื้นเพื่อแนะนาํใหใ้ชสิ้นคา้  
  4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไดแ้ก่ จดหมายตรงการเลือกซ้ือทาง
โทรทศัน์ การเลือกซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  
 5. บุคคล (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ทั้งหมดรวมไปถึงลูกคา้
บุคลากรท่ีจาํหน่าย และบุคลากรท่ีให้บริการหลงัการขาย บุคลากรผูใ้ห้บริการจาํเป็นตอ้งอาศยั 
การคดัเลือก การฝึกอบรมและการจูงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบลูกคา้ไดแ้ตกต่างจากคู่
แข่งขนั โดยบุคลากรผูใ้ห้บริการจะสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ การทกัทายลูกคา้แสดง
ความยิม้แยม้แจ่มใส ความกระตือรือร้นท่ีจะใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือลูกคา้มีความเป็นกนัเองและ
การเอาใจใส่กบัลูกคา้ ตลอดจนตอ้งสามารถคน้หาความตอ้งการ และความจาํเป็นของลูกคา้ ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดี รู้สึกประทบัใจในการบริการของกิจการ อีก
ทั้งยงัเป็นการรักษาลูกคา้ในระยะยาวใหมี้ความจงรักภกัดีต่อกิจการ 
  6. กระบวนการบริการ (Process) เป็นขั้นตอนในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการไดอ้ยางรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ ซ่ึงจะพิจารณาจาก
การให้บริการนั้น ใช้เคร่ืองมือหรือพนกังานเป็นกุญแจสําคญั โดยถา้ใช้พนกังานเป็นหลกัใน
การใหบ้ริการลูกคา้จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยตรงมากกวา่การใช ้เคร่ืองมือ
ดงันั้นการออกแบบกระบวนการก็จะตอ้งมีความแตกต่างกนัตามความเหมาะสมกนั นอกจากน้ี
รูปแบบของการให้บริการจะตอ้งมีความหลากหลาย (Divergence) แต่คงซ่ึงมาตรฐานเดียวกนั
ทั้งหมดทุกคร้ัง และในดา้นของความซับซ้อน (Complexity) จะตอ้งพิจารณาถึงขั้นตอนและ
ความต่อเน่ืองของงานในกระบวนการ ดงันั้นกระบวนการให้บริการจึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นกล
ยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจ 
 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างสภาพแวดลอ้มใน
สถานท่ีขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ีและลกัษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการให้บริการท่ีสามารถดึงดูดใจผูบ้ริโภค
และทาํให้มองเห็นภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ีการ
สร้างลกัษณะ ทางกายภาพยงัหมายรวมถึง ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีบริการนั้นเกิดข้ึน และท่ี
ซ่ึงผูใ้ห้บริการและลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนั รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ท่ีสามารถจบัตอ้งไดอี้ก
ดว้ย การสร้างลกัษณะทางกายภาพเป็นการสร้างความเช่ือมนัแก่ลูกคา้ให้สามารถมองเห็นเป็น
รูปธรรมมากท่ีสุดเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แทนการบริการท่ีไม่อาจจบัตอ้งได ้เน่ืองจากการบริการ
เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความเส่ี ยงและความไม่มัน่ใจในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งสร้างหลกัฐานทางกายภาพ โดยการ
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สร้างและนาํเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เป็นสัญลกัษณ์ แทนการบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้
ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กบับริการ และสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ หลกัฐานทาง
กายภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   7.1 หลักฐานท่ีจาํเป็น (Essential Evidence) ได้แก่ อาคารสถานท่ี การ
ออกแบบ ตกแต่งภายในอาคาร ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ 
   7.2 หลักฐานประกอบ (Peripheral Evidence) แม้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเพียง
เล็กนอ้ยแต่ ก็ใชเ้สริมสร้างความมีตวัตนของบริการได ้
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศจี ปทุมวงศ์ (2546) ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยท่ีัมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัในของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ชั้นปีท่ี 2-4 เป็นการสํารวจเชิงวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียร้อยละ
โดยทาํการศึกษาจาก นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ตั้งแต่
ระดบัชั้นป่ีท่ี 2-4 ท่ีพกัอยู่ในหอพกั ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทั้ง 15 อาคารรวมทั้งนกัศึกษา
หญิงท่ีพกัอยู่ในหอพกัสีชมพูเป็นการเลือกตวัอย่าง ทั้งส้ิน 150 ตวัอย่างโดยแบ่งออกเป็น
นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกัใน 75 ตวัอย่างและหอพกัเอกชน 75 ตวัอย่างจากผลการวิจยัสรุปว่า 
นักศึกษาให้ความสําคญั กบัปัจจยัด้านค่าเช่าหอพกัมากท่ีสุดรองลงมาคือ ความปลอดภยั 
ตามมาด้วยรายได้ของนักศึกษา ความสะดวกในการเดินทาง เพื่ อน สภาพแวดล้อมและส่ิง
อาํนวยความสะดวก ตามลาํดบั  

ศิริวฒัณ์ เปียงเถิน (2546)ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชน
ของนกัศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยทาํการสํารวจประชากรทั้งหมด 80 
ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายได้ทาํการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการของนักศึกษาท่ีมีต่อหอพกัเอกชน แล้วทาํการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาและ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยต่ัางๆ โดยค่าความถ่ี และค่าอตัราร้อยละผลการศึกษาปรากฏ
วา่ ปัจจยัทางดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุดคือ ใกลส้ถานศึกษารองลงมาคือความ
ใกลต้ลาดใกลโ้รงพยาบาลใกลก้บัสถานีตาํรวจใกลก้บัธนาคาร ตามลาํดบั ปัจจยัทางดา้นบริการ
ของหอพกัท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุดคือ ร้านอาหาร รองลงมา คือ มินิมาร์ท บริการ  ซกั อบ 
รีด บริการรักษาความปลอดภยั บริการเสริมสวย บริการโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ตและท่ีจอดรถ 
ตามลาํดบั ปัจจยัทางด้านการบริการภายในห้องพกัท่ีศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด คือ เตียงนอน 
รองลงมา คือ เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น ตูเ้ส้ือผา้ บริการโทรศพัท์ โต๊ะทาํงาน UBC เคร่ืองปรับอากาศ 
โตะ๊เคร่ืองแป้ง พดัลม ตูเ้ยน็ ส้วมชกัโครก นํ้าประปา ตามลาํดบั  
 สุภิดา ผดุงขวญั (2551) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพกัของ
พนกังานในนิคมอุสาหกรรมสหรัตนนคร อาํเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา พบวา่  
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1. ปัจจยัแวดลอ้มของหอพกัท่ีพนกังานตอ้งการเช่าพบวา่ส่วนใหญ่ตอ้งการให้หอพกัใกลร้้านคา้
สะดวกซ้ือ รองลงมาคือ ให้มีแสงสว่างบริเวณรอบหอพกัไม่มีความแออดัของชุมชน ไม่มี
มลภาวะทางอากาศ มีแม่บา้นดูแลรักษาความสะอาด ไม่มีมลภาวะทางเสียง ใหมี้ความรักษาการ
ปลอดภยั มีรถโดยสารผ่านอยู่ใกล้สวนย่อม สนามกีฬา และมีห้องพกัผ่อนรวม ห้องรับแขก 
ห้องดูทีวีตามลาํดับ 2. ระดับการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนักงานในภาพรวม มีระดับการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์โดยละเอียด พบว่าดา้นทาํเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม มี
ระดบัการตกัสินใจอยู่ระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นระดบัหอพกั ดา้นราคา และดา้นการบริการ มี
ระดบัการตดัสินใจในระดบัมาก แต่ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการตดัสินใจในระดบั
ปานกลาง 3. พนกังานท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีระดบัการตดัสินใจไม่ต่างกนั ส่วนพนกังาน
ท่ีมอัายรุะดบัการศึกษา ตาํแหน่ง รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีระดบัการ
ตดัสินใจแตกต่างกนั 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีความตอ้งการท่ีจะ
เช่าหอพกั โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 
ถึง เมษายน2558 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยด้าน  ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 
10 มากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการตดัสินใจหอพกั และการประเมินผลหลงัการ
ซ้ือ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก 
ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้บแบบสอบถาม 400 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิงและชาย ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 17-19  ปี คิดเป็นร้อยละ  
45.4%  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีกาํลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี1 คิดเป็นร้อยละ 45.4  ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.5   
 2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
รังสิตแบบสอบถาม 400 คน พบวา่ ลกัษณะหอพกัท่ีนกัศึกษาเลือกเป็นหอพกัแยกหญิง/ชายคิด
เป็น22.4% และหอพกัรวมคิดเป็น 79.3% ส่วนใหญ่ค่าเช่าหอพกัท่ีนักศึกษาเลือกจ่ายได้อยู่
ระหวา่ง 4,000-6,000บาท คิดเป็นร้อยละ 57.4% ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการเดินทางจากหอพกั
ถึงมหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัของนกัศึกษาเวลา 5-10 นาที คิดเป็นร้อยละ 
44.1% ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัของนกัศึกษามาก
ท่ีสุดคือเตียง คิดเป็นร้อยละ 73.1%  และส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการต่างๆภายนอก
หอพกัท่ีมีอิทธพลต่อการเลือกหอพกัของนกัศึกษามากท่ีสุดคือลิฟต ์คือ 69.6% 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing  mix หรือ  
4P’S) 
 จากวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S)   จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า ราคา (Price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 มีค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 0.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.79 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 
 ผลิตภณัฑ ์(Product)  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.79 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.50  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีค่าสูงสุดเท่ากบั  4.00  ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.67  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.09  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
 4. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต 
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 จากการวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 
พบว่ากระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
9.90 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 7.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.00  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย  (1)  เพศ  (2) อายุ  (3) 
ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test (Anova)  สําหรับตวั
แปรตน้ในดา้นประชากรศาสตร์ และใชก้ารคาํนาน Regression สําหรับตวัแปรตน้ในดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด (4P) 
 ซ่ึงมีทั้ งหมด 4 ด้าน ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 
4P’S) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิต โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) 
 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิด้านตวัแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing mix หรือ 4P’S) ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต เขียนสมการพยากรณ์ได้
ดงัน้ี 
 Y   =    5.769 + 0.000 (Product)     +  0.299 (Price)     +  0.990  (Place)    +   
0.694(Promotion)   
 มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing  mix หรือ  4P’S)  ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยั
รังสิต มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย  (1) เพศ  (2) อายุ  (3)  
ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test (Anova) สําหรับตวั
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แปรตน้ในดา้นประชากรศาสตร์ และใชก้ารคาํนาน Regression สําหรับตวัแปรตน้ในดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P) 
 เม่ือพิจารณาพบว่ามีทั้งหมด  4 ด้าน ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ได้แก่  เพศท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ี
แตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการ
เลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีแตกต่างกนั ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผล
ต่อปัจจยัท่ีมีผลผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต    ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมี
ผลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภิดา ผดุงขวญั (2551) ไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เช่าหอพกัของพนกังานในนิคมอุสาหกรรมสหรัตนนคร อาํเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
พบวา่ 1. ปัจจยัแวดลอ้มของหอพกัท่ีพนกังานตอ้งการเช่าพบวา่ส่วนใหญ่ตอ้งการให้หอพกัใกล้
ร้านคา้สะดวกซ้ือ รองลงมาคือใหมี้แสงสวา่งบริเวณรอบหอพกัไม่มีความแออดัของชุมชน ไม่มี
มลภาวะทางอากาศ มีแม่บา้นดูแลรักษาความสะอาด ไม่มีมลภาวะทางเสียง ใหมี้ความรักษาการ
ปลอดภยั มีรถโดยสารผ่านอยู่ใกล้สวนย่อม สนามกีฬา และมีห้องพกัผ่อนรวม ห้องรับแขก 
ห้องดูทีวีตามลาํดับ 2. ระดับการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนักงานในภาพรวม มีระดับการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์โดยละเอียด พบว่าดา้นทาํเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม มี
ระดบัการตกัสินใจอยู่ระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นระดบัหอพกั ดา้นราคา และดา้นการบริการ มี
ระดบัการตดัสินใจในระดบัมาก แต่ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการตดัสินใจในระดบั
ปานกลาง 3. พนกังานท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีระดบัการตดัสินใจไม่ต่างกนั ส่วนพนกังาน
ท่ีมอัายรุะดบัการศึกษา ตาํแหน่ง รายไดต่้อเดือน และสถานะภาพสมรส แตกต่างกนัมีระดบัการ
ตดัสินใจแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S)  
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิต   
 ซ่ึงมีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ทั้งน้ีเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับตัวของผลิตภัณฑ์มากกว่าด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ภายนอก ซ่ึงได้แก่ ความโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีมินิมาร์ท ร้านค้าสะดวกซ้ือ
ใหบ้ริการ มีบริการท่ีจอดรถ มีระบบคียก์าร์ดในการเขา้ออกห้อง  หรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
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ภายใน ไม่ว่าจะเป็นด้านขนาดของห้อง ความแข็งแรงของประตูและผนัง และภายในห้องมี
เฟอร์นิเจอร์ให้ เช่น โต๊ะเคร่ืองแป้ง,ตูเ้ส้ือผา้,เตียงนอน ความใหม่ของหอพกั ซ่ึงคุณสมบติัของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  เป็นคุณสมบัติหลักๆท่ีทําให้ผูบ้ริโภคพิจารณาเป็นอันดับแรก  ก่อน
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริว ัฒณ์ เปียงเถิน (2546) ได้
ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยทาํการสํารวจประชากรทั้งหมด 80 ตวัอยา่ง ใช้วิธีการสุ่ม ตวัอยา่ง
อยา่งง่ายไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยต่ัางๆท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อหอพกั
เอกชน แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยต่ัางๆ
โดยค่าความถ่ี และค่าอตัราร้อยละผลการศึกษาปรากฏว่า ปัจจยัทางดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีนกัศึกษา
ตอ้งการมากท่ีสุดคือ ใกล้สถานศึกษารองลงมาคือความใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้กับ
สถานีตาํรวจใกลก้บัธนาคาร ตามลาํดบั ปัจจยัทางดา้นบริการของหอพกัท่ีนกัศึกษาตอ้งการมาก
ท่ีสุดคือ ร้านอาหาร รองลงมา คือ มินิมาร์ท บริการ ซัก อบ รีด บริการรักษาความปลอดภยั 
บริการเสริมสวย บริการโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ตและท่ีจอดรถ  ตามลาํดบั ปัจจยัทางดา้นการ
บริการภายในห้องพกัท่ีศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด คือ เตียงนอน รองลงมา คือ  เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น ตู ้
เส้ือผา้บริการโทรศพัทโ์ตะ๊ทาํงาน UBC เคร่ืองปรับอากาศ โตะ๊เคร่ืองแป้ง พดัลม ตูเ้ยน็ ส้วมชกั
โครก นํ้าประปา ตามลาํดบั 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยั
รังสิต ผูว้จิยัขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. หอพกัควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภยัของนกัศึกษามากท่ีสุดเน่ืองจากเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัของนกัศึกษา 
 2. หอพกัควรจดัสภาพแวดลอ้มให้น่าอยู่เหมาะแก่การพกัผอ่น และสร้างบรรยากาศ
ของท่ีพกัอาศยัใหร่้มร่ืน ซ่ึงจะทาํใหแ้ตกต่างจากหอพกัทัว่ไป 
 3. ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายนอกบริเวณหอพกัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัคือลิฟต ์
หอพกัในปัจจุบนัควรจะมีลิฟคเ์พื่ออาํนวนความสะดวกแก่นกัศึกษา  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัใจเช่าหอพกั
ของบุคคลในแต่ละช่วงวยั เช่น นกัเรียน นิสิย/นกัศึกษา ผูใ้หญ่วยัทาํงาน 
 2. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพฒันาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของหอพกั 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการเช่าหอพกัเพื่ออยูอ่าศยัไดดี้ยิง่ข้ึน  
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วรพรรณ  บูรณศิลปิน*   อุไรวรรณ์  กองเกตุใหญ่*  

                                          ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วน
บุค คล ท่ี มีผ ลต่อกา รตัด สินใ จเ ลื อก ซ้ือผ ลิตภัณฑ์ เส ริมอา หา รข องผู ้บ ริโภค ใ นเข ต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 57.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 63.8 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 46.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัเพศ ทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางดา้นส่วนประสมการตลาดมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research are (1) To study differences of personal factors that 
affect purchasing decision of dietary supplement of consumers in Bangkok; (2) To study the 
marketing mix factors that affect purchasing decision of dietary supplement of consumers in 
Bangkok.  
 The samples of this research are the group of 400 consumers by using questionnaire 
as a tool. The descriptive statistics such as percentage, frequency, average and standard 
deviation are used to analyze data. One way ANOVA and Multiple Regression Analysis are 
used for hypotheses testing.  
 The results of this research show that the majority of respondents are women 73.5 
percent, 44 percent at the age between 20-29, 57.5 percent have a bachelor’s degree level, 
63.8 percent are single, 46.3 percent as private employees and 24.8 percent of monthly 
income between 9,000-15,000 Baht. 
 The result of hypotheses testing found that gender from demographic factors, price, 
place and promotion from marketing mix factors affect purchasing decision of dietary 
supplement of consumers in Bangkok.  
KEYWORDS : BUYING DECISION, DIETARY SUPPLEMENT 
 
บทน า 
 สังคมไทยปัจจุบนัผูค้นในเมืองมกัใช้ชีวิตอยา่งเร่งรีบและเผชิญกบัการแข่งขนัในการ
ทาํงานตลอดเวลา การมีเวลาท่ีจาํกดัจึงตอ้งเน้นความสะดวก รวดเร็วซ่ึงอาจทาํให้ไม่สามารถ
รับประทานอาหารม้ือสําคญัไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกหลกัโภชนาการท่ีดีได ้การออกกาํลงักาย
และการพกัผ่อนนอนหลบัท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นพิษจากปัญหาการจราจรท่ีแออดัในทุกวนั ทาํใหค้นในเมืองมกัมีปัญหาเร่ืองสุขภาพมากกวา่
คนในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาดงักล่าวอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ การบริโภคอาหารตามหลกัโภชนาการจะทาํให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
อาหารการกินจึงเป็นเร่ืองท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งให้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้
คนหนัมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน 

ในยุคท่ีสภาพเศรษฐกิจของชาติและคนไทยส่วนใหญ่ย ํ่าแย่ สินคา้ต่างๆในทอ้งตลาด
พากนัลดราคาเพื่อจูงใจผูบ้ริโภคให้สนใจซ้ือแต่ก็ดูจะไม่ค่อยไดผ้ลเท่าไรนกัเพราะผูบ้ริโภค
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ส่วนใหญ่ตอ้งคิดก่อนการใชจ่้ายกนัทุกคร้ัง คงจะมีแต่สินคา้ท่ีจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัเท่านั้นท่ี
ยงัสามารถขายได้ในทอ้งตลาด แต่มีสินคา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงกลุ่มหน่ึงท่ีกลบัมีการขยายตวั
เพิ่มข้ึนคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือท่ีเรียกกันว่าอาหารเสริม ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลกัตามปกติ เพื่อเสริมสารอาหาร
บางอย่างซ่ึงผลิตออกมาในรูปแบบท่ีสะดวก ง่ายต่อการพกพาและการบริโภค มีทั้งแบบเม็ด 
แคปซูล ผง และอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการในดา้นการ
ดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีส่วนผสมท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค เช่น สารโปรตีนในสาหร่าย 
เบต้าแคโรทีนในพืชผ ัก ใยอาหาร กรดไลโนเลอิกในนํ้ ามันปลา เป็นต้น โดยผู ้ท่ี นิยม
รับประทานมกัจะเป็นกลุ่มท่ีคิดวา่ตนเองขาดสารอาหารบางชนิด หรือตอ้งการเพิ่มสารอาหาร
เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เกิดโรคภยัไขเ้จ็บอนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีไม่เหมาะสม 
 ดงันั้น ผูท้าํวิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีบทบาทสําคญัเพิ่มมากข้ึนใน
ยุคปัจจุบนั โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มในการวิจยัเป็นวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจาก
เป็นผูท่ี้ใชชี้วติรีบเร่งในสังคมเมืองและตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ี
สามารถนาํไปใช้กบัการปรับกลยุทธ์ในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โดยสามารถท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพือ่ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ขอบเขต คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นประชากร และดา้น
ระยะเวลา ดงัน้ี 
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 1. ดา้นเน้ือหา เลือกศึกษาเฉพาะปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 2. ดา้นประชากร เลือกศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ทั้งเพศชาย เพศหญิง ท่ีมีอาย ุ
20-69 ปี ทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ดา้นระยะเวลา ทาํการศึกษาตั้งแต่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2558 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ทราบทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อนาํไปเป็นแนวทางสําหรับผู ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได ้
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
- การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ 
ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
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ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในการตดัสินใจดา้น 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใชรั้บประทานโดยตรงนอกเหนือจาก
การรับประทานอาหารตามหลกัโภชนาการตามปกติเพื่อเสริมสารบางอยา่ง มกัอยูใ่นรูปของเม็ด 
แคปซูล ของเหลวพร้อมด่ืม หรือลกัษณะอ่ืน และมีจุดมุ่งหมายสําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพ
ปกติ (มิใช่สาํหรับผูป่้วย) 
 2. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งด้านจิตใจ 
(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึง
เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตาม
บุคคลอ่ืน 
 3. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ แบ่งออกเป็น
กลุ่มได ้4 กลุ่ม คือ ‚4Ps‛ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
 คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2533: 112) โดยวเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั 
นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และ
ทศันคติ ทั้ งน้ีเพราะวฒันธรรม และสังคมกาํหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว้
ต่างกนั 
 2. อาย ุเป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด และพฤติกรรม 
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 3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่าง
กนั 
 4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคม
ของบุคคล มีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารเพราะแต่ละคนมี
วฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกนั 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
 เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้4 ประการ โดยนาํมาใช้ร่วมกนัอย่าง
เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายโดยส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบดว้ย (สุดาดวง เรืองรุจิระ 2543: 29) 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของ
มนุษย ์โดยทัว่ไปการผลิตผลิตภณัฑต์อ้งพิจารณาถึงคุณภาพสินคา้ ลกัษณะ การออกแบบ ขนาด
การรับประกนั เป็นตน้ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และทาํให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจได ้
 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงกาํหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียน หรือการให้บริการในรูปของ
เงินตรา ราคาจึงเป็นตน้ทุนในการใช้บริการของลูกคา้ ท่ีจะทาํการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
ผลิตภณัฑ์กับราคาผลิตภณัฑ์ ถ้าคุณค่าของผลิตภณัฑ์สูงกว่าราคาแล้วลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้นผูผ้ลิตตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้โดยผูบ้ริโภค ซ่ึงผูผ้ลิตตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของ
ลูกคา้ในคุณค่าผลิตภณัฑต์อ้งสูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีให้บริการและเส้นทางในการจดั
จาํหน่าย ตอ้งคาํนึงถึง การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายตอ้งคาํนึงถึง
องคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ลกัษณะของการบริการ ความจาํเป็นในการใช้คนกลางในการจดั
จาํหน่าย และลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริการ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผู ้
จาํหน่ายและลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การซ้ือ การติดต่อส่ือสาร มีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือก็ได ้
เคร่ืองมือท่ีใชส่้งเสริมการตลาดท่ีสาํคญั เช่น การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 
แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ, 2543: 85-86) 
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 1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากส่ิง
กระตุ้นจากภายในและภายนอก บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิ ธี ท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีต เพื่อทาํใหรู้้วา่จะตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้อยา่งไร 
 2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการค้นหาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งมากข้ึน แต่ในบางคร้ังความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถไดรั้บการตอบสนองไดท้นัที 
ความตอ้งการจะถูกจดจาํไว ้เพื่อหาทางสนองความตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูก
กระตุน้ไดถู้กสะสมไวม้ากจะทาํให้เกิดการปฏิบติัในภาวะอย่างหน่ึง คือ ความตั้งใจให้ไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการ โดยจะพยายามคน้หาขอ้มูลให้ไดม้ากข้ึน โดยแหล่งท่ีมาขอ้มูล
ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย แหล่งบุคคล แหล่งการคา้ แหล่งประสบการณ์ แหล่งชุมชนและ
แหล่งทดลอง 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้
จากแหล่งข้อมูล ผูบ้ริโภคจะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการ
ประเมินผล มีดงัน้ี  
  3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ จะตอ้งมีพื้นฐาน ดงัน้ี ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคได ้มีคุณค่าในความรู้สึกและคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บในสินคา้นั้น มากกว่าตวั
ราคาท่ีแสดงไว ้
  3.2 ผูบ้ริโภคจะใหน้ํ้าหนกัความสาํคญัสาํหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
  3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ 
  3.4 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) เกิดข้ึนภายหลงัจากการประเมินผลทางเลือก
โดยผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีชอบมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนระหว่างความตั้งใจซ้ือ
และการตดัสินใจซ้ือ มี 3 ปัจจยั ดงัน้ี 
  4.1 ทศันคติของบุคคลอ่ืน แบ่งเป็นทศันคติดา้นบวก และดา้นลบ ซ่ึงต่างก็มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
  4.2 ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว ้
  4.3 ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไว ้การตดัสินใจของผูบ้ริโภคแต่ละ
บุคคลสามารถมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงได ้
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) หลงัจากการซ้ือ และทดลองใช้
ในการบริการไปแล้ว ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจ หรือไม่พอใจในการ
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บริการ ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งพยามยามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการเขา้
ใช้บริการ ถ้าการบริการสามารถตอบสนองได้เป็นไปอย่างท่ีคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความ
พอใจภายหลงัการเขา้ใชบ้ริการ นัน่คือหลงัจากการเขา้ใชบ้ริการแลว้พบวา่ มีการบริการท่ีดี ซ่ึง
ก็จะเกิดการเขา้ใชบ้ริการซํ้ า หรือบอกต่อใหผู้อ่ื้นรับทราบ 
 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

 นฤมล โกมลเสวิน (2541: 40) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไวว้่า 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลัก
ตามปกติ เพื่อเสริมสารอาหารบางอยา่ง ซ่ึงมกัจะอยู่ในรูปผง เม็ด แคปซูล ของเหลวพร้อมด่ืม
หรือลกัษณะอ่ืน และขอ้สําคญัเป็นอาหารท่ีมีจุดมุ่งหมายสําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติ 
(มิใช่สาํหรับผูป่้วย) 
 สมภพ ลาภวิบูลยสุ์ข (2542: 29) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไวว้่า 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารอาหารอย่างน้อยหน่ึงอย่าง เช่น วิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร กรดอะมิโน 
สารสกัดหรือสารผสมของสารอาหารดังกล่าว ดงันั้นอาจให้คาํจาํกดัความของอาหารเสริม
สุขภาพไวก้วา้งๆ ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรับประทานเพื่อเสริมการรับประทานอาหารหลกั 5 หมู่ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการเกิดโรคในคนท่ีมีสุขภาพปกติ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ออ้มใจ รอดบุญ (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัสูง และ
เม่ือแยกพิจารณาค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นส่งเสริมการตลาด โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ เงินเดือน 
 ภาวณีิ ตนัติผาติและคณะ (2554) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประกอบด้วย 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เหตุผลในการรับประทาน
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ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  และประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมา
รับประทานบ่อยท่ีสุด มีผลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สุกญัญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 30-39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท มีสถานภาพโสด และ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภณัฑ์ตอ้งมี
มาตรฐานการผลิตท่ีดี ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และดา้นการส่งแสริมการตลาดใหค้วามสําคญักบัการมีพนกังานขายแนะนาํสินคา้มาก
ท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือข้ึนอยูก่บัตวัเองเป็นสําคญั จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy 
แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น
แนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy จะมีการตดัสินใจ
เพิ่มข้ึนตามความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ปดานี ศรีศกัด์ิและคณะ (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมท่ีมี
ส่วนผสมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิงมากกวา่
ชาย กล่าวคือ ส่วนมากเป็นเพศหญิงจาํนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 เพศชาย จาํนวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.0 ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 21-35 ปี จาํนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 
ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รายไดร้ะหว่าง 20,001-
30,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผสม
คอลลาเจน พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นราคาโดยภาพ
รวมอยู่ท่ีระดบัปานกลาง ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดบัปานกลาง และ
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับเล็กน้อย สําหรับการตดัสินใจซ้ือ
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ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีมีส่วนผสมคอลลาเจน พบวา่ โดยรวมอยูท่ี่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาแลว้
พบวา่ ยีห่อ้และราคาอยูท่ี่ระดบัมากสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผสมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวัแปร ท่ีมีความแตกต่างกบัตวัแปรตามท่ีมีค่านยัสําคญั 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดปั้จจุบนัต่อ
เดือน 
 พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผสมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติระดบั 0.05 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวั แปร ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
และส่งเสริมการตลาด 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีทํางานอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได ้ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List  

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List  
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร ประกอบด้วยด้าน ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 0 นอ้ย
ท่ีสุด 
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 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไป
จนถึงระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 73.5 และ
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 26.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ63.8 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 9,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 
400 คน พบว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.00 ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.84 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.13 ราคา (Price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ตํ่าสุดเท่ากบั 1.67 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.41 ช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.83 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.66 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.06 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.71 
 3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบวา่ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.85 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.14 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติแบบการวิเคราะห์ควา มแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 
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 มีเฉพาะดา้นเพศเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 

(Constant) 0.582 0.776 0.750 0.454   

Product -0.021 0.103 -0.201 0.841 0.641 1.560 

Price 0.271 0.089 3.055 0.002 0.554 1.807 

Place 0.256 0.080 3.205 0.001 0.494 2.024 

Promotion 0.269 0.089 3.025 0.003 0.373 2.684 

*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 
ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

Y = 0.582 + (-0.021) (Product) + 0.271 (Price) + 0.256 (Place) + 0.269 (Promotion) 
มีดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดบัการศึกษา (4) 
สถานภาพ (5) อาชีพ และ (6) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา่  
 มีเฉพาะดา้นเพศเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีผลสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของออ้มใจ รอดบุญ (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัสูง และ
เม่ือแยกพิจารณาค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นส่งเสริมการตลาด โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ เงินเดือน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 มีดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกญัญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy ของผูบ้ริโภคใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 30-
39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,000-30,000 บาท มีสถานภาพโสด และพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก
องคก์รท่ีน่าเช่ือถือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และดา้นการส่งแสริมการตลาดใหค้วามสําคญักบั
การมีพนกังานขายแนะนาํสินคา้มากท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือข้ึนอยูก่บัตวัเองเป็นสําคญั จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy แตกต่างกัน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นแนวโน้มในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
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กระชบัสัดส่วน Wealthy จะมีการตดัสินใจเพิ่มข้ึนตามความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นราคา (Price) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัราคา ดงันั้นผู ้
จดัจาํหน่ายควรติดหรือแจง้ราคาไวอ้ยา่งชดัเจน และควรตั้งราคาให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 2. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัช่องทางการจดั
จาํหน่ายมาก ดงันั้นการจดัจาํหน่ายตอ้งกระจายอยา่งทัว่ถึง และสถานท่ีจดัจาํหน่ายควรมีการจดั
วางสินค้าให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อการเข้ามาใช้บริการของ
ผูบ้ริโภค 
 3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการประกนั
สินคา้ การโฆษณา ดงันั้นผูจ้าํหน่ายควรทาํป้ายฉลากระบุใหช้ดัเจนและมีการจดัโปรโมชัน่อยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อความไวว้างใจและกระตุน้ยอดขายต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีอยู่ใน
จงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อใชใ้นการวางแผน
ดา้นกลยทุธ์และพฒันาในดา้นอ่ืนๆตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
 2. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูลระหวา่ง 1 มีนาคม-30 เมษายน 
2558 ซ่ึงอาจไม่ไดค้รอบคลุมช่วงเวลาอ่ืนๆ ในรอบปี อาจส่งผลกระทบต่อลกัษณะการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นควรขยายช่วงเวลาการศึกษา เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 3. ทาํการศึกษาความตอ้งการและปัจจยัของผูบ้ริโภคให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพื่อให้
สามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาในประชากรศาสตร์และเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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พฤติกรรมและปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือดินสอเขียนคิว้ของสตรีชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

BEHAVIOR AND FACTORS AFFECTING PURCHASE DECISION OF EYEBROW 
PENCIL WOMEN IN BANGKOK THAILAND 

ณราชล  ทิตา*   อรวรรณ  บุญทองอ่อน*  
                                             ---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
ดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือดินสอเ ขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือสตรีในกรุงเทพมหานครท่ีใชดิ้นสอเขียน
คิ้วจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชเ้ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา่ ส่วนใหญ่ใชสิ้นสอเขียน
คิ้วประเภท แบบหมุนหัวปลายตดั รองลงมา แบบหมุนหัวแหลม และ แบบเหลา บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือนกัร้อง รองลงมา เพื่อน ญาติพี่นอ้ง สถานท่ี
ซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ห้างสรรพสินคา้ รองลงมา อินเตอร์เน็ต มีความถ่ีในการซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว จาํนวน 1 - 3 เดือน แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัดินสอเขียนคิ้ว มากสุด จากอินเตอร์เน็ต 
รองลงมา โทรทศัน์ และนิตยสาร และ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือดินสอเขียนคิ้วในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการขาย และให้ความสําคญัในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ ์
และ ดา้นราคา ตามลาํดบั 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสม
การตลาด  ดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว โดย ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน
คิ้วสูงสุด รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, ดินสอเขียนคิ้ว 

 

ABSTRACT 

 This study has objectives to study : (1) to study the behavior of your eyebrow pencil 
of women  Thailand in Bangkok (2) to study Factors Affecting Purchase Decision of eyebrow 
pencil women in Bangkok Thailand. (3) to study the marketing mix with the decision to buy 
an eyebrow pencil women in Bangkok Thailand. 
 Sample size in this total of 400 questionnaires was used to collect data. And the data 
were analyzed using descriptive percentage, frequency, average, minimum, maximum, 
standard deviation. Inferential statistics and hypothesis testing for the F-test and analysis of 
One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis. 
 The study behavior in buying Eyebrow found that most of the goods Resort eyebrow. 
The rotary swivel head cut end into a shrewd and hone individuals influencing the purchase 
Pencil most actresses or singers, followed by friends, relatives. Where to buy Pencil most 
department stores, followed by the Internet. The frequency of purchase eyebrow pencil of 1-3 
months Resources Pencil most of the Internet, followed by television and magazines and the 
marketing mix affects the purchasing decision eyebrow pencil at the highest level. The focus 
at the highest level. The distribution channels into the promotion. And featured on many 
levels. Product and price, respectively.  
 The hypothesis testing found that personal characteristics such as age, occupation 
and monthly income. Affecting Purchase Decision eyebrow pencil and different marketing 
mix factors of price and distribution channels. Affecting Purchase Decision eyebrow pencil 
by the marketing mix strategies. Affecting Purchase Decision eyebrow pencil up into the 
distribution channel. Statistical significance. 
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KEYWORDS : DECISION, EYEBROW PENCIL 
บทน า 
 เคร่ืองสําอางเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวยัของผูบ้ริโภคมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นสตรีในปัจจุบนัพบวา่ตลาดเคร่ืองสําอางมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองราคา
คุณภาพและตรายีห่อ้ท่ีสามารถตองโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัและสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน และนาํไปสู่การแข็งขนัเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด
ท่ีมีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงข้ึนทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศแมว้า่การประมาณการ
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการเติบโตท่ีชะลอลงแต่ผูบ้ริโภคก็ยงัให้ความสําคญักบัการดูแล
ความสวยความงามกบัสุขภาพอีกทั้งผูบ้ริโภคยงัมีทางเลือกในการบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลาย
มากข้ึนจากการนาํเขา้สินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางจากทั้งกลุ่มประเทศตะวนัตกและกลุ่มประเทศ
เอเชียดว้ยกนัเอง  
 การแต่งหนา้นบัเป็นปัจจยัสาํคญัในชีวติของผูห้ญิงจาํนวนมาก ซ่ึงพบวา่หน่ึงในกิจวตัร
หลกัอยา่งหน่ึงของสุภาพสตรีหลายๆ คนก่อนออกจากบา้น คือ การแต่งหนา้ อาจจะเพื่อความ
สวยงาม ปกปิดส่ิงท่ีไม่อยากเปิดเผย เสริมความมัน่ใจ และอีกเหตุผลหลายประการแต่ทั้งหมด
ทั้งปวงนั้นก็ล้วนแต่ทาํให้การแต่งหน้ากลายมาเป็นรายการอนัดบัตน้ๆ ท่ีคุณผูห้ญิงตอ้งทาํ 
นอกจากน้ี พบวา่ กลุ่มผูห้ญิงตวัอยา่ง 34% แต่งหนา้ทุกวนั และ 37% แต่งหนา้เฉพาะวนัทาํงาน
โดยกลุ่มผูห้ญิงส่วนใหญ่เช่ือว่า การแต่งหน้ามีประโยชน์และมีความสําคญัในการช่วยให้
สวยงามและเสริมบุคลิกภาพ 28% รองลงมาช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องและเสริมจุดเด่นบนใบหนา้ 
27% ถดัมาคือ ช่วยลดวยัทาํให้ดูอ่อนเยาวล์งถึง 16% และยิ่งเป็นการตอกย ํ้าวา่การแต่งหนา้มี
ความสําคญัต่อชีวิตและจิตใจของผูห้ญิงมาก คือ ผลการสํารวจท่ีระบุวา่กลุ่มตวัอยา่งถึง 67% 
รู้สึกไม่มัน่ใจเวลาไม่แต่งหนา้ออกจากบา้น โดยในจาํนวนน้ี 40% รู้สึกขาดความมัน่ใจเล็กนอ้ย
12% รู้สึกไม่มัน่ใจเลย และไม่สามารถออกจากบา้นโดยไม่แต่งหนา้ได ้8% ออกจากบา้นได ้แต่
จะพยายามหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีอาจจะพบคนรู้จกั  และ 7% รู้สึกเหมือนคนป่วยเวลาไม่ได้
แต่งหนา้ บางคนตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย เช่น แวน่ตาดาํ เพื่ออาํพรางร้ิวรอย เป็นตน้ 
 สาํหรับผูห้ญิงท่ีรักและช่ืนชอบการแต่งหนา้จะปฏิเสธไม่ไดว้า่คิ้วเป็นอีกองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ใบหน้ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล คิ้วท่ีสวย
จะช่วยให้มีความมัน่ใจมากข้ึน ดงัท่ีมีคาํกล่าวไวว้่า คิ้วเป็นมงกุฎของใบหนา้ ดงันั้นการจะได้
คิวท่ีสวยไดรู้ปจึงตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆเช่น อุปกรณ์ในการแต่งหน้า ฝีมือของผูแ้ต่ง และการ
ออกแบบคิ้วใหเ้ขา้กบัใบหนา้ของตนเอง  
 หน่ึงในอุปกรณ์ท่ีถือวา่เป็นหวัใจสําคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการเขียนคิ้วก็คือ ดินสอเขียนคิว
นั้นเอง ดว้ยนวตักรรมเคร่ืองสําอางในปัจจุบนัมีการพฒันาไปเป็นอย่างมากทาํให้เราสามารถ
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พบเห็นดินสอเขียนคิ้วไดใ้นหลายลกัษณะประเภทไม่ว่าจะเป็นดินสอแบบเหลาดินสอบแบบ
สาํเร็จรูป ท่ีเขียนคิ้วแบบฝุ่ น เป็นตน้  
 ดงันั้นด้วยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
ดินสอเขียนคิ้วของผูบ้ริโภคในกลุ่มสตรีชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว
ของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 
 2. พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 
 3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดั
จาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน
คิ้ว 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิวและ
ความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ของสตรีชาวไทยใน ผูว้ิจยัจึงมีการกาํหนดขอบเขตการวิจยัในคร้ัง
น้ีออกเป็น 3 ส่วนโดย 
 ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของสตรีชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัมุ่งทาํการศึกษา จึงจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ อาชีพ กาศึกษา รายได้
ต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว เช่น รูปแบบ
ดินสอเขียนคิ้วท่ีใช้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 
การรับรู้เก่ียวกบัดินสอเขียนคิ้ว เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว อาทิเช่น เลือกตาม
การรูปแบบการแต่งตวั เลือกตามรูปแบบการแต่งหนา้ เลือกตามรูปแบบการใชชี้วติ เป็นตน้ 
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ด้านประชากรศาสตร์ 
- อาย ุ
- อาชีพ 

- รายได ้
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือดินสอเขียนคิว้ 

- ผลิตภณัฑ์ (Product) 

- ราคา (Price) 

- การจดัจาํหน่าย (Place) 

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

การตัดสินใจซ้ือดินสอเขียนคิว้ 

- การมองเห็นปัญหา  

(Perceived problems) 

- การแสวงหาภายใน 

 (Internal search) 

- การแสวงหาภายนอก 

 (External search) 

- การประเมินทางเลือก  

(Evaluation) 

- การตดัสินใจซ้ือ 

 (Decision making) 
 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิวของสตรีไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิวของสตรีไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดใ้นการศึกษาใชใ้นการเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับผูป้ระกอบ การ
รายใหม่หรือผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองสําอางตลอดจนนกัวิจยัและนกัศึกษานาํมาดดัแปลง
ลงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในคร้ังต่อไป 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.ดินสอเขียนคิ้ว หมายถึง ดินสอท่ีใชเ้ฉพาะในการเขียนตกแต่งคิ้ว 
 2. เคร่ืองสําอาง หมายถึง ผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุงเพื่อใชบ้นผิวหนงั หรือส่วนใดส่วนห่ึงของ
ร่างกาย โดยใชท้า ถู นวด พ่น หรือโรย มีจุดประสงคเ์พื่อทาํความสะอาด หรือส่งเสริมให้เกิด
ความสวยงาม หรือเพื่อเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะ 
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 3. การเลือกซ้ือ หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกไดแ้ก่
ส่ิงกระตุน้ ทางการตลาด กระบวนการตดัสินใจ และการตอบสนองของผูซ้ื้อ 
 4. ปัจจยั หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว เช่น ผลิตภณัฑ์มีความ
หลากหลาย ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ ผลิตภณัฑ์มีบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม มีช่ือเสียง ไดรั้บการ
รับรองจากรัฐ ราคา เหมาะสม เป็นตน้ 
 5. 4P หมายถึง ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการคือ
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการจาํหน่าย 
(Promotion) 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P 
 หลกัการตลาด 4P หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีอยู่
ดว้ยกนั 4 ประการคือ 
 1. ผลติภัณฑ์ (Product) 
 ธุรกิจมีองคป์ระกอบซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัประการแรก คือ ผลิตภณัฑ์สินคา้ (Goods) 
หรือบริการ (Services) สําหรับสินคา้นั้นจาํแนกเป็น สินคา้ท่ีจบัตอ้งได้ และสินคา้ท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้สําหรับการบริการจาํแนกเป็น บริการแบบมีส่วนร่วม และบริการแบบไม่มีส่วนร่วม ดง้
นั้นสินคา้และบริการจึงเป็นหัวใจสําคญัของการดาํเนินธุรกิจ โดยจะตอ้งมีคุณลกัษณะสําคญั 
คือ คุณภาพ (Quality) สําหรับคุณภาพนั้นยงัมีความหมายรวมถึงความเหมาะสมในการใชง้าน 
คุณภาพจากการออกแบบ และคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด นอกจากนั้นคุณภาพยงัเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีถึงภาพลกัษณ์ของธุรกิจอีกดว้ย 
 2. ราคา (Price) 
 การตั้งราคานบัเป็นกลยทุธ์สาํคญัประการหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจ มกัข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น ขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินคา้ ค่าใชจ่้าย ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด กฎหมาย 
ความผนัแปรของราคาวตัถุดิบ ระบบการจดัจาํหน่าย ตน้ทุน การผลิต การส่งเสริมการขาย เป็น
ตน้ 
 สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก การกาํหนดราคาขายเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากราคาเป็น 
ส่ิงเดียวท่ีใชว้ดัค่าและประโยชน์ของสินคา้ และเป็นส่ิงท่ีจะกาํหนดวา่จะใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจาํกดัไปในทิศทางใด จะขายสินคา้อย่างไร จาํนวนเท่าใด ราคาจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
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ความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ ทั้งน้ีเน่ืองจากกาํไรคิดจาก รายรับหกัดว้ยตน้ทุน และ
รายรับไต้จากปริมาณหน่วยท่ีขายคูณด้วยราคาขายต่อหน่วย อน่ึงกลยุทธ์การขายสินคา้ท่ี
นาํมาใชก้นั อยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ การใหส่้วนลด (Discount) การขายเช่ือ (Credit) และการฝาก
ขาย (Consignment) 
 3. ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 เป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีทาํให้สินคา้ท่ีผลิต หรือขายถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ทั้งโดย
ยึดหลกัประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว เป็นสําคญั ธุรกิจท่ี
ประสบความสําเร็จส่วนหน่ึงมาจากการบริหาร การจดัช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ของกิจการ
อยา่งไดผ้ล  
 4. การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) 
 ความสําเร็จทางดา้นธุรกิจ คือ การขายสินคา้หรือบริการให้ไดจ้าํนวนมาก ปัญหาอยูท่ี่
ทาํอย่างไร การส่งเสริมการจาํหน่าย หรือการส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทสําคญัท่ีช่วยให้
ยอดขายเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมตงักล่าวจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เม่ือธุรกิจ
ทราบว่าลูกคา้ตอ้งการอะไร มีรสนิยมแบบไหน เพื่อท่ีจะสร้างเคร่ืองมือให้เขา้ถึงจิตใจสนอง
ลูกคา้ไตโ้ดยตรง อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบังบประมาณ
ค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งพยายามใหใ้ตผ้ลอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด ซ่ึงมีหลายวธีิดงัน้ี 
 – การโฆษณา (Advertising) อาจใชภ้าษาพูด หรือภาษาเขียน และความหมายท่ีจะทาํ
ใหลู้กคา้มีความรู้สึกและภาพพจน์ท่ีดีต่อสินคา้นั้น รวมทั้งจูงใจให้เกิดความอยากจะทดลองใช้
สินคา้หรือบริการ 
 – การขายตรงโดยพนกังานขาย (Direct Sales) เป็นการใชพ้นกังานขายเขา้ไปติดต่อ
ถึงตว้ลูกคา้ โดยการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของสินคา้ให้ลูกคา้ไดท้ราบ ซ่ึงเรียกวา่การ
นาํเสนอ โดยจะตอ้งอาศยัเทคนิคหรือวธีิการท่ีน่าสนใจ 
 – การส่งเสริมการขายทางดา้นลูกคา้ (Consumer Promotion) เป็นรูปแบบของการสร้าง
ส่ิงดึงดูดใจให้กบัลูกคา้โดยตรง เช่น การลด แลก แจก แถม หรือการเล่นเกมชิงรางวลั ทาํให้
เป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความสนใจ หรือมีความหวงัในประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากตวัสินคา้ 
 – การบริการ (Service) เป็นรูปแบบการให้บริการทั้งก่อนการขาย (การอธิบาย
คุณลกัษณะท่ีดีและการใชสิ้นคา้ก่อนท่ีลูกคา้จะซ้ือ เพื่อเป็นการเช้ือเชิญ) การบริการขณะขาย 
(การสาธิตใหลู้กคา้ไดข้มก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ หรืออาจเป็นการใหลู้กคา้ทดลองทาํดูก่อน) และ
การบริการหลงัการขายสินคา้นั้นใหก้บัลูกคา้  
2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
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 ในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึง
ทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นจะช่วยให้นกัการตลาด
มองเห็นช่องทางการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี  
 1. การมองเห็นปัญหา (Perceived problems) คนเราเม่ือยามปกติสุข ใชชี้วิตตามปกติ 
มกัไม่มีปัญหาให้คอยแกไ้ข แต่ทว่านกัการตลาดตอ้งพยายามช้ีให้ผูบ้ริโภคมองเห็นถึงปัญหา 
และมองวา่ปัญหานั้นเกิดจากอะไร ทาํให้มองถึงขอ้แตกต่างระหว่างสภาพในอุดมคติ (Ideal) 
กบัสภาพความเป็นจริง (Reality) เช่น ผูห้ญิงคนหน่ึงนํ้ าหนกัปกติ 60 กก. ส่วนสูง 160 ซม. ซ่ึง
ตามค่ามาตรฐานหรืออุดมคติ ควรมีนํ้ าหนกัอยูท่ี่ 50 กิโลกรัม ดงันั้นจึงตอ้งควรลดนํ้ าหนกัหรือ
หาผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในเร่ืองของการควบคุมนํ้ าหนกั เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะกลายมาเป็น
แรงจูงใจท่ีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาในขั้นตอนท่ี 2 
 2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เม่ือเกิดปัญหาตอ้งการแกไ้ขปัญหา คนเราก็
มกัจะแสวงหาในส่ิงท่ีใกลต้วั เช่น ปัญหาคือกระดาษท่ีใชพ้ิมพง์านหมด ตอ้งการซ้ือกระดาษ 
A4 สีขาว 1 รีม มาทาํงาน ก็จะพยายามนึกยี่ห้อท่ีตนเองรู้จกัวา่มียี่ห้ออะไรบา้ง และเม่ือจดจาํได้
และรู้สึกพึงพอใจในยีห่อ้ท่ีนึกไดก้็จะตดัสินใจซ้ือทนัที แต่ถา้หากผูบ้ริโภคจดจาํได ้แต่ไม่พอใจ
ส่ิงท่ีจาํได ้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรง แกไ้ขก็ไดไ้ม่แกไ้ขก็ได ้กระบวนการ
ตดัสินใจนั้นก็จะหยุดลง การเปล่ียนปรากฏการณ์อยา่งท่ี 2 น้ี เกิดข้ึนจากการท่ีนกัการตลาดไม่
สามารถสร้างปัญหาอยา่งรุนแรงให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคได ้ เช่น ผูบ้ริโภคมีนํ้ าหนกัเกิน
ตอ้งการเขา้คอร์ดสลดนํ้าหนกั ลองมองหาสถาบนัลดนํ้ าหนกัหลายๆท่ี แต่วา่ราคาสูงเกินไป จึง
มีความคิดท่ีว่า ออกกาํลงักาย ควบคุมอาหาร พกัผ่อนให้เพียงพอ ก็น่าจะลดนํ้ าหนักได ้
กระบวนการจดัสินใจซ้ือคอร์ดสลดนํ้ าหนักจึงไม่เกิดข้ึน อย่างไรก็ตามถ้าผูบ้ริโภคไม่ได้
ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากความไม่พอใจในยีห่อ้ท่ีจาํได ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะกลายมาเป็นแรงจูงใจท่ี
จะนาํไปสู่การแกปั้ญหาในขั้นตอนท่ี 3 
 3. การแสวงหาภายนอก (External search) เม่ือขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคจาํไดน้ั้นไม่เพียงพอ 
จึงเกิดการแสวงหา คือการหาขอ้มูลของสินคา้ภายนอก โดยช่องทางการแสวงหาขอ้มูลจะ
ประกอบไปดว้ย 
  3.1 โฆษณา ผูบ้ริโภคจะดูโฆษณาเพื่อดูว่ามีอะไรน่าสนใจ ประกอบการ
ตดัสินใจ ดงันั้นนกัการตลาดท่ีดีควรเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาให้เหมาะสม เช่นฤดูหนาวก็
โฆษณาเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น ฤดูร้อนก็โฆษณาเคร่ืองปรับอากาศ พดัลม เป็นตน้ 
  3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้นแปลวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะ
สัมผสั หรือทดลองเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์ท่ีตนสนใจ หรือตอ้งการไปหาซ้ือดูเน่ืองจากไม่พอใจใน
ส่ิงท่ีตนเองจาํได ้ ส่ิงท่ีสําคญัในขอ้น้ีคือ ณ จุดขายตอ้งมีสินคา้ เน่ืองจากทางผูบ้ริโภคไดใ้ห้
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โอกาสกบัทางเราแลว้ การวางสินคา้ตอ้งเด่นชดั รวมถึงมารยาทและความรู้ความสามารถใน
เร่ืองผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย ก็เป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะใหข้อ้มูลกบัผูบ้ริโภค 
  3.3 การโทรศพัทห์รือพูดคุยกบัทางเจา้ของผลิตภณัฑ์ ทางบริษทัก็ตอ้งฝึกฝน
พนกังานรับโทรศพัท ์พนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ การตอบคาํถามต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งชดัเจน 
  3.4 การขอพบพนกังานขาย เม่ือทางผูบ้ริโภคไม่พอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีตนเอง
จดจาํได ้อาจมีการเรียกพนกังานขายเขา้ไปพบเพื่อให้คาํปรึกษา หรือ เสนอขายสินคา้ ทั้งน้ี ทาง
พนกังานขายตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลกบัทางผูบ้ริโภครวมทั้งการตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  3.5 การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีน้ีอาจจะเป็นการสอบถามหรือ
คน้หาขอ้มูลจากหนา้เวบ็ไซตต่์างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมีเวบ็ไซต์ รีวิว ประสบการณ์ตรงจากผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี เราตอ้งมัน่ใจวา่สินคา้ของเราดี มีคุณภาพ เน่ืองจากบนโลกอินเตอร์เน็ต เป็น
โลกเสมือนท่ีใครก็สามารถท่ีจะเขียนอะไรลงไปก็ได ้ และมีการแพร่กระจายข่าวสารอย่าง
รวดเร็วในลกัษณะ ปากต่อปาก (Viral Marketing) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาดว้ยวิธีการใด
วิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีขา้งตน้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะดาํเนินการขั้นตอนต่อไปในกระบวนการ
การตดัสินใจ นัน่ก็คือการประเมินทางเลือก 
 4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้สินคา้ยี่ห้อต่างๆ แลว้ ก็จะ
นาํมาประเมินวา่ สินคา้ใดดีกวา่กนัในแง่ใด ความสาํคญัในขั้นตอนน้ีก็คือ เราตอ้งให้จุดเด่นของ
สินคา้ของเรา (Feature) ตรงกบัมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้หากจุดเด่น
ของสินคา้นั้นไม่ใช่จุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือใชเ้ป็นมาตรการในการตดัสินใจ สินคา้เรายอ่ม
ขายไม่ได ้เช่น ถา้ซ้ือกระดาษสําหรับงานพิมพต์อ้งเลือกท่ีผิวเรียบ แผน่กระดาษไม่ติดกนัตอน
พิมพ ์ ราคาถูก เป็นตน้ การท่ีเราไม่ศึกษามาตรการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แลว้สร้าง
จุดเด่นตามใจเรานั้น โอกาสในการจะไดรั้บเลือกก็จะยากข้ึน การขายก็จะยากข้ึน เพราะจะตอ้ง
ไปเปล่ียนใจผูบ้ริโภคให้เปล่ียนมาตรการในการเลือกซ้ือเพื่อสอดคลอ้งกบัจุดเด่นท่ีเรามี เม่ือ
ผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาแลว้ก็จะถึงขั้นตอนถดัไป ก็คือการตดัสินใจซ้ือ 
 5. การตัดสินใจซ้ือ (Decision making) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เม่ือทาํการหาขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้มกัจะไม่ตดัสินใจซ้ือในทนัที เน่ืองจากอาจจะลงัเลวา่ สินคา้ท่ีซ้ือมานั้น จะดีอยา่ง
ท่ีโฆษณาไวห้รือไม่ จะมีคุณภาพคุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไปหรือไม่ ดงันั้นสินคา้ใหม่ๆ ท่ีจะ
นาํเสนอตวัเองแก่ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งหาหนทางในการจะเร่งรัดให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนใจ และ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตวัเอง  
วธีิการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค นั้นมีมากมายหลายวธีิ เช่น  
      -   สร้างส่ิงล่อใจ เช่น การลด แลก แจก แถม (Sale Promotion)  
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      -   สร้างความแตกต่าง เช่น นํ้ าด่ืมบรรจุขวดเหมือนกนั แต่อีกขวดลดการใชพ้ลาสติก ช่วย
ลดโลกร้อน ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้ไดม้ากท่ีสุด ถา้เราสร้างความ
แตกต่างไดช้ดัเจนเท่าไร โอกาสในการท่ีจะเร่งรัดในการตดัสินใจจะดีข้ึนเท่านั้น  
      -   การลดอตัราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค วิธีการท่ีจะลดความเส่ียง เช่น ช่ือเสียง
ของบริษทั อายุของบริษทั ภาพพจน์ของสินคา้ การรับประกนัการขาย ภาพพจน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย Customer Reference เป็นตน้ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีในกรุงเทพมหานคร  โดย สุภาสินี  โชคงาม และสุมนา ธีรกิตติกุล นกัศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ผลิตภณัฑ์สําหรับผิวน้า และให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประเมินทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่เป็น ดา้นกระบวนการใช้บริการ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจ ซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีท่ีแตกต่างกนั และพบวา่
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยั
ดา้นบุคคลพนักงาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก
ประเทศเกาหลี  
 ลลิลทิพย ์สิวะภิญโญ (2550) ทาํการศึกษาเร่ือง ‚ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหนา้สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร‛ พบวา่ปัจจยั
ส่วนบุคคล มีผลต่อชนิดและส่ิงท่ีนึกถึงในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภท
ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ส่วนระดบัการศึกษาอาชีพและรายไดต่้อเดือนจะมีผลต่อสถานท่ีและยี่ห้อท่ี
จะซ้ืออยา่งมีนยัสําคญั ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ การเรียนรู้ การแต่งหนา้ จากคนรอบขา้ง
ปัจจยัด้านสังคมความตอ้งการเป็นคนรุ่นใหม่ทนัสมยัตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและ
จากสังคมล้วนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภทผลิตภัณฑ์
แต่งหนา้สตรีในเขต กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั 
 กนตร์วี สุนทรลกัษณ์ (2546) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของ
นกัศึกษา หญิง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ข้ึนไปใชก้ารสุ่ม
แบบกระจายอยา่งง่าย 10 ตวัอยา่งในการศึกษาใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
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แบ่งเป็นการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือการใชต้ารางแจกแจง
ความถ่ีและการแสดงค่าร้อยละ  
 จากการศึกษาพบวา่รายไดข้องนกัศึกษาท่ีถูกนาํไปใชใ้นการซ้ือเคร่ืองสําอางอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 201-300 บาทต่อคร้ังจานวน 30 คน โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางเช่น 
ราคาสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ซ่ึงถือวา่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออยูใ่นระดบัท่ีมากรายไดข้อง
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.40 มีอิทธิพลระดบัมากความสะดวกในการซ้ือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 
มีอิทธิพลในระดบัปานกลางการบริการหลงัการขายมีค่าเฉล่ียท่ี 2.65 มีอิทธิพลในระดบัปาน
กลางการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมี ค่าเฉล่ียท่ี 3.89 มีอิทธิพลในระดับมากความสวยงามของ
ผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียท่ี 3.28 มีอิทธิพลในระดบัปานกลางการโฆษณาสินคา้มีค่าเฉล่ียท่ี 3.36 มี
อิทธิพลปานกลางการไดรั้บการรับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐมีค่าเฉล่ียท่ี 4.34 
แสดงว่ามีอิทธิพลมาก การซ้ือตามเพื่อนมีค่าเฉล่ียท่ี 3.06 มีอิทธิพลปานกลางความเป็น
ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศมีค่าเฉล่ียท่ี 2.76 มีอิทธิพลปานกลาง 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอยดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยสุด ไปถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามดา้นการตดัสินใจ ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยสุด ไปถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ส่วน
ใหญ่มีอาย ุ26 – 30 ปี ร้อยละ 40.00 รองลงมา อายุ 21 – 25 ปี ร้อยละ 25.00 มีอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 36.00 รองลงมา พนกังานบริษทั ร้อยละ 23.00 และมีรายไดต่้อ
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เดือน 10,000 - 15,000 บาท มากสุด ร้อยละ 38.00 รองลงมา 15,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 
32.00 นอ้ยสุด มากกวา่ 30,000 บาท 
 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนพฤติกรรมการเลอืกซ้ือดินสอเขียนคิว้ 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา่ ส่วนใหญ่ใชสิ้นสอเขียนคิ้ว
ประเภท แบบหมุนหวัปลายตดั ร้อยละ 38.00 รองลงมา แบบหมุนหวัแหลม ร้อยละ 33.00 และ 
แบบเหลา ร้อยละ 28.00 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือนกัร้อง 
ร้อยละ 45.00 รองลงมา เพื่อน ร้อยละ 39.00 และ ญาติพี่นอ้ง ร้อยละ 16.00 สถานท่ีซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว มากสุด ห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 48.00 รองลงมา อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 31.00 และ 
ตลาดทัว่ไป ร้อยละ 21.00 มีความถ่ีในการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว จาํนวน 1 - 3 เดือน มากสุด ร้อยละ 
40.00 รองลงมา จาํนวน 4 – 6 เดือน ร้อยละ 31.00 แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัดินสอเขียนคิ้ว มากสุด 
จากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 43.00 รองลงมา โทรทศัน์ ร้อยละ 27.00 และนิตยสาร ร้อยละ 21.00  
 
 3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix 4P’s) 
 ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 
ในภาพรวม พบว่า ให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.27 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85  ในรายด้าน ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 2 ด้าน โดย
สูงสุด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 8.81 รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการขาย และให้
ความสาํคญัในระดบัมากจาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นราคา ตามลาํดบั 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 
ประกอบดว้ยดา้นอายุ อาชีพ และรายได ้โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับวิเคราะห์ตวัแปรอิสระอ่ืน สรุปไดคื้อ ปัจจยั
ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว แตกต่างกนั
พบวา่ มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มสตรีอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา่ กลุ่มสตรี
อาย ุ21 – 25 ปี, อาย ุ31 – 35 ปี และ อาย ุ36 – 40 ปี 
 2) กลุ่มสตรีอายุ 15 – 20 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา่ กลุ่มสตรี
อาย ุ21 – 25 ปี, อาย ุ31 – 35 ปี และ อาย ุ36 – 40 ปี 
 3) กลุ่มสตรีอายุ 21 – 25 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา่ กลุ่มสตรี
อาย ุ36 – 40 ปี 
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 4) กลุ่มสตรีอายุ 26 – 30 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา่ กลุ่มสตรี
อาย ุ36 – 40 ปี 
 5) กลุ่มสตรีอายุ 31 – 35 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา่ กลุ่มสตรี
อาย ุ36 – 40 ปี 
 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา่ มี
ค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มสตรีท่ีเป็นนักเรียนหรือนกัศึกษาจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูง
กวา่ กลุ่มสตรีเป็นพนกังานบริษทัและไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
 2) กลุ่มสตรีท่ีเป็นขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้วสูงกวา่ กลุ่มสตรีเป็นพนกังานบริษทัและไม่ไดป้ระกอบอาชีพและตํ่ากวา่กลุ่มสตรีท่ีทาํ
ธุรกิจส่วนตวั 
 3) กลุ่มสตรีท่ีทาํธุรกิจส่วนตวัจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกว่า กลุ่ม
สตรีเป็นพนกังานบริษทั 
 4) กลุ่มสตรีท่ีเป็นพนกังานบริษทัจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วตํ่ากวา่กลุ่ม
สตรีท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
รายได้ต่อเดือน กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
พบวา่ มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน
คิ้ว สูงกวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 15,000 บาท, 15,001 - 20,000 บาท และ มากกวา่ 
30,000 บาท และตํ่ากวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 25,000 บาท 
 2) กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 15,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว สูงกวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท และตํ่ากวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อ
เดือน 20,001 - 25,000 บาท และ 25,001 - 30,000 บาท 
 3) กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว สูงกวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท และตํ่ากวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อ
เดือน 20,001 - 25,000 บาท และ 25,001 - 30,000 บาท 
 4) กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว สูงกวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน 25,001 - 30,000 บาท และ มากกวา่ 30,000 บาท 
 5) กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน 25,001 - 30,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว สูงกวา่ กลุ่มสตรีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน
คิ้ว ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ดินสอเขียนคิ้ว พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด ระหวา่งตวัแปรดา้นส่งเสริมการขาย
และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไว ้จึงนาํมาเขา้โมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตวัแปรอิสระการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 
ใชว้ิธีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ใชว้ิธีการเลือกตวัแปร
โดยวธีิการเลือกแบบคดัเลือกเขา้ (Enter Regression) ดงัตาราง 
 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 6.730 0.540  12.474 0.000   
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.006 0.040 0.007 0.139 0.890 0.846 1.182 
ดา้นราคา 0.167 0.040 0.257 4.146 0.000* 0.623 1.604 
ดา้นส่งเสริมการขาย -0.063 0.056 -0.068 -1.112 0.267 0.633 1.580 
ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 0.123 0.051 0.142 2.396 0.017* 0.681 1.468 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา่ มีค่า Tolerance ระหวา่ง 0.623 – 0.846 > 0.10  และ ค่า 
VIF (Variance Inflation Factor) ระหวา่ง 1.182 – 1.604 < 10.0 เป็นไปตามเกณฑ์จึงไม่เกิด
ปัญหาสหสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multi collinearity) 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  ไดแ้ก่ ดา้นราคา 
และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วโดยดา้นราคา มี
ผลสูงสุด รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. จากการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพ
มหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ใช้สินสอเขียนคิ้วประเภท แบบหมุนหัวปลายตดั รองลงมา แบบ
หมุนหัวแหลม และ แบบเหลา บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือ
นกัร้อง รองลงมา เพื่อน และ ญาติพี่น้อง สถานท่ีซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ห้างสรรพสินคา้ 
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รองลงมา อินเตอร์เน็ต และ ตลาดทัว่ไป มีความถ่ีในการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว จาํนวน 1 - 3 เดือน 
มากสุด รองลงมา จาํนวน 4 – 6 เดือน แหล่งข้อมูลเก่ียวกับดินสอเขียนคิ้ว มากสุด จาก
อินเตอร์เน็ต รองลงมา โทรทศัน์ และนิตยสาร  
 2. จากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว
ของสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการขาย และให้ความสําคญัในระดบัมาก 
ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้นราคา ตามลาํดบั และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด  ดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้ว ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2521)  ท่ีกล่าววา่
ส่วนประสมทางการตลาด นั้นเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีทาํการคดัเลือกตลาดเป้าหมายการตั้ง
วตัถุประสงค์และพฒันาส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า
เป้าหมาย หรือเป็นกุญแจท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จอนัจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค โดยผล
การศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอ
เขียนคิ้วสูงสุด รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3. จากการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อายุ  อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว แตกต่างกนั ผล
การศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิด พฤติกรรมของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคของ เสรี วงษ์มณฑา 
(2542) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งเป็นส่ิงสําคญัท่ีส่งผลให้พฤติกรรมการ
บริโภคแตกต่างกนัไป ไม่วา่จะเป็นสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ   
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงสุด ดงันั้นควรให้ความสําคญัราคาดินสอเขียนคิ้วท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพและมีผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐาน มีหลากหลายราคาดินสอเขียนคิ้วใหเ้ลือกซ้ือ  
 2. จากการศึกษา พบว่า สตรีกลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วใน
ระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นควรให้ความสําคญั ดงันั้นควรให้ความสําคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์
ผลิตภณัฑดิ์นสอเขียนคิ้ว ควรมีการประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมการตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู้
ขอ้มูลและทดสอบใช้ผลิตภณัฑ์ดินสอเขียนคิ้ว และควรมีการสร้างความโดดเด่นและความ
แตกต่างของผลิตภณัฑดิ์นสอเขียนคิ้วเม่ือเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
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 1. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว จาํแนกตาม
ยี่ห้อหรือประเภทดินสอเขียนคิ้วเพื่อผลการศึกษาจะทาํให้ทราบพฤติกรรมการซ้ือและใช้เป็น
ประโยชน์ในการวางกลยทุธ์การตลาดผลิตภณัฑดิ์นสอเขียนคิ้วใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างจากสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นการศึกษา
คร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วของสตรีท่ีมีพื้นท่ีและ
สภาพส่ิงแวดลอ้มต่างกนัวา่มีการตดัสินใจต่างกนัอยา่งไร เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ใน
การผลิตภณัฑดิ์นสอเขียนคิ้วใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกบริโภค กาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตจตุจักร 

FACTORS THAT INFLUENCE CUSTOMER SATISFACTION IN CONSUMER 
SELECTION STARBUCKS COFFEE CONSUMERS IN CHATUCHAK 

ชลธิชา  อรุณสันติโรจน์*   พทัรวดี  เพิ่มพลู*  
                                            ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร (2) เพื่อศึกษาถึง
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ
สตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค
ในเขตจตุจกัรท่ีบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ทั้งท่ีอาศยัและสัญจรผา่นไปมาบริเวณอาคาร 3 อาคาร 
คือ อาคาร SUN TOWER อาคาร TST และอาคาร TMB จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ 
ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ
เชิงอนุมาน 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.8  มี
อายุระหวา่ง 20– 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 มีระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
73.0 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 68.8 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 
44.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ท่ี 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 25.8   โดยมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือก
บริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร ยกเวน้เพียงด้านราคา (Price) ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์
บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร คือ ความพึงพอใจในการบริการดว้ยรอยยิ้มและมิตรภาพจาก
พนกังานสตาร์บคัส์ และการบริการท่ีรวดเร็วถูกตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเฉพาะดา้น อายุ การศึกษา และสถานภาพ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุัจกัร ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัรซ่ึงมีค่าระดบันยัสําคญัตํ่ากว่า 0.05 แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ, กาแฟสตาร์บคัส์, เขตจตุจกัร 

ABSTRACT 

 This study has objectives (1) to study individual factors are affecting customer 
satisfaction in consumption of coffee Starbucks consumers in Chatuchak (2) to study factors. 
The marketing mix is associated with satisfaction in consumption of coffee Starbucks 
consumers in Chatuchak. The sample used in this study include consumers in Chatuchak, the 
consumption of coffee, Starbucks both residents and commuters passed by the building three 
buildings are buildings SUN TOWER building TST and building TMB 400 people. A 
questionnaire was used to collect data. And the data were analyzed using descriptive 
statistics, frequency, percentage, average, maximum, minimum, and standard deviation. The 
hypothesis was tested using inferential statistics.   
 Results of this study showed that the majority are female. 60.8 percent were aged 
between 20 - 29 years accounted for 40.3 percent of study at the undergraduate level. 73.0 
percent Single accounted for 68.8 percent occupation private companies as a percentage of 
44.0 and a median income of most of the 30,000 baht or more accounted for 25.8 percent, 
with a comment about the marketing mix affects. Satisfaction is the product Distribution 
channels and marketing support were associated with satisfaction in the consumption of 
coffee Starbucks consumers in Chatuchak. The only exception to the price (Price), who has 
no relationship with  satisfaction. Factors that affect customer satisfaction in the consumption 
of coffee Starbucks consumers in Chatuchak is satisfaction in service with a smile and a 
friendly staff Starbucks. Accurate and fast service comes first. The hypothesis testing found 
that a specific age, education and marital status affect satisfaction in consumption of coffee 
Starbucks consumers in Chatuchak district. The marketing mix, pricing has no relation to the 
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satisfaction of the consumption of coffee Starbucks consumers in Chatuchak, which is 
significantly below the 0.05 level, but the marketing mix of products. Distribution channels 
and  marketing promotion. Was associated with satisfaction in consumption of coffee 
Starbucks  consumers in Chatuchak.  
KEYWORDS : SATISFACTION, STARBUCKS, CHATUCHAK 
 
บทน า 
 กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ินและรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ เป็นท่ีช่ืนชอบของคนทัว่โลก
จาํนวนมากมาช้านาน ถึงแมว้่ากาแฟจะไม่ได้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีถ่ินกาํเนิดในประเทศไทย แต่
กาแฟก็เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยบริโภคมาเป็นเวลานาน ไม่ตํ่ากว่า 150 ปีแลว้ ในสมยัก่อนคน
ไทยนิยมบริโภคกาแฟท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น โอเล้ียง กาแฟเยน็ หรือกาแฟโบราณท่ีใชถุ้ง
กาแฟชง แต่ในปัจจุบนั รสนิยมการบริโภคกาแฟของคนไทยท่ีไดเ้ปล่ียนไป โดยจะนิยมบริโภค
กาแฟท่ีมีระดบัมากข้ึน เช่น มอคค่า  คาปูชิโน่  เอสเปรซโซ่ ฯลฯ  เน่ืองมาจากการไดรั้บอิทธิพล
การด่ืมกาแฟในรูปแบบของชาวยุโรป ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากจาํนวนธุรกิจร้านกาแฟสไตล์ยุโรปท่ี
เปิดใหบ้ริการในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก และร้านกาแฟท่ีเป็นท่ีนิยมและไดรั้บการยอมรับ
ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นระดบัพรีเม่ียม คือ มีราคาค่อนขา้งสูง 
 ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟมีอตัราการขยายตวัสูง ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มมีการปรับปรุง
ธุรกิจของตนเองรวมทั้งมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาเป็นจาํนวนมาก  เม่ือพิจารณาเฉพาะร้าน
กาแฟเกรดพรีเม่ียม จะเห็นว่ามีมูลค่าตลาดประมาณห้าพนัหน่ึงร้อยลา้นบาท อตัราการเติบโต
ร้อยละส่ีจากปีพ.ศ. 2550 ท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีอตัราสินคา้เป็นของตนเองไดท้าํ
การตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้
 ร้านกาแฟระดบัพรีเม่ียมท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับในไทยมีอยูด่ว้ยกนัหลายแบ
รนด์ โดยเฉพาะ แบรนด์สตาร์บคัส์ ร้านกาแฟสัญชาติอเมริกา ซ่ึงเป็นกาแฟระดบัพรีเม่ียมท่ีมี
ราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบักาแฟในระดบัเดียวกนัหรือระดบัใกลเ้คียง แต่ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะ
ยอมจ่ายในราคาท่ีสูงให้กบั สตาร์บคัส์  ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภค 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ
สตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร  
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์
ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภค
กาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภค
กาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา  
  2.1 ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย  เพศ อายุ อาชีพ รายได ้
การศึกษาและสถานภาพ 
  2.2. ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ภายในเดือน มีนาคม 
2558 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 
- บริการรวดเร็วถูกตอ้ง 
- บริการดว้ยรอยยิม้และ

มิตรภาพ 
- การใหค้วามช่วยเหลือของ

พนกังานท่ีมีต่อลูกคา้ 
- พนกังานมีจาํนวนมาก 

เพียงพอต่อการใหบ้ริการ
ลูกคา้ 

- พนกังานมีการแนะนาํเมนู
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

2.ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
[Marketing Mix (4P’s)] 

- การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์                       
- การตดัสินใจดา้นราคา             
- การตดัสินใจดา้นการจดัจาํหน่าย  
- การตดัสินใจดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  -    อายุ 
- ระดบัการศึกษา -    สถานภาพ 
- อาชีพ  -    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

978 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสตาร์
บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
หรือตดัสินใจประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 
 2. ทาํให้ทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัรท่ีมีผลต่อการ
บริโภคกาแฟสตาร์บคัส์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกทาํการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของธุรกิจร้านกาแฟต่อไปในอนาคต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร หมายถึง ประชากรท่ีสัญจรผ่านไปมารวมถึงผูท่ี้ทาํงานอยู่
บริเวณ อาคาร 3 อาคาร คือ อาคารสาํนกังานใหญ่ TMB อาคาร TST และอาคาร SUN TOWER  
 2.  คุณภาพเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ไดรั้บมีความสะอาด มีมาตรฐานดา้น
รสชาติท่ีคงท่ี ปริมาณท่ีสมํ่าเสมอ 
 3. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
จาํหน่ายนอกเหนือจากกาแฟ เช่น ชาเขียว ชามะนาว สมูทต้ี รวมถึงเบเกอร่ี เป็นตน้ 
 4. ราคามีความดึงดูดใจ หมายถึง ราคาของผลิตภณัฑ์ไม่แพงจนเกินกาํลังซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 
 5. ธุรกิจร้านกาแฟในเขตจตุจกัร หมายถึงร้านกาแฟท่ีเปิดให้บริการจาํหน่ายกาแฟและ
เคร่ืองด่ืมต่างๆ ทั้งท่ีมีแบรนด ์มีหนา้ร้าน และร้านกาแฟท่ีเป็นรถเขน็ 
 6. ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ หมายถึง ร้านกาแฟสัญชาติอเมริกา ท่ีเปิดให้บริการมากมาย
หลายสาขาในประเทศไทยโดยใชต้ราสินคา้เป็นรูปนางเงือกไซเรนสองหางสวมมงกุฎ 
 7. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีจะเป็นความไวว้างใจของผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
ประกอบดว้ย  
  7.1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
หรือเป็น แรงจูงใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
  7.2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายเพื่อให้
ไดผ้ลิตภณัฑข์องสตาร์บคัส์ 
  7.3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจาํหน่ายกาแฟสตาร์
บคัส์ 
  7.4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร
เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจต่อการซ้ือผลิตภณัฑข์องสตาร์บคัส์ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวความคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 Kotler (2006 : 181) กล่าวว่าบทบาทสําคญัของจิตวิยาพื้นฐานของกระบวนการนั้น
จะตอ้งเขา้ใจก่อนว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นทาํกนัอย่างไร โดยท่ีโมเดล 5 
ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือนั้นประกอบดว้ย  การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล  การ
พิจารณาทางเลือก  การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลการซ้ือ 
 การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ผู ้บริโภคไม่จ ําเป็นต้องทําตาม
กระบวนการทั้ ง 5 ขั้นตอนตามลําดับบางคร้ังอาจจะข้ามบางขั้นตอน หรือย้อนกลับ
กระบวนการก็ได ้
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546 :  219 - 226) กล่าววา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
(Buyer’s Decision Process) หมายถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือการรับรู้ความต้องการ การคน้หาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ขั้นตอนดงักล่าวน้ีอาจจะ
ขา้มหรือกลบัไปเร่ิมขั้นตอนใดก่อนก็ได ้ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือ
จริงมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ 
แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาดการจะทาํให้
การดาํเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุง และความสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดเหล่านั้นถือวา่เป็น
ปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้ธุรกิจสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม เพื่อทาํให้กิจการอยู่รอดไดห้รืออาจเรียกไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีถูกใช้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทาํให้ลูกค้า
พอใจและมีความสุขไดโ้ดยประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีสําคญั 4 ประการ เรียกวา่ 4P’s ไดแ้ก่ 
1.ผลิตภณัฑ์(Product)  2. ราคา (Price)  3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  4.การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง 
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 วิเชียร วงศณิ์ชชากุล (2543 : 12) ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภณัฑ์นั้นอาจจะมีตวัตนสามารถมองเห็นได ้จบัตอ้ง
ได ้เช่น สินคา้ หรืออาจจะไม่มีตวัตน เช่น การบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 180) ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีนาํเสนอกบัผูบ้ริโภคเพื่อสนอง
ความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีคุณภาพมีคุณค่าในสายตาลูกคา้ คุณค่าของสินคา้
ในรูปตวัเงิน คือ ราคา ของสินคา้ ผูข้ายจะเป็นผูก้าํหนดราคาผลิตภณัฑ ์ผูซ้ื้อจะเกิดการตดัสินใจ
ซ้ือต่อเม่ือมีการยอมรับในราคาสินคา้นั้น 
 2. ราคา (Price) หมายถึง 
 วเิชียร วงศณิ์ชชากุล (2543 : 13) ราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ในรูปแบบ
ของเงินตรา หรือเป็นมูลคาท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ โดยต้องคาํนึงถึงความ
เหมาะสมกบัตน้ทุนค่าใชจ่้ายของผูข้าย ความสามารถในการซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และคู่
แข่งขนั 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 346) ราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ
ของเงินตรา หรือเป็นมูลค่าท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ โดยต้องคาํนึงถึงความ
เหมาะสมกบัตน้ทุน ค่าใชจ่้ายของผูข้าย  ความสามารถในการซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และคู่
แข่งขนั 
 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง 
 วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2543 : 13) ช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นกระบวนการในการ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การ
ขนส่งการคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ เป็นตน้ โดยอาจมีการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการผา่นสถาบนัท่ีเป็นคนกลางต่างๆ 
 แสตนตั้น และฟูเทรว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ .2541 : 393) อา้งอิงจากหนงัสือ Stantion and 
Futrell.1989 : 154 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง กิจกรรมซ่ึงทาํให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีหาง่าย
สาํหรับลูกคา้เม่ือเขาตอ้งการซ้ือไม่วา่เม่ือใดและท่ีไหนก็ตาม หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์
หรือ กรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑเ์คล่ือนยา้ยไปยงัตลาด 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง  
 วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2543 : 15) การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาดระหวา่ง ผูซ้ื้อและผูข้าย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สําคญัเพื่อเตือนความจาํและแจง้ข่าวสาร 
หรือชกัจูงใจให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม
หลัก คือ การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และกาให้ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 207) การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อแจง้
ขอ้มูลข่าวสารและเพื่อเตือนความทรงจาํ แก่ตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัองคก์ารหรือผลิตภณัฑ์ของ
องคก์าร 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ลทัธพล วีระยุทธบญัชา (2556) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี มีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดอ้ยู่
ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท ระดบั การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ ปริญญา
ตรี มีสถานภาพโสด และ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 – 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่า ราคามีผลอยู่ในระดับ
ค่อนขา้ง เห็นดว้ย สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีผลอยใูนระดบัเห็นดว้ย การส่งเสริมการตลาดมีผลอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยและผลิตภณัฑมี์ผลอยใูนระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ส่วนดา้นการให้บริการ
ท่ีเป็นพิเศษผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ดา้นความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยและดา้นความเอาใจ ใส่ของพนกังานอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
 ณัฐนนัท ์วิบูลยนุ์กูลกิจ (2556) ศึกษาถึงการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
21-30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่บริการและ
พนักงานมีจาํนวนเพียงพอ มีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย สุภาพ เต็มใจให้บริการ มีความรู้
ความสามารถดีและสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ราคามีมาตรฐานเดียวกนัใน
ทุกสาขา ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ตั้งอยู่ในศูนยก์ลางธุรกิจ ใกล้ท่ีพกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา 
สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
ความสามารถในการใชร่้วมกบั ผลิตภณัฑข์องร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ ได้
เป็นอยา่งดี ความสามารถในการใชก้บัลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย หรือเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ฝนทอง ถ่ินพงังา (2556) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้าน
กาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง41-50 ปี   มีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ มีรายไดต่้อ
เดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว้ มี
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พฤติกรรมการบริโภคกาแฟเน่ืองจากกาแฟช่วยทาํให้หายง่วงนอน ด่ืมกาแฟวนัละ 2 ถว้ย ด่ืม
กาแฟในราคาตํ่ากวา 50 บาทต่อถว้ย ชอบด่ืมกาแฟท่ีร้านกาแฟ จาํนวน 2 คน และเปล่ียนยี่ห้อ
กาแฟเน่ืองจากปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดใน ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่การกาํหนดราคาและแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ยา่งชดัเจน ความ 
สะดวกในการซ้ือกาแฟ การโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่างๆ และผลิตภณัฑ์กาแฟและอ่ืนๆ มี
ความหลากหลายใหเ้ลือกโดยใหค้วามสาํคญักบัการบริการของพนกังานดว้ย 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัรท่ีบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ทั้ง
ท่ีอาศยัและสัญจรผ่านไปมาบริเวณ  อาคาร 3 อาคาร คือ อาคาร SUN TOWER อาคาร TST 
และอาคาร TMB กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และทาํการเก็บขอ้มูลช่วงเดือน มีนาคม 
2558 เป็นเวลา 1 เดือน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิจยัแบบสํารวจใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 
  1. เพศ เป็นคาํถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
  2. อาย ุเป็นคาํถามแบบมาตราเรียงลาํดบั (Ordinal scale) 
  3. การศึกษา เป็นคาํถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
  4. สถานภาพ เป็นคาํถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
  5. อาชีพ เป็นคาํถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
  6. รายได ้เป็นคาํถามแบบมาตราเรียงลาํดบั (Ordinal scale) 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกาแฟสตาร์บคัส์ ประกอบดว้ย 
  1. ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ เป็นคาํถามแบบมาตราเรียงลาํดบั 
(Ordinal scale) 
  2. การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อ่ืนของสตาร์บัคส์ เป็นคาํถามแบบมาตรานาม
บญัญติั (Nominal scale) 
  3. ช่วงเวลาท่ีบริโภคสตาร์บคัส์ เป็นคาํถามแบบมาตราเรียงลาํดบั (Ordinal 
scale) 
  4. เหตุผลท่ีเลือกบริโภคสตาร์บัคส์ เป็นคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ 
(Nominal scale) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

983 

 

  5. ประเภทส่ือท่ีทาํให้รู้จักสตาร์บัคส์ เป็นคาํถามแบบมาตรานามบัญญัติ 
(Nominal scale) 
  6. เคร่ืองด่ืมในสตาร์บัคส์ท่ีช่ืนชอบ เป็นคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ 
(Nominal scale) 
 ส่วนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบั 0 นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงระดบั 10 มากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นแบบสอบถามเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบั 0 นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงระดบั 10 
มากท่ีสุด 
  1.บริการรวดเร็วถูกตอ้ง 
  2.บริการดว้ยรอยยิม้และมิตรภาพ 
  3.การใหค้วามช่วยเหลือของพนกังานท่ีมีต่อลูกคา้ 
  4. พนกังานมีจาํนวนมากเพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 
  5. พนกังานมีการแนะนาํเมนูใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบไป
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลและ
โครงสร้างแบบสอบถามวา่ตรงตามวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีจะศึกษาหรือไม่ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นเพศหญิงร้อยละ 60.8 และ
เพศชายร้อยละ 39.3 มีอายุระหวา่ง 20 – 29 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.3  ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.0 สถานภาพส่วนใหญ่โสดคิดเป็นร้อยละ 68.8 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 44.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่
อยูท่ี่ 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 25.8 
 2. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทีม่ีต่อกาแฟสตาร์บัคส์ 
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกาแฟสตาร์บคัส์ของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 400 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 1-2 
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คร้ัง/สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 38.3 ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์มากท่ีสุดคือ 12.01-16.00 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์มากท่ีสุด คือ รสชาติกาแฟ 
คิดเป็นร้อยละ 34.8 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกักาแฟสตาร์บคัส์ผา่นส่ือ คือ เพื่อนมากท่ีสุดโดยคิด
เป็นร้อยละ 67.0 
3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) จาก
ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบวา่ ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดคือ 10.00 และค่าตํ่าสุด 
4.75 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 ราคา (Price) มีค่าสูงสุดคือ 
10.00  และค่าตํ่าสุด 1.67 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.70 ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย มีค่าสูงสุดคือ 10.00  และค่าตํ่าสุด 4.25 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.73 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.28 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าสูงสุดคือ 10.00 และค่า
ตํ่าสุด 0.83 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.46 
 4.  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภค 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภคพบว่าจากผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 400 คน พบวา่ ปัจจยัดา้นการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง มีค่าสูงสุดคือ 10.00  และ
ค่าตํ่าสุด 3.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.43 ปัจจยัดา้นบริการ
ดว้ยรอยยิม้และมิตรภาพมีค่าสูงสุดคือ 10.00  และค่าตํ่าสุด 4.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.14 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.27 ปัจจยัด้านการให้ความช่วยเหลือของพนักงานท่ีมีต่อลูกคา้ 
ค่าสูงสุดคือ 10.00 และค่าตํ่าสุด 4.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.68 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.34 ปัจจยัดา้นพนกังานมีจาํนวนมาเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าสูงสุดคือ 10.00 
และค่าตํ่าสุด 4.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.35 และปัจจยัดา้น
พนกังานมีการแนะนาํเมนูใหม่ๆอยูเ่สมอ ค่าสูงสุดคือ 10.00  และค่าตํ่าสุด 3.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
7.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.63 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้
ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์
ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี 
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Age Between Groups 20.146 25 .806 1.086 .355 

Within Groups 277.414 374 .742   

Total 297.560 399    

Study Between Groups 10.440 25 .418 1.618 .032 

Within Groups 96.560 374 .258   

Total 107.000 399    

Status Between Groups 7.670 25 .307 .992 .476 

Within Groups 115.628 374 .309   

Total 123.298 399    

*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 มีเฉพาะดา้น อาย ุการศึกษา และสถานภาพเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ
ท่ีแตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนั และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุัจกัรซ่ึงมีค่าระดบันยัสาํคญัตํ่ากวา่ 0.05 
  
สมมติฐานท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion ) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์
บัคส์ของผู ้บริโภคในเขตจตุจักรโดยใ ช้การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.342 .406  8.238 .000 

Product .243 .053 .233 4.610 .000 

Price -.055 .037 -.083 -1.479 .140 

Place .262 .045 .294 5.829 .000 

Promotion .C .026 .324 5.885 .000 

*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix 
หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตวัแปรมาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร เขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

Y = 3.342+0.243(Product) + (-.055)(Price) + (0.262)(Place) + (0.262)(Promotion) 
 มีเฉพาะดา้นราคาท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) ดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
บริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัรซ่ึงมีค่าระดบันยัสําคญัตํ่ากวา่ 0.05 แต่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร  ผูศึ้กษาทาํการอภิปรายผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 - ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร เน่ืองจากผูท่ี้มี
อายุท่ีอยู่ในช่วงเข้าสู่วยักลางคนท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
ปริญญาตรีข้ึนไป มีรสนิยมในการเลือกด่ืมกาแฟท่ีต่างจากช่วงอายุ สถานภาพและระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ 
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 - ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)ทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร ยกเวน้เพียงดา้นราคา 
(Price) ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคใน
เขตจตุจกัร เน่ืองจากปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากกวา่ราคา คือผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย 
พนกังานมีการแนะนาํเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอๆ ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีสามารถสร้างความ
สะดวกสบายในการซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือของพนกังานท่ีมีต่อลูกคา้และ
ความเพียงพอของพนกังานท่ีมีต่อปริมาณลูกคา้ และดา้นการส่งเสริมการตลาดซ่ึงผูบ้ริโภคมีความ
คาดหวงัจะไดรั้บส่ิงอ่ืนๆเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ 
 - ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขต
จตุจกัร ผูว้ิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการบริการดว้ยรอยยิ้มและมิตรภาพจากพนกังาน
สตาร์บคัส์ และการบริการท่ีรวดเร็วถูกตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากลูกคา้มีความคาดหวงัการ
บริการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงจะช่วยนาํมาสู่การซ้ือซํ้ า  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์ไดรั้บการพิจารณาอยูใ่นชั้นสูง
หรือระดบั High End นอกจากการรักษามาตรฐานคุณภาพให้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแลว้ ในตวัผลิตภณัฑ์
กาแฟและอาหารประเภทอ่ืนๆ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรทาํการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเพื่อพฒันาและปรับรายการกาแฟและอาหารต่างๆให้มีความหลากหลายทาํให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ด้านราคา เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์ไดรั้บการพิจารณาอยูใ่นระดบั High 
End จึงยอ่มมีราคาท่ีสูงกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน ควรมีการกาํหนดราคาให้มีหลายระดบัสอดคลอ้งกบั
ชนิดและขนาดของผลิตภณัฑเ์พื่อเป็นทางเลือกสาํหรับผูบ้ริโภคดว้ย 
 3. ด้านสถานที่และช่องทางจ าหน่าย เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของร้านกาแฟสตาร์บคัส์เป็น
กลุ่มคนทาํงานท่ีอยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจและตอ้งดาํเนินชีวิตการทาํงานในแต่ละวนัด้วยความ
รวดเร็ว ร้านสตาร์บคัส์จึงควรให้ความสําคญักบัทาํเลท่ีตั้งของร้านให้อยู่ในศูนยก์ลางธุรกิจใกลท่ี้
ทาํงานรวมทั้งใกลท่ี้พกัหรือสถานศึกษาหรือในหา้งสรรพสินคา้ โดยมีระบบคมนาคมท่ีสะดวกทั้งน้ี
การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์กาแฟท่ีให้บริการนาํกลบับา้นและใชร้ะบบ Delivery ยงัเป็นอีกทางเลือกใน
การใชบ้ริการอีกดว้ย 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด และการโฆษณาร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
ควรใช้การส่งเสริมการขายเพื่อยกระดบัดา้นคุณค่าและความคุม้ค่า ซ่ึงมีส่วนช่วยขยายฐานลูกคา้
โดยเฉพาะการดึงดูดลูกคา้รายใหม่ 
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ทศันคติและความพงึพอใจทีส่่งผลต่อความภักดีต่อผลติภณัฑ์โทรศัพท์เคลือ่นที่และแท็บเลต็ 

แบรนด์ซัมซุง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ATTITUDE AND SATISFACTION AFFECTING THE BRAND LOYALTY 

ON SAMSUNG’S MOBILES AND TABLETS PRODUCTS OF CONSUMERS IN 
BANGKOK 

ณฐักานต ์ ปัญญาธิ*   ชยัรัตน์  แดงตะโก*  
                                           ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความ
แตกต่างทาง ดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้แบรนด์ซมัซุง 
(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและความพึงพอใจท่ีมีต่อความภกัดีต่อตราสินคา้แบ
รนดซ์มัซุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ใช้โทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ตแบรนด์ซมัซุง ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรตวัอย่างแบบนบัไม่ได ้
จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคง์านวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติพรรณา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่า
ตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีอายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 49.8 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความภกัดีต่อ
ผลิตภณัฑซ์มัซุงไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั
ของผูบ้ริโภคนั้น ส่งผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑซ์มัซุงท่ีแตกต่างกนั 
 
 
__________________________________________ 
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 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 โดยทศันคติเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในดา้นผลิตภณัฑ์
และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑซ์มัซุงของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดย
ดา้นผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ในเร่ืองความสวยงามและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดได้แก่เร่ืองโปรโมชั่นท่ีมีความน่าสนใจ รองลงมาเป็นด้านช่องทางการจดั
จาํหน่ายและดา้นราคา 
 ความพึงพอใจในเร่ืองของความรู้สึกคุม้ค่ากบัจาํนวนเงินท่ีจ่าย มีผลให้ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์แบรนด์ซัมซุงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเร่ือง
ราคาท่ีเหมาะสมกับวสัดุ ภาพลักษณ์และความสวยงาม การบริการหลังการขายและการ
รับประกนัสินคา้ และความแขง็แรงทนทานของผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั 
ค าส าคัญ :  ทศันคติและความพึงพอใจ, ความภกัดี, โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและแทบ็เล็ต 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the relevance between the different 
demographic factors, consumers’ attitude towards marketing mix and satisfaction that 
affecting brand loyalty on Samsung’s mobiles and tablets products of consumers in Bangkok. 
 The sample used in this study was a group of 400 consumers who use Samsung 
mobile phones or tablets living in Bangkok, Questionnaires developed for the purposes of 
research were used for data collection. The statistic tools used in data analysis are including 
percentage, frequency, average, minimum, maximum, standard deviation, and investigated 
hypothesis by t-test (independent t-test), F-test (One-way ANOVA), and coefficient analysis. 

From the research, most of the respondents were female (15.7%), age between 20-30 
years (42.8%), bachelor’s degree level of education (49.8%), career field as an employee 
(35.3), and the average monthly income between 10,001 – 20,000 baht. The results showed 
that the difference of ages is not affecting on consumers’ brand loyalty. Nevertheless, the 
difference of other demographic factors which are gender, level of education, career, and the 
average income have affected to the brand loyalty of Bangkok consumers. 

 With the consumer attitudes towards marketing mix, product and promotion are the 
most influencing factors on consumers’ brand loyalty. Place and Price are minor influencing 
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factors in order. By the product factor, consumers are mostly focus on product appearance. 
By the promotion factor, consumers are mostly focus on an interesting promotion. 
 Based on consumer satisfaction, the feeling of worth spending has the greatest effect 
on brand loyalty, followed by the appearance of the products, after-sales service and 
warranty, and the durability of the products in order.  
KEYWORDS : ATTITUDE AND SATISFACTION, THE BRAND LOYALTY, 
SAMSUNG’S MOBILES AND TABLETS PRODUCTS 
 
บทน า 
 ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ตราสินคา้หรือ แบรนด ์
(Brand) นั้ นถือเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจอย่างสูง 
เน่ืองจากวา่ปัจจุบนัน้ีสินคา้ในทอ้งตลาดไดเ้พิ่มปริมาณข้ึนจาํนวนมากและอยา่งรวดเร็ว แมแ้ต่
สินคา้ประเภทเดียวกนัต่างก็มีผูผ้ลิตและผูแ้ข่งขนัหลายราย ดว้ยเหตุน้ีบริษทัผูผ้ลิตจึงมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องสร้างสัญลักษณ์หรือจุดยืนข้ึนมาเป็นตัวแทนของสินค้าท่ีแสดงออกถึง
เอกลักษณ์เฉพาะตวั เพื่อทาํให้สินคา้นั้นมีความแตกต่างและโดดเด่นจากสินคา้อ่ืน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจสามารถรับรู้ จดจาํ และตระหนักถึงข้อมูล
เก่ียวกบัสินคา้และตวัแบรนด ์ซ่ึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ และเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ
ต่อสินคา้และแบรนดน์ั้นแลว้ จะเกิดเป็นความจงรักภคัดีต่อแบรนด์ตามมานัน่เอง 
 ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นมีความสําคญัอย่างมากต่อธุรกิจ หาก
ผูบ้ริโภคไม่เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ อาจทาํให้ผูบ้ริโภคนั้นเกิดทางเลือกในการท่ีจะซ้ือ
สินคา้หรือผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนัหรือสินคา้ทดแทนจากตราสินคา้อ่ืนท่ีมีจุดเด่นหรือราคาท่ีถูก
กว่า ในทางตรงกันข้าม หากผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อตราสินค้าสูง ผูบ้ริโภคจะยงัคง
เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์จากตราสินคา้เดิมท่ีตนเองมัน่ใจและเช่ือมัน่ในคุณภาพ แมว้า่ราคาอาจจะสูง
กวา่หรือมีโปรโมชัน่และการโฆษณาส่งเสริมการตลาดท่ีนอ้ยกวา่คู่แข่งขนัก็ตาม 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีของโลกได้ก้าวไกลไปมาก นับเป็นยุคของการติดต่อส่ือสาร
อย่างไร้พรหมแดนโดยสมบูรณ์แบบ การติดต่อส่ือสารนั้นครอบคลุมไปทัว่โลกและมีความ
สะดวกรวดเร็วมาก โดยหน่ึงในอุปกรณ์ส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยมกนัอย่างมาก ชนิดท่ีสามารถเรียก
ไดว้่าเป็นปัจจยัเสริมอนัดบัตน้ๆ ท่ีผูค้นส่วนใหญ่มีนั้นก็คือ โทรศพัท์มือถือ ในปัจจุบนัจึงมี
ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือ ไปจนถึงอุปกรณ์การส่ือสารประเภทอ่ืนๆ เช่นแท็บ
เล็ต ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเกิดข้ึนอยา่งมากมายหลายแบรนด ์ซ่ึงในประเทศไทยเอง ปัจจุบนัมี
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ค่ายแบรนดโ์ทรศพัทมื์อถือรายใหญ่ท่ีครองส่วนแบ่งการตลาดอยา่งลน้หลามหลกัๆ อยูไ่ม่ก่ีแบ
รนด ์ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือแบรนด ์Samsung 
 ซมัซุง (Samsung) ถือเป็นแบรนด์ท่ีไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีมาอยา่งต่อเน่ืองในดา้น
ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ดจนทาํให้กระแสความนิยมของผูบ้ริโภคต่อสมาร์ท
โฟนและแทบ็เล็ตแบรนดซ์มัซุงทั้งในระดบัประเทศและทัว่โลกในปัจจุบนัยงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
โดยในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั ปัจจุบนัมีผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในประเทศ
ไทยคิดเป็น 15% ของผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือทั้งหมด (จาํนวนเคร่ือง) ซ่ึงนบัเป็นการเติบโตกว่า 
170% ซ่ึงภาพรวมในปีท่ีผ่านมา(2557) ของซัมซุง ยอดขายสมาร์ทโฟนเติบโตกว่า 3 เท่า 
นบัเป็นการเติบโตสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ของซัมซุง นอกจากกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ มี
ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้ซัมซุงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตประสบความสําเร็จอยา่งลน้หลาม นัน่
คือ กลยทุธ์พฒันา Research & Development หรือดา้นการคน้ควา้วิจยั (R&D) และการศึกษาถึง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Insight) ท่ีช่วยใหซ้มัซุงเขา้ใจและสามารถตอบรับความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด นอกจากน้ี ยงัใชก้ลยทุธ์พนัธมิตร ในการส่งเสริมการตลาดและการขาย 
โดยซัมซุงร่วมมือกบัโอเปอเรเตอร์ 3 รายใหญ่ ทาํให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศ
ไทยไดอ้ยา่งครอบคลุม พร้อมทั้งโปรโมชัน่พิเศษจากโอเปอเรเตอร์แต่ละค่าย รวมถึงการสร้าง
กระแสความแรงของซัมซุงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในกลุ่มผูน้าํความคิดในสังคมและสังคม
ออนไลน์ นอกจากน้ีบริเวณจุดขายของซัมซุงยงัไดรั้บการออกแบบและตกแต่งอย่างพิถีพิถนั
เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้สัมผสัประสบการณ์จากสมาร์ทโฟนซัมซุงได้อย่างเต็มท่ี พร้อมทั้งมีการ
ฝึกอบรมพนกังานเพื่อคอยใหค้าํแนะนาํและตอบขอ้ซกัถามของผูบ้ริโภค 
 การท่ีผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แบรนด์ซมัซุง ก็อาจเน่ืองมาจากหลายๆ 
ปัจจยั ดงัท่ีกล่าวมา จากเหตุผลดงักล่าว จึงทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีให้ความสนใจในเร่ืองของ
ทศันคติและความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความจงรักภคัดีต่อสมาร์ทโฟน
และแทบ็เล็ตแบรนดซ์มัซุง 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑต์ราสินคา้แบรนดซ์มัซุง  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีต่อผลิตภณัฑต์ราสินคา้แบรนดซ์มัซุง 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลกบัความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ แบรนด์ ซมัซุง ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ทศันคติท่ีมีต่อปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค มีผลกับ
ความจงรักภคัดีต่อผลิตภณัฑ์ แบรนด์ ซัมซุง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง
กนั  
 3. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลกบัความจงรักภคัดีต่อผลิตภณัฑ์ แบ
รนด ์ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง ทศันคติและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อ
ผลิตภณัฑ์ตราสินคา้แบรนด์ ซัมซุง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดท้าํการศึกษา
เฉพาะกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ตามขอบเขตดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชากรชาวไทยท่ีปัจจุบนัพาํนกัอาศยั
อยู่ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูท่ี้ใช้ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตแบ
รนดซ์มัซุง 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา มีระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2558 จนถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  
 3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศึกษากลุ่มตัวอย่างประชากรชาวไทยจากในพื้นท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ในการศึกษาคน้ควา้เร่ือง ทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ต่อผลิ ตภัณฑ์โท รศัพท์ เค ล่ือน ท่ีและ แท็บ เล็ตแบ รนด์  ซัม ซุ ง  ของผู ้บ ริโภคใ นเข ต
กรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรในการวจัิย 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
  1.1  ทศันคติของผูบ้ริโภค 
   1.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ 
   1.1.2 ดา้นราคา 
   1.1.3 ดา้นการจดัจาํหน่าย 
   1.1.4 ดา้นการส่งเสริมการขาย 
  1.2  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

ทศันคติของผู้บริโภค 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 ดา้นราคา 
 ดา้นการจดัจาํหน่าย 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 

 

 

 

 

ความจงรักภักดีต่อผลติภัณฑ์

โทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ละแทบ็เล็ด  

แบรนด์ ซัมซุง ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

  

ความพงึพอใจของผู้บริโภค 

ประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได ้
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  2.1  ความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ แบรนด ์ซมัซุง ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 1. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑต์ราสินคา้แบรนดซ์มัซุง 
 2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีต่อผลิตภณัฑต์ราสินคา้แบรนดซ์มัซุง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตภายใต้
ตราสินคา้ Samsung 

2. ทศันคติของผูบ้ริโภค หมายถึง การสรุปประเมินความรู้สึกนึกคิดและความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ตของแบรนด์ซัมซุง อนัเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคได้เรียนรู้มาทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงบ่งช้ีว่าผูบ้ริโภคเห็นด้วยว่า
ผลิตภณัฑ์นั้นดีหรือไม่ดี น่าพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และเป็นประโยชน์หรือไม่
เป็นประโยชน์ 

3. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของผูบ้ริโภคท่ีแสดงถึง
ความยินดี พอใจหรือผิดหวงัต่อความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑ์ อนัเน่ืองมาจากการท่ี
ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ หรือ Brand Loyalty หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึก
พึงพอใจ เช่ือมัน่ และยอมรับในผลิตภณัฑ์และตราสินคา้แบรนด์ซมัซุง จนก่อให้เกิดการซ้ือซํ้ า
หรือแนะนาํต่อ 
 5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใช้ผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์เค ล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตแบรนด์ซัมซุง  ซ่ึงพ ํานักอาศัยอยู่ภายในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาในเร่ืองทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ตแบรนด์ ซัมซุง โดยได้มี
การศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารวรรณกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s) 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
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  3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
  4. วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาด (4P) 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ี
ควบคุมได ้ท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของ
ตน (เอกสารบทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา อา้งถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ 
ปทะวานิช, 2541, หนา้ 35-36)  
ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ  
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจาํเป็น 
หรือความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้
เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้บริการ และช่ือเสียงของผูผ้ลิต อาจจะเป็นสินคา้ 
บริการ สถานท่ี บุคคลหรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
ผลิตภณัฑ ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ีองคก์ร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได ้
 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงผลิตภณัฑ์ หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์
นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 
 3. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบ ดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงั
ตลาด กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
เก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ
ตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ
เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์าร
อาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
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แบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลูกคา้และผลิตภณัฑคู์่แข่ง  
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็น
รูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่ บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออก
ท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดย
ทางออ้ม โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรง
กบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้ Wolman (1973 อา้งใน ภนิดา ชยั
ปัญญา 2541 : 11) 
ความหมายของความพงึพอใจ  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม เก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดั
ความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษย์
สามารถขจดัส่ิงต่างๆดงักล่าวไดแ้ลว้ มนุษยย์่อมไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ (เศ
กสิทธ์ิ, 2544: 6) 
 สุพล (2540: 27) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลกัษณะ
เชิงบวกของบุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือ ไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้
 สายจิตร (2546 : 14) ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง
เป็นไปไดท้ั้ง ทางบวกและทางลบ แต่ถา้เม่ือใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือ
ทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าส่ิงใดสร้าง
ความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาํให้เกิด ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึง
พอใจ   
การวดัความพงึพอใจ  
 ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถทาํได้หลายวิธี
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระทาํได้ใน
ลกัษณะกาํหนด คาํตอบให้เลือกหรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจ
ในดา้นต่างๆ  
 2. การสัมภาษณ์ เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ี
ดีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง  
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 3. การสังเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่วา่จะแสดงออกจากการพดูจา กริยา ท่าทาง วธีิน้ีตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงั และสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน  
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ‚ความพึงพอใจ‛ เป็นการแสดงความรู้สึก
ดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเป็นผลมา
จากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัเหล่านั้นสามารถสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจไดเ้หมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบติั
ในกิจกรรมนั้นๆ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้หรือความภกัดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) นั้น ทุกวนัน้ีถือเป็น
งานสาํคญัท่ีแทบทุกบริษทัแสวงหา ยิง่ลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากเท่าใด มูลค่าโดยรวม
ของตราสินคา้ (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย และการท่ีลูกคา้มีความภกัดี
สูง ต่อแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงก็ยงัหมายถึงโอกาสในการสร้างความมัน่คงให้กบัแบรนด์ๆนั้น 
ทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในการทาํธุรกิจท่ีตํ่าลง โอกาสในการทาํกาํไรท่ีมากข้ึน 
รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด ์ใหก้วา้งขวางมากข้ึน  
 David A. Aaker ศาสตราจารยช่ื์อดงัดา้นการส่ือสารการตลาดไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ว่า ความภกัดีของลูกคา้นั้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลกัๆ 4 กลุ่ม
ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ีไม่ใชลู้กคา้ (Non-customer) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นคา้ของแบรนด์คู่แข่ง หรือ
ไม่ไดใ้ชสิ้นคา้ในรูปแบบ หรือชนิดท่ีบริษทัเสนอเขา้สู่ตลาด  
 กลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อราคา (Price-switcher) เป็นกลุ่มท่ีมีความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ใน
ระดับตํ่ า ราคาเป็นเคร่ืองจูงใจในการตัดสินใจซ้ือสินค้า และลูกค้าในกลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนไปใช้สินคา้แบรนด์อ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบแล้วราคาของคู่แข่งดูเหมาะสมหรือถูกกว่า 
ดงันั้นราคาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะดึงดูดใหเ้กิดการซ้ือซํ้ า  
 กลุ่มท่ีใชส้องหรือสามแบรนด์ (Fence Sitter) หากแบรนด์และสินคา้ท่ีบริษทัวางขาย
อยูใ่นทอ้งตลาดไม่ไดโ้ดดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งแลว้ ลูกคา้บางกลุ่มก็อาจจะมีความภกัดีต่อ
สินคา้สองถึงสามแบรนด์ในเวลาเดียวกนั และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแบรนด์ไปมาได้ตลอดเวลา 
หรือใช้แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงทดแทนกันได้ โดยไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง
เฉพาะเจาะจง 
 กลุ่มท่ีหนักแน่นมัง่คงต่อแบรนด์ (Committed Loyalty) ลูกค้ากลุ่มน้ีถือเป็นยอด
ปรารถนาของเจา้ของสินคา้ เพราะลูกคา้ยึดติดในแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงโดยมีความรู้สึกวา่แบ
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รนด์ๆ นั้นเป็นเสมือนเพื่อน คนสนิท หรือคู่ใจ (My Brand) ซ่ึงในกรณีลูกคา้ท่ีมีความหนกัแน่น
มัน่คงต่อแบรนด์แบรนด์หน่ึงนั้นมกัจะซ้ือสินคา้เพียงแบรนด์เดียว ไม่ลงัเลใจท่ีจะซ้ือแบรนด์
สินคา้นั้นๆ และเกิดการซ้ือซํ้ าๆ อย่างต่อเน่ือง และเพื่อท่ีจะกระตุน้หรือสนบัสนุนส่งเสริมให้
ลูกคา้มีความภกัดีต่อแบรนด ์บริษทัจะตอ้งเขา้ใจลูกคา้ใหถ่้องแทแ้ละดูวา่ส่ิงใดท่ีทาํให้ลูกคา้เกิด
ความเช่ือมัน่และภกัดีต่อแบรนด์ รวมทั้งบริหารแบรนด์ให้อยู่ในใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง
ไม่ใหส้ายสัมพนัธ์นั้นขาดสะดุดหยดุลง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงษ์ภิญโญ, เบญจาวดี กล่ินธูป และ พชัราภรณ์ พุ่มพวง ศึกษา 
“ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าของลูกค้า 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีซมัซุง ในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี รายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้มีความภกัดีในตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั อายุแตกต่างกนัมี
ความภกัดีในตราสินคา้ต่างกนั การศึกษาแตกต่างกนัมีความภกัดีในตราสินคา้ต่างกนั รายได้
แตกต่างกนัมีความภกัดีในตราสินคา้ไม่ต่างกนั และอาชีพแตกต่างกนัมีความภกัดีในตราสินคา้
แตกต่างกนั 
 ฐานิศา มณะโส และ  เทวี พึ่ งช่ืน ศึกษา “การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน (IPhone) กบัซมัซุง (Samsung) ของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26 - 35 ปี สถานภาพโสด 
อาชีพพนักงานองค์การเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือไอโฟนมากกวา่
ซมัซุง 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์รายดา้นท่ีแตกต่างกนัพบวา่ มีค่า Sig. 
(2-sided) เท่ากบั 0.000, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นัยสําคญั 0.01 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนและซมัซุงไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดรายดา้นท่ีแตกต่างกนัพบวา่ 
ค่า Sig. (2-sided) เท่ากบั 0.342, 0.528, 0.990 และ 0.980 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั
นยัสําคญั 0.05 นัน่คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ทาํให้มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนและซมัซุงแตกต่างกนั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ดแบรนด ์
ซมัซุง ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์คาํนวณ และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคด้านส่วนผสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดย
เรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึง ระดบั 0 นอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไป
จนถึง ระดบั 0 นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึง 
ระดบั 0 นอ้ยท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.7 เพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 48.3 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8 มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.8 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
35.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0 
 2. ผลการวเิคราะห์ทศันคติ 
 จากผลการวิเคราะห์ทศันคติดา้นส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 
จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.03 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.95 ดา้น
ราคา (Price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.18 และ ส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.96 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.95  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.80 ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
7.07 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.87 
 3. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 
 จากผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือและแท็บเล็ตแบ
รนด์ ซมัซุง จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ความพึงพอใจ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.01 
 4. ผลการวเิคราะห์ความภักดี 
 จากผลการวิเคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ต
แบรนด ์ซมัซุง จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ความจงรักภกัดีท่ีมีต่อแบรนด์ มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.95 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.80 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
ระดับการศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได้ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือและแท็บเล็ตแบรนด์ซมัซุงในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่า t-test (Independent t-test) ในกรณีตวัแปรตน้เพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test 
แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตวัแปรตน้อ่ืนๆ โดยมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 สรุปไดด้งัน้ี 
 มีเพียงปัจจยัด้านอายุ ท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนปัจจยัด้านอ่ืนๆอนัไดแ้ก่ ดา้น
เพศ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โทรศพัทมื์อถือและแท็บเล็ตแบรนด์ซมัซุงท่ีแตกต่าง
กนั 
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สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4P’s) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการตลาด 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์โทรศพัทมื์อถือ
และแทบ็เล็ตแบรนดซ์มัซุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
      * มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ดา้นทศันคติท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดง
ความสัมพนัธ์กับความภักดีต่อผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตแบรนด์ซัมซุงของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี           
Y =  (0.502)+0.346(Product) + 0.181 (Price) + (-0.183) (Place) + 0.548   
 (Promotion) 
 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด อนัประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ลว้นเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้กล่าวคือ ปัจจยัในด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑโ์ทรศพัทมื์อถือและแทบ็เล็ต แบรนดซ์มัซุง ท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่3 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในดา้น (1) ความสวยงาม มี
เอกลกัษณ์ (2) ความแข็งแรงทนทาน (3) การใชง้านง่าย ตอบสนองต่อความตอ้งการ (4) ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ (5) ราคาเหมาะสมกบัความสวยงาม (6) ความรู้สึกคุม้ค่ากบัจาํนวนเงินท่ี
จ่าย และ (7) การบริการหลงัการขายและรับประกนัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
ข อ ง ผู ้บ ริโ ภ ค ต่ อผ ลิ ต ภัณ ฑ์ โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ล่ื อ น ท่ี แ ล ะ แ ท็ บ เล็ ด แ บ รน ด์ ซัม ซุ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
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  * มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระคือความพึงพอใจของผูบ้ริโภค มาเขียน
เป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตแบรนด์
ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี           
Y = 0.533 + 0.106 (Sat1) + 0.129 (Sat2) + 0.098 (Sat3) + (-0.93) (Sat4) +  
 0.215 (Sat5) + 0.246 (Sat6) + 0.170 (Sat7) 
 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ มีความสัมพนัธ์ส่งผลกบั
ความภกัดีท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์โทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตแบรนด์ซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจัย เ ร่ืองทัศนคติและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความภักดี ต่อผลิตภัณฑ์
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและแท็บเล็ตแบรนด์ซมัซุง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็น
สาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดบัการศึกษา 
(4) อาชีพ และ (5) รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อโทรศพัทมื์อถือและแท็บเล็ตแบ
รนดซ์มัซุง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณาพบวา่ 
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 มีเพียงเฉพาะด้านอายุ ท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ อายุท่ีแตกต่างกันของ
ผูบ้ริโภคส่งผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์แบรนด์ซัมซุงท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัด้านเพศ 
การศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์โทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ต แบ
รนดซ์มัซุงท่ีแตกต่างกนั โดยพบวา่ 
 ปัจจยัดา้นการศึกษา ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีมีความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์
แบรนดซ์มัซุงต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 ปัจจัยด้านอาชีพ ผู ้ท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆมีความภักดีต่อ
ผลิตภณัฑแ์บรนดซ์มัซุงต่างจากผูท่ี้มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ
หรือธุรกิจส่วนตวั 
 ปัจจยัดา้นรายได ้ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์แบ
รนดซ์มัซุงต่างจากผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001 บาท ข้ึนไป 
 ทั้งน้ีงานวิจยัช้ินน้ีมีผลไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงษ์ภิญโญ, 
เบญจาวดี กล่ินธูป และ พชัราภรณ์ พุ่มพวง (2555) ท่ีศึกษาถึง “ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้ของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีซมัซุงในเขตอาํเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้มี
ความภักดีในตราสินค้าไม่แตกต่างกัน อายุแตกต่างกันมีความภักดีในตราสินค้าต่างกัน 
การศึกษาแตกต่างกนัมีความภกัดีในตราสินคา้ต่างกนั รายได้แตกต่างกนัมีความภกัดีในตรา
สินคา้ไม่ต่างกนั และอาชีพแตกต่างกนัมีความภกัดีในตราสินคา้แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่2 ทศันคติท่ีมีต่อปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่งผลต่อความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์โทรศพัทมื์อถือและแท็บเล็ต
แบรนด์ซมัซุง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้คือส่วนประสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix (4P’s) ทั้ง 4 ด้าน ลว้นมีผลให้
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์แบรนด์ซัมซุง โดยเม่ือ
พิจารณาปัจจยัท่ีทาํใหส่้งผลพบวา่ 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ในเร่ืองความสวยงาม ดูทนัสมยั มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และการ
ใชง้านง่ายส่งผลมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเร่ืองความแขง็แรงทนทาน 
 ดา้นราคา ไดแ้ก่ในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพลกัษณ์ความสวยงาม
และวสัดุคุณภาพท่ีไดรั้บ 
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 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ในเร่ืองของศูนยบ์ริการท่ีมีการตกแต่งอยา่งทนัสมยั 
น่าเขา้ใชบ้ริการ และรองลงมาเป็นเร่ืองความรวดเร็วในการไดรั้บสินคา้ 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ โปรโมชัน่ส่งเสริมการตลาดท่ีมีความน่าสนใจและ
การบริการหลงัการขายท่ีส่งผลมากท่ีสุด 
 สมมติฐานที ่3 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค มีผลกบัความภกัดีต่อผลิตภณัฑโ์ทรศพัทมื์อถือ
และแท็บเล็ตแบรนด์ซัมซุง โดยเม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีทาํให้ส่งผลพบว่า ความพึงพอใจในเร่ืองของ
ความรู้สึกคุม้ค่ากบัจาํนวนเงินท่ีจ่าย มีผลใหผู้บ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภกัดีต่อ
ผลิตภณัฑแ์บรนดซ์มัซุงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเร่ือง ราคาท่ีเหมาะสมกบัวสัดุ ภาพลกัษณ์และความ
สวยงาม การบริการหลงัการขายและการรับประกนัสินคา้ และความแข็งแรงทนทานของผลิตภณัฑ ์
ตามลาํดบั 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิเคราะห์ทศันคติของผูบ้ริโภคในประเด็นส่วนผสมทางการตลาด ทั้ง 4 ตวัแปร อนั
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค มีข้อเสนอแนะท่ีเห็นสมควรและเป็ น
ประโยชน์ต่อทางผูป้ระกอบการและผูจ้ดัจาํหน่ายแบรนดโ์ทรศพัทมื์อถือและแทบ็เล็ต ซมัซุง ดงัน้ี 
 1. ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีดูดี มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทั้งแก่ผูบ้ริโภคและตราสินคา้เอง เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อแบ
รนดม์ากยิง่ข้ึน เน่ืองจากผลวจิยับ่งช้ีวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นั้นค่อนขา้งให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์
ความสวยงามของตวัผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัตน้ๆ 
 2. ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายควรคาํนึงถึงการรักษามาตรฐานของระดบักลยทุธ์การตั้งราคา ท่ีมี
ความเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพสินคา้ และความสวยงามคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายเป็นสําคญั เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นการเสริมสร้างจุดแข็งและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัราย
อ่ืนได ้
 3. ควรเพิ่มและปรับเปล่ียนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดความ
สนใจจากผูบ้ริโภครายใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิม 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าสามารถเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์เช่น ปัจจยัในเร่ืองของ Personality และ Positioning ของแบรนด ์เป็นตน้ 
 2. ควรเลือกใชห้รือเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนๆในการทาํวิจยั เช่น เพิ่มรูปแบบการสัมภาษณ์ เพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์และสามารถขยายผลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
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 3. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู ้บริโภคท่ีอาศัยในเขตพื้ นท่ี
กรุงเทพมหานครเพียงพื้นท่ีเดียว จึงควรมีการขยายการศึกษาไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆดว้ย เพื่อเป็นการขยาย
ขอบเขตของขอ้มูล เน่ืองจากมีผูใ้ช้งานผลิตภณัฑ์ตราสินคา้ซัมซุงอย่างมากมายและแพร่หลายทัว่
ประเทศ 
 4. ควรหาวิธีสร้างแรงจูงใจและลดช่องว่างความเกรงใจในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง และตรงกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1007 

 

บรรณานุกรม 
เบญจาวดี กล่ินธูป และ พัชราภรณ์ พุ่มพวง. (2555). “ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มี

 ความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าของลูกค้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง ในเขต
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ฐานิศา มณะโส และ  เทว ีพึ่งช่ืน. (2556). “การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) กับซัมซุง (Samsung) ของ
ผู้บริโภคในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ภณิดา ชัยปัญญา. (2541). “ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจการไร่นาสวนผสมภายใต้
โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรของจังหวัดเชียงราย. ” 
วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์ มหาบณัฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). “แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ” 
(ออนไลน์). สืบคน้จาก:  
http://www.sahavicha.com/?name=blog&file=readblog&id=1064  (ว ัน ท่ี สืบค้น 20  
มีนาคม  2558). 

วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล. (2552). “ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)”(
ออนไลน์). สืบคน้จาก  

 http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id
=348:- brand-loyalty-&catid=1:mk-articles&Itemid=11(วนัท่ีสืบคน้  29  มีนาคม 
2558). 

 
 
 
 
 
 

  

http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=articl


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1008 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษา 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

FACTORS AFFECTING TO SMARTPHONE CONSUMER PURCHASING 
DECISIONOF RANGSIT UNIVERSITY STUDENTS 

นริศ  สิทธิเขตร*   ภูตะวนั  ทองภูบาล*  
                                          ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต(2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นประชากรแบบไม่ไดน้บัจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูล และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า 
t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way 
ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํานวน 275 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 68.8 มีอายุระหว่าง 20 – 22 ปี จาํนวน 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.5 อยูใ่นกลุ่มคณะ 
มนุษยศ์าสตร์ – สังคมศาสตร์ จาํนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.8 อยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และรายไดข้องนกัศึกษาเฉล่ียต่อเดือน10,001 –  13,000 บาท จาํนวน 
166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.5 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ และรายไดท้างดา้นประชากร ศาสตร์ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนข
องนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
ค าส าคัญ : โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 

 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 This research aims to (1) study the factor of demography that effecting to 
smartphone consumer purchasing decision of rangsit university students; (2) study the factors 
of marketing mix relating to smartphone consumer purchasing decision of rangsit university 
students. The samples of this research are the group of 400 rangsit university students as a 
tool. The descriptive statistic such as percentage, frequency, average, and standard deviation 
is used to analyze data. For hypothesis testing, the Inferential Statistics is used to find t-test 
(independent t-test), F-test, one way ANOVA and Correlation. 
 The results of this research showed that the majority were women 68.8 percent, 51.5 
percent at the age between 20 – 22 years, 36.8 percent as study in Faculty of Humanities and 
Social Sciences, 28.7 percent as study in second-year and 41.5 percent of monthly income 
between 10,001 – 13,000 Baht. 
 It was found that the marketing mix factors that influence the buying decision of 
customers were product, pricing,place, promotion. A comparative study of the marketing mix 
factors that influence consumers purchasing decision by the nature of personal information 
showed that customers having different age and monthly income had different marketing mix 
factors in purchasing decision. 
KEYWORDS : SMART PHONE, MARKETING MIX, CONSUMER PURCHASING 
DECISION  
 
บทน า 
 ปัจจุบนัการเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมีการเจริญเติบโตและพฒันาอยา่งรวดเร็วจาก
ในอดีต มนุษยเ์ราติดต่อส่ือสารกนั ดว้ยภาษากาย การใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ควนัไฟ การวาด
ภาพตามผนังถํ้ า พฒันามาจนมี ภาษาพูด และภาษาเขียน ภายหลังจากมีภาษาท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารกนัแลว้ มนุษยย์งัพฒันาเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารเร่ิมตน้จากส่ือส่ิงพิมพเ์ร่ือยมา
เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไร้สายโทรศพัท์นั้นถือเป็นเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารอีกชนิดหน่ึงท่ีมี
ความสาํคญัต่อมนุษยเ์ราอยา่งมาก สาํหรับบางคนโทรศพัทน์บัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของชีวิตลาํดบั
ท่ี 6 เลยก็ว่าไดแ้ต่สําหรับในปัจจุบนัแลว้โทรศพัท์มือถือกลบัถูกแทนท่ีจากวิวฒันาการใหม่ท่ี
เรียกว่าสมาร์ทโฟนด้วยฟังก์ชั่นการทาํงานคล้ายคลึงกับโทรศพัท์มือถือทัว่ๆ ไปแต่เพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีว่าในยุค
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ปัจจุบนั สามารถเรียกว่าเป็นยุคการส่ือสารแบบดิจิทลั ด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การใช้งาน 
Social network ท่ีหลากหลาย ในส่วนน้ี โทรศพัท์สมาร์ทโฟน สามารถรองรับไดค้รอบคลุม
เก่ียวกบัการใชง้านบน Social network ยกตวัอยา่งการใชง้าน Facebook, Twitter, line, Social 
Cam ฯลฯ นอกเหนือจากการโทรศพัทก์ารใชง้านโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน่เหล่าน้ี โทรศพัท ์
สมาร์ทโฟนลว้นแลว้แต่ตอบสนองการทาํงานแอป พลิเคชัน่เหล่าน้ี และเม่ือผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนเพิ่มมากข้ึน จึงมีบริษทัท่ีตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาด
สินคา้ชนิดน้ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 (ฐานเศรษฐกิจ,2555:ออนไลน์) ไอดีซี ประมาณตวัเลขมูลค่าตลาดสมาร์ทโฟน ปี 2552 
ไว ้1.95 หม่ืนลา้นบาท และปี 2553 ตลาดมีมูลค่า 2.64 หม่ืนลา้นบาท เติบโตข้ึนประมาณ 
35.6% ขณะท่ีในปี 2554 ตลาดมีมูลค่าประมาณ 4.58 หม่ืนลา้นบาท เติบโตข้ึน 72.6% สูงกวา่ท่ี
คาดการณ์ประมาณ 10% ส่วนในปี 2555 คาดการณ์ไวว้า่ตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 7 หม่ืนลา้น
บาท เติบโตข้ึน 54% 
 ปัจจุบนัโทรศพัท ์สมาร์ทโฟน เขา้มามีบทบาทกบัคนสังคมเพิ่มมากข้ึน สืบเน่ืองจาก
ความสะดวกสบายจากการใช้ฟังก์ชั่นท่ีมีในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เช่นการใช้งาน Social 
network เกมส์ แอพพลิเคชัน่ต่างๆ และแพร่หลายในบุคคลทุกระดบัชั้นของสังคมโดยเฉพาะ
กลุ่มนักศึกษา ผู ้วิจ ัย จึงมีความต้องการรับรู้ถึง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
สมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ประชาการท่ีใช้
ศึกษาคือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 400 คน 
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4. การสง่เสริมการตลาด 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกับลักษณะประชาการ, ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
รังสิต เท่านั้น 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วง
เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เท่านั้น 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ในการศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีกรอบ
แนวความคิด ดงัน้ี 
  
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สาํเร็จการศึกษา 
4.สถานภาพ 
5.อาชีพ      
6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      
        
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด             
1.ผลิตภณัฑ ์
2.ราคา  
3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
 2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 
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 3. สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา สินคา้ 
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อ
สร้างความโดดเด่นของสินคา้ และ สร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก
ข้ึน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตหมายถึง นกัศึกษาท่ีคงสภาพการศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยั
รังสิตในปีการศึกษาปัจจุบนัในระดบัปริญญาตรี 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนประกอบไปดว้ย  
  2.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย เพื่อตอบสนองความจาํเป็น
หรือแรงจูงใจใหก้บัผูบ้ริโภค ในท่ีน้ีคือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 
  2.2 ดา้นราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้ง
จ่ายเพื่อใหไ้ดโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

2.3 สถานท่ีจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ี หรือช่องทางในการจดัจาํหน่าย
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

  2.4 การจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการส่ือสารไปย ังกลุ้มผู ้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 
 3. การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน หมายถึง ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
 4. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ( SMARTPHONE)  หมายถึง โทรศัพท์มือถือท่ี
นอกเหนือจากใชโ้ทรออก-รับสายแลว้ยงัมีแอพพลิเคชัน่ให้ใชง้านมากมาย สามารถรองรับการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi และสามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชั่น
สนทนาชั้นนาํ เช่น LINE, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยท่ีผูใ้ช้สามารถปรับแต่ง
ลูกเล่นการใชง้านสมาร์ทโฟนให้ตรงกบัความตอ้งการไดม้ากกวา่มือถือธรรมดา ผูผ้ลิตสมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่ๆ นิยมผลิตสมาร์ทโฟนท่ีมีหนา้จอระบบสัมผสั, ใส่กลอ้งถ่ายรูปท่ีมีความละเอียด
สูง, ออกแบบดีไซน์ใหส้วยงามทนัสมยั, มีแอพพลิเคชัน่และลูกเล่นท่ีน่าสนใจ 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 

 เบเรลสัน และสไตเนอร์ (ชิบ จิตนิยม. 2534: 27; อา้งอิงจาก Berelson; &Steiner.n.d.) 
ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโน้มท่ีจะดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบอา้งอิง
ทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ีหมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา 
ความสนใจ และเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็น คุณสมบติัท่ีมีความ
สาคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ีทาให้เกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
ความรู้ ความคิด ความเช่ือทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของคน จากแนวคิด
เก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า ผูว้ิจ ัย สนใจท่ีจะศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ ระดบัชั้นปี กลุ่มคณะ และรายไดต่้อเดือน เน่ืองจากเป็นตวัแปร
ในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําให้เราทราบว่า  ผู ้บริโภคท่ีมีลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนแตกต่างกนั
อยา่งไรบา้ง 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ี ให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วน
ประสมการตลาดประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได4้กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่
คือ ‚4P’s‛ อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 9) กล่าววา่ การตลาดเร่ิมตน้ท่ีการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ 
แล้วนาํเสนอผลิตภณัฑ์ดยการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
และความพึงพอใจของลูกคา้ ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนาํเสนอต่อผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจใหก้บัผูบ้ริโภคผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ในรูป
ตวัเงินก็คือ ราคาของสินค้า โดยผูข้ายจะเป็นผูก้าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ผูซ้ื้อจะเกิดการ
ตดัสินใจก็ต่อเม่ือมีการยอมรับในสินค้านั้น ผลิตภัณฑ์คือ ส่ิงท่ีสามารถตอบสนอง ความ
ตอ้งการของมนุษยเ์ป็นคุณสมบติัท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ไดต้ลอดจนผลประโยชน์ท่ีคาดหวงั 
ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ และความคิด ซ่ึงสินคา้ (Goods) เป็นส่ิงท่ีสัมผสัได ้แต่
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บริการ (Service) สัมผสัไม่ได ้เกิดจากการใชค้วามพยามของมนุษย ์ส่วนความคิด (Idea) อาจจะ
เป็นปรัชญา บทเรียน แนวคิดและขอ้เสนอแนะเป็นตน้ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาตน้ทุน (Cost) ท่ีลูกคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์มา 
ตน้ทุนอยู่ในรูปของตวัเงิน ซึงผูบ้ริโภคจะนาํมาเปรียบเทียบกนัระหว่างมูลค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ถา้มูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนก็ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางงประกอบด้วยซ่ือสถาบนั ท่ีนาํ
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด คือ สถาบนัทางการตลาด อาจเป็นคนกลางต่างๆ ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยใน
การกระจายสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงเหลือ เป็น
ตน้  
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้ตวั
บุคคล หรือไม่ใชก้็ไดโ้ดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการเรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาดหรือส่วนประสมการติดต่อส่ือสาร (Promotion Mix or Communication Mix) 
แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 47) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้ออาจแบ่ง
พิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การรับรู้ปัญหา การท่ีบุคคลรับรู้ถึง
ความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น รับรู้วา่อว้น หรือผอม 
เป็นตน้ 
 2. การค้นหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา คือ เกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ในขั้นท่ีหน่ึงแลว้ ในขั้นท่ีสองจะเป็นการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
  2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คน
รู้จกั เป็นตน้ 
  2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได้แก่ ส่ือโฆษณา พนักงานขาย 
แสดงสินคา้ เป็นตน้ 
  2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ ส่ือมวลชน องค์การคุ้มครอง 
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
  2.4 แหล่งทดลอง (Experiment Sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีสํารวจ คุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์หรือ หน่วยงานวจิยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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 3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง การพิจารณาเลือก 
ผลิตภณัฑต่์างๆ จากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้นขั้นท่ีสอง หลกัเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณา คือ 
  3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น คุณภาพของเพชร นํ้ าหนักของเพชร 
รูปแบบการออกแบบ ตราสินคา้ เป็นตน้ 
  3.2 การให้นํ้ าาหนักความสําคญั สําหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์และจดัลาดับ
ความสาํคญัสาํหรับคุณสมบติัต่างๆ เช่น คุณภาพ ราคา ตราสินคา้ เป็นตน้ 
  3.3 ความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ ความเช่ือถือน้ีมีอิทธิพลต่อการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ 
  3.4 พิจารณาอรรถประโยชน์ท่ีจะได้รับ สําหรับคุณสมบติัแต่ละอย่างของ
ผลิตภณัฑ ์

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หลงัจากมี
การซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใชแ้ลว้ ความรู้สึกน้ีข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภค ถา้ผลิตภณัฑ์เป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัก็จะเกิดความประทบัใจ และอาจมี
การซ้ือซา้ ถา้ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัตํ่ากวา่ท่ีคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความผิดหวงั และไม่เลือก
ซ้ืออีก 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สิทธิศกัด์ิ สุวรรณี (2555) ได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
ก า ร ต ล า ด กับ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ โ ท ร ศัพ ท์  Smartphone ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นกัศึกษาท่ีเลือกซ้ือหรือกาํลงัตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน มหาวิทยาลยัท่ีศึกษาอยู่ชั้นปีท่ีศึกษา
กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
โดยรวมไม่มีความสันพนัธ์กัน อาจเป็นเพราะ สภาวะแวดล้อมปัจจัยด้านอ่ืน เช่น สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ลักษณะ บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล คณะ สาขาท่ีศึกษาอยู่  (2) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของนกัศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมส่วนมากมีความสัมพนัธ์ไปในทางบวก ดา้นท่ีให้ให้ค่า
ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์เน่ืองจากในปัจจุบนั โทรศพัทส์มาร์ทโฟนมีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งซ่ึงในปัจจุบนัมีการเจริญเติบโตและแข่งขนักนัสูงมาก ดงันั้น
ผู ้ผลิตจึงเน้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ทันกับยุคสมัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน ใช้งานง่าย
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สะดวกสบาย เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงในทางเทคโนโลยีท่ี
รวดเร็ว 
 ปรัตถกร เป้รอด (2556) ได้ศึกษาถึงปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ Smart Phone ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลอาํเภอเมืองจงัหวดั
พิษณุโลกโดยมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน400 คนผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ ส่วนใหญ่
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยเ่ป็นเพศชางย ช่วงอายุ 21-30 ปี ระดบัการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนเฉล่ียและรายไดอ้ยูท่ี่10,001-20,000 
บาท และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูว้ิจยัได้นาํมาวิเคราะห์ประกอบด้วย 8 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบรรจุ
ภณัฑ ์ดา้นพนกังาน ใหข้อ้มูลข่าวสาร ดา้นพลงั พบวา่ โดยรวมมีระดบัความสําคญัในระดบัสูง
ท่ีสุดเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากถึงสําคญัอยา่งยิ่งโดยดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงใน 3 ลาํดบัแรก คือ ดา้นพนกังาน ดา้นบรรจุภณัฑ์ และดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร 
ส่วนปัจจยัทางด้านการตลาดท่ีมีระดับความสําคญัน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเท่ียบกับส่วนผสม
ทางการตลาดดา้นอ่ืนคือ ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัรังสิต กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 400 คน และทาํการเก็บขอ้มูลช่วงเดือน มีนาคม 2558 เป็นเวลา 1 เดือน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยออกเป็น 4 ตอน โดยการ
สร้างแบบสอบถามใชก้รอบแนวคิดของการวจิยัและนิยามศพัทเ์ฉพาะเป็นแนวทางในการเขียน
คาํถาม 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เ ป็น
แบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ (Check list) ใหผู้ต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ประกอบดว้ย 4 ขอ้หลกั 
16 ขอ้รอง เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีมีคาํตอบให้เลือก 10 ระดับ โดย
เรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท
โฟน ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต ประกอบไปดว้ย 6 ขอ้ เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
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Scale) ท่ีมีคาํตอบใหเ้ลือก 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 0 
นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามานวน 400 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํานวน 275 ราย คิดเป็น ร้อยละ 68.8 มีอายุ
ระหว่าง 20 – 22 ปี จาํนวน 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.5 อยู่ในกลุ่มคณะ มนุษยศ์าสตร์ – 
สังคมศาสตร์ จาํนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.8 อยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.7 และรายไดข้องนกัศึกษาเฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  13,000 บาท จาํนวน 166 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 
400 คน พบว่า ด้านสินค้า (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.68 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.67 ดา้นราคา (Price) ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 
ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.72 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.57 ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย (Place) ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.63 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.71 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ค่าสูงสุด
เท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.51 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.72 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรังสิตค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.64 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.54 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
กลุ่มคณะ (4) ชั้นปี (5) รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีแตกต่างกันโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า T-test (Independent T-test) ในกรณีตวัแประอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-
test แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มีเพียงด้านอายุ และรายได้ของนักศึกษาต่อเดือน ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
กล่าวคือ อายุ และรายได้ของนักศึกษาต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน
สินค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนข
องนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) .046 .096  0.483 .629 

Product .278 .018 .301 15.476 .000 

Price .205 .022 .209 9.430 .000 

Place .437 .021 .484 21.068 .000 

Promotion .072 .018 .081 4.139 .000 

*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง4ตวั
แปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y = 0.046 + 0.278 (Product) + 0.205 (Price) + 0.437 (Place) + 0.72 (Promotion) 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้ (Product) ดา้นราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต การอภิปรายผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีดงัน้ี 
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 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถามานวน 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จาํานวน 275 ราย คิดเป็น ร้อยละ 68.8 มีอายรุะหวา่ง 20 – 22 ปี จาํนวน 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 
51.5 อยูใ่นกลุ่มคณะ มนุษยศ์าสตร์ – สังคมศาสตร์ จาํนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.8 อยูใ่น
ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และรายไดข้องนกัศึกษาเฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
13,000 บาท จาํนวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.5 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เบเรลสัน และสไต
เนอร์ (2534) คุณสมบติัท่ีมีความสาคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ีทาให้เกิด
ความแตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือทศันคติซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ส่ือสารของคน จากแนวคิดเก่ียวกับตวัแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า ผูว้ิจยั 
สนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ ระดบัชั้นปี กลุ่มคณะ และรายไดต่้อ
เดือน เน่ืองจากเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสําคญั ซ่ึงจะทาํให้เราทราบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท
โฟนแตกต่างกนั 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือ Smart Phone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า โดยรวมมีระดับ
ความสาํคญัในระดบัสูงท่ีสุดเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ี
สําคญัอย่างยิ่งโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงใน 3 ลาํดบัแรก คือ ดา้นพนกังาน ดา้นบรรจุภณัฑ์ และ
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนปัจจยัทางด้านการตลาดท่ีมีระดบัความสําคญัน้อยท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเท่ียบกบัส่วนผสม ทางการตลาดดา้นอ่ืนคือ ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูผ้ลิตโทรศพัท์ Smartphone ควรคาํนึงถึงรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มากข้ึน เน่ืองจาก
กลุ่มผูบ้ริโภคมี ทศันคติ ความคิด ความชอบท่ีแตกต่างกนั หากมีการออกผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึนจะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบเหนือ
คู่แข่ง เพราะในปัจจุบนัรูปแบบของสมาร์ทโฟนยงัมีจาํกดั 
 2. หากเปรียบเทียบราคากบัสินคา้แลว้ โทรศพัทส์มาร์ทโฟนยงัมีราคาท่ีสูง ซ่ึงถา้ผูผ้ลิต
สามารถลดราคาลงตามวตัถุดิบหรือความสามารถของโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนเช่น การมี
หลากหลายรุ่นในแต่ละรุ่นมีฟังก์ชัน่ท่ีต่างกนัมีราคาท่ีแตกต่างกนั อาจนาํมาซ่ึงความไดเ้ปรียบ
ทางการตลาด  
 3. ปัจจุบนัโทรศพัทส์มาร์ทโฟนมีการจาํหน่ายพร้อมโปรโมชัน่เครือข่ายสัญญาณ ควร
มีการจดัโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดมากกวา่น้ี ให้เขา้กบัผูใ้ชง้านหลากหลายกลุ่มและเขา้กบัรายไดแ้ละ
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การดาํรงชีวิต เช่น กลุ่มนกัศึกษา มีโปรโมชัน่ท่ีถูกกว่านกัธุรกิจ หรือ กลุ่มวยัทาํงานพิจารณา
การใชจ้ากช่วงเวลา 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ เช่น การดาํรงชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษา ทาํให้ได้ขอ้มูลส่วน
หน่ึงของ การตดัสินใจการเลือกซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนเท่านั้น หากมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
อ่ืนๆเพิ่มเติมเช่น พนกังานบริษทั ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ จะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความแตกต่างท่ีเป็น
ประโยชน์ในการนาํไปใชใ้นส่วนของการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคต 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปของผู้ชายในเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 
FACTORS INFLUENCING OF DECISION MAKING OF BUYING CLOTHS : AREA 

OF STUDIES OF LAT PHRAO DISTRICT 
ธิติวฒัน์  จิตรจีรพฒัน์*   ณฐัพล  รุ่งแสง*  

                                           ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปของผูช้าย
ในกรุงเทพมหาครในเขตลาดพร้าว” มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบการท่ี
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการตัดสินใจในการวางแผนการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภทไดต่้อไปในอนาคต โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งง่าย
จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 
 จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสบการตลาด (4P’s) ทั้งในดา้นตวัผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีในการจดัจาํหน่ายและโปรโมชัน่ไม่มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ใน
เขต ลาดพร้าว ณ กรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวมาทั้งหมดไม่เป็นตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, เส้ือผา้สาํเร็จรูปของผูช้าย 

ABSTRACT 

 Research topic is ‚Factors influencing of decision making on buying clothes: Area 
Of Studies of Lat Phrao District‛.The objective of this research is to provide the information 
for clothing store to use decition making and markeing plan in able to reponse customer 
needed and their behavior in the future. This reserch collected by sample sampling totally 400 
samples. 
 According form our research, we found Marketing Mix (Product , Price , Place , 
Promotion) not influence the decision to buy clothes at Lat Phrao in Bangkok. All of the 
above is based on the assumptions set. 
KEYWORDS : BUYING DECISION, MEN’S CLOTHES 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บทน า 
 เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าในปัจจุบนัผูค้นให้ความสําคญักบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย
มากข้ึน เส้ือผ้ามีความมีความจํา เป็นกับเราทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้าน
ประชากรศาสตร์อยา่งไร ก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ซ้ือเส้ือผา้ไดบ้างคนให้ความสําคญั
กบัการเลือกซ้ือท่ีถูกใจ เพราะนอกจากจะเป็นปัจจยั4แลว้เส้ือผา้ยงัจะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึง
ฐานะและรสนิยมของผูส้วมใส่อีกดว้ยนอกเหนือจากความจาํเป็นขั้นพื้นฐานท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
เส้ือผา้ยงัเป็นปัจจยัส่งเสริมท่ีดีในเร่ืองท่ีดีในเร่ืองของหนา้ท่ีการงานเพราะหากเราสวมใส่เส้ือผา้
ท่ีเหมาะสมกบัฐานะสถานการณ์จะทาํให้ผูใ้ส่ดูดีและมีความน่าเช่ือถือซ่ึงวยัรุ่นส่วนในปัจจุบนั
ชอบการเลือกซ้ือผา้เป็นชีวติจิตใจกลาย เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เม่ือมีการสวมใส่ทุกวนัการหา
ซ้ือเพิ่มเติมยอ่มมีข้ึนตามมาดว้ย 
 ในปัจจุบนัจะพบวา่มีร้านคา้เส้ือผา้สําเร็จรูปอยู่มากมายท่ีเปิดอยูต่ามย่านต่างๆ ในเขต 
กรุงเทพมหานครนอกจากน้ียงัพบว่าร้านต่างๆพยามจะผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีมีแบบเป็น
เอกลกัษณ์ ของร้านตนเองเพื่อไม่ให้แบบของตนเองไปซํ้ ากบัร้านอ่ืนๆท่ีเป็นคู่แข่งซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการเพิ่ม ยอดขายในกบัร้านตนเองแต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าร้านขายเส้ือผา้สําเร็จรูป
บางร้านก็ประสบความสาํเร็จมีลูกคา้มาซ้ือมากมาย ในทางตรงกนัขา้มบางร้านขายไม่ไดเ้ลย 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้เห็นความสําคญัอย่างยิ่งในการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ เส้ือผา้สาํเร็จรูปของผูช้ายในเขตลาดพร้าว ในช่วงอายุ 20-30 ปี เพราะ ผูช้ายอายุน้ีเป็น
ช่วงรอยต่อของวยัเรียนถึงวยัทาํงานซ่ึงเหล่านั้นต่างมีความแตกต่างในหลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็น
ทางดา้นรายไดก้ารศึกษาและรสนิยมการใชชี้วิตโดยผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจยัใน
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของร้านขายเส้ือผา้สําเร็จรูปและบุคคลอ่ืนๆท่ีสนใจซ่ึงสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นแนวทางสําหรับการตดัสินใจในการวางแผนการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผู ้บริโภคไดต่้อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสีเส้ือผ้าของผู ้ชายใน 
กรุงเทพมหานครในเขต ลาดพร้าว ในช่วงอาย ุ20-30 ปี 
 2. เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
ระหวา่งผูช้ายในกรุงเทพมหานครในเขตลาดพร้าวช่วงอาย ุ20-25 ปี และ 26-30 ปีหรือไม่ 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปของผูช้ายใน 
กรุงเทพมหานครในเขตลาดพร้าว 
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  2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปของ
ผูช้ายในกรุงเทพมหานครในเขตลาดพร้าว 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษา ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ของผูช้ายใน
กรุงเทพมหานครในเขตลาดพร้าว ในช่วงอาย ุ20-30 ปี‛ 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีจะศึกษาเฉพาะผูช้ายในกรุงเทพมหานครในเขต
ลาดพร้าวในช่วงอาย ุ20-30 ปี 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาศึกษา โดยการเก็บขอ้มูลเชิงสําเร็จ ดว้ยแบบสอบถามตั้งแต่ 
เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เท่านั้น 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาด ท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือสีเส้ือผา้ของ
ผูช้ายในกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว ในช่วงอาย ุ20-30 ปี 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. อาย ุ
2. สถานภาพ 
3. การศึกษา 
4. รายได ้
 การตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าใน

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
(4P’s) ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
1. ผลิตภณัฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหนาย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
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 2. ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสีเส้ือผา้ของผูช้ายในกรุงเทพมหานครในเขต
ลาดพร้าว ในช่วงอาย ุ20-30 ปี 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เส้ือผา้สาํเร็จรูป หมายถึง เคร่ืองนุ่งห่มสาํหรับใชส้วมใส่ปิดบงัร่างกายท่ีมีการตดัเยบ็
สาํเร็จไวล่้วงหนา้แลว้ 
 2. เส้ือผา้แฟชัน่ หมายถึง เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายสาํหรับสวมใส่ตามสมยันิยม 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ทางดา้น เพศ ,อายุ ,การศึกษา ,สถานภาพ ,อาชีพ และ
รายไดข้องแต่ละบุคคล 
 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 
 5. พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรม หรืออาการกระทาํต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีบุคคลอ่ืน
สามารถสังเกตได ้เช่น การเดิน การพดู การรับประทาน ฯลฯ 
 6. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ขององคก์าร โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 7. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวาง
ตาํแหน่งทางการตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริม
การตลาด 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือการตลาดท่ีธุรกิจตอ้ง
ใชเ้พื่อให ้บรรลุวตัถุประสงคืการตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของกล
ยทุธ์การตลาด ท่ีธุรกิจตองใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หรือเป็น
ปัจจยัทางการตลาด ท่ีควบคุมได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2546) โดยทัว่ไปส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์  (Product)  ราคา (Price) ช่องทางการขาย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4P’s 
 1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
 ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ จาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิด
ความพึงพอใจ ผลิตภณฑท่ี์เสนอขายอาจจะเป็นสินคา้มีตวัตนหรือเป็นบริการซ่ึงไม่มีตวัตนก็ได ้
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คุณสมบติัผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย ประโยชน์คุณภาพ รูปร่างลกัษณะ บรรจุภณัฑ์ตราสินคา้และ
เป็นสินคา้ลกัษณะต่างๆ ท่ีสามารถสัมผสัได ้
 2. ด้านราคา (Price) 
 เป็นการกาํหนดราคาให้กบัตวัสินคา้หรือบริการต่างๆ รวมถึงการกาํหนดกาํหนดกล
ยุทธ์ดา้นราคา ไม่วา่จะเป็นการตั้งราคาตามหลกัจิตวิทยา เป็นตน้ โดยการจะกาํหนดราคานั้น
จาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นการแข่งขนั ดา้นของผูซ้ื้อ เพื่อนาํมาทาํ
กลยทุธ์ทางดา้นราคาอยา่งเหมาะสม 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 การนาํสินคา้หรือบริการออกสู้ตลาดเป้าหมายโดยวธีิต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการขนส่ง และ
กระจายสินคา้เพื่อไปยงัพื้นท่ีเป้าหมายต่างๆ 
  4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)  
 การทาํโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายทาํการ
ตดัสินซ้ือในเวลาท่ีสั้นลง ทั้งน้ีการส่งเสริมการขายมีจุดประสงคห์ลายประการ เช่นทาํใหเ้กิด
การทดลองใชใ้นผลิตภณัฑ ์กระตุน้ใหซ้ื้อแบะใชใ้นตวัของสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึนเพื่อ
แยง่ลูกคา้จากคู่แข่งขนั เป็นตน้  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได้มีการใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์กับหลัก
ทางการ  ตลาดโดยมีแนวคิดว่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุหรือมีส่ิงเร้าทาให้เกิด
และจากส่ิงเร้าจะกลายเป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเพื่อสนองตอบต่อส่ิงเร้า
นั้นโดยท่ีส่ิงเร้าทางการตลาดและส่ิงเร้าอ่ืนๆจะเขา้สู่สมองหรือการจดจาํของผูบ้ริโภคและจะมี
ผลตอบสนองบางอยา่งออกมา โดยท่ี ส่ิงเร้าทางการตลาดประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม การตลาด (Promotion) 
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้ส่วนส่ิงเร้าภายนอกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได้
อยู่ในส่ิงแวดล้อม รอบๆ ตัวผู ้บริโภคและมีอิทธิพลผลักดันต่อการซ้ือของผู ้บริโภค 
ประกอบดว้ย สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองและวฒันธรรมส่ิงเร้าทั้งหมดเหล่าน้ีจะ
เป็นตวันาํเขา้สู่ความจดจาํของความคิดในสมองผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนภายใน
สมองซ่ึงมองไม่เห็นและจะปรากฏแสดงผลออกมา อนัเป็นพฤติกรรมตอบสนองท่ีมองเห็นได ้
คือ การตดัสินใจซ้ือเลือกผลิตภณัฑ์ เลือกตราสินคา้ เลือกผู ้จาํหน่าย เลือกเวลาซ้ือ และจาํนวน
สินคา้ท่ีจะซ้ือ(Kotler& Armstrong, 1997) 
 ‚การเลือกซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปจะมีการวางแผนการซ้ือล่วงหน้าเป็นบางคร้ัง โดยจะ
ปรึกษาการเลือกซ้ือเส้ือผา้กบัเพื่อนโดยจะเลือกตามความชอบและรสนิยมของตนเองพิจารณา
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ตามความเหมาสมของรูปร่างส่วนมากจะซ้ือจากร้านจาํหน่ายเส้ือผา้สําเร็จรูปทัว่ไปและจะซ้ือ
ทนัทีท่ีถูกใจและชอบให้มีบริการลองเส้ือผา้ ซ่ึงเพศหญิงมีพฤกรรมในการเลือกเส้ือผา้ท่ี
แตกต่างจากผูช้าย โดยเพศหญิงจะขอคาํปรึกษาจากเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่เพศชายจะไม่
ปรึกษาใครเหตุผลในการเลือกแบบจะเลือกตามดาราหรือนกัร้องท่ีนิยม‛ 
(เสาวลกัษณ์, 2543) 
 ‚จากการศึกษาในปัจจุบนัมีการรับข่าวสารทางออนไลน์มากข้ึนกวา่เม่ือก่อน โดยเพศ
หญิงนั้นจะมีการซ้ือเส้ือผา้ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่เพศชาย โดยการจะเลือกซ้ือ
เส้ือผา้สําเร็จรูปนั้นโดยถ้ามองจากปัจจยัทางด้านราคาและการส่งเสริมการขาย จะให้ความ
สนใจแค่ระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัปัจจยัทางดา้นสถานท่ีซ่ึงให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัท่ีสูง
มาก โดยให้ความสําคญักบัความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้และคน้หาสินคา้มากท่ีสุด‛ (สุ
กญัญา ชินผา, 2555) 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัของส่วนผสมทางการตลาด และความพึงพอใจ
ท่ีส่งผล หรือมีอิทธิพลของผูช้ายในเขตลาดพร้าวในช่วงอายุ 20 ถึง 30 ปีโดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิง
สาํรวจ (Survey Research) และการอธิบายขอ้มูลท่ีใชใ้นเชิงพรรณา โดยมีวธีิการวจิยัดงัน้ี 
  1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยั 
  3. วธีิการท่ีใชใ้นการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  4. วธีิการเก็บรวมรวม 
  5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. ประชากร (Population) 
 กาํหนดประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูช้ายอาย ุ20 ถึง 30 ปี ในเขตลาดพร้าว ซ่ึง
มีจาํนวนเท่ากบั ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non probability Random 
sampling)  
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีได้ใช้ในการวิจบัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 
ส่วนประกอบดว้ยดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายได ้
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป เช่น สถานท่ีเลือกซ้ือ
เส้ือผา้สําเร็จรูปมากท่ีสุด ประเภทของเส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด ซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูป
โดยเฉล่ียเดือนละก่ีช้ิน ปกติเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปในวนัใด เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูป โดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบแบบสอบถามโดยเลือกตอบแบบสอบถามเป็นแบบระดับ
ความสาํคญั โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑ์การให้
คะแนนตามนํ้าหนกัของคาํตอบดงัน้ี 
 
ระดบัความคิดเห็น    ระดบัคะแนน 

ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1 
ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 0 

 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป โดยใหใ้ส่
เคร่ืองหมายถูกตามระดบัความสาํคญั หรืออิทธิพลท่ีมีต่อตวัท่านในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เช่น 
เน้ือผา้ ความทนัสมยั ราคา เป็นตน้ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยู่ในช่วงอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 57 และช่วงอาย ุ
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 79.8 ส่วนใหญ่มี



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1029 

 

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.8 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 
15,000 คิดเป็นร้อยละ 46.3 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) จากผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 400 คน พบว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.25 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.51 ราคา (Price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.67 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.07 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.49 ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.22 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.59 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั .00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.72 
 
 3.  ผลการวิ เคราะห์การตัดสินใจในการเลือกซ้ือเ ส้ือผ้าในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 จาก ผล ก ารวิ เคราะ ห์ กา รตัดสิ นใจใ นก า รเ ลื อก ซ้ื อ เ ส้ื อผ้า ใ นเข ตล า ดพ ร้า ว 
กรุงเทพมหานครพบวา่ การตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครมี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.80 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.18 
 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) อายุ (2) 
สถานภาพ (3) ระดบัการศึกษาและ (4) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า T-test (Independent t-
test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวทางเดียว (One-way ANOVA ) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 โดยในดา้นสถานภาพ และระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place), และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1030 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.292 .279  11.790 .000 

product .224 .035 .287 6.389 .000 

price .122 .039 .154 3.157 .002 

place .196 .033 .265 5.985 .000 

pro .127 .030 .186 4.188 .000 

*มีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4P’s) 
ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้สาํเร็จรูปในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
 Y = 3.292+0.224(Product) + 0.112(Price) + 0.196(Place) + 0.127(Promotion) 
 จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4P’s) ทั้งในดา้นตวัผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีในการจดัจาํหน่ายและโปรโมชัน่ ไม่มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กล่าวคือไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้ ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผลการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
รายได้ และท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
 จากการศึกษาพบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยอายุท่ีแตกต่างกนัอาจมีความชอบ
และความต้องการซ้ือท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันและเส้ือผา้นั้นเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวติ ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 ปัจจยัความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์
 ในด้านของสถานภาพนั้ นมีผลต่อการตัดสินใจเส้ือซ้ือเส้ือผ้าในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน ดว้ยความท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั จึงอาจเป็นไปไดว้า่มี



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1031 

 

ขอ้กาํหนดในการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยคนท่ีแต่งงานแลว้อาจเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ีเนน้ไปทาง
อายุในการใช้งานและดูเป็นทางการและอาจมีส่ิงท่ีเป็นอิทธิพลในการเลือกซ้ือเพิ่มมา ซ่ึงก็คือ
ครอบครัวหรือภรรยา จึงมีปัจจยัในการเลือกซ้ือท่ีมากกว่าคนท่ีอยู่ในสถานะโสดท่ีสามารถ
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง และเลือกซ้ือตามความชอบส่วนบุคคล 
 ระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจากการศึกษาพบวา่การท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่ มกั
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมากกวา่ จึงทาํใหมี้อาํนาจและกาํลงัในการซ้ือท่ีมากกวา่ และคนท่ีอยูใ่น
ระดบัการศึกษาท่ีสูงส่วนมากเป็นคนท่ีมีงานทาํและมีรายไดเ้ป็นของตนเอง ซ่ึงแตกต่างกบัคนท่ี
อยู่ในระดบัการศึกษาท่ีอยู่ในระดบัปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงมีรายได้ท่ีน้อยและ
ส่วนมากไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง แต่ทั้งน้ีและทั้งนั้นก็ข้ึนอยูก่บัอายุของผูต้อบแบบสอบถาม
ดว้ยเช่นกนั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐาน โดยจากการศึกษาพบวา่คนท่ีเดินเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครนั้นมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีใกลเ้คียงกนั จึงมีอาํนาจในการซ้ือ
ท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือปลาแช่แขง็ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ์และบริการ, ด้านราคา, ดา้นทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นลว้นไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร” 
 1. ผูจ้าํหน่ายสินคา้สามารถนาํขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ไปกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย
หลกั และตลอดจนสามารถนาํขอ้มูลไปกาํหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกบัลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายได ้ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ในทางดา้นสถานภาพนัน่ส่งผลกระทบถึงการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 2. ถึงการศึกษาจะพบวา่ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) นั้นไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ในเขตลาดพร้าว ก็ยงัมีส่วนนอ้ยท่ียงัคงคิดและสนใจ ในส่วนน้ีอยู ่ถึงจะ
เป็นส่วนนอ้ยแต่ก็ยงัคงสาํคญั 
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 3. ในปัจจุบนัธุรกิจขายเส้ือผา้นั้นมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก ผูบ้ริโภคจึงมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจท่ีสูง จึงควรศึกษาคู่แข่งอยา่งละเอียดเพื่อนาํมาพฒันาเป็นกลยทุธ์เหนือคู่แข่ง 
 4. แบบสอบถามท่ีใช้ควรชัดเจนและกระชับ ถ้าใช้แบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาเยอะ
จนเกินไปอาจเกิดความไม่ชดัเจนเพราะผูท้าํแบบสอบถามนั้นอาจเกิดความเบ่ือหน่ายจึงทาํให้
ไม่ได้ใช้ความตั้งใจจริงในการตอบแบบสอบถาม จึงทาํให้เกิดการผิดพลาดหรือไม่ตรงกับ
เป้าหมายท่ีศึกษาได ้
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคช่ัน ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
FACTORS THAT EFFECT DOWNLOAD MOBILE APPLICATION IN BANGKOK 

จรูญ  สืบสวน*   ธนากร  เทิดเกียรติขจร*  
                                             ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผูท่ี้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงงานวิจยัน้ี
เป็นการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 
ผลวจิยัพบวา่ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน ของผูใ้ช้สมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ตในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่มีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชัน่ท่ีแตกต่างกนั 
 2. การบอกต่อกันในส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชัน่ 
 3. ผูท่ี้ใชร้ะบบปฎิบติัการ iOS มีแนวโนม้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ท่ีตอ้งจ่ายเงิน
มากกวา่คนท่ีใชร้ะบบปฎิบติัการ Android 
ค าส าคัญ : ดาวน์โหลด, วจิยั, โมบายแอพพลิเคชัน่ 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research for the study of user download behavior on mobile 
application stores only for smartphone and tablet in Bangkok. This study presents the 
quantitative research applying the survey research by using the questionnaire as a tool to 
collect the information from the sampling groups are focused on 400 users. 
The results of the Study were as follow 

 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 1. The analysis of individual factors Sex, age, average income per month users of 
smart phones and tablets in Bangkok. The decision does not affect download mobile apps for 
different applications. 
 2. Tell each other in social media influence decisions app download mobile 
applications. 
 3. People who use the iOS operating system are more likely to download apps that 
help pay than those who use the operating system Android. 
KEYWORDS : DOWNLOAD, RESEARCH, MOBILE APPLICATION 
 
บทน า 
 ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสาร ทั้งเครือข่ายโทรคมนาคมและความนิยม
ในอุปกรณ์เคล่ือนท่ีโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ส่งผลให้โมบายแอพพลิเคชั่น หรือ
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ท่ีทาํงานบนระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีนั้น มีบทบาทต่อ
การใช้งานในลกัษณะต่างๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการใช้งานและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การฟังเพลง เล่นเกมส์ อ่านหนังสือ ดูรายการโทรทศัน์ยอ้นหลงั 
หรือดูซีรีส์ต่างประเทศผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่เติบโตเป็นปริมาณท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็น
ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนัของผูค้นไปแลว้ ขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ หรือ
หน่วยงานของรัฐก็สามารถใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่เป็นช่องทางติดต่อส่ือสาร หรือทาํการตลาด 
เพราะเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีกา้วหน้าข้ึน จึงให้มีผูผ้ลิตอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีพกพาต่างๆ 
แข่งขนัเพื่อชิงความเป็นหน่ึงในด้านการพฒันาอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีพกพา เพื่อจะให้
อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีพกพาของตนเองนั้นขายได ้จึงคิดวิธีจูงใจให้นกัพฒันาโปรแกรมนั้น 
หนัมาสนใจและพฒันาซอฟตแ์วร์ใหก้บัตนเองเพื่อยอดขายสินคา้นั้นให้ไดเ้พิ่มข้ึน โดยการแบ่ง
รายไดจ้ากยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ จึงทาํให้นกัพฒันานั้นสามารถท่ีจะมีรายไดเ้ป็นกอบ
เป็นกาํในการพฒันาซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชัน่ 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคคนไทย ท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด
โมบายแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อจะไดน้าํผลท่ีไดรั้บการศึกษามานั้นนาํไป
ประยุกต์ใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ปกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ในการจูงใจให้ผูบ้ริโภคดาวน์
โหลดแอพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 2. เพื่อศีกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการดาวน์โหลดแอพลิเคชัน่ 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อายุ รายได ้มีส่วนต่อพฤติกรรม 
ในความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจดาวน์โหลด
แอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดาวน์
โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ โดยไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายคือคนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยทาํการสํารวจและเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อาย ุ 
- ภูมิภาค 
- ระดบัการศึกษา  
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(4P's)  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 

 
ความตั้งใจทีจ่ะดาวน์โหลด

แอพพลเิคช่ัน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 สามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา สินคา้ ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นของสินคา้ และสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมากข้ึน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แอพพลิเคชัน่ (Application) หมายถึงโปรแกรมประยุกต ์ประเภทของโปรแกรมท่ี
สามารถทาํงานใดงานหน่ึงท่ีไดรั้บการออกแบบมาโดยเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นโปรแกรมทางธุรกิจ 
การศึกษา ความบนัเทิง การส่ือสาร การคาํนวณและฐานขอ้มูล เป็นตน้ 
 2. ระบบปฏิบติัการ หมายถึงโปรแกรมท่ีควบคุมการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทาํ
หน้าท่ีควบคุมการทาํงานต่างๆ เช่น การแสดงผล ขอ้มูลการติดต่อกบัผูใ้ช้ โดยทาํหน้าท่ีเป็น
ส่ือกลาง ระหวา่งผูใ้ชก้บัเคร่ืองใหส้ามารถส่ือสารกนัได ้
 3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคเป็นคนท่ีอาศยัใน
บริเวณพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจยัประกอบทางดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลดโม
บายแอพพลิเคชัน่คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 ทฤษฎีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่ง
ส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ี
ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผล
ต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการว ัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538: 53-55) 
 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู ้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนตลาดนกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาด
ส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสําคญั นกัการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปร
น้ีอย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมาจากสตรีท่ีทาํงานมีมากข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการทาํงานของ
สินคา้กลุ่มน้ีมาก ผูห้ญิงท่ีทาํงานไม่มีเวลาดูโทรทศัน์ ไม่มีเวลาไปเลือกซ้ือสินคา้หรือฟังวิทยุ ผู ้
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โฆษณาอาจใชนิ้ตยสารเพื่อเขา้ถึงตลาดกลุ่มน้ี พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปคือผูช้ายไปเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน 
 3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีสาํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําาคญัยิ่งข้ึน
ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผูบ้ริโภค นักการตลาดจะสนใจจาํนวนและลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรือนท่ีใช้สินคา้ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์
การตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income Education And Occupation) เป็นตวัแปรท่ี
สําคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร่ํารวย
แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดป้านกลางและรายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหา
สาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่
มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินค้าท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑ ์
รูปแบบการดาํรงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษาฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใช้
บ่อยมากนกัการตลาดจะโยงเกณฑ์รายไดร้วมกบั ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ 
เพี่อให้การกาํหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่นกลุ่มรายได้สูงท่ีมีอายุต่างๆ ถือว่าใช้
เกณฑ์รายไดร่้วมกบัเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชก้นัมากข้ึนเกณฑ์รายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบั
อายุและอาชีพร่วมกนั เช่น กลุ่มผูบ้ริหารธุรกิจท่ีมัง่คัง่รุ่นเยาว ์(Yuppies) ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลสูงการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีแนวโน้มความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใน
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลในแต่ละระดบัจะสามารถผลิตในราคาสูง และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ี
มีการศึกษาสูงดว้ย บุคคลท่ีมีการศึกษาตํ่าโอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยาก จึงทาํให้มีรายไดต้ํ่า 
เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่ง 3 ลกัษณะคือ รายได ้การศึกษา และอาชีพ 
Chad Mureta (2558) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีประสบความสาํเร็จไวด้งัน้ี 
 1. สนุก/สร้างความบันเทงิ 
 แอพพลิเคชั่นน้ีให้ความบนัเทิงกบัผูใ้ช้มากเพียงใด มนัทาํให้ผูใ้ช้มีความสุขต่ืนเตน้
หรือไม่ มนัทาํใหเ้ขาหวัเราะไดห้รือเปล่า แอพพลิเคชัน่ท่ีดีตอ้งทาํใหผู้ใ้ชติ้ดอยูก่บัหนา้จอได ้
 2. เข้าใจง่าย 
 แอพพลิเคชั่นท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดจะตอ้งเรียบง่ายและการใช้งานไม่ยาก ผูค้นสามารถ
เรียนรู้วธีิการใชไ้ดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว พวกเขาไม่ควรจะตอ้งอ่านคู่มือใหม้ากมาย  
 3. เชิญชวนให้มีปฎสัิมพนัธ์ 
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 แอพพลิเคชัน่จะเชิญชวนให้คนมีปฎิสัมพนัธ์ดว้ยอย่างไร แอพพลิเคชัน่ควรจะดึงดูด
มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีใชง้านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 4. ชวนให้ติด 
 คุณไม่สามารถวางมนัลงได ้คุณแทบจะรอไม่ไหวท่ีจะกลบัไปใชม้นั คุณติดหนึบอยูก่บั
มนั น่ีคือวธีิท่ีแอพพลิเคชัน่ชั้นเยีย่มเอาชนะใจผูใ้ชไ้ด ้
 5. คุณค่า 
 แอพพลิเคชัน่จาํเป็นจะตอ้งให้คุณค่ากบัผูใ้ช้มากกวา่ราคาท่ีเขาตอ้งเสีย มนัควรจะเป็น
ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งใชอ้ยา่งต่อเน่ือง และรู้สึกคุม้ค่าท่ีไดใ้ช ้
 6. เข้าได้กบัทุกวฒันธรรม 
 เป็นส่ิงสาํคญัมากท่ีแอพพลิเคชัน่จะตอ้งดึงดูดคนให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ยิ่งมีคน
เขา้ใจและใชม้ากเท่าใด แอพพลิเคชัน่ก็จะมีโอกาสไดรั้บความนิยมมากเท่านั้น 
 7. กราฟฟิคและเสียงประกอบทีย่อดเยีย่ม 
 แอพพลิเคชัน่ชั้นยอดมกัจะน่าดู น่าชม แอพพลิเคชัน่เหล่านั้นมีกราฟฟิคท่ีสวยงามชวน
มอง และเสียงประกอบคุณภาพสูง 
 8. เอือ้ต่อการกระจายและบอกต่อ 
 การบอกต่อเป็นรูปแบบของการโฆษณาท่ียิ่งใหญ่ เม่ือผูค้นต่ืนเตน้กบัแอพพลิเคชั่น
แลว้ พวกเขาก็จะแชร์มนักบัคนจาํนวนมาก  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการท่ีได้ศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบว่ามีผู ้
ศึกษาวจิยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล (2554) ไดว้ิจยัเร่ืองแนวโน้มการใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่โดย
แนวโนม้การใชง้าน Mobile Device อยา่งสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยี ของตัว
เคร่ืองโทรศพัทจ์ากค่ายผูผ้ลิตโทรศพัท ์โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีของบริษทัต่างๆ ท่ีแข่งขนักนัเพื่อชิงความเป็นหน่ึงในตลาดดา้น Mobile Application 
ซ่ึงการพฒันาแอพพลิเคชัน่แบ่งเป็นการพฒันาแอพพลิเคชัน่ระบบ (Operation System) และ
แอพพลิเคชัน่ซอฟต์แวร์ท่ีตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ และดว้ยแอพพลิเคชัน่ท่ี เพิ่มข้ึน
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนทาํให้ผูใ้ช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ ทาํธุรกรรมทางการเงิน เช่ือมต่อและสืบคน้ขอ้มูล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแมแ้ต่การเล่นเกมส์ ซ่ึงมีทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ทาํให้บริษัทชั้ นนําด้าน
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โทรศพัทมื์อถือหลายแห่งหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือ โดย
เช่ือวา่จะมีอตัราการดาวน์โหลดเพื่อใชง้านท่ีเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดั 
 รศ.วงหทยั ตนัชีวะวงศ์ (2552) ได้ทาํวิจยัเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้โมบาย
แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต‛ พบวา่การใชส้มาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไม่สัมพนัธ์
กบัสถานะภาพทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้ ถึงแมจ้ะมียี่ห้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท่ีราคาถูกให้
เลือกซ้ือใช้งาน แต่กลบันิยมใช้เคร่ืองมือส่ือสารราคาแพงอย่างแอ๊ปเป้ิลและซัมซุงประเภท
แอพพลิเคชั่นท่ีนิยมใช้คือ แอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ือสารในสังคมแบบออนไลน์ (Social 
networking / Social media) 
 สิริสุดา รอดทอง (2556) ได้ทําวิจัยเร่ือง “ความตั้ งใจในการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชัน่ของผูใ้ช้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟน”มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั
ของปัจจยั ความสัมพนัธ์ และทดสอบอิทธิพลของปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจใน
การดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ตลอดจนทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อความตั้ งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพลิเคชั่น ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจโดยใช้
แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้ใช้หรือเคยใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟนและมี
ประสบการณ์การดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นจาํนวน 400 คน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์
โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2557) พบวา่โมบายแอพพลิเคชัน่ไทยถูกจดัอยูใ่นประเภทรองรับ
รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) มากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนประมาณ 26.7% ของโมบาย
แอพพลิเคชั่นไทยทั้งหมด ขณะท่ีแอพพลิเคชั่นสําหรับความบนัเทิง (Entertainment) และ
การศึกษา (Education) มีสัดส่วนอยูท่ี่ 20.1% และ 19% ตามลาํดบั โดยโมบายแอพพลิเคชัน่ไทย
ในปัจจุบนั มกัถูกแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดฟรี หรือจาํหน่ายในราคาเฉล่ียประมาณ 2.1 ดอลลาร์
ต่อแอพพลิเคชัน่ (ประมาณ 68 บาท) โดยมีสัดส่วนการดาวน์โหลดในรูปแบบฟรีมากถึง 81.5% 
ขณะท่ีการดาวน์โหลดแบบชําระเงิน มีสัดส่วนเพียง 18.5% จากจาํนวนแอพพลิเคชั่นไทย
ทั้งหมด ซ่ึงแอพพลิเคชัน่ท่ีอยูใ่นรูปแบบการชาํระเงินส่วนใหญ่จะเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะ หรือมีฟังก์ชัน่พิเศษ อาทิ แอพพลิเคชัน่อ่านหนงัสือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะแก่เด็กแบบออนไลน์ หรือแอพพลิเคชัน่สําหรับการแปลภาษา เป็นตน้ โดยมีสัดส่วนสูง
ถึง 29.9% ของโมบายแอพพลิเคชัน่ไทยท่ีอยูใ่นรูปแบบการชาํระเงินทั้งหมด 
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วธีิด าเนินงานวจัิย 
จ านวนประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จาํนวนประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์ดาวน์โหลดโม
บายแอพพลิเคชัน่ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเป็นแบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา เป็นคนท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ระดบัรายได ้
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณ
ค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 0 นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเ ก่ียวกับการตัดสินใจ ซ่ึ ง เ ป็นแบบสอบถามซ่ึง เ ป็น
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบัโดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 1 
นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 ชุดพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.6 และ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.4 ส่วนมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 75 ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานเอกชน/ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 18,000 บาทข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 41.8 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84.3 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) จากผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 2.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.49 ละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานม่ีค่าเท่ากบั 1.28 ราคามีค่าสูงสุด
เท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.00  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.52 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.20 ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.52  การส่งเสริมการตลาด(Promotion) มีค่าสูงสุด
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เท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.41และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.37 
 3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคช่ันของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภค
ในกรุง เทพมหานคร พบว่าการตัดสินใจเลือกดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นใน
กรุงเทพมหานครมีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.17 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.26 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.39 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3)  อาชีพ 
(4) ระดบัการศึกษา (5) เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร (6) ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีแตกต่างกนั โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า 
F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) สําหรับตวัแปรชนิด
อ่ืนๆสรุปไดด้งัน้ี 
 จากผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ
(3)อาชีพ (4) ระดบัการศึกษา (5) เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร (6) ระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานดงักล่าว 
 สมมติฐานท่ี 2 จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing mix 
หรือ 4P’s) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.83 โดยสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการขายดา้นสถานท่ี และ ดา้นราคา 
ตามลาํดบัหลายดา้น พบวา่ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุดสูงสุดในคุณสมบติัของ
สินคา้เป็นไปตามสมมติฐาน 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทย
ดว้ย เพื่อใหท้ราบผลการวจิยัท่ีมีขอบเขตกวา้งยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

ALCOHOL BEVERAGE CONSUMPTION FACTOR OF BACHELOR STUDENTS 
IN RANGSIT UNIVERSITY 

ณรงคเ์ดช  กุลเกียรติชยั*   โชคชยั  วงษช์าลี*  
                                          ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ของนกัศึกษาระดบัชั้น
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ของนกัศึกษาระดบัชั้น
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบ
ลาํดบัชั้น (Homogeneous) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุดตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใชโ้ดยใชส้ถิติเชิงอนุมานหาค่า T – test ค่า F – test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Anova) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400  คน พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.80 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.30 ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัชั้นปีการศึกษาท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 31.50 
ส่วนในแต่ละคณะมีจาํนวนการสุ่มประชากรตวัอยา่งเท่าๆกนั จากเพราะเป็นการสุ่มประชากร
ตวัอยา่งแบบลาํดบัชั้น (Homogeneous) ส่วนใหญ่ มีรายไดใ้นช่วง 10,000 – 15,000 บาท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 53.00 ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูห่อ คิดเป็นร้อยละ 70.00 และในการพกัอาศยันั้น ส่วน
ใหญ่มกัอาศยัอยูค่นเดียว ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38.50 

 
 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ท่ีแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาพบว่า ลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
ระดบัชั้นปีการศึกษา กลุ่มคณะ รายได ้และ ท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ส่งต่อปัจจยัการบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ส่วนบุคคลท่ีอาศยัอยู่ด้วยท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ
ปัจจยัการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องนกัศึกษา 
 การรับรู้การส่ือสารทางตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ กล่าวคือ การส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขาย มีผลต่อปัจจยัในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
ค าส าคัญ : การบริโภค, เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

ABSTRACT 

 This research has objective to study (1) Different demography affect to alcohol 
beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit University which have 
difference. (2) Relation between IMC (Ads, Promotion) and alcohol beverage consumption 
factor of bachelor students in Rangsit University. From the sample (Homogeneous) size 400 
students who are Rangsit university students study in bachelor and data consist of percentage, 
mean, standard deviation, T-test, F-test and MRA. Research result were as follow : 
 The result of study showed that the majority of students who drink alcohol are 
female at 54.80 percent. Many students study in year 1 at 31.50 percent. Amount of sample in 
each major are not different (Homogeneous) at 20.00 percent every major. Period of Monthly 
income is period about 10,000 – 15,000 baht at 53.00 percent. Many dwelling is dome at 
10.00 percent and mostly, they live alone at 38.50 percent 
 The result of research, Hypothesis (1) Different demography who include sex, level 
of education, group of major, monthly income and dwelling without people who you live 
with have effect to alcohol beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit 
University that have difference. Difference of people who you live with are factor which have 
no effect to beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit University which 
have difference. Hypothesis (2) IMC which include Advertising and Promotion relate to 
alcohol beverage consumption factor. Advertising and Promotion can affect to alcohol 
beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit University. 
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บทน า 
 การบริโภคสุราเกิดข้ึนในสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่าศตวรรษ และใน
ภายหลงัพบว่าการบริโภคสุรานั้น เป็นสาเหตุสําคญัของปัญหาสุขภาพในลาํดบัตน้ๆ ก็ว่าได ้
(นวลนอ้ย ตรีรัตน์, 2557 : 8) และจากรายงานสาํนกังานสถิติแห่งชาติพบวา่ในปี 2554 พบวา่คน
ไทยตั้งแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไป เป็นนกัด่ืมในปัจจุบนั หรือ ผูท่ี้ด่ืมแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน มีจาํนวน 
16,992,017 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.5 ของ ประชากรผูใ้หญ่ สําหรับผูท่ี้ไม่เคยด่ืมแอลกอฮอล์
เลยมีจาํนวน 32,189,553 คน ซ่ึงคิดเป็น ร้อยละ 59.70 ของผูท่ี้ไม่ด่ืม และไม่เคยด่ืมเลยในชีวิต 
และ อีกส่วนหน่ึง คิดเป็นจาํนวน  4,714,885 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของ ผูท่ี้เคยด่ืมแต่
ไม่ไดด่ื้มในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา (ทกัษพล ธรรมรังสี, 2556 : 2) 
 จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้จิยัคาดวา่การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นน่าจะเป็นของ
ท่ีอยูคู่่คนไทยมาแต่ชา้นาน และในปัจจุบนัก็ยงัมีการบริโภคท่ีสูงข้ึน แลว้น่าจะมีแนวโนม้ท่ีจะ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในทุกๆปี จึงทาํให้ผูว้ิจ ัยนั้นเกิดข้อสงสัย และต้องการทราบถึงเหตุผลของ
ผูบ้ริโภค วา่เพราะอะไรถึง บริโภคหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ของนกัศึกษา ระดบัชั้น ปริญญาตรี ของ มหาวทิยาลยัรังสิตท่ี
แตกต่างกนั 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยั
ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ของนกัศึกษา ระดบัชั้น ปริญญาตรี ของ มหาวทิยาลยัรังสิต 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา คณะ รายได ้ท่ีพกั 
บุคคลท่ีอาศยัอยู่ด้วยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ี
แตกต่างกนั 
 2. การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยโฆษณา การส่งเสริมการขาย มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี : การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัรังสิต ระดบัชั้นปริญญาตรี จาํนวน 400 คน 
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 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา :  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา : ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่วนัท่ี 15 - 20 
เมษายน 2558 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม                 
                                                                                                                                      
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ของนกัศึกษา ระดบัชั้น ปริญญาตรี ของ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2. ไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยั
ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีแอลกอฮอล ์ของนกัศึกษา ระดบัชั้น ปริญญาตรี ของ มหาวทิยาลยัรังสิต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการด่ืมสุรา 
 2. ระดบัชั้นปริญญาตรี หมายถึง นกัศึกษาท่ียงัอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีทั้งหมด 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- ระดบัการศึกษา 
- คณะ 
- รายได ้
- ท่ีพกั 
- บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย 

 

ปัจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่ม
ทีม่ีแอลกอฮอล์ 

ของนักศึกษาระดับช้ัน
ปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

- การเขา้สังคม 
 

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด IMC 
- โฆษณา 

- การสง่เสริมการขาย 
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 3. การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง การส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจ และสร้างการยอมรับระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้
เกิดผลสําคญัคือช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และสร้างความจงรักภกัดีต่อลูกค้า (Customer 
Loyalty) กิจกรรมการส่ือสารการตลาดจึงประกอบด้วยส่วนสําคัญคือ การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง หรือ IMC 

4. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง เคร่ืองมือส่วนหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาด
โดย ใช้ส่ือกลางท่ีไม่ใช่ตวับุคคล เป็นการส่ือสารมวลชนท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคด้วยระยะเวลา
อนัรวดเร็วทาํให้ บุคคลจาํนวนมากไดรั้บรู้และเป็นการจูงใจกลุ่มผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการ
ในสินคา้และบริการได ้ 
 5. ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing.Mix).เป็นหวัใจสําคญัของการบริหารการตลาด 
ซ่ึงส่วนผสมทางการตลาดเป็นปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้ อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือ ทาง
การตลาดในการสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทาํให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความพึงพอใจ 
 6. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อ
แจง้ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการ ให้ผูบ้ริโภคไดรู้้และกระตุน้ ให้เกิดการสินใจซ้ือ
สินคา้เร็วข้ึน เช่น บริษทัโนเกียโฆษณาลดราคา 10% สําหรับโทรศพัท์มือถือทุกรุ่นในช่วง
เทศกาลปีใหม ่เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจและเกิดความอยากไดเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริม
การตลาด เรียกวา่ ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด 
 7.พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตาม
สภาพการณ์ ของสังคม (เม่ือมีบุคคลอ่ืนๆ มาอยู่รวมกนั ต่างก็เก่ียวขอ้งกนัและมีปฏิกิริยา
โตต้อบทางสังคมแก่กนั) พฤติกรรมทางสังคมน้ี อาจแยกยอ่ยๆ ออกไปไดห้ลายอย่าง เช่น 
เก่ียวกบัการเม่ือ เราพดูกบัเพื่อน พูดกบัลูก พูดกบัภรรยา พูดกบัผูบ้งัคบับญัชา พูดกบัคนใช ้พูด
กบัผูใ้หญ่ อาจารย ์เรายอ่มใชค้าํพดูไม่เหมือนกนั 
 8. การเขา้สังคม หมายถึง ส่วนหน่ึงของพฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงพฤติกรรมอนัเป็นส่วน
ของตนเองนั้น ถูกอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีเราพบและคบหาอยูทุ่กๆ วนั ครอบงาํอยูเ่ป็นอนัมาก 
และในลกัษณะเดียวกนั ตวัเราเองก็มีอิทธิพลครอบงาํ 
 9. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง เคร่ืองด่ืมของเหลวทุกชนิดท่ีมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ และสามารถ สร้างความมึนเมาให้แก่ผูด่ื้มได ้ตวัอย่าเช่น สุราขาว เบียร์ ไวท์แดง 
เป็นตน้ โดยไม่นบั สารเสพติด 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมทางสังคม 
 2. มารยาททางสังคม  
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวส่วนผสมทางการตลาด 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)  
 เราแยกพฤติกรรมของคนออกไปไดส้องอย่างคือ พฤติกรรมอนัเป็นส่วนของตนเอง 
และพฤติกรรมอนัเก่ียวกบัสังคม (สุชา จนัทร์เอม, 2520)  
 พฤติกรรมอนัเป็นส่วนของตนเองนั้น ถูกอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีเราพบและคบอยูทุ่กๆ 
วนั ครอบงาํอยูเ่ป็นอนัมาก และในลกัษณะเดียวกนั ตวัเราเองก็มีอิทธิพลครอบงาํ 
 พฤติกรรมของผูอ่ื้นด้วย เช่น พฤติกรรมของนิสิตคนหน่ึงย่อมได้รับอิทธิพลจาก
พฤติกรรมของ อาจารยแ์ละเพื่อนนิสิตด้วยกนัในเวลาเดียวกนัพฤติกรรมของนิสิตคนใดคน
หน่ึงก็มีอิทธิพลครอบงาํนิสิตคนอ่ืนท่ีคบหาสมาคมกบัเขา นัน่คือต่างคนต่างก็มีอิทธิพลซ่ึงกนั
และกนัแลว้แต่วา่พฤติกรรมของฝ่าย ใดจะมีอาํนาจมากกวา่กนั 
 พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามสภาพการณ์ของ
สังคม (เ ม่ือมีบุคคลรวมกัน ต่างก็เ ก่ียวข้องกันและมีปฏิกิริยาโต้ตอบทางสังคมแก่กัน) 
พฤติกรรมทางสังคมน้ี อาจแยกย่อยๆ ออกไปไดห้ลายอย่าง เช่น เก่ียวกบัการเม่ือ เราพูดกบั
เพื่อน พดูกบัลูก พดู กบัภรรยา พดูกบัผูบ้งัคบับญัชา พดูกบัคนใช ้พดูกบัผูใ้หญ่ อาจารย ์เรายอ่ม
ใชค้าํพดูไม่เหมือนกนั  
 การวางตวัต่อบุคคลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ก็ไม่เหมือนกนั ถา้ใครไปพูดกบัผูบ้งัคบับญัชา
เหมือนพดู กบัเพื่อน แลว้คนนั้นเห็นท่ีจะเจริญยาก  
 อีกประการหน่ึง สังคมเองก็ย่อมมีพฤติกรรมโดยเฉพาะของสังคม คือ หมายความว่า 
ในหมู่คนพวก หน่ึงๆ ย่อมมีพฤติกรรมอนัเป็นส่วนรวมของคนหมู่นั้นหรือพวกนั้น เช่น ใน 
ทหาร ตาํรวจ ในหมู่พระสงฆ์ ใน หมู่นกักฎหมาย หรือ หมู่คนจีน หมู่คนองักฤษ ฯลฯ ก็จะมี 
พฤติกรรมโดยเฉพาะของหมู่นั้น ตวัอยา่งเช่น การแสดงความเคารพ หรือการทกัทาย เป็นตน้  
 พฤติกรรมทางสังคม เป็นการแสดงปฏิกิริยาต่อกนัระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (ซ่ึง
ประกอบด้วยความ เก่ียวขอ้งกนัระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือกลุ่มคนต่อกลุ่มคน) ท่ีมีต่อ
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ขนบธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ์ สถาบนั ภาษา ศิลปะ วรรณคดี วิทยาการ และ เทคโนโลยี
ต่างๆ บรรดาส่ิงเหล่า น้ียอ่มมีอิทธิพลต่อการกระทาํ หรือปฏิกิริยาของบุคคลนั้นๆ นัน่คือบุคคล
จะทาํอะไรตามใจชอบไม่ได ้จะตอ้งปรับปรุงบุคลิกภาพของตน หรือ ทาํอะไรให้คลอ้ยไปตาม
แนวทางท่ีสังคมนั้นๆ ยอมรับนบัถือ  
 ดังนั้ น การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ จะต้องพิจารณาถึงสภาวะของสังคม และ 
อิทธิพลของสังคมท่ีมาหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนดว้ย  
2. มารยาททางสังคม  
 มารยาทเป็นคุณลกัษณะประจาํตวัของบุคคล ไดแ้ก่ การสัมมาคารวะ ความสุภาพ อ่อน
นอ้ม ความมี วินยั และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีปรากฏแก่สายตาของผูอ่ื้นนกัธุรกิจท่ีดีนอกจากจะมี
ความสามารถ ในเชิงธุรกิจแลว้ ยงัตอ้งรู้จกัรักษากิริยามารยาท และจะตอ้งรู้จกัการสมาคมกบั
ผูอ่ื้น จึงจะเป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์ เพิ่มความสนใจใหก้บัผูพ้บเห็นจึงนบัไดว้า่เขาผูน้ั้นเป็นนกัธุรกิจ
ท่ีประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจในชีวิตประจาํวนั (การพฒันาบุคลิกภาพ Personality 
Development) 
ความหมายของมารยาท  
 มารยาท หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติ หรือการแสดงวาจา ภาษา ท่าทาง และ
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผูอ่ื้นคนทัว่ๆ ไปจะมีมารยาทดีมากหรือน้อย
ข้ึนอยูก่บัการฝึกอบรม ของแต่ละ ครอบครัว บุคลิกภาพของแต่ละคนจะบอกให้รู้วา่คนคนนั้นมี
ความสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ และมีระเบียบวินัยเพียงใด (การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development) 
3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วส่วนผสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 35-36) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้าหมายซ่ึง ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดไวด้งัน้ี 
 1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน  หรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบด้วย สินคา้บริการความคิด สถานท่ี องค์การบริหารบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมี
อรรถประโยชน์มีมูลค่าในสายตาของลูกคา้จึงมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตวัเงินราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิด
มาถดัจากผลิตภณัฑ์กบัราคา ผลิตภณัฑ์นั้นถา้สูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นกล
ยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง 
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  2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ (Product Value) ในสายตาของผูบ้ริโภคซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่
ผูบ้ริโภคยอมรับในคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์วา่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
  2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 การแข่งขนัของคู่แข่งในท่ีมีอยูใ่นตลาด 
  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 
 3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนํา
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้
ประกอบดว้ย 
การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายซ่ึงประกอบดว้ย 2 
ส่วนดงัน้ี 
  3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางท่ี
ผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธ์ิถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึง
ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึง
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ช่องทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ จึงประกอบดว้ยงานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
   3.2.1. การขนส่ง (Transportation) 
   3.2.2. การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า 
(Warehousing) 
   3.2.3 การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory management) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวขอ้งระหวา่งผูข้ายกบั
ผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสาร อาจใช้พนกังานทาํการขาย 
(Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (No Personal Selling) เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้
4. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารทางการตลาด 
Kotler (2003) เขียนวา่ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดย
บุคคลการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง 
 1. การโฆษณา 
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 การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินของการส่ือสารท่ีไม่ใช่บุคคลเก่ียวกบัสินคา้ 
บริการ องค์การโดยระบุผูส้นับสนุน การจ่ายเงิน คือ การจ่ายเงินซ้ือพื้นท่ีการโฆษณา 
นอกจากนั้นการโฆษณายงัรวมถึงส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ซ่ึงถือเป็นกา
รสส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคล และไม่สามารถรับการโตต้อบ หรือ ตอบสนองโดยทนัทีทนัใด 
 2. การขายโดยบุคคล 
 เป็นการส่ือสารระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรคค์วามชอบสินคา้ ความเช่ือมัน่ในสินคา้ และซ้ือสินคา้ 
 3. การประชาสัมพนัธ์ 
 เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบักลุ่มสารธารณชน หรือชุมชน การ
ประชาสัมพนัธ์เป็นการสร้างภาพพจน์ขององคก์าร (Corporate Image) ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายระยะ
ยาว 
 4. การส่งเสริมการขาย 
 เป็นการกระตุน้ยอดขายภายใน 1 สัปดาห์ ถา้ทาํบ่อยๆ จะทาํให้เสียภาพพจน์ของสินคา้
และบริษทัได ้ การส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การลด แลก แจก แถม หรือ ชิงโชค เป็นตน้ การ
ส่งเสริมการขายมีจุดมุ่งหมายระยะสั้นๆ 
 5. การตลาดทางตรง 
 ใชก้ารติดต่อส่ือสารถึงลูกคา้โดยตรง เพื่อสร้างการตอบสนองจากลูกคา้ เช่น การสั่งซ้ือ
สินคา้ การขอขอ้มูลเพิ่มเติม การเยีย่มร้านคา้ เป็นตน้ รูปแบบของการตลาดทางตรง รวมถึง การ
ขายแบบเผชิญหน้า ไปรษณีย ์ (Direct Mail) Catalog โทรศพัท ์ โฆษณาให้ลูกคา้ตอบสนอง
ทนัที โดยผา่นทีว ีวทิย ุหนงัสือพิมพ ์การตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นิรัติยา ใจเสียง และคณะ (2549) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 62.80) ซ่ึงนกัศึกษาท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ด่ืมเป็นบาง
โอกาส (ร้อยละ 85.50) รองลงมาคือด่ืมเฉพาะวนัหยดุ (ร้อยละ 9.70) นกัศึกษาท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ด่ืมสุราผสม (ร้อยละ 49.90) รองลงมาคือด่ืมสุรา (ร้อยละ 41.20) โดย
นกัศึกษาท่ีด่ืมสุราจะด่ืมประมาณ 7 แกว้ต่อคร้ัง และนกัศึกษาท่ีด่ืมสุราผสมจะด่ืมประมาณ 7 
แก้วต่อคร้ัง ซ่ึงนกัศึกษาท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เสียค่าใช้จ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลแ์ต่ละคร้ังเฉล่ียคนละ 218 บาท 
 นภาภรณ์ เต่งแกว้ (2543) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคสุรา เบียร์ และบุหร่ีของ
นกัศึกษาชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม่พบวา่นกัศึกษาท่ีด่ืมสุรามากท่ีสุดคือกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี (ร้อยละ 80.00) รองลงมาคือกลุ่มคณะสังคมและมนุษยวิทยา และเหตุผลท่ีทาํ
ให้นกัศึกษาไม่ด่ืมเพราะทาํลายสุขภาพ (ร้อยละ 56.50) และทาํให้ส้ินเปลือง (ร้อยละ 43.50) 
และความถ่ีในการด่ืมนาน ๆ คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 80.50) และรองลงมาคือสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 
(ร้อยละ 15.60) ซ่ึงความถ่ีของทั้งสามคณะไม่แตกต่างกนันกั ซ่ึงอาจมาจากรายไดท่ี้ไม่มากนกั 
และโอกาสในการด่ืมเพื่อความสนุกสนาน (ร้อยละ 52.00) รองลงมาคือการด่ืมเม่ือไปเท่ียว
กลางคืน (ร้อยละ 36.3) นอ้ยท่ีสุดคือ  11 การด่ืมหลงัจากสอบเสร็จ (ร้อยละ 11.70) ซ่ึงทั้งสาม
กลุ่มมีโอกาสในการด่ืมเม่ือเท่ียวกลางคืนในดิสโกเธค (ร้อยละ 42.90) รองลงมาคือด่ืมใน
ร้านอาหาร (ร้อยละ 28.60) และด่ืมในหอพกั (ร้อยละ 25.90)  และในการด่ืมสุรานิยมด่ืมสินคา้
ในประเทศมากกวา่เน่ืองจากมีราคาท่ีถูกกวา่ (ร้อยละ 71.40) และนิยมด่ืมสุราต่างประเทศดว้ย
รสนิยมท่ีดีกวา่และรสชาติดีกวา่แมจ้ะมีราคาแพงกวา่ (ร้อยละ 61.90) 
 สุทธิรักษ ์ไชยรักษ ์(2551) พฤติกรรมการด่ืมสุราของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี โดยกล่าวว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่นิยมด่ืมมากสุด เบียร์ คิดเป็นร้อย 27.90 นิยมกินท่ีผบั 
คิดเป็นร้อย 31.30 อายุอยู่ในช่วงช่ืนชอบด่ืมมากท่ีสุดระหว่าง 16-18  ปี คิดเป็นร้อยละ 31.00 
นิยมด่ืมสุรากบัเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 65.70 มกัด่ืมในงานเทศกาลสังสรรค์ร่ืนเริงต่าง ๆคิดเป็น
ร้อยละ 47.70 เหตุผลในการด่ืมสุราส่วนใหญ่คือ เพื่อเขา้สังคม คิดเป็นร้อยละ 16.90 ความถ่ีใน
การด่ืม 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.80 และความช่ืนชอบในรสชาตินกัศึกษาส่วนใหญ่
นั้นรู้สึกเฉยๆเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 33.50  
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 400 คน โดยการเก็บลาํดับชั้น 
(Homogeneous)  แบ่งเป็น 5 กลุ่มคณะใหญ่ วิทยาศาสตร์ – สุขภาพ ,วิศวกรรมศาสตร์ – 
เทคโนโลย,ี มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์, เศรษฐกิจ – ธุรกิจ, ศิลปะ – การออกแบบ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งโครงสร้าง
ของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
 1. ส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ, ชั้นปีการศึกษา, กลุ่มคณะ, รายได,้ ท่ี
พกัอาศยั, บุคคลท่ีอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็น Multiple Choice วิเคราะห์
จาํนวนร้อยละ 
 2. ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซ่ึงประกอบดว้ย, 
ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีชอบด่ืม ,  ความถ่ีในการด่ืม,  วนัในการด่ืม, ช่วงเวลาในการ
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ด่ืม, สถานท่ีท่ีชอบด่ืม, ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการด่ืม  และก็ส่วนย่อยในเร่ืองของความชอบส่วน
บุคคลในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ความชอบในรสชาติของ
แอลกอฮอล์ , แอลกอฮอล์มีส่วนในการสร้างบรรยายกาศ แอลกอฮอล์มีส่วนในการลด
ความเครียด, แอลกอฮอล์มีส่วนในการเพิ่มความกลา้และแอลกอฮอล์มีส่วนในเร่ืองความกลา้ 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น Multiple Choice และ Check List วเิคราะห์จาํนวนร้อยละ 
  3. ส่วนแบบตารางประเมินการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อปัจจยัในการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ระดบั 10 โดยเรียงลาํดบัจาก ระดับท่ี 1 น้อยท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 10 ท่ีค่ามากท่ีสุด ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น scale 
  4. ส่วนแบบตารางประเมินปัจจัยในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าระดบั 10 โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 1 
นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 10 ท่ีค่ามากท่ีสุด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น scale 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400   คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
54.80 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.30 ส่วนใหญ่อยู่ระดบัชั้นปีการศึกษาท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 
31.50 ส่วนในแต่ละคณะมีจาํนวนการสุ่มประชากรตวัอย่างเท่าๆกัน เพราะเป็นการสุ่ม
ประชากรตวัอยา่งแบบลาํดบัชั้น (Homogeneous) โดยคิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่ มีรายได้
ในช่วง 10,000 – 15,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูห่อ คิดเป็นร้อยละ 
70.00 และในการพกัอาศยันั้น ส่วนใหญ่มกัอาศยัอยูค่นเดียว ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38.50 
 2. ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ในการดื่มเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ 
 พบวา่ นกัศึกษาเลือกด่ืมเบียร์มากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 75.00  โดยช่วงวนั เวลาและ
ความถ่ีในการด่ืมนั้น ไม่แน่นอน โดยคิดเป็นร้อยละ 61.50, 52.00 และ 64.00 ตามลาํดบั 
สถานท่ีส่วนใหญ่ท่ีด่ืม Pub and Restaurant โดยคิดเป็นร้อยละ 72.00 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-
500   บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 48.00 นักศึกษาส่วนใหญ่ รู้สึกเฉยกับรสชาติเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 52.00 ในเร่ืองของการสร้างบรรยากาศมีส่วนบา้งเล็กนอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 59.50 ลดความเครียดมีส่วนบางเล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 63.50 เพิ่มความกลา้มีส่วนบา้ง
เล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 46.50 และสุขภาพก็มีส่วนบา้งเล็กนอ้ย โดยคิดเป็นร้อยละ 54.00 
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 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนแบบตรารางประเมินการรับรู้การส่ือทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์  
 จากผลการวิเคราะห์แบบตารางการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดจากแบบสอบถาม
จาํนวน 400 ชุด พบวา่ โฆษณามีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.87 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.02 ในส่วนของ การส่งเสริมการตลาดพบวา่มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.75 
 4. ผลการวเิคราะห์แบบตารางประเมินปัจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ 
 จากผลการวิเคราะห์แบบตารางประเมินปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
พบวา่การเขา้สังคมมีค่ามากท่ีสุด 10 นอ้ยสุดอยูท่ี่ 0 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.72 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.79 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานที่    1 การวิเคราะห์ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ 
ระดบัชั้นการศึกษา คณะ รายได ้ท่ีพกัอาศยั บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั
ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีแตกต่างกนั  โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า T-test ในกรณีตวั
แปรอิสระ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Anova) 
 การวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีความแตกต่างกนัในดา้นเพศ ระดบัชั้นการศึกษา 
คณะ รายได ้ท่ีพกัอาศยั ส่วนบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กล่าวคือ 
 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ โดยเพศชายแตกต่าง
จากเพศหญิง อยา่งมีนยัสาํคญั  
 ระดบัชั้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
โดย ชั้นปี 1 แตกต่างจากชั้นปี 3, 4 และสูงกว่าชั้นปี 4 อย่างมีนยัสําคญั และ ชั้นปี 2 แตกต่าง
จากชั้นปี 3 , 4  และสูงกวา่ชั้นปี 4 อยา่งมีนยัสาํคญั  
 กลุ่มคณะท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ โดย 
กลุ่มคณะ วทิยาศาสตร์ – สุขภาพ แตกต่างจาก กลุ่มคณะ วศิวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยี  อยา่งมี
นัยสําคัญ และ กลุ่มคณะ วิศวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยี แตกต่างจาก มนุษยศาสตร์ – 
สังคมศาสตร์ และ ศิลปะ – การออกแบบ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ โดย รายได้
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีความแตกต่างจาก 10,000 – 15,000  บาท อยา่งมีนยัสาํคญั  
ท่ีพกัอาศยัแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ บา้น แตกต่างจาก
คอนโด อยา่งมีนยัสาํคญั และคอนโด แตกต่างจาก หอ อยา่งมีนยัสาํคญั  
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 สมมติฐานที ่2 การวเิคราะห์การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย โฆษณา 
และ การส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  
 

มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยการรับรู้การส่ือสารทาง
การตลาดทั้ง 2 ตวัมาเขียนเป็น สมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัปัจจยัในการด่ืมเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล ์เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี     
 Y = 3.838 + 0.115 (โฆษณา) + 0.393 (การส่งเสริมการตลาด)  
 ทั้งโฆษณาและการส่งเสริมทางการตลาด เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกล่าวไวว้า่   การรับรู้
การส่ือสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
หมายความวา่ โฆษณาและการรับรู้การส่ือสารทางการตลาด มีส่วนส่งผลต่อปัจจยัการบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาระดบัชั้น
ปริญญาตรีมหาวทิยาลยัรังสิตมีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา คณะ 
รายได้ ท่ีพกั บุคคลท่ีอาศยัอยู่ด้วยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ท่ีแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาพบว่า ลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
ระดบัชั้นปีการศึกษา กลุ่มคณะ รายได ้และ ท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ส่งต่อปัจจยัการบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องนกัศึกษา ส่วนบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อปัจจยั
การบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องนกัศึกษา  
 โดยนกัศึกษาหญิง มหาวิทยาลยัรังสิต มีปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่า
นักศึกษาชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัชั้นการศึกษา ชั้นปี 1 มีในทุกๆ กลุ่มคณะเท่ากัน มี
รายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 – 15,000 บาท อาศยัอยู่ในหอพกัเป็นส่วนใหญ่ และมกัอาศยัอยูค่น

Standardized Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.838 0.404 9.500 0.000

โฆณษา 0.115 0.042 0.129 2.717 0.007

ส่งเสริมการขาย 0.393 0.049 0.383 8.060 0.000

Unstandardized  Coefficients
model t Sig.

a. Dependent Varible : การเขา้สงัคม
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เดียว โดยเลือกด่ืมเบียร์มากท่ีสุด ช่วงวนั เวลาและความถ่ีในการด่ืมนั้นไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ด่ืม
ท่ี Pub and Restaurant ซ่ึงมีการใช้จ่ายคร้ังละประมาณ 301-500 บาท รู้สึกเฉยกบัรสชาติ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การสร้างบรรยากาศมีส่วนบ้างเล็กน้อย การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์มีส่วนช่วยลดความเครียดบา้งเล็กน้อย เพิ่มความกลา้บา้งเล็กน้อย และส่งผลต่อ
สุขภาพบา้งเล็กนอ้ย 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เม่ือพิจารณาพบวา่ 
การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วยโฆษณาและการส่งเสริมการขาย มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ กล่าวคือ การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายมีผลต่อปัจจยัในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ของนกัศึกษามหาลยัรังสิต ยิ่ง
มีการทาํโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดมากเพียงใดก็จะสามารถส่งผลต่อปัจจยัในการ
บริโภคไดม้ากข้ึนเท่านั้น  
 งานวิจยัน้ี มีผลสอดคล้องในด้านสถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์กับ
งานวิจยัของทาง สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ (2551) พฤติกรรมการด่ืมสุราของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี โดยกล่าววา่นกัศึกษาส่วนใหญ่นิยมด่ืมมากสุด เบียร์ คิดเป็นร้อย 27.90 โดย
นกัศึกษารังสิตนิยมด่ืมเบียร์เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อย 75.00 นิยมกินท่ีผบั คิดเป็นร้อย 31.30 
โดยมีความคลา้ยคลึงกนั กบันกัศึกษารังสิต ท่ีนิยมด่ืมท่ี Pub and Restaurant ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
72.00  อายุอยู่ในช่วงช่ืนชอบด่ืมมากท่ีสุดระหว่าง 16-18  ปี ซ่ึงเป็นท่ีช่วงประมาณได้ ใน
ระดบัชั้นปีการศึกษาท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 31.00 โดยนกัศึกษารังสิตท่ีช่ืนชอบด่ืมส่วนใหญ่ อยู่
ระดบัชั้นปีการศึกษาท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 31.50 และความช่ืนชอบในรสชาตินกัศึกษาส่วนใหญ่
นั้นรู้สึกเฉยๆเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 33.50 โดยนกัศึกษารังสิตมีความช่ืนชอบในรสชาติ 
เฉยๆ ในรสชาติเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 52.00 
 และมีความขดัแยง้กบังานวิจยัของ นภาภรณ์ แต่งแกว้ (2534) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการ
บริโภคสุรา เบียร์ และบุหร่ีของนกัศึกษาชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม่พบวา่ สาเหตุผลท่ีทาํให้
นกัศึกษาไม่ด่ืมสุราเพราะทาํลายสุขภาพ ร้อยละ 56.50 มีความขดัแยง้กนัตรงในเร่ืองของ
สุขภาพ เพราะในงานวจิยัน้ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีด่ืมเคร่ืองท่ีมีแอลกอฮอล์เช่ือวา่มีส่วนช่วยเร่ือง
สุขภาพนิดหน่อย แมง้านวิจยัจะมีหัวขอ้ต่างกนัแต่สามารถนาํผลมาแยง้กนัได ้ไม่ด่ืมเพราะทาํ
ร้ายสุขภาพ กบั ด่ืมเพราะมีส่วนช่วยในสุขภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มตวัอย่างไม่ให้ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในบางคร้ัง เน่ืองจาก
แบบสอบถามมีความยาวเกินไป จึงทาํใหเ้สียเวลาในการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม  
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 2. การเก็บสอบถามแมจ้ะมีสุ่มตวัอย่างแบบละดบัชั้นแล้ว (Homogeneous) โดยการ
แบ่งเป็นห้ากลุ่มคณะ แต่ในแต่ละกลุ่มคณะแบบสอบถามไม่ค่อยมีความกระจายตวัเท่าท่ีควร 
จะไปอยู่ตามแต่คณะใดคณะหน่ึงในกลุ่มคณะเป็นส่วนมาก เพราะเน่ืองดว้ยเวลาเรียนและเลิก
เรียนของแต่ละคณะไม่เท่ากัน บวกกับเวลาท่ีจํากัด ทําให้การเก็บแบบสอบถามให้ได้
หลากหลายคณะนั้นทาํไดค้่อนขา้งอยาก เช่น กลุ่มคณะ มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ก็จะไป
หนกัท่ีแบบสอบถามนิเทศศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ เป็นตน้ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรนาํขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฏีหรืองานวิจยัในแง่ของปัจจยัภายนอกภายในท่ีเก่ียวตวั
บุคคลใหม้ากข้ึน เช่น ทศันคติ การเขา้สังคม วฒันธรรม เป็นตน้ เพื่อให้งานวิจยัออกมาสมบูรณ์ 
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์และพฒันาต่อไปได ้
 2. ควรลดประมาณขอ้มูลในแบบสอบถามหรือทาํให้ขอ้มูลกระชบั เพื่อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเก็บแบบสอบถาม เพื่อทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามไม่เกิดความเบ่ือหน่าย
ในการทาํแบบสอบถามท่ียาวเกินไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการซ้ือครีมบ ารุงผวิส าหรับผวิหน้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

THE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMER MOISTURIZER 
FOR THE FACE IN BANGKOK 
วสานารี  ชากระโทก*   พชัรี  กุฎีรัตน์*  

                                          ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
ส่ง ผ ล ต่อก า รตัดสิ นใ จ เ ลื อก ซ้ื อครีม บํา รุง ผิวสํ าห รับ ผิวหน้า หน้าข อง ผู ้บ ริโภค ใ น
กรุงเทพมหานคร (2) และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
การตดัสินใจซ้ือซ้ือครีมบาํรุงผวิสาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้กลุ่มตวัอย่าง 400 คนจาก และ ใช้การสุ่มตวัอย่าง ใช้การสุ่ม
แบบละดบัชั้น  (Homogeneous) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุดตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใชโ้ดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า T – test ค่า F – test แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400  ชุด
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ61.6 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็น ร้อยละ 38.6 ส่วน
ใหญ่เป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.4 และมี
รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.9 
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างส่งผลต่อการซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้าของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน มีความแตกต่างกนัใน 3 ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ และรายได้ท่ีส่งผลต่อการซ้ือครีม ยกเวน้ในเร่ืองของ อาชีพและ
ระดบัการศึกษาท่ีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือครีมบาํรุงผิว
สําหรับผิวหน้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือครีม
บาํรุงผิวสําหรับผิวหน้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  มีค่านยัสําคญัทางสถิติตํ่ากว่า 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม พบวา่ มี3ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix 
หรือ 4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือครีมบาํรุงผวิสาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ครีมบาํรุงผวิสาํหรับผวิหนา้ 

ABSTRACT 

 This research has objective to study (1) Different demography have effect to decide 
to purchase facial cream of consumer in Bangkok that different. (2) Relation between 
marketing mix (P4’s) and decision to purchase facial cream of consumer in Bangkok. From 
the sample (Homogeneous) size 400 consumers who use facial cream and data consist of 
percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and MRA. Research result were as follow 
: 
 The result of study showed that the majority of consumers are female at 61.6 percent 
and male at 38.4 percent. Age around 20-29 year old at 38.6 percent. They are students, 
mostly at 87 percent. Majority are bachelor degree at 58.4 percent and monthly income about 
less than 10,000 baht at 33.9 percent. 
 The result of research, Hypothesis (1) Different demography who include sex, age 
and monthly income have effect to decide to purchase facial cream of consumer in Bangkok 
that different. However, occupation and level of education that have difference cannot affect 
to decide to purchase facial cream of consumer in Bangkok that different. Hypothesis (2) 
Marketing mix (P4’s) which include product, price place and promotion. There is only price 
that can make relation to decide to purchase facial cream of consumer in Bangkok. Product, 
place and promotion don’t associate with purchase facial cream of consumer in Bangkok. 
KEYWORDS : MARKETING MIX, MOISTURIZER FOR THE FACE 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคทั้งหญิงและชายต่างให้ความสนใจกบัเร่ืองการบาํรุงและการดูแล
ผิวหน้า เพื่อความสวยงาม อ่อนกว่าวยั และชะลอความแก่ ปัจจุบนัผูช้ายเร่ิมมีความคิดท่ี
เปล่ียนไป เพราะหากผวิหนา้ดูดีสดใส ยอ่มเกิดแรงดึงดูดจากผูค้นรอบขา้ง โอกาสต่างๆในชีวิต
ก็จะเข้ามาเพราะในปัจจุบนัมีงานหลายประเภทท่ีต้องอาศยัภาพลักษณ์ท่ีดีส่งผลให้สินค้า
ประเภทบาํรุงผิวหน้า ได้แก่ ครีมบาํรุงผิวหน้า สําหรับทาํความสะอาด และสําหรับป้องกัน
แสงแดด ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก อาจจะเปรียบเสมือนไดว้า่เป็นเคร่ืองสําอางเป็นส่วน
หน่ึงในชีวติประจาํวนัของผูห้ญิงและผูช้าย 
 คนไทยมีค่านิยมเก่ียวกับความสวยความงามโดยมองจากการมีรูปร่างหน้าตาท่ีดี 
ท่าทางกิริยามารยาทท่ีดี ผิวพรรณท่ีแลดูสะอาดเกล้ียงเกลา การท่ีผูห้ญิงมีหน้าตา ผิวพรรณท่ี
งดงามน้ี นบัเป็นหน่ึงใน 5 ประการ ของเบญจกลัยาณีดว้ย เม่ือความสวยงามของหญิงสาวตอ้ง
อาศยัความจาํเป็นดงักล่าว การแสวงหาวธีิการรักษาดูแลคนเอง จึงเป็นเร่ืองสําคญัและการทาํให้
ตนเองดูดียิ่งข้ึน จึงกลายเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นสําหรับผูห้ญิง โดยส่ิงท่ีนาํมาให้เพื่อความสวยงาม
และบุคลิกภาพลกัษณะของผูใ้ช ้ เรียกวา่ เคร่ืองสาํอาง (เรณู โคตรจรัส,2549) 
 “ความสวย” เป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงทุกคนต่างปรารถนาท่ีจะมี เพราะความสวยเปรียบเสมือน
ด่านแรกท่ีจะปรากฏต่อสายตาของผูพ้บเห็น จ้ึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะเห็นวา่ผูห้ญิงพยายามจะทาํ
ให้ตวัเองสวยสมยันิยม เป็นทุกยุคทุกสมยัไป ไม่ว่าการฝึกฝน พฒันาดูแลตวัเองให้มีความ
สวยงามจะยากลาํบาก เหน็ดเหน่ือยแค่ไหน หรือไม่ว่าจะตอ้งลงทุน ลงแรงเสียค่าใช้จ่ายมาก
เพียงใดก็ตาม ผูห้ญิงจะมีความพยายามและความสามารถในการดูแลตนเองให้สวยงามไดแ้มว้า่
ความสวยงามอาจจะไม่ใช่ทั้ งหมดของชีวิตผูห้ญิง แต่ผูห้ญิงใดท่ีมีความงามเป็นคุณทรัพย ์
หมายถึง ผูห้ญิงท่ีมีรูปร่างหนา้ตาสวย ถือเป็นความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอยา่งยิ่งสําหรับชีวิต
ผูห้ญิง และความสวยงามยงัเป็นท่ีมีของความมัน่ใจตวัเองอีกด้วย ดงันั้นจึงจาํเป้นอย่างยิ่งท่ี
ผูห้ญิงจะตอ้งใหเ้วลากบัการดูแลเอาใจใส่ในรูปร่างหนา้ตาของตวัเองเป็นพิเศษ ข้ึนช่ือวา่ผูห้ญิง
จะหน้าตาดีหรือไม่ถ้าได้อยู่ใกล้เคร่ืองประทินโฉมต่างๆย่อมอดไม่ได้ท่ีจะต้องหยิบจบัส่ิง
เหล่าน้ีมาปรุงแต่งเพื่อใหต้วัเองเกิดความสวยงามมากยิ่งข้ึน ไม่วา่จะยุคสมยัใดก็ตามผูห้ญิงยอ่ม
ปรารถนาท่ีจะมีความงามเป็นคุณสมบติัติดตวัด้วยกนัทั้งส้ิน และยิ่งในปัจจุบนัมีเทคโนโลยี
มากมายท่ีจะช่วยเสริมความงามแก่ผูห้ญิง ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัศลัยกรรมตกแต่งความงาม 
เคร่ืองประทินโฉมต่างๆ ก็ล้วนมีการพฒันาวิวฒันาการใหม่ข้ึนมาเป็นเคร่ืองสําอาง เพื่อช่วย
ตกแต่งและเสริมความงามใหแ้ก่ผูห้ญิงไดดู้ดียิง่ข้ึน 
 แมว้า่เคร่ืองสําอางจะไม่จดัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ต่ก็ไม่มีใคร
ปฏิเสธได้ว่าเคร่ืองสําอางเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีเสริมสร้างความสุขในชีวิตให้แก่ผูห้ญิง



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1063 

 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงันั้นเคร่ืองสําอางจึงเรียกได้ว่าเป็นปัจจยัเสริมท่ีมีความจาํเป็นต่อ
ผูห้ญิงช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพอีกดว้ย ในปัจจุบนัจะเห็นไดช้ดัวา่ เคร่ืองสําอางเขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคนในวยัทาํงาน หรือวยัรุ่นในวยั
ทาํงานจะเลือกใชเ้คร่ืองสาํอางเพื่อเสริมสร้างความสวยงามเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
น่าเช่ือถือใหแ้ก่ตนเองสาํหรับวนัรุ่นจุดประสงคใ์นการใชเ้คร่ืองสําอางไม่เพียงแต่จะเสริมความ
งามให้แก่ตนเองแต่วนัรุ่นยงัเลือกใช้เคร่ืองสําอางเพื่อความมัน่ใจของตนเองให้มากข้ึนเพราะ
วยัรุ่นส่วนใหญ่ต่างก็ตอ้งการความเป็นท่ียอมรับจากสังคมรอบขา้งและดึงดูดเพศตรงขา้ม 
 ในปัจจุบนัเคร่ืองสําอางเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจาํวนั ยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์
เช่นน้ี ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆก็มีมากยิง่ข้ึนการผลิตเคร่ืองสาํอางจึงไดถู้กพฒันา
ไดดี้ยิง่ข้ึนตามไปดว้ย ธุรกิจต่างมีการผลิตและพฒันาเคร่ืองสําอางเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของสังคมท่ีต้องการใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเน่ืองจาก
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิง จึงทาํใหเ้คร่ืองสาํอางมรการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งวฒันธรรมและค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาก็มีส่วนทาํ
ให้การเลือกใช้เคร่ืองสําอางเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความตอ้งการการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางมาก
นกั เพราะเคร่ืองสาํอางเป็นสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศทุก
วยัข้ึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริโภคเคร่ืองสาํอางนั้นมีวตัถุประสงคใ์ดในการการเลือกบริโภค เคร่ืองสําอาง
นั้นจดัไดว้่ามีความหลากหลายทั้งในดา้นของรูปแบบ สามารถหาซ้ือไดง่้ายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้หลายราย ท่ีเป็นอยา่งน้ีก็เพราะเคร่ืองสําอางเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการอยู่ตลอดเวลานัน่เอง ในการเลือกใช้เคร่ืองสําอางควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมกบั
ตนเองเป็นสําคญั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายจากการเลือกบริโภค ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงควร
เลือกใชเ้คร่ืองสาํอางท่ีมีความปลอดภยัและถูกตอ้งกบัสภาพผวิของตน(เรณู โคตรจรัส, 2549) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าการเลือกซ้ือสินคา้ครีม
บาํรุงผิวหน้านั้ นข้ึนอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างเพื่อจะได้เป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจ
เคร่ืองสาํอางไทยในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือครีม 
บาํรุงผวิสาํหรับผวิหนา้หนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ
ซ้ือครีมบาํรุงผวิสาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครสมมติฐานการวจิยั 
สมมติฐานของการวจัิย 
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 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบาํรุงผิว
สาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิว
สาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการมุ่งการศึกษาพฤติกรรมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับ
ผิวหนา้หน้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีจดัจาํหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อสินคา้โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการซ้ือครีมบ ารุงผวิ
ส าหรับผวิหน้าของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
 

การตดัสินใจ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(Place) 
- ผลิตภณัฑ ์(Product) 
- การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคและปัจจยั
ต่างๆ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบํา รุงผิวสําหรับผิวหน้าของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปเป็นแนวทางการปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์ และนําไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาดา้นธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ ในท่ีน้ีหมายถึง บุคคล
อาย ุ20-35 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ทุกส่ิงท่ีนักการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพื่อ
เรียกร้องความสนใจ เพื่อการไดก้รรมสิทธ์ิ หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภค  ซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดได ้
 3. ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้า หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํข้ึนมาเพื่อดูแลผิวหน้าโดยเฉพาะ 
เช่น สมูทอี (smoot-e) นีเวยี (nevea) กานิเย ่(garnier) เป็นตน้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎทีางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหาร
การตลาด การจะทาใหก้ารดาเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดก้็ข้ึนอยูก่บัการปรับปรุง 
และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทาง
การตลาดนั้นถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4P’s โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีนาเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ ความ
ตอ้งการเป็นเจา้ของ การใช้บริการ หรือการบริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการหรือความจาเป็นของผูซ้ื้อให้ไดรั้บความพอใจ ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย คุณสมบติัท่ี
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สัมผสัได้ (Tangible product) และสัมผสัไม่ได้ (Intangible product) ประกอบด้วยวตัถุท่ีมี
รูปร่าง บริการ บุคคล สถานท่ี องคก์ร และความคิด 
1. แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีสามารถนาเสนอออกสู่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ 
ความตอ้งการเป็นเจา้ของ การใชบ้ริการหรือการบริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอาจจะตอบสนองความจา
เป็นและความตอ้งการของผูซ้ื้อให้ไดรั้บความพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงของท่ีมีรูปร่าง บริการ 
บุคคล สถานท่ี องคก์รและความคิด 
 การจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑ์ตามความทนทาน และความเป็นรูปธรรม กล่าวคือ 
การใชง้านและตามลกัษณะรูปธรรมท่ีสัมผสัได ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.1 สินคา้ไม่ทนทาน (Nondurable goods) เป็นสินคา้ท่ีมีรูปธรรมจบัตอ้งไดมี้อายุการ
ใชง้านสั้น โดยปกติจะบริโภคเพียงคร้ังเดียวหรือไม่ก่ีคร้ัง เช่น เบียร์และสบู่ สินคา้เหล่าน้ีถูกใช้
ไปอย่างรวดเร็วและซ้ือบ่อย กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม คือ จดัจาหน่ายอย่างทัว่ถึงหลายสถานท่ีเพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการซ้ือ คิดกาไรเพียงเล็กน้อย และโฆษณาอย่างหนกัเพื่อจูงใจให้เกิดการ
ทดลองใชแ้ละสร้างความชอบพอ 
 1.2 สินคา้ทนทาน (Durable goods) เป็นสินคา้ท่ีมีรูปธรรมจบัตอ้งไดมี้อายุการใชง้าน
นาน เน้นการขายโดยบุคคลและการบริการ ได้กาไรสูงกว่า และตอ้งการการรับประกนัจาก
ผูข้ายมากข้ึน 
 1.3 การบริการ (Service) เป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจบัต้องไม่ได้ แบ่งแยกไม่ได้ ไม่
แน่นอนและไม่สามารถเก็บไวไ้ด้ เป็นผลให้การบริการตอ้งการการควบคุมคุณภาพ ความ
น่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการและความสามารถในการปรับเปล่ียนการใหบ้ริการอยา่งมาก 
2. แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ 
 ตราสินคา้ หมายถึง การรู้จกัช่ือตราสินคา้ของลูกคา้มีผลเชิงบวกต่อการตอบสนองต่อ
ผลิตภณัฑ์หรือการบริการแตกต่างกนั ค่าตราสินคา้เป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้แสดงความชอบ
ผลิตภณัฑห์น่ึงมากกวา่อีกผลิตภณัฑห์น่ึงทั้งท่ีเหมือนกนัทุกประการตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ี
มีความสลบัซบัซอ้น สามารถส่ือความหมายได ้6 ระดบั ดงัน้ี 
 2.1 คุณสมบติั (Attributes) ตราสินคา้ทาให้นึกถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีแน่ชดั
ของผลิตภณัฑ ์
 2.2 คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบติัตอ้งแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ตามหน้าท่ี
และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ 
 2.3 คุณค่า (Values) ตราสินคา้บอกบางอยา่งเก่ียวกบัคุณค่าของผูผ้ลิต 
 2.4 วฒันธรรม (Culture) ตราสินคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรม 
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 2.5 บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคา้บ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของสินคา้ 
 2.6 ผูใ้ช ้(User) ตราสินคา้ช้ีใหเ้ห็นถึงประเภทของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์
3. แนวคิดเก่ียวกบัการบรรจุภณัฑ ์
 การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) เป็นกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและการผลิต
ภาชนะท่ีใชบ้รรจุ หรือห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์แบ่งตามการใชว้สัดุเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ชั้น
แรก บรรจุภณัฑช์ั้นท่ีสอง และบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและการจดัการการบริการ 
 การบริการ (Service) หมายถึง การกระทาหรือการปฏิบติัซ่ึงฝ่ายหน่ึงนาเสนอต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง เป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปลกัษณ์หรือตวัตนจึงไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของในส่ิงใด 
ๆ การผลิตบริการอาจผกูติดหรือไม่ผกูติดกบัสินคา้ก็ได ้
 ราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้ หรือบริการท่ีสามารถวดัได ้ในรูปตวัเงินหรือเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งจ่ายสาหรับการไดม้าซ่ึงบางส่ิง โดยการกาํหนดราคาสินคา้ท่ีจะนาออกจาหน่ายจะพิจารณา
ในแง่ของจิตวทิยาเก่ียวกบัราคาหรือนโยบายการกาํหนดราคาต่างๆ 
 มูลค่า (Value) หมายถึง การวดัใจเชิงปริมาณของมูลค่าผลิตภณัฑ์ เพื่อทาให้ผูบ้ริโภค
เกิดความพึงพอใจ ประทบัใจ และจูงใจจนทาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึน 
 อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีเอ้ืออานวยผลประโยชน์ 
ตั้ งแต่รูปร่างลักษณะของสินค้าสวยถูกใจ การซ้ือสินค้าได้ตามฤดูการ การหาซ้ือสินค้าได้
สะดวกรวดเร็ว การซ้ือสินคา้มาเป็นเจา้ของได้การตั้งราคาจึงจาเป็น ตอ้งพิจารณาทาให้เกิด
อรรถประโยชน์ในตวัผลิตภณัฑ์ให้ดีท่ีสุด เพราะเหมือนกบัการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
ให้สูงข้ึนในสายตาของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคประทบัใจ เร่ืองราคาก็เหมาะสมทั้งส้ินไม่วา่ถูก
หรือแพง 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาหน่าย
จึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) 
หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่อง
ทางการจดัจาหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 2. การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้
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ทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคา้จึงประกอบไปดว้ยงานท่ีสาคญัคือ การขนส่ง การเก็บรักษา
สินคา้หรือการคลงัสินคา้ และการบริหารสินคา้คงเหลือ 
 การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจเป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย และ
การขายโดยไม่ใช้พนกังานขาย ซ่ึงประกอบดว้ยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว 
และการประชาสัมพนัธ์ 
 1. การโฆษณา (Advertising) เป็นการนาเสนอต่อสาธารณชน (Public presentation) 
ดว้ยความเป็นสาธารณะของการโฆษณาจึงเหมาะสมท่ีจะนาเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และ
ขอ้เสนอท่ีเป็นมาตรฐาน 
 2. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เพื่อส่ือสาร (Communication) ดึงความ
สนใจผูบ้ริโภคเขา้สู่ตวัสินคา้จูงใจ (Incentive) มอบสิทธิพิเศษ ส่ิงจูงใจ ซ่ึงมีคุณค่าต่อผูบ้ริโภค 
และเชิญชวน (Invitation) เป็นการเชิญชวนใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ทนัที 
 3. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Public relation and publicity) คุณลกัษณะเด่น
ของการให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือ (High credibility) เร่ืองราวท่ีนาเสนอเป็นข่าว หรือบทความมีความน่าเช่ือถือ
มากกวา่ช้ินงานโฆษณา ความสามารถในการเจาะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ (Ability to catch buyers off 
guard) การประชาสัมพนัธ์สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่สนใจโฆษณา และการสร้างเป็น
เร่ืองราว (Dramatization) การประชาสัมพนัธ์มีศกัยภาพท่ีจะสร้างเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบับริษทั
หรือสินคา้ได ้
 4. การใช้พนกังานขาย (Personal selling) การใชพ้นกังานขายเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึง
ซ่ึงจะไดผ้ลดี เม่ือผูบ้ริโภคอยู่ในขั้นสุดทา้ยของกระบวนการตดัใจซ้ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
สร้างความชอบ การโนม้นา้ว และการตดัสินใจซ้ือ 
 5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) มีหลากหลายรูปแบบเช่น จดหมายตรง 
(Direct mail) การตลาดทางโทรศพัท์ (Tele marketing) การตลาดทางอินเตอร์เน็ต (Internet 
marketing) คุณลักษณะท่ีแตกต่าง 4 ประการของการตลาดทางตรง ได้แก่ ไม่มีความเป็น
สาธารณะ (Nonpublic) เน่ืองจากข่าวสารถูกส่งโดยตรงไปยงับุคคลท่ีเจาะจง เป็นการออกแบบ
เฉพาะตวั (Customized) ข่าวสารจดัเตรียมไวเ้ฉพาะตวับุคคลท่ีจดัส่งไปใหเ้ท่านั้น ทนัสมยั (Up-
to-date) ข่าวสารถูกจดัเตรียมอย่างรวดเร็วทนัสมยัเสมอ และส่ือสารสองทาง (Interactive) 
ข่าวสารสามารถแลกเปล่ียนกนัไดข้ึ้นอยู่กบัการตอบสนองของบุคคล จึงเป็นการส่ือสารสอง
ทาง 
 ส่วนผสมของปัจจยัสําคญัทั้ง 4 ประการน้ี เป็นปัจจยัท่ีควบคุมได้ และยงัมีปัจจยัท่ี
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ควบคุมไม่ได้ทางการตลาดอีกหลายอย่าง ท่ีอาจส่งผลต่อการจาหน่ายสินค้า อาทิ สภาวะ
แวดลอ้มทางวฒันธรรมและสังคม เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง หรือสภาวะ
แวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น รายไดป้ระชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค เป็น
ต้น ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดล้วนมีจุดมุ่งหมายอนัเดียวกัน คือ เป้าหมายทาง
การตลาด ซ่ึงหมายถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 การตดัสินใจ (Decision making) มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไว ้ดงัน้ี ศิริพร พงศศ์รี
โรจน์ ,2540 :187 กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวนิิจฉยัสั่งการ หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองด
เวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ 
ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉัยสั่งการสรุปไดว้่าการตดัสินใจ 
(Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆ ทางเลือก
ท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์การ การตดัสินใจเป็นส่ิงสําคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบ
ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน 
และการควบคุมการตดัสินใจ 
ทฤษฎเีกีย่วข้องและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 อริศรา เกิดขนัหมาก (2556) วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระคือ เพื่อศึกษา
ความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
ส่งผลต่อความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต, เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดกบัความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล , เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
กับความไว้วางใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย การ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย รวมทั้งการทาทดสอบสมมติฐานในการวิจยัโดยการทดสอบ 
Anova และใชค้่าสัมประสิทธ์ิ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) ในการหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม จากการศึกษาได้พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล
ต่อความไวว้างใจของ 
 ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน ยกเวน้ด้านอายุท่ีแตกต่างกันเท่านั้ นท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1070 

 

ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
แตกต่างกนั จากการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) พบว่าส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ บุคคล และกระบวนการ ท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของ
ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
แตกต่างกัน ยกเวน้ด้านราคาช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้าง
คุณภาพ ท่ีแตกต่างกันเท่านั้ นท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) 
จากการศึกษาไดพ้บวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดี
ต่อสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอาง
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 อรอนงค ์สกุลอมรบดี (2554)  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบันักศึกษาเพศหญิงท่ีกาํลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยไม่จาํกดัระดบัการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่รวมจาํนวน 385 ราย 
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2553 รวมประมาณ 2 เดือนผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี ร้อยละ 28.05 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-
15,000 บาท ร้อยละ 32.21 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 3 คน ร้อยละ 53.51 มีตวัเอง
เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ร้อยละ 61.56 นิยมใชเ้คร่ืองสําอางเพื่อการแต่งแตม้
สีสันบนใบหนา้มากท่ีสุด ร้อยละ 74.29 และมีความช่ืนชอบตราสินคา้ของเคร่ืองสําอางท่ีนาํเขา้
จากต่างประเทศมากเป็นพิเศษ ร้อยละ 84.16กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดโดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัสูง
กว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด ยกเวน้ ปัจจยัด้านคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นราคา ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากวา่มากท่ีสุด ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่
ในระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด ยกเวน้ ปัจจยัด้านการวางจาํหน่ายตามเคาน์เตอร์ใน
ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ และการเปิดให้บริการศูนยจ์าํหน่าย ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ทุกปัจจยัอยู่ในระดับสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุดและให้ความสําคัญ
เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางโดยรวมอยู่ในระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด 
ยกเวน้ ความจาํเป็นและความตอ้งการใชเ้คร่ืองสาํอาง ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จาํนวนประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหนา้
ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 4  ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจากท่ี 1 นอ้ยท่ีสุดจนไปถึงระดบัท่ี 10 มาก
ท่ีสุด 
 ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเ ก่ียวกับการตัดสินใจ ซ่ึ ง เ ป็นแบบสอบถามซ่ึง เ ป็น
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบัโดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 1 
นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลขอผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 ชุดพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ61.6 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 38.4 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็น ร้อยละ 38.6 เป็นนกัศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.4 และมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 33.9 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จากผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ผลิตภณัฑ์(product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 2.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.49 ละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานม่ีค่าเท่ากบั 1.28 ราคามีค่าสูงสุด
เท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.52 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย(place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
7.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.52  การส่งเสริมการตลาด(promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.41และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.37 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1072 

 

 3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวส าหรับผิวหน้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
 จากผลการวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหนา้ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้าของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครมีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.17 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.26 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.39 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานที่   1  การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ 
ระดบัชั้นการศึกษา คณะ รายได ้ท่ีพกัอาศยั บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือ
ครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ
วเิคราะห์ค่า T-test ในกรณีตวัแปรอิสระ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆสรุปไดด้งัน้ี  
 เพศ อายุ และรายได ้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผล
การซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในทางตรงกนัขา้ม พบว่า 
ทางดา้นอาชีพและระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้า
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 สมมติฐานที ่2 การวเิคราะห์การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย โฆษณา 
และ การส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 
*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วน
ประสม

การตลาด 

Unstandardized Coefficients t Sig 
B Std.Error 

(Constant) 2.095 0.364 5.756 0.000 
Product 0.231 0.058 3.998 0.000 
Price -0.039 0.053 -0.736 0.462 
Place 0.338 0.045 7.513 0.000 
Promotion 0.181 0.061 2.947 0.003 

R= 0.612  R = 0.374  S.E.E = 1.10529  F = 59.677  Sig = 0.000 
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 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยการรับรู้การส่ือสารทาง
การตลาดทั้ง 2 ตวัมาเขียนเป็น สมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือครีมบาํรุงผวิสาํหรับผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เขียน
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
 Y = 2.095+0.231(Product) + (-0.039)(Price) + 0.338(Place) + 0.181(Promotion) 
 จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s)  ใน 
ด้า นรา ค า มีค วา มสั ม พันธ์ ต่อก า ร ซ้ือค รีมบํา รุ งผิวสํ าห รับผิวหน้า ข องผู ้บ ริโภค ใ น
กรุงเทพมหานคร มีค่านยัสําคญัทางสถิติตํ่ากว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม 
พบวา่ มีเฉพาะปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือครีมบาํรุง
ผวิสาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับ
ผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ  (2) อายุ (3)  
อาชีพ (4) ระดบัการศึกษา (5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test  (Anova) สําหรับตวัแปรตน้ในดา้นประชากรศาสตร์ และใชก้ารคาํนาน 
Regression สาํหรับตวัแปรตน้ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด  (4P) 

จากผลการศึกษาพบว่า เพศชายและหญิง มีผลต่อการซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้า
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิจยัทางจิตวิทยาผูห้ญิง
กบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ทั้งในเร่ืองความคิดค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
วฒันธรรม และสังคมกาํหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญิงมกัจะเป็น
คนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือเจา้อารมณ์ โอนอ่อน ผอ่นตาม และเป็นแม่บา้นแม่เรือน และยงัพบ
อีกว่าผูห้ญิงจะถูกชกัจูงไดง่้ายกว่าผูช้าย ส่วนพฤติกรรมเปิดรับส่ือมวลชน เพศหญิงมกัจะใช้
เวลาในการดูโทรทศัน์ และฟังวิทยุ มากกว่าเพศชาย โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะเพศชาย
นิยมอ่านหนงัสือพิมพม์ากกว่า แต่ทั้งน้ีทั้งเพศชายและเพศหญิง ก็อาจมีการตดัสินใจซ้ือครีม
บาํรุงผิวสําหรับผิวกน้า เพื่อท่ีจะใช้ในการดูแลตวัเองไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหนัมาสนใจสุขภาพความงามมากข้ึน ไม่ใช่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้น 
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 อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหนา้ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาให้คนมี
ความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วคนท่ีมีอายุน้อยมักจะมี
ความคิดแบบเสรีนิยม ยดึถืออุดมการณ์ ใจร้อนมากกวา่คนท่ีมีอายุ มีความระวงั และมีมุมมองท่ี
แตกต่างมากกว่าคนอายุน้อย แต่ในปัจจุบนั กระแสการดูแลตวัเอง และการรักสวยรักงามนั้น
เกิดข้ึนกับคนในทุกวยั ดังนั้ น อายุจึงมีผลต่อการการซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้าของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ การซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับ
ผิวหน้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก ระดบั
การศึกษาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทาํให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองการเรียนรู้ ความคิด และ
ความสามารถ โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงยอ่มผา่น การเรียนรู้มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ จึงน่าจะ
เป็นผูท่ี้เช่ือในความสามารถของตนเองใน การเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถปฏิบติังาน
ไดดี้ แต่ไม่วา่จะจบการศึกษาระดบัใด ก็พบวา่ แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการใส่ใจดูแลผิว
มากยิ่งข้ึน ทาํให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค และการซ้ือครีมบาํรุงผิว
สาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกนั 

อาชีพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ การซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้าของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากทุกอาชีพลว้นมีความตอ้งการ
ใส่ใจดูแลผิวไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหนัมาสนใจ
สุขภาพความงามมากข้ึน ดงันั้น อาชีพ จึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชสําอางในร้านวตัสัน
เขตกรุงเทพมหานคร 

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการการซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้าของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก รายไดต่้อเดือนของ
ผูบ้ริโภค ยอ่มสัมพนัธ์กนักบัราคาของสินคา้ โดยราคาเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีความสําคญัผูบ้ริโภค
จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการกบัราคาถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภค
ก็จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสินคา้ในร้านวตัสันมีทั้งราคาถูกจนถึงราคาแพง ดงันั้น รายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกัน จึงมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหน้าของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด มี
ค วา ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า รตัด สิ น ก า ร ซ้ื อค รีม บํา รุ ง ผิวสํ า ห รับ ผิวหน้ า ข อง ผู ้บ ริโภค ใ น
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ในดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือครีมบาํรุงผิว
สาํหรับผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีค่านยัสําคญัทางสถิติตํ่ากวา่ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ควรทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นแต่ละภาคของประเทศไทย
ดว้ย เพื่อใหท้ราบผลการวจิยัท่ีมีขอบเขตกวา้งยิง่ข้ึน 
 2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับ
ผิวหน้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแต่ละตวัท่ีทาํให้เกิดการ
เลือกซ้ือครีมบาํรุงผิวสําหรับผิวหน้า เช่น เพศกับการเลือกตราสินค้า เป็นต้น ดงันั้นหากมี
ผูส้นใจจะศึกษาในหัวขอ้ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า 
งานวจิยัเล่มน้ีสามารถนาํมาประกอบในการศึกษาการวจิยัได ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อ 
ร้านกาแฟทอยส์คัพ 

THE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF THE 
CLIENTS AT THE TOY’S CUP COFFEE 

อาํพล  ชมภูนุช *   ณิชาดา  ปัญญะสังข์*  
                                          ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่าง ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
การตลาด (4P’s) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั 
ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบสะดวก จาก
กลุ่มตวัอยา่ง 200 ชุด โดยมุ่งไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟทอยส์คพั จาํนวน 200 
คน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และการประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ช่วยในการประมวลผลโดยใช้สถิติ การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศ
ชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28 มีอายเุฉล่ียระหวา่ง 18-22 ปี คิด
เป็น ร้อยละ 69 มีอาชีพเป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87 มีศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
74 เป็นนกัศึกษามหาลยัรังสิต คิดเป็นร้อยละ 76.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.5 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ 
(2) อายุ (3) อาชีพ (4) ระดบัการศึกษา (5) เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต (6) ระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟทอยส์คพัท่ี
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานดงักล่าว 
 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาด(marketing mix หรือ 4P’s)  ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคาและดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์
คพั มีค่านยัสาํคญัทางสถิติตํ่ากวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม พบวา่ มีเฉพาะ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั กล่าวคือ ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
ค าส าคัญ : ร้านกาแฟทอยส์คพั, ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 

 This research has objective to study (1) Different demography affect to consumer’s 
satisfaction of Toy’s Cup coffee that is different. (2) Relation between marketing mix (P4’s) 
and consumer’s satisfaction of Toy’s Cup coffee. From the sample size 200 customer who 
used to receive service of Toy’s Cup and data consist of percentage, mean, standard 
deviation, T-test, F-test and MRA. Research result were as follow 

The result of study showed that the majority of consumers are female at 72 percent 
and male at 28 percent. Age around 18-22 year old at 69 percent. They are students, mostly at 
87 percent. Majority are bachelor degree at 74 percent. Many people are students of Rangsit 
university at 76.5 percent and monthly income about 10,000-20,000 baht at 44.5 percent. 
 The result of research, Hypothesis (1) Different demography who include sex, age, 
occupation, level of education, University, month income have no effect to consumer’s 
satisfaction of Toy’s Cup coffee that is different. Hypothesis (2) Marketing mix (P4’s) which 
include product, price and place relate to consumer’s satisfaction of Toy’s Cup coffee except 
promotion which has no relation with consumer’s satisfaction of Toy’s Cup coffee.   
KEYWORDS : TOY’S CUP COFFEE, SATISFACTION 
 
บทน า 
 ปัจจุบนักาแฟเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจท่ีกาํลงัมีบทบาทสําคญั และเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทย
รู้จกัมานาน และนอ้ยคนท่ีจะปฏิเสธ กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติเฉพาะตวั มีความเขม้ขน้และ
ความหอมในตัวเอง กาแฟเป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมซ่ึงอยู่ในรูปร้อนและเย็นได้ดังนั้น จึงเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถดบัความกระหายไดค้นไทยนิยมด่ืมกาแฟกนัมากข้ึนธุรกิจร้านกาแฟมีการ
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แข่งขนัสูงข้ึน โดยสังเกตไดจ้ากร้านขายกาแฟท่ีเปิดข้ึนมาอยา่งมากมาย มีทั้งกิจการของคนไทย
และชาวต่างชาติท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ในปัจจุบนัธุรกิจการเปิดร้านกาแฟมีการขยายตวัมากข้ึน 
ไม่วา่จะเป็นแบบเรียบ หรือเนน้ขายผลิตภณัฑ์เนน้การขายรูปลกัษณ์ทุกวนัน้ีกระแสความนิยม
กาแฟยงัพุ่งข้ึนสูง ตลาดกาแฟมีการปรับโฉมใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจาํวนัได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์กาแฟ
สาํเร็จรูป กาแฟกระป๋อง และร้านกาแฟสดท่ีอยูใ่นรูปของแบรนดไ์ทยและต่างประเทศ แต่ความ
นิยมในการบริโภคกาแฟยงัถือเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
โดยสังเกตไดจ้ากค่านิยมในการเลือกซ้ือกาแฟจากร้านท่ีจาํหน่ายและปริมาณการด่ืม เน่ืองจาก
กาแฟไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีให้โทษเหมือนกับการด่ืมสุรา หรือมีประโยชน์
เช่นเดียวกบัการด่ืมนม ดงันั้น โทษและประโยชน์ของการด่ืมกาแฟจึงมีภาวะกํ้ าก่ึงเหมือนกบั
การด่ืมชา ดงันั้น จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกว่าบางคนด่ืมทุกกวนั วนัละหลายๆ แกว้ ดงันั้น กาแฟจึง
เขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนกัศึกษา หนุ่มสาววยั
ทาํงานและกลุ่มนักธุรกิจ จึงทาํให้กิจการร้านกาแฟเกิดข้ึนมากมายและมีแนวโน้มขยายตวั
เพิ่มข้ึน ทาํใหเ้กิดสภาวะการแข่งขนักนัสูงข้ึนเร่ือยๆ (อภิญญา ศกัยาภินนัท,์ 2548)  

จากสถานการณ์การเติบโตย่างรวดเร็วของธุรกิจกาแฟสด จนเกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน
และเปล่ียนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้านของสินค้าและบริการ มีการพิถีพิถันในเร่ืองของ
กรรมวิธีการชงกาแฟให้ไดม้าตรฐาน และจดัให้มีบริการเสริมต่าง ๆ ภายในร้าน เพื่อเป็นการ
กระตุน้ความตอ้งการและดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคมากข้ึน เพื่อเป็นการสร้างความพร้อม
ในการรองรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเข้ามาใช้บริการจะมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งท่ีเป็นนักธุรกิจ
นกัศึกษา และนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการทั้งในคร้ังแรกและคร้ังต่อ ๆ 
ไปใหเ้กิดความประทบัใจและอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้เห็นวา่ ธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจในกลุ่มเอสเอ็มอี (SME) 
ท่ีมีความสาํคญัและน่าลงทุน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนมากนกั ตลอดจนไม่ตอ้ง
ใช้เทคนิคการบริหารท่ีซับซ้อนมากและมีโอกาสประสมความสําเร็จในระยะเวลาอนัสั้ น แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายก็มีความสําคญัสําหรับการใช้เป็นแนวทางการพฒันาการดาํเนินธุรกิจ
กาแฟสดท่ีย ัง่ยนื ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การเลือกใช้ร้านกาแฟสด ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการบริการของร้านกาแฟโดย
สามารถตอบสนองบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคไดส้อดคลอ้ง (Kotler, 2003, p.61) ท่ีกล่าววา่ถา้ผล
การทาํงานของผลิตภณัฑ์ท่ีตํ่ากว่าความคาดหวงัลูกคา้ก็จะไม่พึงพอใจ ถา้ผลการทาํงานของ
ผลิตภณัฑ์เท่ากับความคาดหวงัของลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลการทาํงานของ
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ผลิตภณัฑสู์งกวา่ความคาดหวงัมากลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจมากเช่นกนั 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน
กาแฟทอยส์คพั 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กบัความพึง
พอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน
กาแฟทอยส์คพัท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 งานวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบสะดวก จากกลุ่มตวัอย่าง 200 ชุด โดยมุ่งไปท่ี
กลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการร้านกาแฟทอยส์คพั ในเขตมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 200 คน ซ่ึงกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มน้ีมีโอกาสจะเปล่ียนไปใช้บริการท่ีร้านอ่ืนได้ การวิจัยเป็นการสํารวจถึงความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของลูกคา้วา่ลูกคา้มีความตอ้งการในบริการแบบใด เพื่อท่ีทางร้าน
กาแฟทอยส์คพั จะสามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุง กลยทุธ์และการบริการต่างๆ ให้เกิด
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ จนทาํให้กลุ่มลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอในอนาคต ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงคิดวา่กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมีความเหมาะสมท่ีจะนาํเขา้มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ัง
น้ี 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้าน
กาแฟทอยส์คพั 
 2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ร้านกาแฟทอยส์คัพ หมายถึง เป็นร้านกาแฟสดท่ีตกแต่งด้วยสไตล์ท่ีอบอุ่น ใช้
เฟอร์นิเจอร์ไมสี้ธรรมชาติ โต๊ะเป็นวสัดุไม้ลายธรรมชาติถูกนาํมาขดัสี และ ถูกนาํมาประกอบ
ข้ึนเป็น โต๊ะ เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ และบาร์ สีสันสบายตา มีพื้นท่ีสําหรับนั่งพกัผ่อนคลาย อ่าน
หนงัสือ และร้านอินเทอร์เน็ต  
 2. กาแฟสด หมายถึง เคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีมีกระบวนการผลิตโดยการนาํเมล็ดกาแฟมาคัว่
จนไดท่ี้ เม่ือลูกคา้สั่งก็จะบดและชงบริการให้กบัลูกคา้ทนัที อาจเป็นการบริการในแบบร้อน

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศกึษา  
- อาชีพ 
- รายได้ตอ่เดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(4P's)  

- ด้านผลิตภณัฑ์  
- ด้านราคา  
- ด้านสถานท่ี 
- ด้านการสง่เสริมการขาย 

 

 

 
ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการทีม่ีต่อร้าน
กาแฟทอยส์คัพ 
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และเยน็ ไม่รวมถึงกาแฟโบราณ กาแฟท่ีอยู่ในรูปของกาแฟพร้อมด่ืมบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
กาแฟผงชงละลาย กาแฟผงปรุงพร้อมชง(ทรีอินวนั)และกาแฟสดบรรจุขวด 
 3.  ลักษณะประชากรศาสตร์  หมายถึง คุณลักษณะของผู ้บริโภคเป็ นนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิตและกลุ่มคนในบริเวณพื้นท่ีหลกัหก โดยมีปัจจยัประกอบทางดา้น  เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา  
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสดในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของเมล็ดกาแฟ เช่น ความสดใหม่ รสชาติ  
ความหลากหลายของรสชาติ สีสันของภาชนะ สีสันตราสินคา้ รวมทั้งช่ือเสียงและภาพพจน์ 
เป็นตน้ 
 ด้านราคา  หมายถึง ความเหมาะสมของราคากาแฟต่อหน่วย วิธีการกาํหนดราคา
นโยบายและกลยทุธ์ต่างๆ ในการกาํหนดราคาของการจาํหน่ายกาแฟ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ทาํเลท่ีตั้ง ขนาดของร้านท่ีดาํเนินกิจการเก่ียวกบั
ร้านกาแฟ และการส่งผา่นสินคา้และบริการไปยงัลูกคา้ไดโ้ดยง่ายและสะดวก 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อแจง้ข่าวสารของกาแฟและสินคา้
ชนิดต่างๆ เพื่อจูงใจ และเพื่อเตือนความทรงจําเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการออกเมนูใหม่ๆ ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบักาแฟ และสินคา้ชนิดอ่ืนๆของ
ร้าน 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของลูกคา้ไม่วา่จะเป็นความประทบัใจ หรือไม่
ประทบัใจภายหลงัจากการใชสิ้นคา้และบริการโดยเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัท่ี มีต่อสินคา้
หรือบริการ ซ่ึงความพึงพอใจเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีจะทา ให้งาน  ประสมความสําเร็จ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมี
ต่อร้านกาแฟทอยส์คพัคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาด  
 เรนสั เสริมบุญสร้าง, (2550:12) กล่าวว่า แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมไดโ้ดยตอ้งใช้ร่วมกนั หรือเก่ียวขอ้ง
กนัทั้ง 4 เคร่ืองมือ ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (ลูกคา้) 
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ให้เกิดความพึงพอใจประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํ หน่าย 
(Place)และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4 P’s  
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีเสนอออกสู่ตลาดเพื่อการรู้จกั การเป็น
เจา้ของ การใชห้รือการบริโภคและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึง
พอใจ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย อาจจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน (Tengible products) หรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน (Intengible products) เช่น สินคา้ บริการความคิด สถานท่ีองค์การ 
บุคคล เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑ์จะรวมถึงคุณภาพ คุณลกัษณะรูปแบบ ตรายี่ห้อบรรจุภณัฑ์ฉลาก
ขนาด บริการและการรับประกนั 
  2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการในรูป
ตวัเงิน ในท่ีน้ีราคาประกอบดว้ยการกาํหนดราคาขายและเง่ือนไขต่างๆในการขาย ซ่ึงไดแ้ก่การ
ใหส่้วนลด ส่วนยอมใหร้ะยะเวลาการจ่ายเงิน และเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือ 
 3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง การเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจากองคก์รออกสู่
ตลาดเป้าหมายซ่ึงนกัการตลาดตอ้งพิจารณาถึงสถานท่ี (Where) เวลา (When) และใคร (By 
whom) เป็นผูท่ี้เสนอขายสินคา้หรือบริการดงันั้นการจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of distribution หรือ Distribution channel) หมายถึง
กลุ่มของสถาบนั หรือบุคคล ท่ีทาํหน้าท่ีหรือกิจกรรมอนัจะนาํ ผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้ชโ้ดยในส่วนน้ีเป็นการพิจารณาเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือ
ไปยงัตลาด ซ่ึงอาจจะผา่นคนกลางต่างๆ หรือไม่ผา่นคนกลางก็ได ้ 
 การกระจายตวัสินคา้ (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนย้ายสินค้าในปริมาณท่ีถูกต้องไปยังสถานท่ีท่ีต้องการและเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ประกอบดว้ยแรงงานการขนส่งการจดัการเก่ียวกบัคาํสั่งซ้ือการคลงัสินคา้และการเก็บรักษา
สินคา้คงคลงั 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อโดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ชกัจูงใจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทศันคติเพื่อก่อให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ือการส่งเสริมการตลาดจึงประกอบด้วย 5 เคร่ืองมือดงัน้ี คือ การโฆษณา 
(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
(Publicity/Public relations) การขายโดยใชบุ้คคล (Personal selling) การตลาดทางตรง (Direct 
marketing) 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2547) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้วา่ความพึง
พอใจของลูกคา้จะเกิดจากประสมการณ์จากการให้บริการอยา่งเต็มท่ีจนสุดความสามารถลูกคา้
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จะรู้สึกว่าคุม้ค่าท่ีไดม้าใช้บริการความพึงพอใจสําหรับการบริการนั้น สร้างไดย้ากกว่าสินคา้
เน่ืองจากคุณภาพของสินคา้เป็นส่ิงท่ีพฒันามาแลว้อยูน่ิ่งไม่เปล่ียนแปลง แต่คุณภาพการบริการ
ข้ึนกบัพนกังาน ซ่ึงแปรเปล่ียนไปตามอารมณ์ และสถานการณ์ต่างๆ หรือลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ
บางรายอาจมีความตอ้งการเฉพาะท่ีมากเกินความตอ้งการท่ีพนกังานจะให้บริการไดอ้ยา่งเต็มท่ี
จึงทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ ดงันั้น ปัจจยัหลกัในการสร้างความพึงพอใจมี 3 ประการดงัน้ี 
 1. ผูรั้บบริการมีความตอ้งการและความคาดหวงัสําหรับการบริการท่ีแตกต่างกนัไปใน
แต่ละคน รวมทั้งความตอ้งการนั้น ยงัเปล่ียนไปสําหรับการบริการแต่ละคร้ัง เช่น คนท่ีนวด
แผนโบราณ ในคร้ังแรกยอ่มตอ้งการการนวดท่ีไม่แรงนกั แต่การนวดคร้ังต่อไปตอ้งแรงข้ึน 
 2. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นผลจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในด้าน
ร่างกายและอารมณ์ ในขณะใหบ้ริการของผูใ้ห้บริการ รวมถึงความเต็มใจในการให้บริการของ
พนกังาน 
 3. สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ตวัอยา่ง เช่น อากาศแสงแดดเกา้อ้ี โต๊ะ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมารับประทานอาหาร หรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานท่ีท่ีมาใชบ้ริการ ยิ่งไป
กว่านั้น ความพึงพอใจของลูกคา้ยงัมีผลจากจาํนวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการดว้ย แถวท่ียาวเหยียด
ของธนาคารในวนัศุกร์ยอ่มสร้างความไม่อยากใชบ้ริการ หรือหากจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการธนาคาร
ในวนันั้นลูกคา้จะมีแนวโนม้ของความไม่พอใจสูงกวา่ปกติส่ิงท่ีทาํไดคื้อ ตอ้งจดัการแถวอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัด คือแถวในธนาคารซ่ึงได้รับการปรับปรุงพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธนาภร ว่องเจริญ (2547) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร‛ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
พฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อและความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผู ้
ซ้ือ 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือจาํนวนผูซ้ื้อ
ผลิตภณัฑก์าแฟสด ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน ทาํการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี ANOVA 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชแ้บบทดสอบ Chi-square 
 ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น 
ได้แก่  ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดบัมาก 
โดยทางด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับคุณภาพของกาแฟเป็นอนัดบัแรก ส่วน
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ทางดา้นราคา ราคาใกลเ้คียงกบัเคร่ืองด่ืมประเภทเดียวกนัสําคญัท่ีสุด ทางดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ผูบ้ริโภคเห็นว่าบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้านควรมาเป็นอนัดบัหน่ึง ส่วน
ทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีการกิจกรรมต่างๆและแจกของรางวลัเป็นอนัดบัหน่ึง 
 โมรีมาศ ทวศีรี (2547) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร‛ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการ
ด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
 การเก็บรวบรวมขอ้โดยแบบสอบถามลกัษณะวิจยัเชิงสํารวจ มีกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี
จาํนวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 230 คน และเพศหญิงจาํนวน 170 คน ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยโปรแกรม Spss For Windows version 11.0 ดว้ยวธีิทางสถิติ ไดแ้ก่ Chi-square  
t-test และ One Way ANOVA เม่ือทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้จึงไดผ้ลวจิยัดงัน้ี 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั คือ เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีใช้บริการและ
การส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั ดา้นอายุและอาชีพท่ีแตกต่างกนัก็จะมีความพึงพอใจต่อดา้น
ราคาท่ีแตกต่างกนั ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจท่ีต่างกนัทั้งทางดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ีใชบ้ริการและการส่งเสริมการขาย ดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจ
ต่างกนัในดา้นราคา และสถานท่ีใชบ้ริการ ส่วนสถานสภาพท่ีต่างกนัก็จะมีผลต่อความพึงพอใจ
ในดา้นราคาและการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในการบริโภคกาแฟท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้น
ส่งเสริมการขาย 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้าํการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และทาํการสํารวจ
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นจึงมีขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีอาจยงัไม่ครอบคลุมนักด้วย
ขอ้จาํกดัต่างๆ ดงันั้นหากทาํการศึกษาคร้ังต่อไปควรกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีเพิ่มมากข้ึนและ
ทาํการศึกษาในเขตอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 ปวีณา วงศง์ามใส (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี มีผลต่อ
ลูกคา้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีร้านคาเฟ่อเมซอน ณ 
สถานีบริการนํ้ามนัปตท.ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ตวัอยา่งเป็นผู ้
ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยใช้ บริการร้านคาเฟ่อเมซอนท่ีสถานี
บริการนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างน้อยจาํนวน 1 คร้ัง พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21- 30 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพ
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พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ เดือน 10,001-20,000 บาท ประเภทของกาแฟสดคือ 
กาแฟเยน็เอสเพรสโซ ประเภท เคร่ืองด่ืม คือ ชา อาหารวางท่ีเลือกซ้ือ คือ เคก้ สถานท่ีใชบ้ริการ
ซ้ือกาแฟสด คือ ร้าน กาแฟของผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน จาํนวนคร้ังในการใชบ้ริการร้านกาแฟ
สดใน 1 สัปดาห์ คือ 1-2 คร้ัง วนัท่ีมาใชบ้ริการ คือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีมา 
ใชบ้ริการ คือ เวลา 8.00-12.00 น. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟสดต่อคร้ังต่อ คน คือ 
50-100 บาท ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกร้านกาแฟมากท่ีสุด คือ ตนเอง  จาํนวนคนท่ีมาใช้
บริการท่ีร้านกาแฟในแต่ละคร้ัง คือ 2 คน และส่วนใหญ่ซ้ือกลบั บา้น เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟสดท่ี
ร้านคาเฟ่อเมซอน คือ ติดใจในรสชาติ ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของ
ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดับมากเรียงลาํดับ คือ ด้าน  ช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้น การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีวิจยัแบบ
เชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology) โดยมุ่งศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อร้านกาแฟทอยส์คพั ซ่ึงประกอบดว้ย 
ขั้นตอนกาดาํเนินงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 
แนวทางการก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชากร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์
คพั จาํนวน 200 คน โดยการเก็บขอ้มูลแบบสะดวก(Convenience Survey) ผูว้ิจยัทาํการเก็บ
ขอ้มูลจนกระทัง่ครบตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีได้กาํหนดไว ้โดยได้การแจกแบบสอบถาม
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีมีต่อร้านกาแฟทอยส์คพั  โดยเก็บแบบสอบถามใหจ้นครบจาํนวนทั้งหมด 
200 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา เป็น
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต ระดบัรายได ้
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจากท่ี 0 นอ้ยท่ีสุดจนไปถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
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 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามซ่ึง
เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบัโดยเรียงลาํดบัจาก ระดบั
ท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 200 ชุด พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72  และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 28 มีอายุเฉล่ียระหวา่ง 18-22 ปี คิดเป็น ร้อยละ 69 มีอาชีพเป็นนกัศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 87 มีศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74 เป็นนกัศึกษามหาลยัรังสิต คิดเป็นร้อยละ 
76.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.5 
 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จากผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 200 คน พบวา่ ผลิตภณัฑ์ (product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 5.40 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.77 ละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานม่ีค่าเท่ากบั 0.90 ราคา(price) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 4.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.11 สถานท่ี (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 6.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.70 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92  การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 
มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.25 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.32  
 3. ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อร้านกาแฟทอยส์คัพ 
 จากผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อร้านกาแฟทอยส์คพั 
พบว่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อร้านกาแฟทอยส์คพั มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 มีค่า
ตํ่าสุดเท่ากบั 6.11 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ 
(4) ระดบัการศึกษา (5) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต (6) ระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพัท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test 
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) สําหรับตวัแปรชนิดอ่ืนๆ 
สรุปไดด้งัน้ี 
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 จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
อาชีพ (4) ระดบัการศึกษา (5) เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต (6) ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟทอยส์คพัท่ีแตกต่างกนั จึง
ปฏิเสธสมมติฐานดงักล่าว 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (product), ราคา(price), สถานท่ี(place) และการส่งเสริมการตลาด
(promotion) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั โดยใช้
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.857 0.408 
 

7.008 0.000 

product 0.185 0.068 0.205 2.737 0.007 

price 0.167 0.055 0.227 3.018 0.003 

place 0.309 0.063 0.35 4.893 0.000 

promotion 0.053 0.04 0.087 1.329 0.185 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Std. Error of the Estimate 

.758a .574 .565 65.695 .537 
*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
(marketing mix หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบั
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั เขียนสมการพยากรณ์
ไดด้งัน้ี 
 Y = 2.857 + 0.185(Product) + 0.167(Price) + 0.309(Place) + 0.053(Promotion) 

 จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด(marketing mix หรือ 4P’s)  ในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟทอยส์คพั มีค่านยัสาํคญัทางสถิติตํ่ากวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม 
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พบว่า มีเฉพาะปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟทอยส์คพั 
กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
อภิปรายผลการวจัิย 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ท่ีมีต่อร้านกาแฟทอยส์คพั สามารถสรุปประเด็นสาํคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) ระดับ
การศึกษา (5) เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต (6) ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่
มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟทอยส์คพัท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ดงักล่าว ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เกรียงไกร รอยวิ
รัตน์ (2548) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านสตาร์บคัส์ สาขาพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนคร้ัง ท่ีมาใช้
บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ สาขาพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
และดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั มี
ค่านัยสําคัญทางสถิติตํ่ากว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม พึงพอใจ
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟวาวี ในปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมากได้แก่ รสชาติ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ท่ี
จ ําหน่ายในร้าน ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ท่ีจ ําหน่ายในร้าน ปัจจัยด้านราคา ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่ีตั้งร้าน
หาง่าย ระยะเวลาเปิดให้บริการมีความเหมาะสม ทาํเลท่ีตั้งของร้านอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน 
ความสะอาดของสถานประกอบการ การตกแต่งร้าน และบรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง  
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่
มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟทอยส์คพั กล่าวคือ ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชลธิชา 
อินทรเทพ (2546) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟของผูบ้ริโภคในอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า การส่งเสริมการตลาด เช่น การลด แลก แจก แถม ไม่มีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการ      
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษาระดบัของผลิตภณัฑ์ให้คงท่ีและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์
ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความ
แปลกใหม่ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เน้นในเร่ืองของการตกแต่ง การสร้างบรรยากาศภายใน
โดยรอบร้านใหส้วยงาม ป้ายช่ือร้านมองเห็นชดัเจน และความสะอาดของสถานท่ีเป็นหลกั 
 2. ด้านราคา ควรกาํหนดราคาท่ีมาตรฐานและเหมาะสมทั้งคุณภาพปริมาณมีป้ายบอก
ราคาชดัเจนและควรคาํนึงถึงรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายดว้ย เพื่อเป็นการจูงใจลูกคา้ให้
มาใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการลดการแข่งขนัเพื่อการเติบโตท่ีย ัง่ยนื 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรให้ความสําคญัในเร่ืองของเวลาการเปิดบริการทุก
วนัโดยไม่มีวนัหยุดหรือรวมไปถึงการปรับช่วงเวลาทาํการในแต่ละวนัเพื่อให้เหมาะสมกบั
รูปแบบการใชชี้วติของกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงการส่ือสารขอ้มูลทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจใหแ้ก่ลูกคา้เป้าหมายอยา่งชดัเจน แสดงถึงความแตกต่างกบัคู่แข่งระหวา่งผลิตภณัฑ ์
และการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ สําหรับการสะสมแต้มและรับส่วนลดราคา
ผลิตภณัฑ์ยงัเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้พอใจ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ทางร้านจึงควรใชเ้คร่ืองมือการ
ส่งเสริมการตลาดใหค้รบถว้นทุกเคร่ืองมือ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาข้อมูลร้านกาแฟร้านอ่ืนๆด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มเติม 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ยงัไม่ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดครบทุกปัจจยั เช่น ดา้นบุคลากร 
(people) ดา้นขั้นตอนการให้บริการ (process) ดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร (physical evidence) 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัทางการตลาดเพิ่มเติมใหค้รบทุกดา้นอยา่งละเอียด 
มากยิง่ข้ึน เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ปัจจยัทางการตลาดเหล่านั้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด 
  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1092 

 

บรรณานุกรม 
เกรียงไกร รอยวิรัตน์. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านสตาร์บคัส์ สาขาพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2548. 
ชลธิชา อินทรเทพ. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง 

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ .  ก า ร ค้ น ค ว้ า แ บ บ อิ ส ร ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

ธนาภร ว่องเจริญ.‚ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร‛ รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547. 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. การตลาดสําหรับบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : 
สาํนกัพิมพแ์ห่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547. 

ปวีณา วงศง์ามใส. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ ามนั 
ปตท. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554.  

โมรีมาศ ทวีศรี ‚ปัจจัย ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟในเขต
กรุงเทพมหานคร‛ รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547. 

เรนสั เสริมบุญสร้าง. Sales Promotions (การส่งเสริมการขาย). เชียงใหม่ : ภาควิชาการตลาด 
คณะ บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

สมเกียรติ เป็งโต. ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของร้านกาแฟวา
ว ีในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. 

อภิญญา ศักยาภินันท์.  พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร.  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี. สํานกัวิทยาบริการและเทคโนโลยี, 
2548. 

Kotler, Philip. Marketing Management. 11th Edition. New Jersey, USA. : Pearson Education, 
Inc., 2003. 

 
 
 
  

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AA
http://dric.nrct.go.th/index.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1093 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงาน บริษัท ชาร์ปไทย จ ากดั 
ส านักงานใหญ่ 

FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE 
EMPLOYEES OF THE HEAD OFFICE OF SHARP THAI COMPANY LIMITED 

พรชยั  อมรวทิยธ์าํรง*   ภาณุ  ไชยศิวามงคล*  
                                         ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของพนกังาน บริษทั ชาร์ป
ไทย จาํกดั สํานักงานใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาบรรยากาศในการทาํงาน 
ความพึงพอใจ และ ความผกูพนัองคก์รของพนกังานบริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่  2) 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ชาร์ปไทย จาํกัด 
สํานกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานพนักงาน บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังานใหญ่ 
จาํนวน 203 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และตวัแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.50 อายุ
ในช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.70 ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 97.00  อายุการทาํงานในองค์กรมากกว่า 5 ปี
ข้ึนไป ร้อยละ 59.60  ตาํแหน่งเจา้หน้าท่ี 1-5 ร้อยละ 70.40  มีระดบัรายไดต่้อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.40 และพบวา่ บรรยากาศในท่ีทาํงาน และความพึงพอใจในงาน 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของพนกังาน บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังาน
ใหญ่ 
ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล, ความผกูพนัองคก์รของพนกังาน 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 The purposes of the study of ‚influencing organizational commitment of employees 
of The Head Office of Sharp Thai Company Limited‛ are 1) study the working atmosphere, 
satisfaction, and organizational commitment of the employees of The Head Office of Sharp 
Thai Company Limited. 2) study the factors influencing organizational commitment of the 
employees of The Head Office of Sharp Thai Company Limited. Samples are 203 employees 
taken from The Head Office of Sharp Thai Company Limited. The instrument used for data 
collection was questionnaires analyzed by a program called SPSS. The statistics used in data 
analysis were percentage, average, a standard deviation. 
 The results of this study indicate that female is the major sample in the percentage of 
65.50% are those between 20 and 30 years old.  55.70% are married. 97.00 % obtained 
Bachelor Degree. 59.60 % are those who work with an organization from over 5 years. 
70.40% are in position rank 1-5. 38.40% have income between 20,001 and 30,000 baht. 
Might as well indicate that working atmosphere and job satisfaction are factors influencing 
organizational commitment of employees of The Head Office of Sharp Thai Company 
Limited.   
KEYWORDS : FACTORS INFLUENCING, ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF 
THE 
EMPLOYEES 
 
บทน า 
 บริษทั ชาร์ป ไทย จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ชาร์ป” เกิดจาก
การร่วมทุนทางธุรกิจ 3 ฝ่าย ระหวา่ง ชาร์ป คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ถือหุ้น 50% บริษทั ห้าง
เทพนคร พาณิชย ์จาํกดั และ บริษทั กรุงไทยการไฟฟ้า จาํกดั ถือหุ้นบริษทัละ 25% โดยรวม
กลุ่มสินคา้ภาพและเสียง กลุ่มสินคา้เคร่ืองใชส้าํนกังาน กลุ่มเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมลั
ติฟังก์ชั่น และกลุ่มระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซ่ึงเดิม ชาร์ป เทพนคร เป็นตัวแทน
จาํหน่าย เขา้กบัหมวดสินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นบางส่วน คือ ตูเ้ย็น, เคร่ืองปรับอากาศ, 
เคร่ืองฟอกอากาศพลาสม่าคลสัเตอร์, เตาไมโครเวฟ และเตาอบไอนํ้ าพลงัสูง Healsio ซ่ึงเดิม 
ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า เป็นตวัแทนจาํหน่ายเขา้ดว้ยกนั 
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 การร่วมทุนทางธุรกิจในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้แผนธุรกิจและแผนการตลาดเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัทัว่โลก ส่งผลใหแ้บรนดแ์ขง็แกร่งยิง่ข้ึน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการขยายอาณาจักรเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชาร์ปในประเทศไทย และภายใต้การ
บริหารงานของทีมผูบ้ริหารท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงการ
สนับสนุนจาก ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ และบริษทัผูผ้ลิตและ
ประกอบสินคา้ให้กบัชาร์ป ไทย อีก 2 บริษทั คือ บริษทั ชาร์ป แอ็พ พลายแอนซ์ ประเทศไทย 
จาํกดั และ บริษทั ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ร่ิง ประเทศไทย จาํกดั ทาํให้มัน่ใจไดว้่าชาร์ปสามารถ
สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างครบถ้วน ด้วยการผลิตสินคา้โดยสร้างสรรค์
นวตักรรมท่ีโดดเด่นเฉพาะ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถใชป้ระโยชน์จากสินคา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ีและ
ปลอดภยั อีกทั้งยงัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 จากสภาวการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั และความเจริญกา้วหน้าใน
ดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงถือไดว้า่มีบทบาทอยา่งมากในองคก์ารธุรกิจ ส่งผลให้ระบบการจดัการ การ
ติดต่อส่ือสาร มีความรวดเร็วถูกตอ้งแม่นยาํมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจท่ีมี
ความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึง
องคก์รธุรกิจในหลายๆ องคก์ร จึงไดพ้ยายามท่ีจะปรับตวัและพฒันา เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้
ในตลาดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน นบัเป็นความทา้ทายให้ขององค์กร ก่อให้เกิดโอกาส
และขอ้จาํกดัต่อการดาํเนินงาน ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงมิใช่เพียงแต่แข่งขนัให้
เหนือกว่าคู่แข่ง แต่ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด คือการแข่งขนักบัตนเองเพื่อให้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
และยาวนานท่ีสุด ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งอยา่งหน่ึงท่ีเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้องคก์รเติบโตได้
อย่างย ัง่ยืนนั้น จึงข้ึนอยู่กบัความร่วมมือร่วมใจของพนกังานภายในองค์กรท่ีจะช่วยผลกัดนั
องคก์รใหส้ามารถปรับตวัเพื่อ 
 การแข่งขนัไดใ้นสภาวการณ์ท่ีมีความเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา  จึงจะเห็นไดว้า่ ‚คน‛ หรือ 
‚ทรัพยากรบุคคล‛ ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้ ทาํ และใช้เทคโนโลยี หรือนวตักรรมใหม่ๆ เหล่านั้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้องค์กรหันมาตระหนกัถึงความสําคญัในการดาํเนินงานท่ีมี
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงหันมาให้ความสําคัญกับพนักงาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความสําคญัและมีคุณค่าอย่างยิ่งในการเสริมสร้างองค์กร เพราะเปรียบเสมือนกลไกในการ
ขบัเคล่ือนภารกิจขององคก์รให้สําเร็จตาเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงันั้น พนกังานในองคก์รถือวา่เป็น
ทรัพยท่ี์มีค่ายิ่ง จึงเป็นการสมควรท่ีจะตอ้งบาํรุงรักษาไวใ้ห้อยูก่บัองคก์รให้ยาวนานท่ีสุด และ
เป็นส่ิงท่ีองค์กรสามารถทาํให้เกิดผลผลิตต่อองค์กร ให้มีคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ ท่ี
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เกิดข้ึนจากส่วนลึกภายในจิตใจของคนได ้ ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเหนือกวา่การไดผ้ลกาํไรจาก
การประกอบการเสียอีก นัน่คือการสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานมีความรักและผกูพนักบัองคก์ร 
 ดังนั้ นเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่าทรัพย์ยากรบุคคลในองค์การเป็นส่ิงท่ีมีคํ่าและมี
ความสําคญั เป็นปัจจยัพื้นฐานในการบริหารองค์การ อีกทั้งองค์การจะมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จ หรือไม่นั้นยอ่มข้ึนอยู่กบับุคลากรในองค์การท่ีมีคุณภาพเป็นสําคญั การ
สร้างบุคลากรภายใน องคก์ารให้ทาํหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจในการ
ทาํงานมีความเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนั และประสานประโยชน์กบัองคก์ารไดอ้ยา่งกลมกลืนนั้น 
องคก์ารจะตอ้งให้ความสนใจ และเอาใจใส่เก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกบั
การปรับปรุงกาํรบริหารใหท้นักบั สถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ บุคลากรในองคก์าร
เปรียบเสมือนตน้ทุนท่ีมีคุณค่าอีกทั้ง ยงัเป็นตน้ทุนท่ีองคก์ารตอ้งรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอยา่ง
สมํ่าเสมอ เพื่อพฒันาใหบุ้คลากรมี คุณค่าเหมาะสมกบัองคก์รใหย้าวนาน โดยความมีคุณค่าของ
คนนั้นก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อองคก์าร ซ่ึงเท่ากบัวา่เป็นหลกัประกนัในการ
ทาํใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ และ อยูร่อดดว้ยความมัน่คง ประกอบกบัความผกูพนันั้นเป็นส่ิงท่ี
ทาํใหบุ้คลากรมีความเช่ือมัน่ ยอมรับ เป้าหมาย ค่านิยมขององคก์าร อีกทั้งยงัเต็มอกเต็มใจท่ีจะ
ทาํงานเพื่อองค์การ รวมไปถึงความ ปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องคก์ารตนไว ้ซ่ึงความสาํคญัดงักล่าว จะส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ 
 การสร้างแรงจูงใจ (motivation techniques) จึงเป็นวิธีการท่ีมีความสําคญัมากใน
ปัจจุบนั ประกอบดว้ยองคก์ารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ลว้นแลว้แต่มุ่งท่ีจะแสวงหามาตรการ
ในการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการสร้างประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานขององค์การนั้น เพราะการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานภายใน
องคก์าร ถือวา่เป็นรางวลัอนัมีคุณค่ายิง่ในดา้นจิตใจของมนุษยทุ์กคน โดยสามารถทาํให้สําเร็จ
ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจาํกดัไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ คนเราเม่ือไดม้าอยู่
ร่วมกนัหรือทาํงานในหน่วยงานเดียวกนัก็สามารถท่ีจะนาํเอาวิธีการจูงใจมาใชใ้นการบริหาร
องค์การและบุคลากรไดเ้สมอ และยงัรวมถึงการประกอบชีวิตประจาํวนัของเราอีกดว้ย จาก
ผลสําเร็จในดา้นธุรกิจและความกา้วหน้าในอาชีพการงานของบุคคล ข้ึนอยูก่บัการใช้เทคนิค
ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลในองค์การ จึงควรส่งเสริมและพยายามจดัให้มีข้ึนใน
หน่วยงานของตนให้มากท่ีสุดและสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ วิจิตร อาวะกุล 
(2528, หนา้, 189) ‚การจูงใจว่าเป็นการใชศิ้ลปะทาํให้บุคคลหรือเป้าหมายเปล่ียนทศันะและ
แนวทางปฏิบติัไปสู่เป้าหมายด้วยความสมคัรใจ‛ ฉะนั้น การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานท่ี
ย ัง่ยนืก็คือการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดในบุคคลนั้นเอง 
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 นอกจากน้ีแรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในการทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้สําเร็จ
ได ้ ซ่ึงดารณี พานทอง พาลุสุข และ สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ (2542, หน้า, 119 -121) ไดแ้บ่ง
แรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
 1. การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ในการทาํการเรียนรู้ และการแสวงหาบางอย่างดว้ยตนเอง โดยมิตอ้งให้บุคคลอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง 
เช่น พนกังานท่ีไดท้าํงานท่ีตนเองชอบและถนดัไม่ใช่เพราะผูบ้ริหาร บงัคบั หรือเพราะมีส่ิงล่อ
ใจใด ๆ การจูงใจประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  1.1 ความตอ้งการ (need) เน่ืองจากคนทุกคนมีความตอ้งการท่ีมีอยู่ภายใน   
อนัจะทาํให้เกิดแรงขบั ซ่ึงแรงขบัน้ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และความพอใจ 
  1.2 เจตคติ (attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีดี ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ซ่ึงจะช่วยเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลทาํในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
  1.3 ความสนใจพิเศษ (special interest) หมายถึง การท่ีเรามีความสนอกสนใจ
ในเร่ืองเป็นพิเศษ จดัวา่เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดความเอาใจใส่ในส่ิงนั้น ๆ มากกวา่ปกติ 
  1.4 การจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ี
ไดรั้บแรงกระตุน้มาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง และนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง
หรือการพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
 2. เป้าหมายหรือความคาดหวงัของบุคคล คนท่ีมีเป้าหมายในการกระทาํใดๆ ย่อม
กระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจใหมี้พฤติกรรมท่ีดีและเหมาะสม  เช่น พนกังานทดลองงานมีเป้าหมายท่ี
จะไดรั้บการบรรจุเขา้ทาํงาน จึงพยายามตั้งใจทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ 
  2.1 ความรู้เ ก่ียวกับความก้าวหน้า คนท่ีมีโอกาสทราบว่าตนจะได้รับ
ความกา้วหนา้อยา่งไรจากการกระทาํนั้น ยอ่มจะเป็นแรงจูงใจใหต้ั้งใจและเกิดพฤติกรรมข้ึนได ้
  2.2 บุคลิกภาพ ความประทบัใจอนัเกิดจากบุคลิกภาพ จะก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมข้ึนได ้ เช่น ครู อาจารย ์นกัวิชาการ ตอ้งมีบุคลิกภาพทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ 
นกัปกครอง ผูจ้ดัการ จะตอ้งมีบุคลิกภาพของนกับริหารหรือผูน้าํท่ีดี 
  2.3 เคร่ืองล่อใจอ่ืน มีส่ิงล่อใจหลายๆ อย่างท่ีจะก่อให้เกิดแรงกระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรมข้ึน เช่น การให้รางวลัอนัเป็นเคร่ืองกระตุน้ให้อยากกระทาํ หรือการลงโทษ ซ่ึงจะ
กระตุน้มิใหก้ระทาํในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีการชมเชย การติเตียนการประกวด การแข่งขนั 
หรือแมแ้ต่การทดสอบก็วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมไดท้ั้งส้ิน 

ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีเกิดข้ึนให้กบับุคลากรไดอ้ยา่ง
เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงความยากลาํบากของการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยู่ท่ีลกัษณะงานท่ี
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เป็นเชิงพฤติกรรม ไม่อาจคาดหวงัผลไดเ้หมือนผลทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตวั 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเร่ืองของการหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกบัท่ี
องคก์ารตอ้งการ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นไดน้าํความรู้ความสามารถท่ีมีอยูม่าบริหารจดัการกบั
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนการบํารุงรักษาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานท่ีสุด เพื่อความอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร  
 จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นวา่ บุคคลกรมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อความสําเร็จของงานและ
องคก์ร ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานของ บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั เพื่อเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  อนัส่งผลให้ เป็น
แนวทางท่ีดีท่ีจะรักษาระดบัความผกูพนัต่อองค์การให้คงไว ้ และ เสริมสร้างความผูกพนัต่อ
องคก์ารใหม้ากข้ึน เพื่อใหอ้งคก์ารดาํรงอยู ่เจริญกา้วหนา้ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาบรรยากาศในการทาํงาน ความพึงพอใจ และ ความผกูพนัองคก์รของ
พนกังานบริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ชาร์ปไทย 
จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. บรรยากาศในท่ีทาํงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานบริษทั ชาร์ป
ไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 
 2. บรรยากาศในท่ีทาํงาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั ชาร์ป
ไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 
 3. ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานบริษทั ชาร์ป
ไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผลเชิงทฤษฎี เพื่อนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน 
 2. ผลเชิงปฏิบติัการ เพื่อนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา และ
เสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน บริษทั ชาร์ปไทย 
จาํกดั สาํนกังานใหญ่ ผูว้จิยัไดน้าํทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาประกอบการศึกษา ดงัน้ี 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 
- ตาํแหน่งงาน 
- ระยะเวลาการทาํงาน 

สภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 
- บรรยากาศในการทาํงาน                               - การยอมรับนบัถือ 
- สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา                       - ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
- สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน                       - ความรับผิดชอบ 
- ความสาํเร็จของงาน                                      - ความกา้วหนา้ 
 

 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ชลมาส เผ่าไทย (2546 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจและความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั การบินไทย จากดั มหาชน” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจและความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจและความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูลสุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 200 ชุด ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันเป็นสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล จากผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พนกังานมีความพึงพอใจดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงานมากท่ีสุด รองลงมา
คือดา้นความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. พนักงานมีความผูกพนัด้านความเช่ือมัน่อย่างสูงและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็ม
กาํลงัความสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกของ
องคก์รต่อไป 

3. ความพึงพอใจดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์ภายในองค์กร ดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทาํงาน ด้านเงินเดือนและ
สวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 ยกเวน้ 
ดา้นสภาพการทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

อัจฉราวดี จุติสมวาร (2547 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทัเงินทุน ธนชาติ จากดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนักงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทัเงินทุน ธนชาติ จากดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลสุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 297 ชุด ใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า t-test ค่า F-test ค่าสหสัมพนัธ์เป็นสถิติ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล จากผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พนักงานบริษทัเงินทุน ธนชาติ จากดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาส่วนประกอบยอ่ยของความผกูพนัต่อองคก์รโดยเรียงลาํดบัจากมากไป
น้อยพบว่า ด้านความเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากดา้นความ
ตอ้งการเป็นสมาชิกองค์กร และด้านความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัคือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ และระยะเวลา
การปฏิบติังาน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1101 

 

 3. ส่วนปัจจยัลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานในองคก์ร
มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี (2552 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง ”ความผูกพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการกรมสรรพากร ภาค 5” มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การ
ของข้าราชกากรมสรรพากร ต้องการทราบว่าปัจจัยมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
ข้าราชการกรมสรรพากร และต้องการทราบว่าปัจจยัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการกรมสรรพากรมากท่ีสุด รองลงมา จนถึงไม่มีความสัมพนัธ์เลย โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลสุ่มตวัอย่าง จาํนวน 354 ชุด ใช้การประมวลผลดว้ยโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจยัสังคมศาสตร์ (SPSS) สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ, X2 - test, Gamma, t - 
test, ANOVA, Correlation และ Multiple Regression จากผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ขา้ราชการร้อยละ 63.6 มีความผกูพนัต่อองคก์าร 
 2. ปัจจัยมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ ภาวะผู ้นําของผู ้บังคับบัญชา และ
ประสบการณ์ทาํงาน ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผล ไดแ้ก่ เพศและระดบัการศึกษา 
 3. ข้าราชการท่ีพอใจในลักษณะงาน พอใจในองค์การมาก มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา และมีประสบการณ์ทางานท่ีดีมีแนวโนม้ท่ีจะมีความผกูพนัมากกวา่ขา้ราชการท่ี
มีความพอใจในลักษณะงานน้อยกว่า พอใจในองค์การน้อยกว่า มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาและมีประสบการณ์ทาํงานท่ีไม่ดี 
 4. ตวัแปรท่ีอธิบายความผูกพนัต่อองค์การดีท่ีสุดและมีผลในทางบวกต่อความผูกพนั
ต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ลกัษณะองคก์าร และประสบการณ์ทาํงาน ตามลาํดบั ตวัแปรอิสระทั้งหมด
อธิบายความผกูพนัต่อองคก์ารประมาณร้อยละ 41 (r2 = .406) 
 ชาญวุฒิ บุญชม (2553 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความผกูพนัต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะ
กรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน” มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาถึงระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
จาํนวน 109 ชุด ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันเป็นสถิติใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล จากผลการวจิยัพบวา่ 

1. ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 25 –34 ปี สถานภาพโสด/อยูค่นเดียว
และสมรสมีจาํนวนเท่ากนั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งเป็นครูผูส้อนและมีระยะเวลา
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การปฏิบติังาน 3-6 ปี ในดา้นระดบัความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์การในภาพรวมไดพ้บว่า
ประชากรมีระดบัความผกูพนัอยูใ่นระดบัสูง 

2. ปัจจยัท่ีมีผลกบัความผูกพนัในองค์การ ไดแ้ก่ ความแตกต่างของระดบัตาํแหน่งทาํ
ให้มีผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วน ความแตกต่าง
ทางดา้น 
 ศิริพร ไทยกรณ์  ( 2554 : บทคัดย่อ ) ได้วิจัยเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่” มี
วตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและความผูกพนัต่อองค์การ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน
และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลสุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 125 ชุด จากผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อตัราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท ตาํแหน่งพนกังาน มีอายุงาน
ในธนาคารเฉล่ีย 7.32 ปี มีความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
 2. มีความผูกพนัในองคก์ารอยู่ในระดบัสูง ในดา้นปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิก
ขององคก์าร และดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ส่วนมีความผูกพนัระดบัปานกลางคือ 
ดา้นความพยายามทุ่มเทในการปฏิบติังานเพื่อองคก์าร 
 3. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัสูง
ท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการและปัจจยัด้านโอกาสกา้วหน้า รองลงมาเป็น
ปัจจยัดา้นบรรยากาศท่ีทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นงานท่ีรับผดิชอบ 
 4. ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด
คือ ปัจจยัดา้นสังคม และเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจในงาน 

วิดัล (Vidal,2007) ศึกษาสาเหตุของความพึงพอใจในงานและการมีผลต่อความตั้งใจ
จะลาออกจากงาน โดยเก็บขอ้มูลจาก 122 บริษทัขา้มชาติในประเทศสเปน โดยความพึงพอใจ
ในงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งน้ีความพึงพอใจในงานมีตวัวดั
ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน ลกัษณะงานมีความเหมาะสม โอกาสการไดรั้บ
ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ค่าตอบแทน และการคาดการณ์ ซ่ึงพฒันามาจากงานของโกเมซ และบลัคิน 
(Gomez & Balkin, 1983) พบวา่ความเช่ือมัน่สอดคลอ้งภายในชนิดสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ารายดา้น
เท่ากบั 0.89, 0.85, 0.80, 0.85 และ 0.80 ตามลาดบั 
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 คาราเทปและอูแดค (Karatepe & Uludag, 2007) ไดศึ้กษา ความขดัแยง้ ความเหน่ือย
หน่าย และแรงจูงใจของพนกังานโรงแรมไซปรัสเหนือ โดยเก็บขอ้มูลจากพนกังานโรงแรม
ระดบั 3-5 ดาว พบวา่ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.01 (r=.47 และ r=.49)  
 ยาง (Yang, 2010) ศึกษาเร่ืองเหตุและผลของความพึงพอใจในงานของอุตสาหกรรม
โรงแรม โดยเก็บขอ้มูลจาก 671 ตวัอยา่ง 11 โรงแรมนานาชาติ ในประเทศไตห้วนั โดยใช้
โปรแกรม LISREL ในการหาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ พบวา่ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงในทางลบกบัความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 (r=.68) และมีความสัมพนัธ์ทางออ้มผา่นความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจและดา้น
ความต่อเน่ืองในทางบวกอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r=.69 และ r=.46) ดว้ยเช่นกนั  
 แนวคิด เกี่ ยวกับความพึงพอใจของมิว เชนสกี้  (Muchinsky, 2000) แส ดง ถึ ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงาน และการลาออก โดยเม่ือพนักงานมี
ความรู้สึกไม่พึงพอใจในการทาํงาน ก็จะรู้สึกอยากท่ีจะออกจากองคก์าร จึงหนัไปสู่การคน้หา
งานใหม่ แต่ถา้ตน้ทุนของการลาออกสูง พนกังานก็จะกลบัมาประเมินงานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนั
ของตนใหม่ โดยหลงัจากการประเมินงานในปัจจุบนัอีกคร้ังหน่ึงแลว้ พนกังานอาจจะเปล่ียน
กลบัมาพึงพอใจในการทาํงานอีกคร้ังก็ได้ ซ่ึงทาํให้พนักงานมีความคิดท่ีจะลาออกลดลง 
ในทางกลบักนั หากพนกังานประเมินแลว้วา่ การคน้หางานใหม่มีตน้ทุนไม่สูงนกั และรู้สึกวา่
งานใหม่ดีกวา่งานเดิม ก็จะกระตุน้ใหพ้นกังานมีความตั้งใจท่ีจะลาออกมากยิ่งข้ึน และส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการลาออกจริงในท่ีสุด แต่ถา้หากการคน้หางานใหม่มีตน้ทุนไม่สูง แต่งานท่ีหา
ไดย้งัไม่เป็นท่ีพอใจก็อาจจะทาํใหพ้นกังานยงัคงอยูอ่งคก์ารเดิมต่อไป 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัทชาร์ปไทย จํากัด 
สาํนกังานใหญ่ มีขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังานใหญ่ 
โดยมีจาํนวนพนกังาน ณ 28 ก.พ. 2558 จาํนวนทั้งส้ิน  414 คน โดยแบ่งเป็นฝ่ายขายCEG 177 
คน ฝ่ายบญัชีและHR 74 คน ฝ่ายขายแผนกDSและโซล่าเซล 86 คน และแผนกศูนยบ์ริการ 77 
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คน และกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั โดยคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างตาม
หลกัการคาํนวณของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงัสูตรต่อไปน้ี 

 

   n =      N 
                                                            1      +     Ne2 
โดย  n    = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
  N = ขนาดของกลุ่มประชากร (414 คน) 
  e = ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้ (กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั    
   0.05) 
แทนคา่ จะได ้  

N  =           414 
                                                      1  +   414 (0.05)2 

   = 203 
 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 203 ตวัอย่าง จากนั้นใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample random sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 203 ชุด 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหไ้ด้
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์และมีคุณภาพ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของ Watson, A. M., Thompson, L. F., & Meade, A. W. (2007, April)   โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายปิด แบบเลือกตอบ จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านความเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในท่ีทํางาน 
ประกอบดว้ย ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นการให้ความสนบัสนุน ดา้นวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
จาํนวนรวม 40 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ดา้นจิตใจ ดา้น
ความมุ่งมัน่ต่อเน่ือง จาํนวนรวม 10 ขอ้ 
 โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 – 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใชม้าตรวดัแบบ 10 ระดบั 
(Rating Scale) ของ Likert ‘ s Scale ในการวดัระดบัความคิดเห็น ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัน้ี 
 3. นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4. นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของ
พนกังานบริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ มี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการแจกแบบสอบถามให้กบั พนกังานงานบริษทั ชาร์ปไทย 
จาํกดั สาํนกังานใหญ่ โดยผูว้จิยัเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองจาํนวน 203 ชุด 
สรุปผลการวจัิย 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา 
พนกังานบริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังานใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัองคก์รของพนกังาน 
 การวิจยัคร้ังน้ี ไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานบริษทั ชาร์ปไทยจาํกดั สํานกังานใหญ่ 
จาํนวน 203 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างจากพนักงานบริษทั ชาร์ปไทยจาํกดั สํานักงานใหญ่ 
จาํนวน 414คน  กลุ่มตวัอย่างคือประชากรท่ีใช้ในการวิจยั โดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรจากสูตรของ Yamane ใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือประมวลผล 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ทางสถิตินาํเสนอค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์  
มีขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
สรุปผลการวจัิย 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.50 ช่วง
อายุ 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.70 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 97.00 อายุการทาํงานในองค์กรมากกว่า 5 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
59.60 ระดบัตาํแหน่งเจา้หน้าท่ี 1 -5 คิดเป็นร้อยละ 70.40 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 38.40 
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 2. การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงาน บริษัทชาร์ปไทย
จ ากดั ส านักงานใหญ่ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านบรรยากาศในที่ท างาน  พบว่า ผลสรุปรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อ
บรรยากาศในท่ีทาํงานประกอบดว้ยด้านโครงสร้างองค์กร ดา้นการให้ความสนับสนุน และ
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ของบริษทัชาร์ปไทยจาํกดั สํานกังานใหญ่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นค่าเฉล่ีย 
9.12  
 ปัจจัยทีม่ีผลด้านความพงึพอใจ พบวา่ ผลสรุปรวมปัจจยัท่ีมีผลดา้นความพึงพอใจในท่ี
ทาํงานประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้น
ความมัน่คงในการทาํงาน ของบริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังานใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในค่าเฉล่ีย 8.42 ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลในแต่ละด้านพบว่า พนักงานรู้สึกยินดีกบัคาํแนะนาํจาก
หวัหนา้เก่ียวกบังานของพนกังาน อยูใ่นระดบัสูงสุด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นค่าเฉล่ีย 7.08 
 ปัจจัยที่มีผลด้านความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ผลสรุปรวมปัจจยัท่ีมีผลด้านความ
ผกูพนัต่อองค์กร ประกอบดว้ย ดา้นจิตใจและดา้นความมุ่งมัน่ต่อเน่ือง ของบริษทั ชาร์ปไทย 
จาํกดั สํานกังานใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นค่าเฉล่ีย 7.74 ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลในแต่ละดา้น
พบว่า พนักงานรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนว่าเป็นพนักงานองค์กรน้ี อยู่ในระดบัสูงสุด มี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นค่าเฉล่ีย 6.80 
อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของพนกังาน บริษทัชาร์ปไทย 
จาํกดั สาํนกังานใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพ
สมรส ช่วงอายุ 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อายุการทาํงาน 5 ปีข้ึน ตาํแหน่ง
เจา้หน้าท่ี 1 - 5 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานในดา้นต่างๆ ต่อองคก์ร ดงัน้ี 

1. ปัจจยัด้านบรรยากาศในท่ีทาํงานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กร ของพนักงาน
บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานักงานใหญ่ เม่ือพิจารณาผลในแต่ละด้านพบว่า ปัจจยัด้านการ
กําหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจนมีอิทธิพลสูงสุด (8.18 คะแนน) รองลงมาคือ 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัท่ีดี (8.00 คะแนน),  มีความสัมพนัธ์กบัฝ่ายงานอ่ืน
ในระดบัท่ีดี (7.86 คะแนน), ผูบ้งัคบับญัชาใส่ใจในงานและความเป็นอยูลู่กนอ้ง, ผูบ้งัคบับญัชา
ใส่ใจในงานและความเป็นอยูลู่กนอ้ง, วสัดุ อุปกรณ์ มีเพียงพอต่อการใชง้าน, มีการกาํหนด
บทบาทหน้าท่ีแต่ละคนอย่างชดัเจน, การทาํงานในองค์กรเป็นแบบพี่นอ้งครอบครัวเดียวกนั, 
บรรยากาศในองคก์รมีความเป็นมิตร, ขั้นตอนการทาํงานเป็นอุปสรรคแ์ละมีความยุง่ยาก, มีการ
กาํหนดขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน การจดัสถานท่ีทาํงาน เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการทาํงาน 
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เน่ืองจากสถานท่ีในแต่ละฝ่ายมีอยา่งพอเพียง เพราะฉะนั้นจะกล่าวไดว้า่ บรรยากาศในท่ีทาํงาน
ทุกดา้นมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน 
  2. ปัจจยัท่ีมีผลเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังาน บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังาน
ใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาผลในแต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยั
ดา้นรู้สึกยนิดีกบัคาํแนะนาํเก่ียวกบังาน (7.78 คะแนน), จะทาํงานล่วงเวลาเพื่อให้งานสําเร็จ แม้
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน (7.70 คะแนน), ไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้ตกลง (7.62 คะแนน), ไดรั้บ
แจ้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองค์กรเสมอ, ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ, องค์กรน้ีตอ้งการให้ร่วมงานด้วย, มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองสําคญัในการ
ทาํงาน, คิดว่าจะไดรั้บตาํแหน่งท่ีพอใจในอนาคต, ผูบ้งัคบับญัชาจะถามความเห็นท่าน ก่อน
กาํหนดเป้าหมายงาน, มีอาํนาจในการตดัสินใจในงานของท่าน, ค่าตอบแทนยุติธรรมและเสมอ
ภาค, มีโอกาสกา้วหนา้ในองคก์รน้ี อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีดี และปัจจยัดา้น กงัวลวา่อาจจะ
ตอ้งออกจากงานก่อนเวลาท่ีควร และ ความคิดวา่ในปีน้ีท่านมีความเส่ียงท่ีจะออกจากงานอยูใ่น
ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย แสดงวา่พนกังานมีความกงัวลท่ีจะตอ้งออกจากงานก่อนเวลา 
 3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรดา้นจิตใจในท่ีทาํงาน ของพนกังานบริษทั 
ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังานใหญ่ มีระดบัวามคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาผลในแต่
ละด้านพบว่า พนักงานภูมิใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนว่าเป็นพนักงานองค์กรน้ี (8.04 คะแนน), 
พนกังานมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กร (7.84 คะแนน), ท่านมีความสุขมากท่ีไดท้าํงานในองค์กรน้ี 
(7.72 คะแนน), องคก์รน้ีสมควรไดรั้บความภกัดีจากท่าน, สําหรับท่านองคก์รน้ีเป็นองคก์รท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะทาํงานด้วย, ท่านตอ้งการจะทาํงานกบัองค์กรน้ีตลอดไป , ท่านรู้สึกว่าปัญหาของ
องคก์ร คือปัญหาของท่านดว้ย และ ความคิดวา่จะรู้สึกผิดหากลาออกจากองคก์รน้ี อีกทั้งไม่คิด
ลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน แมจ้ะได้ค่าตอบแทนสูงกว่า อยู่ในระดบัความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
เน่ืองจากพนกังานในองคก์รยงัมีความรู้สึกกงัวลหากจะลาออกจากงานและยงัไม่คิดท่ีจะลาออก
จากงานไปทาํงานท่ีอ่ืน ถึงแมว้า่จะไดค้่าตอบแทนท่ีสูงกว่า เพราะอาจจะมีปัจจยัหลายๆ อย่าง 
มาเป็นตวัช้ีวดัในการตดัสินใจ 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงาน 
บริษทั ชาร์ปไทยจาํกัด สํานักงานใหญ่ ในลักษณะปัจจยัโดยรวมขององค์กรแต่ยงัไม่ได้มี
การศึกษาเจาะจงรายละเอียดในดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะแต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาเป็น
พนักงานในองค์กร ในสํานักงานใหญ่เท่านั้น โดยยงัไม่มีการสํารวจพนักงานท่ีอยู่ในสาขา
ต่างจงัหวดัต่างๆ และจากผลการวิจยัเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการวิจยัในคร้ังน้ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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ปัจจัยเกีย่วกบับรรยากาศในการท างาน 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาวิจยั ทาํให้ผูว้ิจยั
ทราบถึงบรรยากาศในการทาํงานของพนกังานบริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั สํานกังานใหญ่ ว่ามี
ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อบรรยากาศในการทาํงาน วา่จะตอ้งมีการปรับปรุงหรือส่งเสริมในดา้นใด
เป็นพิเศษเพื่อท่ีจะใหบ้รรยากาศในการทาํงานของพนกังานรู้สึกดี   
ปัจจัยด้านความพงึพอใจ 
 พนกังานในองค์กร รู้สึกพึงพอใจในการทาํงานรู้สึกยินดีเก่ียวกบัไดรั้บคาํแนะนาํจาก
การทาํงานและพร้อมท่ีจะทาํงานล่วงเวลา เพื่อให้งานสําเร็จถึงแมว้า่จะไม่ไดรั้บผลตอบแทนก็
ตาม แต่ก็มีบางส่วนท่ีมีความกงัวลวา่ในปีน้ีตวัพนกังานเองอาจจะตอ้งออกจากงานก่อนเวลาท่ี
ควร 
ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์กร 
 พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรอยา่งมาก และภูมิใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนวา่เป็น
พนกังานองค์กรน้ี อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กร มีความภูมิใจท่ีไดท้าํงานในบริษทั ชาร์ป
ไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นผลมาจากผลตอบแทน ความกา้วหนา้ในงาน และความพึงพอใจในงาน หาก 
นโยบายต่างๆ ขององคก์รเปล่ียนไป จะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รลดลง  
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

THE MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT THE PERCEICED VALUE OF 
THE BAND IN THE PURCHASE IPHONE OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN 

RANGSIT UNIVERSITY 
เกษมสันต์ิ  ฮอ้แสงชยั*   ธนกร  วฒันพงษว์านิช*  

                                           ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน ของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิตมี
วตัถุประสงค ์1)  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟนของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิตและ 2) 
เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ยีห่อ้ไอโฟนของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการศึกษา
เชิงสํารวจรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 400 ตวัอย่าง ทดสอบ
ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั(Cronbach Alpha Formula) จาํนวน 30 
ตวัอยา่ง ไดผ้ลการทดสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือท่ี 0.895 วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่
โดยวิธี LSD  และทดสอบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้วิธีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ใช้วิธีการเลือกแบบคดัเลือกเขา้ (Enter Regression) ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05ประมวลผลขอ้มูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่
ศึกษาในชั้นปีท่ี 2 รองลงมา ชั้นปีท่ี 4 และศึกษาในคณะเศรษฐกิจ – ธุรกิจมากสุด รองลงมา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยี รายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาทมากสุด และมีท่ีพกั
อาศยัเป็นบา้น รองลงมา หอพกั และนักศึกษามีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟนในระดบัมาก และให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดมี
ผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยสูงสุด ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมา ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ี
ศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยี่ห้อไอโฟน  แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก่ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและ ด้านการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน โดย
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นส่งเสริม
การตลาด ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิผล
ต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่้อไอโฟน ไดร้้อยละ 84.70 

ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด, การรับรู้คุณค่า, การตดัสินใจซ้ือ, โทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ
ไอโฟน, มหาวทิยาลยัรังสิต 

ABSTRACT 

 The study of marketing mix factors that affect the perceived value of the brand in the 
purchase decision mobile phone brands. Undergraduate Students University aims 1) to 
analyze the influence of the marketing mix that influences the decision to buy the mobile 
phone brand of undergraduate students. RSU and 2) to analyze the influence of perceived 
value brand that affect their decision to purchase mobile phones from Apple's undergraduate 
students. RSU Survey Methodology The study collected data from questionnaires. Sampling 
methods The sample consisted of undergraduate students. RSU 400 samples to test the 
reliability of the engine. Based on the concept of Akron BAC (Cronbach Alpha Formula), 30 
samples have tested reliability analysis tool 0.895 Descriptive statistics were used to clarify 
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the frequency, percentage, average, and standard deviation. Quantitative Data Analysis Test 
the difference by using a T - test, F - Test Test average difference in pairs using LSD and test 
correlation analysis using the multiple correlation coefficients (Multiple Regression 
Analysis) method of choice selected. (Enter Regression), which was statistically significant at 
0.05 level process information from statistical computer program. 
 The study results showed that personal characteristics are more female than male. 
Most in Year 2, followed by the 4th year and studying in the economy - businesses most 
minor of Engineering Technology - a monthly income of 10,000 - 20,000 baht maximum and 
shelter is home to a minor. Student dormitories and a recognition of the value brand in the 
purchase decision mobile phone brand on many levels. And the importance of the marketing 
mix factors affecting the perceived value of the brand in the purchase decision mobile phone 
brands. The most up minor product, pricing, distribution channels and marketing, 
respectively. 
 The hypothesis testing found that personal characteristics, including the first year of 
study at the Faculty of Education and monthly income. Affect the perceived value of the 
brand in the purchase decision handset brands iPhone different and correlation analysis found 
that the marketing mix including product, pricing, distribution channels and promotion. 
market, resulting in the recognition of brand equity in the decision to purchase mobile phones 
from the iPhone. The products have the most minor, pricing, distribution channels and 
marketing, respectively significant at 0.05 by the marketing mix influence perceived brand 
value in the decision. Apple has bought mobile phones from 84.70 percent.   
KEYWORDS : MARKETING MIX, THE PERCEICED VALUE OF THE BAND, 
BUYING DECISION, IPHONE, RANGSIT UNIVERSITY 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัเป็นยุคของการส่ือสารไร้สายท่ีรวดเร็ว ทนัสมยั เทคโนโลยีต่างๆช่วยตอบ
โจทยก์ารใชง้านของมนุษยไ์ดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ งานท่ีทาํ บนัเทิง หรือ
สาระต่างๆมากมาย เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือก็เป็นรูปแบบหน่ึงในการตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของมนุษย์ท่ี เพิ่ม ข้ึนไปเร่ือยๆ สังเกตได้จาก การพัฒนารูปแบบของ
โทรศพัทมื์อถือในยุคก่อนจากเทคโนโลยีธรรมดา ท่ีใชปุ่้มกดเพื่อให้ตอบสนอง เปล่ียนมาเป็น 
เทคโนโลยกีารสัมผสัโดยใชน้ิ้ว 
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โทรศพัท์มือถือในปัจจุบนัมีความสําคญัมากถือว่าเป็นปัจจยัท่ีขาดไม่ไดใ้นยุคของ
การติดต่อส่ือสารเพราะสามารถใช้ติดต่อส่ือสารและสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับทาํ
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เล่นเกมส์ฟังวิทยุฟังเพลงมีการแต่งเสียงเรียกเขา้ (Ring Tone) สามารถถ่าย
ภาพน่ิงหรือวีดีโอไดแ้ละ ติดต่อส่ือสารในแบบอ่ืนๆเช่นการส่งขอ้ความสั้นๆ (SMS) การส่ง
ขอ้ความภาพ (MMS) การเปิดดู ขอ้มูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเว็บไซต์จึงทาํให้
โทรศัพท์มือถือเป็นท่ีแพร่หลายและทางด้าน บริษัทผู ้ผลิตโทรศัพท์มือถือได้พัฒนา
เทคโนโลยีของโทรศพัท์มือถือให้ทนัสมยัมากข้ึนโดยมีการใช้ เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์
เขา้มาผสมผสานกบัโทรศพัทมื์อถือทาํใหเ้กิดเป็นโทรศพัทมื์อถือแนวใหม่ท่ี เรียกวา่โทรศพัท์
อจัฉริยะหรือโทรศพัทมื์อถือท่ีรองรับระบบปฏิบติัการต่างๆ (Smart Phone) ซ่ึง โทรศพัทช์นิด
น้ีถูกคาดหมายว่าจะเป็นโทรศัพท์แห่งอนาคตสามารถเล่นและเช่ือมต่อข้อมูลผ่าน 
อินเตอร์เน็ต (Internet) สามารถทาํงานโดยผา่นทางโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนและสามารถ
เช่ือมต่อ ส่ือไร้สายความเร็วสูงไม่วา่จะเป็นระบบ EDGE ท่ีครอบคลุมกวา้งขวาง, เครือข่าย
ระบบไร้สาย (Wireless LAN)สําหรับภายในอาคารและ 3G ในเขตเมืองท่ีหนาแน่นสามารถดู
โทรทศัน์ออนไลน์ทาํ ให้สามารถติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว (ทิพรัตน์ รุ่งทวีไพโรจน์ 
2549) 

บริษทั แอปเป้ิล เป็นบริษทัหน่ึงท่ีพฒันาโทรศพัท์ให้มีความทนัสมยัตอบโจทยลู์กคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยความลํ้าหนา้เกินคู่แข่ง และมีลิขสิทธ์ิเฉพาะท่ีเป็นของตวัเอง ทาํให้ผลิตภณัฑ์
ในเครือมีความโดดเด่น จากการใชเ้ทคโนโลยีในระบบปฏิบติัการ iPhone Operation System 
(iOS) ท่ีพฒันาข้ึนมาและมีการเติบโตของผลิตภณัฑท่ี์ดี โดยเฉพาะในส่วนของสมาร์ทโฟนก็คือ 
iPhone นัน่เอง ท่ีพฒันาต่อเน่ืองกนัมาไดห้ลากหลายรุ่น และรุ่นล่าสุดอยา่ง iPhone 6 ท่ีเปิดตวั
ไปเม่ือปีท่ีแล้วแต่ก็ย ังทํายอดขายได้อย่างต่อเน่ือง ทําให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดใน
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนสูงมาก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งหลายๆรายอยา่ง บริษทั Samsumg ท่ีผลิต
โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบติัการ Android บริษทั Nokia ท่ีผลิตโทรศพัทมื์อถือ
สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบติัการSymbian และ Windows Phone ยงัมีบริษทัอ่ืนๆ อีกมายมายท่ี
พฒันารูปแบบโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนออกมาเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีการแข่งขนั
สูงมากในขณะน้ี 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟนของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟนของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานของการวจัิย 
 1. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟนของ
นกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรีมหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่้อไอโฟนของ
นกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรีมหาวทิยาลยัรังสิต 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. เน้ือหาการวิจยั คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน 
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งและใชจ้าํนวน 
400 คน 

3. สถานท่ีวจิยั คือ พื้นท่ีในเขตจตุจกัรในพื้นท่ี กรุงเทพมหานครและอาํเภอเมืองปทุท
ธานี จงัหวดัปทุมธานี 

4. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญั คือ 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   คือ 
  1.  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
  2.  ส่วนประสมการตลาด 
   2.1 ดา้นผลิตภณัท ์(Product) 
   2.2 ดา้นราคา (Price) 
   2.3 ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย (Place) 
   2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน ของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการผลิตโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ
ไอโฟนของผูป้ระกอบการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ยิง่ข้ึน 

2. สามารถนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด
ใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. ทราบถึงระดบัอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน เพื่อให้นกัการตลาดและผูบ้ริหารใน ธุรกิจโทรศพัทส์มาร์ทโฟน
สามารถนาํผลการวจิยัเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มาปรับปรุงนโยบาย เก่ียวกบัการสร้าง
ส่ือสารการตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้คุณค่าตราสินคา้เพิ่มข้ึน  

4. ทราบถึงระดบัอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน 
 5. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจในการนาํขอ้มูลน้ีไปใชส้าํหรับเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวจิยัต่อไป 
 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
-  เพศ 
- ชั้นปีการศึกษา 
- กลุ่มคณะ 
- รายได ้
- ท่ีพกัอาศยั 

ปัจจัยผสมทางการตลาด (4 Ps) 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

 
 
 
 
 
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
- การตระหนกัถึงตราสินคา้ 
- การรับรู้คุณภาพ 
- การเช่ือมโยงตราสินคา้ 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
- สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. โทรศพัท์มือถือ หรือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการ
ส่ือสารสองทางผา่นโทรศพัทมื์อถือใชค้ล่ืนวิทยุในการติดต่อกบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือโดย
ผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของสถานีมือถือแต่ละผูใ้ห้บริการจะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายของ
โทรศพัทบ์า้นและเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของผูใ้หบ้ริการอ่ืน 
 2. ไอโฟน (iPhone) เป็นโทรศพัท์มือถือท่ีมีความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
มลัติมีเดีย ผลิตและจาํหน่ายโดยบริษทั แอปเปิล โดยการทาํงานของไอโฟนสามารถใชง้านส่ง
อีเมล ใช้เป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส่งเอสเอ็มเอส(SMS)ท่องอินเทอร์เน็ตผ่านทางซอฟต์แวร์
ซาฟารีคน้หาแผนท่ีฟังเพลงและความสามารถอ่ืน 
 3. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของโทรศพัท์มือ ถือ
ไอโฟนของ ผูบ้ริโภค  
 4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านของ
โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย 
  4.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้ หรือบริการ โดยพิจารณาจากการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  
  4.2 ราคา (Price) หมายถึง ความเมาะสมของราคา กบัคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัอ่ืนๆ  
  4.3 ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีจัดจาํหน่าย หรือ
ช่องทางในการจดัจาํหน่าย ซ่ึงจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกคา้  
  4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมการขาย ท่ีจะทาํ
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 
 5. การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน หมายถึง กระบวนการเลือกตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือจากปัจจยักระตุน้ต่างๆ ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาํเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
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 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดก้ล่าวถึง ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์การจดัจาํหน่ายการกาํหนดราคา และการส่งเสริมทางการตลาด 
หรือเราสามารถเรียก ส่วนประกอบทางการตลาดไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ 4Ps ส่วนประสมทั้ง 4 
ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนัและ มีความสาํคญัเท่าเทียมกนั ไดแ้ก่  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการ
ของ ลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความ คิด สถานท่ีองค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได ้ 
 การกาํหนดกลยทุธ์ดา้น ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี  
  1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และ (หรือ) 
ความแตกต่าง ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation)  
  1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product 
Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ  
  1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ของบริษทั เพื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย  
  1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มี
ลกัษณะใหม่และ ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถใน
การตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  
  1.5 กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนผสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์
(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิด
ข้ึนมา ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าผลิตภณัฑ์ กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผู ้
กาํหนดกลยทุธ์ราคาตอ้ง คาํนึงถึง 
  2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่
การยอมรับ ของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑสู์งกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น  
  2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.3 การแข่งขนั  
  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 
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 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง
ผูข้าย กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย
ทาํ การขาย (Personal Selling) อาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร แบบประสมประสารกนั (Integrated Marketing Communication (IMC)) 
โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั
ได ้เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีสาํคญั  
 4. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจาก
องค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัตลาด ส่วน
กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย ตวัสินคา้ ประกอบด้วยการขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
เก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึง ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
  4.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Channel of Distribution) หมายถึง หมายถึง
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบ
ช่องทางการจดั จาํหน่ายจึงประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  
  4.2 การสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้เขสู่้ตลาด (Market Logistics) 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตวั สินคา้ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้คุณค่าตราสินค้า  
 Marketing Science Institute (2000 อา้งถึงใน ชวลิต ฤทธีตานนท์,2551) ประเทศ 
สหรัฐอเมริกาไดใ้ห้นิยามคุณค่าตราสินคา้วา่เป็นกลุ่มของการเช่ือมโยง (Set of Associations) 
และ พฤติกรรม (Behavior) ท่ีมีต่อลูกคา้ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และบริษทัเจา้ของท่ีอาํนวย
ประโยชน์ให ้ตราสินคา้นั้นสามารถสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรเพิ่มข้ึนมากกวา่ไม่มีตราสินคา้  
 Aaker (1996) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้วา่กลุ่มของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเช่ือมโยง
กบัช่ือ ตราและสัญลกัษณ์โดยเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ  
 Kotler (2009) กล่าววา่คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์และบริการโดย
จะ สะทอ้นถึงวิธีคิดความรู้สึกหรือการแสดงออกของผูบ้ริโภคโดยให้ความสําคญักบัตรา
สินคา้เช่นเดียวกบั ราคาส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการทาํกาํไรคุณค่าตราสินคา้
เป็นคุณค่าดา้นจิตใจและ ดา้นการเงินต่อบริษทั  
 Farquhar (1998) กล่าวว่าคุณค่าเพิ่มท่ีตราสินคา้สร้างให้กบัสินคา้หรือบริการ
แบ่งเป็น  
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 1. คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของบริษทั (Firm’s Perspective) โดยจะวดัจากกระแส
เงินสดท่ีเพิ่มข้ึน (Incremental Cash Flow) ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัสินคา้กบัตรา
สินคา้และทาํใหส่้วนแบ่งการตลาดของสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน  
 2. คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของร้านคา้ (Trade’s Perspective) จะแสดงถึงการมี
อิทธิพลท่ีเหนือกว่าตราสินค้าของคู่แข่งซ่ึงเป็นผลมาจากการยอมรับจากสถานท่ีกระจาย
สินคา้และจาํหน่าย 
 3. คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค (Consumer’s Perspective) คือการ
สะทอ้นให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของความแข็งแกร่งดา้นทศันคติ (Attitude Strength) ท่ีมีต่อตรา
สินคา้ 
 จะเห็นไดว้า่คุณค่าตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจในการตีความ (Interpret) การจดั
ระเบียบ (Process) และการจดจาํ(Store) ขอ้มูลต่างๆของตราสินคา้ซ่ึงจะทาํให้ลูกคา้เกิดความ
มัน่ใจและ ความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือ (Aaker, 1991) 
 Feldwick (1999) ไดท้าํการแบ่งประเภทของนิยามคุณค่าตราสินคา้ออกเป็น 3 ประเภทคือ  
 1. มูลค่าตราสินคา้ (Brand Valuation) คือคุณค่ารวมทั้งหมดในฐานะสินทรัพยท่ี์
บริษทัเจา้ของสามารถขายไดแ้ละนาไปรวมในบญัชีงบดุลได ้ 
 2. ความแข็งแกร่งของตราสินคา้ (Brand Strength) คือความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ (Consumer Attachment) 
 3. การอธิบายถึงตราสินคา้ (Brand Description) คือการเช่ือมโยง (Associate) และ
ความเช่ือ (Belief) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 
 มูลค่าตราสินคา้จะให้ความสําคญักบัสินทรัพยแ์ละการเงินเพื่อประโยชน์ในทาง
ธุรกิจในขณะท่ีความแข็งแกร่งและการอธิบายถึงตราสินคา้จะให้ความสําคญักบัผูบ้ริโภค
เป็นหลักอย่างไรก็ตาม นิยามคุณค่าตราสินค้าทั้ งหมดท่ีกล่าวข้างต้นมีความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะลูกโซ่โดยความแข็งแกร่งของ ตราสินคา้จะเป็นกุญแจหลกัในการท่ีก่อให้เกิดมูลค่า
ตราสินคา้ซ่ึงจะแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
ภาพท่ี 2.1 : ความสัมพนัธ์แบบลูกโซ่ของคาํนิยามตราสินคา้  
 

การอธิบายถึงตราสินคา้ (Brand Description) 
 

ความแขง็แกร่งของตราสินคา้ (Brand Strength) 
 

 มูลค่าตราสินคา้ (Brand Valuation) 
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ท่ีมา: Cobb-Walgren, Ruble &Donthu. (1995). Brand equity, brand preference, competition. 
Lexington, MA: Lexington Books.   

ความแข็งแกร่งตราสินคา้และการอธิบายถึงตราสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีรวมกนัเรียกว่า 
‚คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค‛ โดยจะแสดงดา้นท่ีเป็นคุณภาพของตราสินคา้
และจะนาํไปสู่การมีมูลค่า ตราสินคา้เน่ืองจากผูบ้ริโภคเป็นจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของตรา
สินคา้ (Cobb-Walgren, Ruble &Donthu, 1995)   
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค (Customer-Based 
Brand Equity) 
 คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริการมีนกัวิชาการซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นท่ีมุมมอง
ของผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ,2547) ดงัน้ี 
 1. การรับรู้ของผูบ้ริโภค (Consumer Perception) เช่นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ 
(Brand Awareness) ความเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) และการรับรู้ถึงคุณภาพ 
(Perceived Quality) เป็นตน้  
 2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Perception) เช่นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) ความตั้งใจซ้ือสินคา้ในราคาสูง (Willingness to Pay a High Price) 
 3. แนวคิดท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางท่ีไดร้วมแง่มุมของคุณค่าตราสินคา้ทั้งในส่วน
การรับรู้และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือแนวคิดแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity 
Modal) ของ Aaker (1991) ซ่ึงอธิบายวา่คุณค่าตราสินคา้มีองคป์ระกอบ 5 ส่วนคือ  
 1. การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) คือ การจดจาํหรือระลึกไดถึ้งตรา
สินคา้ ของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสําคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการ
ตระหนกัรู้ในตรา สินคา้แลว้ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความคุน้เคย (Familiarity) ในตราสินคา้นั้นทาํ
ให้สินคา้เป็นท่ีน่าไวว้างใจ (Reliability) น่าเช่ือถือ (Credible) และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล 
(Reasonable Quality) และเป็น เหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุดซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ
ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกวา่ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มีการตระหนกัถึงตรามาก่อน (Aaker, 
1991) 
 นอกจากน้ีแล้วการตระหนักถึงตราสินค้าเป็นความแข็งแกร่งท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ผูบ้ริโภคโดยการรับรู้ถึงตราสินคา้จะวดัไดจ้ากระดบัการจดจาํตราสินคา้ของผูบ้ริโภคดงัน้ี  
 1. การจดจาํตราสินคา้ได ้(Brand Recognition) คือ การจดจาํตราสินคา้ไดซ่ึ้งจะวดั
โดยการ สอบถามว่าผูบ้ริโภคเคยเห็นตราสินคา้น้ีหรือไม่ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงความคุน้เคย
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้  
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 2. การระลึกถึงตราสินคา้ (Brand Recall) เป็นการระลึกถึงตราสินคา้ไดโ้ดยจะวดัจาก
การ สอบถามว่าเม่ือกล่าวถึงประเภทสินคา้นั้นๆแลว้ผูบ้ริโภคจะเอ่ยถึงตราสินคา้นั้นออกมา
ไดโ้ดยท่ีการ ระลึกถึงตราสินคา้จะเป็นการระลึกถึงตราสินคา้ท่ีมีความพิเศษกวา่สินคา้อ่ืน 
 การตระหนกัถึงตราสินคา้มีประโยชน์ในการบริหารคุณค่าตราสินคา้โดยจะเป็นการ
เช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ไดแ้ละจะนาํไปสู่ความคุน้เคย
และช่ืนชอบในตราสินคา้ไดร้วมถึงบอกความหมายหรือความเก่ียวขอ้งในตราสินคา้ไดใ้น
ส่วนของสินค้าบริการผูบ้ริโภค จะต้องพิจารณาในส่วนประกอบต่างๆท่ีมีหลายส่วนท่ี
สอดคลอ้งกนัพิจารณาไดใ้นตวัสินคา้และการ บริการซ่ึงจะเหมือนกบัส่วนบริการท่ีสามารถ
จบัตอ้งได้ไวว้างใจได้การตอบสนองต่อผูใ้ห้บริการการมี อารมณ์ร่วมความไวว้างใจและ
ความสุภาพของพนกังานผูใ้หบ้ริการสินคา้ (Aaker, 1991)  

อย่างไรก็ตามการตระหนักถึงตราสินคา้เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทาํให้ยอดขาย
เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะการออกสินคา้ตวัใหม่เน่ืองจากการตระหนกัรู้ตราสินคา้ จะเป็นเพียง
การนาํร่องไปสู่ ความสาํเร็จเท่านั้นไม่ไดท้าํใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ  
 2. การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมท่ีมีต่อสินคา้
ซ่ึงจะ ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จทางดา้นการเงินกลยุทธ์ของธุรกิจรวมถึงดา้นอ่ืนๆ ของตราสินคา้
ดว้ยในการสร้าง การรับรู้ถึงคุณภาพของผูบ้ริโภคข้ึนมาจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัคาํว่า 
‚คุณค่า‛ ให้ถูกตอ้งก่อนยงั หมายถึงการท่ีตราสินคา้ไดถู้กรับรู้โดยรวมทั้งหมดหรือความ
เหนือกว่าของสินคา้หรือบริการโดยจะ พิจารณาจากวตัถุประสงค์หรือคุณสมบติัการใช้งาน
ของสินค้านั้นๆ และคุณภาพท่ีรับรู้เป็นส่ิงท่ี สามารถวดัได้แต่จบัต้องไม่ได้เน่ืองจากเป็น
ความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (Aaker, 1991)  
 สาํหรับประเภทของสินคา้มีส่วนประกอบ 7 ส่วน ไดแ้ก่  
  2.1 ผลงานของสินคา้ (Performance) คือ คุณสมบติัของสินคา้ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
มีทศันคติต่อ ผลงานของสินคา้แตกต่างกนัออกไป  
  2.2 ลกัษณะของสินคา้ (Feature) รูปร่างลกัษณะของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
สามารถจบัตอ้งและ มองเห็น 
  2.3 การปฏิบัติตามในรายละเอียดท่ีตั้ งไว้ (Conformance with 
Specifications) เพื่อใหมี้ การผลิตสินคา้มีคุณภาพและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
  2.4 ความไวว้างใจ (Reliability) คือความสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองของคุณภาพ
สินคา้หมายถึง ในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละคร้ังจะไดรั้บรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ทุกคร้ัง
อยา่งต่อเน่ือง  
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  2.5 ความคงทนถาวร (Durability) ของสินคา้สินคา้ไม่แตกหกัง่ายมีอายุการ
ใชง้านยาวนาน  
  2.6 ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) สินคา้ท่ีตอ้งการบริการ
ก่อนหรือหลงั บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพผูบ้ริการตอ้งสามารถมอบการบริการและอาํนวย
ความสะดวกใหก้บั ผูใ้ชบ้ริการอยา่งดีเยีย่ม  
  2.7 ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขั้นสุดทา้ย (Fit and Finish) ของสินคา้
ว่าสามารนําไปใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีทาํให้เกิดลกัษณะ
ท่าทางหรือความรู้สึกของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อคุณภาพของสินคา้และเป็นส่วนท่ีมีความสําคญัใน
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Aaker, 1991)   
 3. การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations) เป็นความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงส่ิง
ต่างๆ ของตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภคโดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะช่วยสร้าง
ทศันคติเชิงบวก ให้กบัตราสินคา้และกลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกของผูบ้ริโภคเขา้กบั
ตราสินค้านั้นๆ ซ่ึงจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าได้โดยการดึงข้อมูลท่ีเก่ียวกบัตรา
สินคา้ออกจากความทรงจาํและช่วยสร้าง ความแตกต่างให้กบัตราสินคา้ทาํให้ผูบ้ริโภคมี
เหตุผลในการซ้ือสินคา้ 
 4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ความซ่ือตรงของผูบ้ริโภคมีต่อตรา
สินคา้ ซ่ึงจะมีความสาํคญัเพราะจะเป็นเคร่ืองสะทอ้นความเป็นไปท่ีผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปใช้
ตราสินคา้อ่ืนๆ หรือไม่ ซ่ึงความภกัดีในตราสินคา้จะช่วยลดตน้ทุนทางการตลาดช่วยสร้าง
อาํนาจในการต่อรองร้านคา้ ดึงดูดลูกคา้รายใหม่ท่ีให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ าและเป็นเคร่ือง
สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพทาง การตลาดของสินคา้นั้นและช่วยปกป้องจากการถูกคุกคาม
โดยคู่แข่ง (Aaker, 1991 อา้งใน สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ,2547) 
 5. สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Equity)เป็น 
องคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีสามารถสร้างคุณค่าใหเ้กิดแก่ตราสินคา้ไดคื้อ  
  5.1 เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) จะช่วยให้ผูบ้ริโภคไม่เกิดการสับสน
ระหวา่งสินคา้ของ คู่แข่งเช่นการสับสนในการระลึกถึงตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบเพราะถา้  
ไม่มีตราสินคา้หรือตราสินคา้ไม่เด่นอาจทาํให้ผูบ้ริโภคจาตราสินคา้ท่ีเขาช่ืนชอบสลบักบั
สินคา้อ่ืนได ้ 
  5.2 สิทธิบตัร (Patent) จะช่วยคุม้ครองคุณภาพหรือความโดดเด่นของสินคา้
ท่ีเป็น คุณลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าซ่ึงสินค้าอ่ืนไม่สามารถท่ีจะเลียนแบบสินค้าท่ีมี
สิทธิบตัรได ้
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  5.3 รางวลั (Prize) ท่ีไดรั้บจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ นับเป็นทรัพยสิ์น ท่ีมีค่าสําหรับสินคา้เป็นอีกวิธีหน่ึงซ่ึงสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั  
  5.4 มาตรฐาน (Standard) ขององคก์รหรือสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
กนัทัว่ไปเช่น ISO 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.ของไทยซ่ึงมาตรฐานเหล่าน้ีนบัเป็น
เสมือนการรับประกนั คุณภาพของสินคา้ซ่ึงจะทาํให้สินคา้มีคุณค่า (Aaker, 1991 อา้งในสุภา
ภทัร ดิลกไชยชาญวุฒิ 2547) การวดัคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคตามแนวคิดของ 
Aaker (1991) มี 2 กลุ่มคือ  
 1. กลุ่มท่ีวดัจากการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Consumer Perception) ไดแ้ก่  

 -  การตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นการจดจาํหรือระลึกถึงตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภควา่รู้จกัตราสินคา้เป็นสินคา้ประเภทไหนและมีการเช่ือมโยงระหวา่งตวัสินคา้กบัตรา
สินคา้  

 -  คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) วดัการรับรู้ต่อคุณภาพโดยรวมของ
สินคา้และบริการโดยจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์หรือคุณสมบติัของการใช้งานของสินคา้
หรือบริการนั้นๆ  

 -  ความเช่ือมโยงเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Association) ความทรงจาํของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ซ่ึงจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสร้างทศันคติดา้นบวกให้กบัตราสินคา้
และจะเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงตวั สินคา้เขา้กบัตราสินคา้โดยความสัมพนัธ์จะมีความสัมพนัธ์ดบั
ประสบการณ์ไดใ้ชสิ้นคา้  

  -  สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆของตราสินค้าเช่นสิทธิบตัรเคร่ืองหมายการค้า
ความสัมพนัธ์กบัช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นตน้  
 2. กลุ่มท่ีวดัจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือซ่ึงจะวดัความผูกพนั (Commitment) ท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อ ตราสินคา้หากผูบ้ริโภคมีความผกูพนัต่อตราสินคา้มากเท่าไรก็จะทาํให้มีความ
ภกัดีมากเท่านั้น (Aaker, 1991 อา้งในสุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ,2547) 

ปัจจยัสําคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้ความชอบและ
ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือส่วนประกอบต่างๆท่ีสร้างข้ึนเป็นคุณลกัษณะตราสินคา้การ
สนับสนุนโดย กิจกรรมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ (Other Associations) ซ่ึงมีอิทธิพล
เช่ือมโยงกบั ตราสินคา้ (อนุชิต ศิริกิจ, 2550) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เนตรนภา ชินะสกุลชยั (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใชก้บัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
โทรศพัท์มือถือยี่ห้อ ไอโฟนของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการใช้งานกลุ่ม



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 

 

1125 

 

ตัวอย่างส่วน ใหญ่มีลักษณะการใช้งานท่ีต้องการในด้านของเกมส์มากท่ีสุดโดยมี
วตัถุประสงค์ในการซ้ือใช้งานเป็น เคร่ืองหลกัมากท่ีสุดและส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบครอง
ผลิตภณัฑ์ใดๆของทางแอปเปิลนอกเหนือจาก โทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟนการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ดา้น
คุณภาพท่ีรับรู้ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้และดา้นความภกัดีต่อตรา สินคา้ทั้ง 4 ดา้นอยู่
ในระดบัมาก 
 นพชยั ทรงแสงธรรม (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ท
โฟนในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) ผลการศึกษาผูบ้ริโภคมีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดั ชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) ในด้านลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี และผูบ้ริโภคท่ีมีเพศอายุ สถานภาพ อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนและระดบัการศึกษาสูงสุดมีการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน(ไอโฟน) ดา้นบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจแตกต่างกนั  
 ปรัตถกร เป้รอด (2554) ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือ Smart Phone ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลอาํเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก ผล
การศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายช่วงอาย ุ
21-30 ปีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและ
รายไดเ้ฉล่ียอยู่ ท่ี 10,001-20,000 บาท และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูว้ิจยัไดน้าํมา
วเิคราะห์ประกอบดว้ย 8 ดา้นคือดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดด้านบรรจุภณัฑ์ ด้านพนักงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านพลงัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงใน 3 ลาํดบั แรกคือดา้นพนักงานดา้นบรรจุภณัฑ์และ
ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารส่วนปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีมี ระดบัความสําคญัน้อยท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนผสมทางการตลาดดา้นอ่ืน คือปัจจยัทางดา้น ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โทรศพัท์มือถือยี่ห้อ
ไอโฟน ของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต โดยการสุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 
คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 3ส่วนดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้น กลุ่มคณะและคณะ รายได ้
และท่ีพกัอาศยัซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์คาํนวณจาํนวน 
และหาค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
มาตรฐานส่วนประมานค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 
10 มากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าซ่ึงเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมานค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไป
จนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีเพศหญิง จาํนวน 233 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.25  และ เพศชาย 
จาํนวน 167 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.75 ส่วนใหญ่ศึกษาในชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 152 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.00 รองลงมา ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 88 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.00, ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 70 
คน คิดเป็น ร้อยละ 17.50 และ ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 57 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.25 และศึกษาใน
คณะเศรษฐกิจ – ธุรกิจมากสุด จาํนวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.50 รองลงมา คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลย ีจาํนวน 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.25 และคณะมนุษยศาสตร์ – 
สังคมศาสตร์ จาํนวน 86 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.50 นอ้ยสุด คณะศิลปะ – การออกแบบจาํนวน 
38 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.50 และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาทมากสุด จาํนวน 166 
คน คิดเป็น ร้อยละ 41.50 รองลงมา รายได้20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 128 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 32.00 และ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.00 น้อยสุด มากกว่า 
30,000 บาทจาํนวน 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.50 และมีท่ีพกัอาศยัเป็นบา้น จาํนวน 182 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 45.50 รองลงมา หอพกั จาํนวน 90 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.50 บา้นญาติ จาํนวน 
72 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.00 นอ้ยสุด คอนโด จาํนวน 56 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.00 ตามลาํดบั 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการ
ตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือยีห้่อไอโฟน 
 ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟนในภาพรวม พบวา่ ให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือ
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 7.59 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.40 ในรายดา้น ให้ความสําคญัในระดบั
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มาก ทั้ง 4 ดา้น โดยสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 7.91 รองลงมา ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.91 โดยสูงสุดในด้านบริษทัท่ีผลิตมี
ช่ือเสียง รองลงมา มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ด้านราคาให้ความสําคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
7.86 โดยสูงสุดในด้านราคาขายของโทรศพัท์มือถือแบรนด์iPhone มีความเหมาะสมกบั
คุณภาพ รองลงมา ค่าซ่อมและค่าบริการท่ีเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายให้
ความสําคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 7.77 โดยสูงสุดในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีมากหลายสาขา 
รองลงมา สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการเดินทางดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญั
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 6.83 โดยสูงสุดในดา้นมีโปรโมชัน่ส่วนลดและของแถม และ มีบริการ
หลงัการขายของผูจ้ดัจาํหน่าย รองลงมา มีการรับประกนัท่ีดี 
 
 3. ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ
ไอโฟน 
 ผลการศึกษา การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟ
นในภาพรวม พบว่า มีการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 7.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.38  ในรายด้าน มีการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ตราสินคา้ iPhone เป็นสินคา้ท่ี
ผูใ้ช้งานสามารถให้ขอ้มูลกบับุคคลอ่ืนไดง่้าย มีค่าเฉล่ีย 8.40 และระดบัมาก จาํนวน 5 ดา้น 
ได้แก่ ตราสินคา้ iPhone สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้งาน มีค่าเฉล่ีย 7.88, ตรา
สินคา้ iPhone มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น จดจาํไดง่้าย มีค่าเฉล่ีย 7.66, จดจาํตราสินคา้ iPhone 
รูปแบบและลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย 7.37, ตราสินคา้ iPhone ช่วยใหผู้ใ้ชมี้ความภูมิใจในการใชง้าน 
มีค่าเฉล่ีย 7.32 และตราสินคา้ iPhone ได้รับการรับรองมาตรฐานสินคา้ระดบัประเทศ มี
ค่าเฉล่ีย 6.66 ตามลาํดบั 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ประกอบดว้ยดา้นเพศ ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา ดา้นคณะท่ี
ศึกษา ด้านรายได้ต่อเ ดือน ด้านท่ีพักอาศัย  แตกต่างกัน โดยใช้สถิ ติวิ เคราะห์ t-test 
(independent) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบวิเคราะห์ความ
แปรปวรทางเดียว (One-way ANOVA)สาํหรับวเิคราะห์ตวัแปรอิสระอ่ืน สรุปไดด้งัน้ี  
 ด้านเพศ มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ
ไอโฟน ไม่แตกต่างกนั  
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 ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยีห่อ้ไอโฟน แตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 จะมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน ตํ่ากวา่ กลุ่ม
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 3 และ 2) กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จะมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ สูงกวา่ชั้นปี
ท่ี 4   
 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นคณะท่ีศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05โดย
มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
ศาสตร์ จะมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน สูงกว่า 
กลุ่มนกัศึกษาคณะศิลปะ - การออกแบบ 2) กลุ่มนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยี
จะมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน สูงกว่า กลุ่ม
นกัศึกษาคณะศิลปะ - การออกแบบ  3) กลุ่มนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์จะมี
การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษา
คณะศิลปะ - การออกแบบ 4) กลุ่มนกัศึกษาคณะเศรษฐกิจ – ธุรกิจจะมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน สูงกว่า กลุ่มนักศึกษาคณะศิลปะ – การ
ออกแบบ 
 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน ท่ีต่างกัน มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน  แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่า 
10,000 บาท จะมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน ตํ่า
กวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาทและตั้งแต่ 30,000 บาท ข้ึนไป และ 2) 
กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน ตํ่ากวา่กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท ข้ึนไป 
 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านท่ีพกัอาศัยมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ ดา้นการส่งเสริมการตลาด
ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน 
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ตาราง อธิบายผลค่าสัมประสิทธ์ิทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ

รับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่้อไอโฟน 
 * อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการตรวจสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ
ไอโฟน พบว่า มีค่า Tolerance อยู่ในระหว่าง 0.129– 0.416> 0.10 และ ค่า VIF (Variance 
Inflation Factor) ในอยู่ระหว่าง 2.403–7.771< 10.0 เป็นไปตามเกณฑ์จึงไม่เกิดปัญหา
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ได้แก่ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
รับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีผล
สูงสุด รองลงมา ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1 .  จาก ก ารศึก ษ า นัก ศึก ษ า มีก า ร รับ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ นค้าใ นก ารตัด สินใ จ ซ้ื อ
โทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟนในระดบัมาก และให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดมี
ผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยสูงสุด ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมา ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั สอดคล้องกบัแนวคิดของ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษ์

 
Model 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.268 0.163  1.642 0.101   
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.331 0.037 0.365 8.936 0.000 0.229 4.358 
ดา้นราคา 0.339 0.041 0.358 8.329 0.000 0.208 4.818 
ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

0.168 0.050 0.182 3.341 0.001 0.129 7.771 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.100 0.020 0.154 5.083 0.000 0.416 2.403 
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มณฑา (2542) ท่ีกล่าวว่าคุณค่าของตราสินคา้ เป็นการท่ีตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเชิง
บวกในสายตาของลูกคา้อนัจะก่อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 2. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลสูงสุด 
รองลงมา ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติ ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักล
ยุทธ์การตลาดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ท่ีกล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด 
เป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีทาํการคัดเลือกตลาดเป้าหมายการตั้งวตัถุประสงค์และพฒันาส่วน
ประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายหรือเป็นกุญแจท่ีจะ
นาํไปสู่ความสาํเร็จก็คือตอ้งทาํความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 3. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และ
รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน  
แตกต่างกนัผลการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรมของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค Stanton 
and Futrell (1987 :  664) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งเป็นส่ิงสําคญัท่ีส่งผลให้
พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ   
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ดังนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจควรให้ความสําคญั
กิจกรรมส่วนประสมการตลาดในการดาํเนินธุรกิจการขายหรือจดัจาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ
ไอโฟน เช่น ในดา้นตวัผลิตภณัฑ์ของโทรศพัทมื์อถือควรให้ความสําคญักบัคุณภาพ เน่ืองจาก
คุณภาพและมาตรฐานท่ีดีของโทรศพัทมื์อถือจะเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้โทรศพัทมื์อถือ
ยี่ห้อไอโฟน ตลอดจนการรับรองคุณภาพการใชง้านท่ียาวนาน และควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์
โทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟนให้มีประสิทธิภาพคงทน จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
โทรศพัทมื์อถือเม่ือผูบ้ริโภคไดใ้ชบ้ริการและควรให้ความสําคญักบัการสร้างความซ่ือสัตยต่์อ
ตราสินค้าต่อผูบ้ริโภคเพราะช่ือเสียงของยี่ห้อไอโฟนจะทาํให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ 
ตลอดจนควรมีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์โทรศพัทมื์อถือ เช่น รูปแบบ เทคโนโลยี ฟังก์ชัน่
การใช้งานท่ีหลากหลายให้ตรงต่อความต้องการและสอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด   
 2. จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟนในระดับมาก ดังนั้นควรให้ความสําคญัในการวางแผนพฒันา
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ผลิตภณัฑโ์ทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟน ควรจดัทาํแผนงานเพื่อพฒันา รูปแบบการบริการ ให้ตรง
ตามความตอ้งการในด้านต่างๆ เช่น การสร้างกิจกรรม ท่ีนาํไปสู่ความใกล้ชิดกบัลูกคา้ การ
พฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัการเพิ่มฟังก์ชัน่ใหม่ท่ีมีความทนัสมยั การพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ี
สอดคล้องรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มผูใ้ช้เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากยิ่งข้ึน ตลอดจนควรให้ความสําคญักบัการเพิ่มคุณค่าตราสินคา้ยี่ห้อไอโฟน โดย
การสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษ การประชาสัมพนัธ์ และการจดัตั้ง
ฝ่ายบริการลูกคา้ข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทั้งน้ีเพื่อรักษาฐานลูกคา้
เดิมใหมี้ความภกัดีต่อตรายีห่อ้ไอโฟนต่อไป 
 3. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ใน
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อไอโฟน แตกต่างกนั ดงันั้นควรให้ความสําคญักบักิจกรรม
ส่วนประสมการตลาดในการดาํเนินธุรกิจการขายหรือจดัจาํหน่ายโทรศพัท์มือถือและการให้
ความรู้กบัพนักงานขายต่อตวัผลิตภณัฑ์โทรศพัท์มือถือ เน่ืองจาก พนักงานขายจะเป็นผูใ้ห้
ข้อมูลและแนะนําท่ีทาํให้เกิดการพฤติกรรมการซ้ือมากยิ่งข้ึน อีกทั้งส่ิงเหล่าน้ีจะนําไปสู่
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟนของผูบ้ริโภคในอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรนาํปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการใช้
บริการมาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา เพื่อผลการศึกษาจะนาํไปใชใ้นการพฒันาปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ไอโฟนให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชม้ากยิง่ข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบตามกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้
โทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟนจาํแนกตามรุ่นของโทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน เพื่อผลการศึกษา
คร้ังต่อไปจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและการพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นแนวทางการ
วางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมและปัจจัยทีส่่งผลต่อการใช้บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
BEHAVIOR AND FACTORS THAT AFFECT FACEBOOK USERS IN BANGKOK 

ชลกานต ์ หิรัญชยั*   พีรภา  พพีลอย*  
                                           ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัการใช้บริการ 
Facebook ต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ใชบ้ริการ Facebook จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด 
ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน หาค่า  t-test 
(independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การวเิคราะห์โดยการหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 
ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนใหญ่มีรายได ้15,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.30  
 โดยส่วนใหญ่ใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ทุกวนั มีความถ่ีในการใช้บริการเฟซบุ๊ค 
10 คร้ังข้ึนไป/วนั มีระยะเวลาในการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค นอ้ยกว่า 30 นาที ใช้มือถือเป็นอุปกรณ์
ในการใชบ้ริการเฟซบุค๊ ช่วงเวลาในบริการเฟซบุค๊ส่วนใหญ่เป็นช่วงก่อนนอน 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ในดา้นสังคม พบวา่ ส่วน
ใหญ่ใชบ้ริการเฟซบุ๊คเพื่อติดต่อส่ือสารกบัคนในครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จกั ในดา้นความรู้และ
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊คเพื่อติดตามข่าวสารประจาํวนั ในด้านธุรกิจ พบว่า ใช้
เฟซบุค๊เพื่อซ้ือสินคา้และบริการ ในดา้นความบนัเทิง พบวา่ ส่วนใหญ่ใชเ้ฟซบุ๊คเพื่ออพัเดทข่าว
วงการบนัเทิง 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยการเข้าถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 ส่วนผลการวเิคราะห์ปัจจยัการเขา้ถึงบริการเฟซบุค๊ (Facebook) พบวา่ ปัจจยัดา้นสังคม 
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษาในทิศทางเดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูง ปัจจยัดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นธุรกิจในทิศทางเดียวกนั โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า  
 ปัจจยัดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านความบนัเทิงในทิศทางเดียวกนั โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
 ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นธุรกิจในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบักลาง 
 ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความบนัเทิงในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  
 ปัจจยัดา้นธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความบนัเทิงในทิศทางเดียวกนั โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมและปัจจยั, การใชบ้ริการ Facebook 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research are (1) to study the different of demographic 
characteristics affecting to Facebook accessing factors of the population in Bangkok (2) to 
study correlations of Facebook using factors to Facebook accessing factors of the population 
in Bangkok. 
 The sample of research is 400 Facebook users in Bangkok. The research tool in order 
to collect the data is online questionnaire. It was analyzed by descriptive research; finding 
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percentage, frequency, average, minimum, maximum, standard deviation, and investigated 
hypothesis by t-test (independent t-test), F-test (One-way ANOVA), and correlation analysis. 
 The results of study: The majority are male (60.5%), age between 21 – 25 year olds 
(37%), bachelor degree (75%), 15,000 – 30,000 Baht in personal monthly income (48.5%), 
and most of them are private employee (47.3%). Most of respondents use Facebook 
everyday, more than 10 times per day, less than 30 minutes a time, and use it before sleep. 
They mostly use mobile phone to access Facebook. 
 The result from Facebook using behavior analysis regards society is to communicate 
with family member/friend/ acquaintance. Knowledge and education, they use Facebook to 
follow the trend and news in daily life. Business, they use Facebook to buy product and 
service. And Entertainment, they use Facebook to update entertainment news. 
 The result from Facebook using factors analysis, the difference of gender, education 
and occupation affect to Facebook accessing factors of the population in Bangkok. 
 Moreover, from the result from Facebook accessing factors analysis; the social 
factors relate to knowledge and education factors in the same direction with a high level of 
correlation.  

The social factors relate to business factors in the same direction with a low level of 
correlation. 
 The social factors relate to entertainment factors in the same direction with a high 
level of correlation. 
 The knowledge and education factors relate to business factors in the same direction 
with a middle level of correlation. 
 The knowledge and education factors relate to entertainment factors in the same 
direction with a high level of correlation. 
 The business factors relate to entertainment factors in the same direction with a low 
level of correlation.   
KEYWORDS : BEHAVIOR AND FACTORS, FACEBOOK USERS 
 
บทน า 
 ในปัจจุบัน ‚อินเทอร์เน็ต‛ (Internet) นับว่ามีบทบาทและมีความสําคัญต่อ
ชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์ากข้ึน โดยอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายขอ้มูล
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ของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ ระบบน้ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเขา้ดว้ยกนั เครือข่าย
เหล่าน้ีประกอบดว้ยเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัวิชาการ หน่วยงานสาธารณะ และ
หน่วยงานส่วนบุคคลนบัเป็นลา้นลา้นเครือข่าย เช่ือมต่อกนัไดท้ั้งแบบใชส้าย ซ่ึงส่งสัญญาณมา
ทางสายสัญญาณ เช่น สายโทรศพัท์ หรือแบบไร้สายซ่ึงส่งสัญญาณเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
บุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการติดต่อกบัระบบน้ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการแก่ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ส่ิงท่ีอยู่
ในอินเทอร์เน็ต คือ แหล่งขอ้มูล สารสนเทศอนัมหาศาล รวมทั้งการให้บริการประเภทต่างๆ 
เช่น อีเมล (ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์)  อีบิซิเนส (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2554) ซ่ึงอินเทอร์เน็ตทาํให้มนุษย์ติดต่อส่ือสารกันได้ทัว่ทุกมุมโลก นับว่าเป็นเครือข่ายท่ี
กวา้งขวางท่ีสุดในปัจจุบนั  
 เ ม่ือเทคโนโลยีมีความก้าวไกลและทันสมัยมากข้ึน จึงทําให้มนุษย์สามารถ
ติดต่อส่ือสารผา่น ‚Social Network‛ หรือท่ีเรียกวา่ ‚เครือข่ายสังคมออนไลน์‛ ผา่นระบบของ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึง ‚Social Network‛ หรือ ‚เครือข่ายสังคมออนไลน์‛ หมายถึง กลุ่มบุคคลผู ้
ติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแล้ว ยงั
อาจจะร่วมกนัทาํกิจกรรมท่ีสนใจดว้ยกนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) ทั้งน้ีอาจใชเ้พื่อการดาํเนิน
ธุรกิจ การศึกษา ความบนัเทิง ฯลฯ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาํให้มนุษยเ์กิดการติดต่อส่ือสาร
กนัไดท้ัว่ทุกมุมโลกอย่างสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงนบัว่าเป็นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ท่ี
นิยมมากสําหรับผู ้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์
เปรียบเสมือนเป็นบริการพื้นฐานของเวบ็ไซต ์ท่ีผูใ้ชส้ามารถแสดงตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป
ได ้โดยการสร้างหนา้ต่างหรือเวบ็ไซต ์(Web Page) ของตวัเอง และอนุญาตให้ผูอ่ื้นท่ีใชบ้ริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเดียวกันเข้ามาร่วมแบ่งปันพูดคุยกันได้ อาทิ Facebook, 
Twitter, Line, WhatsApp, Instagram เป็นตน้ และความเจริญทางเทคโนโลยีน้ีเอง จึงทาํให้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์าก
ยิง่ข้ึน  
 Facebook เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึงท่ีอยูใ่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึง
ผูใ้ช้สามารถติดต่อส่ือสารและร่วมทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกบัผูใ้ช ้
Facebook อ่ืนๆ ไดโ้ดยสามารถตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภาพ โพสตค์ลิป
วิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทเล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่มและยงัสามารถทาํกิจกรรมอ่ืนๆ 
ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมาก จากข้อมูลเก่ียวกับสถิติและ
พฤติกรรมการใช้งาน Social Network ของไทย ในปี 2557โดยคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ จาก
โซเชียลอิงค ์(Zocial inc) พบวา่ ในปี 2557 ประเทศไทยใช ้Facebook มากเป็นอนัดบั 9 ของ
โลก เท่ากบัประเทศเยอรมนี โดยมีจาํนวนผูใ้ชม้ากถึง 28 ลา้นราย คิดเป็น 42% ของประชากร
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ทั้ งประเทศไทย  และมีอัตราการเติบโตข้ึน 53% จากปี  2556 (อ้างอิงจาก  : 
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-2014) 
จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของการใช้บริการ Facebook ท่ีมาก
ยิ่งข้ึนในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงเล็งถึงความสําคญัของการใช้บริการ Facebook โดยเน้นเฉพาะ
พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากมีความน่าสนใจและเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมการใชบ้ริการ Facebook เพื่อ
เป็นขอ้มูลให้แก่ผูใ้ห้บริการทาง Facebook และผูท่ี้สนใจสามารถนาํไปศึกษาวางแผนพฒันา 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัการ
เขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัการใช้บริการ Facebook ต่อปัจจยัการเขา้ถึง
บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัการเข้าถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัการใช้บริการ Facebook ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นความรู้
และการศึกษา ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัด้านความบนัเทิง มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัการเขา้ถึง
บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีใชบ้ริการ Facebook จาํนวน 400 คน 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการใชบ้ริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่วนัท่ี 
26 มีนาคม 2558 - 16 เมษายน 2558 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัการ
เขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. ได้ทราบถึงปัจจยัการใช้บริการ Facebook ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัการเขา้ถึง
บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. Facebook หมายถึง บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์หน่ึง ซ่ึงผู ้ใช้สามารถ
ติดต่อส่ือสารและร่วมทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook อ่ืนๆ 
ได้โดยสามารถตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอเขียน
บทความหรือบล็อก แชทเล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่มและยงัสามารถทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิ
เคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  หมายถึง ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- อาชีพ 

ปัจจัยในการใช้บริการเฟซบุ๊ค 
(Facebook) 

- ดา้นสังคม 
- ดา้นความรู้และการศึกษา 
- ดา้นธุรกิจ 
- ดา้นความบนัเทิง 

ปัจจัยการเข้าถึงบริการเฟซบุ๊ค 
(Facebook) 
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 3. พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ค หมายถึง การท่ีบุคคลมีความตั้งใจหรือสนใจในการ
ติดต่อส่ือสารผ่านทางเฟซบุ๊ค โดยพิจารณาจากความถ่ี ระยะเวลาและช่วงเวลาการใช้งาน 
อุปกรณ์การใชง้าน เป็นตน้  
 4. ปัจจัยในการใช้บริการเฟซบุ๊ค หมายถึง ส่ิงท่ีทาํให้บุคคลเกิดความตอ้งการหรือ
แรงจูงใจ ท่ีจะใช้บริการเฟซบุ๊ค โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านความรู้และ
การศึกษา ด้านธุรกิจ ดา้นความบนัเทิง เช่น สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูค้นไดอ้ย่างรวดเร็ว 
สามารถใช้เป็นศูนยก์ลางการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นได ้สามารถซ้ือ
สินคา้และบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดความรู้สึกเพลิดเพลินและผอ่นคลาย เป็นตน้ 
 5. ปัจจัยการเข้าถึงบริการเฟซบุ๊ค (Facebook) หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยทาํให้บุคคลง่ายต่อ
การเขา้ใชบ้ริการเฟซบุ๊ค เช่น ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต ความทนัสมยัของอุปกรณ์การ
ใชง้าน อตัราค่าบริการ ความสะดวกของเวลาในการใชบ้ริการเฟซบุค๊ เป็นตน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาํเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัโซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network)    
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. แนวคิดเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์น้ีเป็นหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ 
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือว่า 
มนุษยด์าํเนินชีวิตตามแบบฉบบัท่ีสังคมไดว้างเป็นแม่บทไวใ้ห้พฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวยั
เดียวกนัจะเป็นเช่นเดียวกนั เน่ืองจากสภาพสังคมไดว้างแบบอยา่งไวใ้ห้แลว้สําหรับคนรุ่นนั้นๆ 
สังคมทาํให้ผูห้ญิงมีลกัษณะนิสัย พฤติกรรมแตกต่างจากผูช้าย คนท่ีมีการศึกษามีพฤติกรรม
แตกต่างคนท่ีด้อยการศึกษา กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เช่ือว่า คนท่ีมี
คุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย (ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ, 
2534)  
 ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าวว่า การวิเคราะห์มวลชน ผูรั้บสารตามลักษณะทาง
ประชากร โดยมีสมมติฐานวา่ มวลชนผูรั้บสารท่ีอยูใ่นกลุ่มลกัษณะทางประชากรเดียวกนัจะมี
ลกัษณะทางจิตวิทยาคลา้ยคลึงกนั และคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรต่างกนั จะมีลกัษณะทาง
จิตวทิยาแตกต่างกนั 
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 1. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัในเร่ือง
ความคิดและพฤติกรรม โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายุนอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวา่คนท่ีมี
อายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมกัจะมีความคิดอนุรักษนิ์ยมมากกวา่คนท่ีมีอายุน้อย คนท่ีมี
อายุน้อยจะเป็นคนท่ียึดถืออุดมการณ์กว่า ใจร้อนกว่า และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนท่ีมีอายุ
มาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมาก มกัจะเป็นคนท่ียึดถือการปฏิบติัมากกว่า มีความระมดัระวงัมาก 
และมองโลกในแง่ร้าย นอกจากน้ีคนท่ีมีวยัแตกต่างกนั มกัจะมีความตอ้งการแตกต่างกนัดว้ย 
เช่นคนวยักลางคนและคนสูงอายุมกัจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การ
รักษาพยาบาล การมีบา้นและท่ีดินเป็นของตนเอง ในขณะท่ีคนหนุ่มสาวอาจจะสนใจในเร่ือง
การศึกษา ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม ลกัษณะของการใชส่ื้อมวลชนก็แตกต่าง
กนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือมวลชนก็แตกต่างกนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือมวลชนเพื่อ
แสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง คนท่ีมีอายุมากมักจะอ่านจดหมายถึง
บรรณาธิการ ข่าวการบ้านการเมือง ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 20 ปี ไม่ค่อยจะอ่านบท
บรรณาธิการ ในการฟังวิทยุก็เช่นเดียวกนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะฟังรายการหนกัๆ เช่น ข่าว การ
อภิปรายปัญหาสังคม ไม่ค่อยฟังดนตรีสมยัใหม่ 
 2. เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและ
ทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมกาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
ผูห้ญิงมกัจะมีลกัษณะชอบความสวยงาม มีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้อารมณ์โอนอ่อนผ่อนตาม
และเป็นแม่บา้นแม่เรือน นอกจากนั้นงานวิจยัต่างๆ ยงัช้ีให้เห็นว่าผูห้ญิงถูกชกัจูงไดง่้ายกว่า
ผูช้าย นอกจากนั้นผูช้ายยงัใช้เหตุผลมากกว่าผูห้ญิงและจดจาํข่าวได้มากกว่าผูห้ญิงด้วย แต่
ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีหย ัง่จิตใจของคนไดดี้กว่าผูช้าย ผูห้ญิงมกัจะโทษตวัเองเม่ือมีความผิดพลาด
เกิดข้ึน ในขณะท่ีผูช้ายมกัจะโทษคนอ่ืนหรืออุปสรรคอ่ืนๆ แต่จะไม่โทษตวัเอง 
 3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได ้
เช้ือชาติตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว คนท่ีมีพื้นฐานทางครอบครัวต่างกนั ย่อมมีค่านิยม 
ความคิด ความเช่ือตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีทางสังคมวิทยาไดย้อมรับอิทธิพล
ของครอบครัวท่ีมีต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลและถือครอบครัวเป็นสังคมแรกๆ ของ
บุคคล คนท่ีมีอาชีพต่างกนั ย่อมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์ มีค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ 
แตกต่างกนัไป คนท่ีรับราชการมกัจะคาํนึงถึงเร่ืองยศถาบรรดาศกัด์ิ สวสัดิการ ศกัด์ิศรี และ
เกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชการ ในขณะท่ีคนทาํงานธุรกิจเอกชนอาจคาํนึงถึงรายไดแ้ละการ
มีศกัด์ิศรีของตนด้วยเงินทองท่ีสามารถหาซ้ือหรือจบัจ่ายใช้สอยส่ิงท่ีตนตอ้งการเพื่อรักษา
สถานภาพในสังคมของตน รายไดข้องคนยอ่มเป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการตลอดจนความ
คิดเห็นของคนเก่ียวกับส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมของคน การแนะนําให้ชาวนาท่ียากจนใช้
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เคร่ืองจกัรแทนววัควายในการทาํนานั้น คงจะยากกว่าการแนะนาํให้คนท่ีมีรายไดม้ากๆ ซ้ือ
เคร่ืองซกัผา้ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือรถยนตค์นัใหม่ นอกจากนั้นคนท่ีมีฐานะดีหรือรายไดสู้งยงั
ใชส่ื้อมวลชนมากดว้ย การใชส่ื้อมวลชนของคนมีฐานะดีมกัจะเป็นการใชเ้พื่อแสวงหาข่าวสาร
หนักๆ เช่น อ่านบทบรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือฟังข่าวการบา้นการเมือง ปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจ คนต่างเช้ือชาติกันย่อมมีวฒันธรรมย่อยของแต่ละเช้ือชาติท่ีคอยกํากับค่านิยม 
ทศันคติ ความคิดและพฤติกรรมของคนในเช้ือชาติแตกต่างกนั เช่น คนจีนอาจจะมีความคิดว่า
การมีลูกมากๆ ดีเพราะจะไดช่้วยกนัทาํมาหากิน 
 4. การศึกษา (Education) การศึกษา หรือความรู้เป็นลักษณะอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีแตกต่างกนั ในยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั 
ในระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ในสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์
และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บ
สารท่ีดี เพราะเป็นผูท่ี้ความรู้กวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้
ไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ โดยทั่วไปแล้วคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใช้ส่ือมวลชน
มากกวา่คนท่ีมีการศึกษาตํ่า และมกัจะใชส่ื้อประเภท ส่ิงพิมพใ์นขณะท่ีคนมีการศึกษาตํ่ามกัจะ
ใช้ส่ือประเภทวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ทั้งส่ือ
ส่ิงพิมพ์วิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจาํกัดก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
ส่ิงพิมพม์ากกวา่ส่ือประเภทอ่ืน 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัโซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network)  
 กติกา สายเสนีย ์(2551 ก) ไดก้ล่าวถึงโซเชียลเน็ตเวร์ิคไวด้งัน้ี  
 เครือข่ายสังคม หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) คือ การท่ีผูค้นสามารถ
เช่ือมโยงและทาความรู้จกักนัได ้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  
 เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Web) คือ เวบ็ไซตท่ี์สามารถเช่ือมโยงผูค้น
เอาไวด้ว้ยกนั เช่น Hi5 หรือ Facebook ซ่ึงเป็นเหมือนสถานท่ีท่ีทาํให้ผูค้นไดท้าํความรู้จกักนั 
โดยสามารถเลือกไดว้่าตอ้งการท่ีจะทาํความรู้จกักบัใคร หรือเป็นเพื่อนกบัใคร สาหรับเวบ็
โซเชียลเน็ตเวิร์คของไทย คือ เวบ็ไซต ์ odoza (www.odoza.com) ท่ีเป็นศูนยร์วมสําหรับผูท่ี้
ชอบการท่องเท่ียว ไดม้าทาํความรู้จกักนั และแบ่งปันรูปภาพ วดีีโอการท่องเท่ียวของแต่ละคน  
 โซเชียลมีเดีย (Social Media) คือ เคร่ืองมือ หรือ เวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต สําหรับการ
เขา้ใชเ้พื่อทาํการส่ือสาร รวบรวมขอ้มูล หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชนนั้นๆ เช่น 
บล็อก (Blog) เวบ็ประเภท Video Sharing เช่น YouTube เวบ็ประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น 
Facebook หรือ Hi5 เวบ็ประเภทอลับั้มรูปภาพ เช่น Flickr (กติกา สายเสนีย,์ 2551 ข)  
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 โดยมีการเก็บสถิติพบวา่เฟซบุ๊ค (Facebook) อยูใ่นอนัดบั 1 ของเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความ
นิยมในประเทศไทย ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2010 รองลงมาคือ YouTube และ Hi5 (Alexa, 
2010 อา้งใน กติกา สายเสนีย,์ 2553)  
 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) จาํแนกจากเป้าหมาย
ของการเขา้เป็นสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ 
(อิสริยะ ไพรีพา่ยฤทธ์ิ, 2553 อา้งใน สุชาต จนัทรวงศ,์ 2553)  
 1. Identity Network คือ การแสดงตวัตนและภาพลกัษณ์ของตน เวบ็ไซตท่ี์อยูใ่นกลุ่มน้ี 
เช่น Hi5 (www.hi5.com ), Facebook (www.facebook.com)  
 2. Interested Network คือ การรวมตวักนับนโลกออนไลน์จากความสนใจท่ีเหมือนกนั 
เช่น www.Digg.com  
 3. Collaboration Network คือ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อทาํงานร่วมกนั เช่น 
Wikipedia (www.wikipedia.org)  
 4. Gaming / Virtual Reality หรือ โลกเสมือน ซ่ึงอาจเป็นท่ีรู้จกักนัในคาํวา่ Second 
Life โดยเป็นรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีผูเ้ล่นสวมบทบาทในตวัละครในเกม 
 5. Professional Network คือ เวบ็เครือข่ายชุมชนมืออาชีพ โดยขอ้มูลท่ีแสดงในเวบ็จะ
เป็นขอ้มูลจริงเก่ียวกบัอาชีพหรือประวติัการทาํงานของผูน้ั้น เปรียบเสมือนการแสดงประวติั
การทาํงานในลกัษณะออนไลน์ เช่น LinkedIn (www.LinkedIn.com)  
 กติกา สายเสนีย ์(2554) ไดก้ล่าวถึง แนวโน้มของผู้บริโภคในการใช้ส่ือดิจิตอลปี 2554 
ดงัน้ี  
  1. มีวจิารณญาณในการเช่ือถือขอ้มูลมากข้ึน  
  2. ใชเ้วลาการบริโภคส่ือนอ้ยลง  
  3. สนใจเร่ืองความเป็นส่วนตวัมากข้ึน  
  4. ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึนในการเขา้ใชบ้ริการ  
  5. คุน้เคยกบัการถ่ายรูปและโทรศพัท์มือถือกนัเป็นอย่างดี เน่ืองจากการท่ี
สามารถใชส่ื้อโซเชียลมีเดียผา่นมือถือไดใ้นปัจจุบนั ทาํใหง่้ายต่อการอพัเดทขอ้มูลและรูปภาพ 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นํ้าทิพย ์สําเภาประเสริฐ (2543) ศึกษา ‚การใชอิ้นเตอร์เน็ตของผูใ้ชใ้นระยะเร่ิมตน้ใน
เขตกรุงเทพมหานครกบัผลกระทบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร‛ ผลการวิจยัพบว่า 
เพศ อาย ุระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสารมวลชน และการท่ีเป็นเจา้ของคอมพิวเตอร์มีผลทาํให้ความถ่ีใน
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การส่ือสารระหว่างบุคคลภายในครอบครัวลดลง ในขณะท่ีลกัษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืนๆ 
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งบุคคลภายในครอบครัว สําหรับผูท่ี้มีความถ่ีในการใช้
อินเตอร์เน็ตในระดบัมาก มีความถ่ีในการชมโทรทศัน์ ฟังวิทยุ และอ่านหนังสือพิมพ์ลดลง 
ในขณะท่ีระยะเวลาในการชมโทรทศัน์ ฟังวิทยุ และอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ลดลง ส่วนผูท่ี้มี
ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในระดบัมาก มีความถ่ีและระยะเวลาในการอ่านหนงัสือพิมพ์
ลดลง ในขณะท่ีความถ่ีและระยะเวลาในการ ชมโทรทศัน์และฟังวทิยไุม่ลดลง และผูท่ี้มีความถ่ี
และระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในระดบัมาก มีพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งบุคคลภายใน
ครอบครัวไม่ลดลง 
 วมิลพรรณ อาภาเวท สาวติรี ชีวะสาธน์ ชาญ เดชอศัวนง (2554) ศึกษา ‚พฤติกรรมการ
ส่ือสารในเฟซบุค๊ (Facebook) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร‛ พบวา่  
 1. นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ชั้นปี คณะ คะแนน
เฉล่ียสะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ค 
(Facebook) ไม่แตกต่างกนั 
 2. นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ชั้นปี คณะ คะแนน
เฉล่ียสะสม และรายไดข้องครอบครัวแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) ไม่
แตกต่างกนั 
 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีรายได้ของครอบครัว
แตกต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์เฟซบุค๊ (Facebook) แตกต่างกนั 
 4. นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ชั้นปี คณะ คะแนน
เฉล่ียสะสม และรายไดข้องครอบครัวแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) ไม่
แตกต่างกนั 
 5. ความคาดหวงั การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัมากกบัพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุค๊ (Facebook) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการ
ใช้เฟซบุ๊คทุกวนั และมีความคาดหวงั การใช้ประโยชน์อยู่ในระดบัมากและปานกลาง ส่วน
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวจัิย 
 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการ Facebook โดยกาํหนดสุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิจยัแบบสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์คาํนวณและ
ค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูล เ ก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ค  (Facebook) ซ่ึง เป็น
แบบสอบถาม แบบมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์คาํนวณและค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจากระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไป
จนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการเข้าถึงบริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจากระดบัท่ี 1 
นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 
400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 60.50 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนใหญ่มีรายได ้
15,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 47.30 
 2. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) จากผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ทุกวนั คิด
เป็นร้อยละ 86.80 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) 10 คร้ังข้ึนไป/วนั คิด
เป็นร้อยละ 42.30 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) นอ้ยกวา่ 30 นาที 
คิดเป็นร้อยละ62.00 ใช้มือถือเป็นอุปกรณ์ในการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 
92.50 ใช้โน๊ตบุ๊ค เป็นอุปกรณ์ในการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 30.30 ใช้
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 26.00 ใชแ้ท็ปเล็ต คิดเป็นร้อยละ 20.80 ช่วงเวลาในบริการเฟซบุ๊ค 
(Facebook) ก่อนนอน คิดเป็นร้อยละ 82.80 ช่วงเวลาขณะเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 62.30 
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ช่วงเวลาตอนอยูบ่นเตียงหลงัต่ืนนอน คิดเป็นร้อยละ 51.50 ช่วงเวลาขณะทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 
48.80 ช่วงเวลาขณะเขา้ห้องนํ้ า คิดเป็นร้อยละ 45.00 ช่วงเวลาขณะรอประชุม คิดเป็นร้อยละ 
22.30  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ดา้นสังคม จากผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ใชค้น้หาเพื่อนท่ีรู้จกัหรือเพื่อนใหม่ (Add Friends) คิดเป็น
ร้อยละ 63.00 ใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารกบัคนในครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 97.20 ใช้
สนทนาแบบส่วนตวั (Chat) คิดเป็นร้อยละ 84.40 ใช้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
(Comment) คิดเป็นร้อยละ 82.60 ใช้กดถูกใจ (Like) คิดเป็นร้อยละ 93.40 ใช้อพัเดทสถานะ
ชีวิตประจาํวนัของตนเอง (Status) คิดเป็นร้อยละ 78.60 ใชบ้อกสถานท่ีท่ีตนเองอยูเ่พื่ออพัเดท
ขอ้มูล (Check - in) คิดเป็นร้อยละ 73.80 ใชอ้พัเดทรูปภาพของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 86.90 ใช้
อพัโหลดคลิปวดิิโอของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 37.30 ใชส้ร้างแฟนเพจ คิดเป็นร้อยละ 25.20 
 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ดา้นความรู้และการศึกษา 
จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ใชแ้บ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูล/ข่าวสารต่างๆ 
คิดเป็นร้อยละ 92.70 ใช้เพื่อติดตามข่าวสารประจาํวนั คิดเป็นร้อยละ 96.50 ใช้คน้หาขอ้มูล
ข่าวสารในส่ิงท่ีชอบหรือสนใจ คิดเป็นร้อยละ 91.40 ใชเ้พื่อติดต่องานหรือทาํการบา้น คิดเป็น
ร้อยละ 61.00 ใชเ้พื่อศึกษาขอ้มูลทาํรายงาน/วจิยั คิดเป็นร้อยละ 43.10 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ด้านธุรกิจ จากผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ใชเ้พื่อซ้ือสินคา้และบริการ คิดเป็นร้อยละ 80.50 ใชเ้พื่อ
ขายสินคา้และบริการ คิดเป็นร้อยละ 35.50 ใชซ้ื้อบริการโฆษณาบนเฟซบุ๊ค (Facebook Ad) 
เพื่อโปรโมทธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.80 ใช้เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบขอ้มูลในการซ้ือ
สินคา้/บริการ คิดเป็นร้อยละ 67.40 ใชเ้พื่อทาํงาน/หารายไดเ้สริม/ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 34.80 ใชเ้พื่อศึกษาและอพัเดทขอ้มูลการทาํการตลาดและธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 50.70 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ด้านความบนัเทิง จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ใช้อพัเดทข่าววงการบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 87.00 
ใชเ้พื่อเล่นเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 56.30 ใช้เพื่อฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 57.10 ใช้เพื่อดูการ์ตูน/
ภาพยนตร์/ละคร/ซีรีย ์คิดเป็นร้อยละ 57.60 
 3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) จากผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 400 คน พบวา่ ปัจจยัการใชบ้ริการเฟซบุค๊ (Facebook) ทางดา้นสังคม มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.55 ปัจจยั
การใช้บริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ทางดา้นความรู้และการศึกษา มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
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ตํ่าสุดเท่ากบั 1.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.51 ปัจจยัการใช้
บริการเฟซบุค๊ (Facebook) ทางดา้นธุรกิจ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.61 ปัจจยัการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) 
ทางดา้นความบนัเทิง มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.49 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.45 
4. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยการเข้าถึงบริการเฟซบุ๊ค (Facebook) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการเขา้ถึงบริการเฟซบุ๊ค (Facebook) จากผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 400 คน พบวา่ ปัจจยัการเขา้ถึงบริการเฟซบุ๊ค (Facebook) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ตํ่าสุดเท่ากบั 5.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  
รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยการเข้าถึงบริการ Facebook ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า T-test (independent t-
test) ในกรณีตวัแปรอิสระ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี 
 เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ Facebook 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการใชบ้ริการ Facebook ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยั
ดา้นความรู้และการศึกษา ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัดา้นความบนัเทิง มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัการ
เขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ โดยการหา
ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) สรุปไดว้า่ 
Correlations 

ปัจจัยในการใช้บริการ 
เฟซบุ๊ค (Facebook) 

ด้านสังคม ด้านความรู้และ
การศึกษา 

ด้านธุรกจิ ด้านความบันเทงิ 

ด้านสังคม 1.00 .747 .429 .733 
ด้านความรู้และการศึกษา .747 1.00 .601 .748 
ด้านธุรกจิ .429 .601 1.00 .474 
ด้านความบันเทงิ .733 .748 .474 1.00 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางแสดงระดับความสัมพนัธ์ของค่าสหสัมพนัธ์ 

ค่า r ระดับของความสัมพนัธ์ 
.90 - 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
.50 - .70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
.30 - .50 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า 
.00 - .30 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

ปัจจยัดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษาในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นสังคมมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นความรู้
และการศึกษาจะมีค่าสูงข้ึนในระดบัสูงเช่นเดียวกนั 
 ปัจจัยด้านสังคม มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยด้านธุรกิจในทิศทางเดียวกัน โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นสังคมมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นธุรกิจจะมีค่า
สูงข้ึนในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความบนัเทิงในทิศทางเดียวกนั โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นสังคมมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นบนัเทิงจะมีค่า
สูงข้ึนในระดบัสูงเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นธุรกิจในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบักลาง กล่าวคือ ถ้าปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษามีระดบัสูงข้ึน 
ปัจจยัดา้นธุรกิจจะมีค่าสูงข้ึนในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความบนัเทิงในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษามีระดบัสูง
ข้ึน ปัจจยัดา้นความบนัเทิงจะมีค่าสูงข้ึนในระดบัสูงเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านความบนัเทิงในทิศทางเดียวกนั โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นธุรกิจมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นความบนัเทิงจะ
มีค่าสูงข้ึนในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการ Facebook ของประชากรใน
เขต  กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยการเข้าถึงบริการ Facebook ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่  
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 มีเฉพาะดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
 โดยเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองอตัราค่าบริการการใชเ้ฟซบุ๊ค ความสะดวกของเวลาใน
การใชบ้ริการเฟซบุ๊ค ความทนัสมยัของขอ้มูลต่างๆ ในเฟซบุ๊ค ความชาํนาญในการใชบ้ริการ
เฟซบุค๊ สภาพแวดลอ้มของบุคคลรอบตวัท่ีใชเ้ฟซบุค๊  
 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต อตัราค่าบริการ
การใชเ้ฟซบุค๊ ความน่าเช่ือถือของบริการ ความสะดวกของเวลาในการใชบ้ริการเฟซบุ๊ค ความ
ทนัสมยัของขอ้มูลต่างๆในเฟซบุ๊ค ความชาํนาญในการใช้บริการเฟซบุ๊ค สภาพแวดลอ้มของ
บุคคลรอบตวัท่ีใชเ้ฟซบุค๊  
 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของอตัราค่าบริการการใชเ้ฟซบุค๊ 
 ส่วนอายุและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อปัจจยัการเขา้ถึงบริการ 
Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนั้นผลการวจิยัน้ียงัมีผลขดัแยง้กบังานวจิยัของนํ้าทิพย ์สําเภาประเสริฐ (2543) 
ไดศึ้กษาถึงการใช้อินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้ในระยะเร่ิมตน้ในเขตกรุงเทพมหานครกบัผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร ผลการวจิยัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสารมวลชน และการ
ท่ีเป็นเจา้ของคอมพิวเตอร์มีผลทาํใหค้วามถ่ีในการส่ือสารระหวา่งบุคคลภายในครอบครัวลดลง 
ในขณะท่ีลกัษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารระหว่างบุคคล
ภายในครอบครัว สําหรับผูท่ี้มีความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตในระดบัมาก มีความถ่ีในการชม
โทรทศัน์ ฟังวิทยุ และอ่านหนงัสือพิมพล์ดลง ในขณะท่ีระยะเวลาในการชมโทรทศัน์ ฟังวิทย ุ
และอ่านหนงัสือพิมพไ์ม่ลดลง ส่วนผูท่ี้มีระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในระดบัมาก มีความถ่ี
และระยะเวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์ลดลง ในขณะท่ีความถ่ีและระยะเวลาในการ ชม
โทรทศัน์และฟังวิทยุไม่ลดลง และผูท่ี้มีความถ่ีและระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตในระดบั
มาก มีพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งบุคคลภายในครอบครัวไม่ลดลง 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการใชบ้ริการ Facebook ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยั
ดา้นความรู้และการศึกษา ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัดา้นความบนัเทิง มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัการ
เขา้ถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา่ 
 ปัจจยัดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษาในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นสังคมมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นความรู้
และการศึกษาจะมีค่าสูงข้ึนในระดบัสูงเช่นเดียวกนั 
 ปัจจัยด้านสังคม มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยด้านธุรกิจในทิศทางเดียวกัน โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นสังคมมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นธุรกิจจะมีค่า
สูงข้ึนในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความบนัเทิงในทิศทางเดียวกนั โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นสังคมมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นบนัเทิงจะมีค่า
สูงข้ึนในระดบัสูงเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นธุรกิจในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบักลาง กล่าวคือ ถ้าปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษามีระดบัสูงข้ึน 
ปัจจยัดา้นธุรกิจจะมีค่าสูงข้ึนในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความบนัเทิงในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นความรู้และการศึกษามีระดบัสูง
ข้ึน ปัจจยัดา้นความบนัเทิงจะมีค่าสูงข้ึนในระดบัสูงเช่นเดียวกนั 
 ปัจจยัดา้นธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความบนัเทิงในทิศทางเดียวกนั โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า กล่าวคือ ถา้ปัจจยัดา้นธุรกิจมีระดบัสูงข้ึน ปัจจยัดา้นความบนัเทิงจะ
มีค่าสูงข้ึนในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฟซบุ๊ค (Facebook) ทุก
วนั จึงควรท่ีจะส่งเสริมให้ทาํกิจกรรมอ่ืน หรือมีกิจกรรมร่วมกนันอกเหนือจากการใช้บริการ
การส่ือสารผา่น Facebook 
 2. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารประจาํวนั
ผ่าน Facebook อยู่ในระดบัมาก ดงันั้นในการกาํหนดขอ้มูลท่ีจะใช้การส่ือสารผ่าน Facebook 
กบักลุ่มวยัรุ่นผา่นทางช่องทางดงักล่าว จะทาํใหก้ารส่ือสารเกิดประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป 
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 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะคนท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหา นคร
เพียงท่ีเดียว จึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัการใช้บริการ Facebook ในพื้นท่ีอ่ืนดว้ย 
เพื่อเป็นการขยายขอบเขตของขอ้มูล เน่ืองจาก Facebook มีผูใ้ชง้านมากมายอยูท่ ัว่ประเทศ  
 2. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะมีการนําวิธีวิจัยแบบอ่ืนมาใช้ในการประกอบ
ผลการวจิยั เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อขยายผลการวจิยัและนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการ
อภิปรายผล 
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ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัท างาน 
ในย่านรามค าแหง 

THE DECISION TO BUY CLOTHS THROUGH ONLINE MEDIA OF WORKING 
PEOPLE IN THE DISTRICT RAMKHAMHAENG 

รัชชนีย ์ ทองสาํฤทธ์ิ*   ปัญจรัศม์ิ  รําไพรัศม์ิ*  
                                         ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทํางานในย่าน
รามคาํแหง เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในยา่นรามคาํแหง  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในยา่นรามคาํแหง ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นประชากรแบบนบัจาํนวนไม่ไดจ้าํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ค่าสูงสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูร (Multiple 
Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 62 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12 และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.5  
 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือกบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัด้านราคา ผลการทดสอบมาตรฐานพบว่า ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในย่าน
รามคาํแหง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือ
ออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในยา่นรามคาํแหง 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกซ้ือ, เส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์, กลุ่มคนวยัทาํงาน 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 This study has objectives to study influence of different demographic factor and 
relation of marketing mix and other factors with the decision to buy clothes through online 
media of working people in the district. Ramkhamhaeng from sample 400 customers and data 
consist of percentage, mean, standard deviation and MRA. Research results were as follows: 
 The results of this study showed that the majority of females than males. 62 per cent 
were aged between 26-30 years accounted for 31.3 percent mainly work for private 
companies. 63.5 per cent of average monthly income of 15,000 baht, representing a 12 
percent and a bachelor's degree. 84.5 percent. 
 The opinion about the marketing mix in the decision to buy the factors boosting the 
market. Followed by the products factor Followed by a factor of distribution channels. And 
the price factor 
 Standardized test results showed that the education level affects the decision to buy 
clothes through online groups of people of working age in the Ramkhamhaeng area. Product 
and price factors in relation to decision making through online media group of people 
working in the Ramkhamhaeng area. 
 Moreover, from the result from Facebook accessing factors analysis; the social 
factors relate to knowledge and education factors in the same direction with a high level of 
correlation.  
 The social factors relate to business factors in the same direction with a low level of 
correlation. 
 The social factors relate to entertainment factors in the same direction with a high 
level of correlation. 
 The knowledge and education factors relate to business factors in the same direction 
with a middle level of correlation. 
 The knowledge and education factors relate to entertainment factors in the same 
direction with a high level of correlation. 
 The business factors relate to entertainment factors in the same direction with a low 
level of correlation.   
KEYWORDS : DECISION BUYING, CLOTHS ONLINE MEDIA, WORKING 
PEOPLE 
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บทน า 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าส่ืออินเตอร์เน็ตได้มีอิทธิพลมากข้ึน
เร่ือยๆจนกลายเป็นส่ิงสําคญัอย่างหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของเรามากข้ึน การ
ส่ือสารขอ้มูลเป็นไปดว้ยความรวดเร็วเช่ือมโยงกนัอย่างทัว่ถึง และกวา้งขวาง (Globalization) 
เทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสาร (Communication) และคอมพิวเตอร์ (Computer)ไดถู้กนาํมาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อแลกเปล่ียนทางสารสนเทศ (Information) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
จุดเร่ิมตน้ของการส่ือสารผา่นระบบสารสนเทศนั้นเร่ิมตน้มาจากการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตท่ี
ใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ซ่ึงต่อมาไดรั้บความนิยมอย่าง
รวดเร็วมากในปัจจุบนั  

ในทุกวนัน้ีมีการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) ในการสืบคน้ขอ้มูล หาความรู้ทัว่ไป การ
ติดต่อส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การพูดคุย (Chat) 
การอ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเวบ็บอร์ด การติดตามข่าวสาร การเรียนรู้ทางส่ือออนไลน์ 
(E-Learning) เป็นตน้ ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้่าธุรกิจประเภทต่างๆไดห้ันมาใช้ส่ือออนไลน์เป็น
ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของบริษทั เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ การสร้างภาพลกักษณ์ท่ีดี
ให้แก่ธุรกิจ และใชใ้นการโฆษณาสินคา้และบริการ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
อยากซ้ือ ดว้ยการท่ีส่ือออนไลน์มีจุดเด่นในเร่ืองความรวดเร็ว และแพร่กระจายไดง่้าย มีตน้ทุน
ตํ่า และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กท่ีทุกเวลา จึงทาํให้ส่ือออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากจาก
การสํารวจของเว็บไซต์ zocialrank.com ท่ีมีการเก็บตวัเลขสถิติทางด้านออนไลน์พบว่ามี
จาํนวนผูท่ี้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ประมาณ 18 ลา้นคน ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณ 25 ลา้น
คน จากจาํนวนประชากรในประเทศไทยท่ีมีกวา่ 66 ลา้นคน และมีแนวโนม้จะเพิ่มจาํนวนมาก
ข้ึนอีกในอนาคต ถึงแมว้่า ขณะน้ีส่ือออนไลน์จะมีเป็นจาํนวนมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกส่ือท่ีได้รับ
ความนิยม ท่ีเห็นนิยมใชก้นัในบา้นเราก็คือ เฟสบุ๊ค ท่ีมีผูใ้ชถึ้ง 18.5 ลา้นคน ไลน์แชท 15 ลา้น
คน ทวิตเตอร์ 2 ลา้นคน อินสตาแกรม 603,288 คน เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงผูบ้ริโภคจาํนวน
มหาศาลท่ีอยูใ่นโลกออนไลน์ท่ีผูป้ระกอบการและนกัการตลาดไม่อาจจะมองขา้มไปได ้จึงทาํ
ให้ในปัจจุบนัทั้งผูค้า้และผูบ้ริโภคไดมี้การซ้ือขายผ่านส่ือออนไลน์มากยิ่งข้ึน ทาํให้ตลาดใน
ธุรกิจสินคา้และบริการผา่นส่ือออนไลน์มีการเติบโตและแข่งขนักนัมาก 
 จากท่ีไดก้ล่าวในขอ้ความขา้งตน้นั้น ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ผ่านทางส่ือออนไลน์ เพื่อจะให้ผูป้ระกอบการผ่านส่ือออนไลน์
ได้รับทราบว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผูบ้ริโภคผ่านส่ือ
ออนไลน์ และผูป้ระกอบการสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบ การผ่านส่ือ
ออนไลน์ และพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภครวมถึงการใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน และ
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เป็นแนวทางในการเพิ่มช่องทางการตลาดในส่วนของการทาํการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างหรือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของ
ผูบ้ริโภคผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของ
ผูบ้ริโภคผา่นส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นจากส่ือออนไลน์ 
 2. ปัจจยัต่างๆมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากส่ือออนไลน์ 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จ รูป
ของผูบ้ริโภคผา่นส่ือออนไลน์ ในกรณีศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเส้ือผา้สําเร็จรูปผา่นหนา้ Facebook, 
Instagram และ Website ต่างๆ 
 2. ด้านกลุ่มตวัอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาเจาะจง โดยเลือกกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้สําเร็จรูปกลุ่มแฟชัน่ผ่านหนา้ Facebook, Instagram และ Website 
ต่างๆ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต และสั่งซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปผ่านส่ือออนไลน์ 
ไดแ้ก่กลุ่มคนยา่นรามคาํแหง จาํนวน 400 คน  
 3. ดา้นระยะเวลา ใชเ้วลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี  1 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
        
            

  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวข้องเข้าใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
สาํเร็จรูปของ  ผูบ้ริโภค 
 2. ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยัไปปรับใช ้และพฒันา
ธุรกิจเส้ือผา้สาํเร็จรูปได ้

3. ช่วยใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึงพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ส่ือสังคมออนไลน์ : ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสาร
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสาร และผูรั้บสาร หรือผูรั้บสาร
ด้วยกันเอง ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ท่ีใช้กันบ่อยๆ คือ บล็อก 
(Blogging) ทวติเตอร์ และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Networking) และการแบ่งปันทางส่ือออนไลน์ (Media Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ,์ 
2555)  

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
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 ผูบ้ริโภค : ผูท่ี้ใช้ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการขั้นสุดทา้ย เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการโดยตรงของบุคคลผูน้ั้นโดยทัว่ไป ผลท่ีไดรั้บจากการบริโภคคือ อรรถประโยชน์หรือ
ความพอใจ  
 ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ : ส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาํเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎขีองพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โซโลมอน (Solomon.1996: 7) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เพื่อทาํการ
เลือกสรรการซ้ือ การใช้ หรือการบริโภค อันเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือ
ประสบการณ์ เพื่อสนองความตอ้งการ และความปรารถนาต่างๆ ใหไ้ดรั้บความพอใจ  
 โฮเยอร์ และ แม็คอินนีส (Hoyer and Maclnnis.1997: 3) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
(Consumer Behavior) หมายถึง ผลสะทอ้นของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัการไดรั้บ (Acquisition) การบริโภค (Consumption) และการกาํจดั (Disposition) 
อนัเก่ียวกบัสินคา้บริการ เวลาและความคิด โดยหน่วยตดัสินใจซ้ือ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึง  
 ชิฟแมน และ คานุค (Schiff man & Kanuk.1994: 4) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการค้นหา (Searching) การซ้ือ 
(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation) และ การใชจ่้าย (Disposing) ใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  
 โมเวนและไมเนอร์ (Moven&Minor.1998:5) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวน การแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมา การบริโภคและการกาํจดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ ประสบการณ์และ
ความคิด 

ศูนยพ์ฒันาและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ (2539: 9) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง ความตอ้งการสินคา้ หรือ บริการต่างๆ ท่ีเกิดจากอิทธิพลภายใน
บุคคล ไดแ้ก่ ความตอ้งการส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและความตอ้งการท่ีเกิดจาก
แรงจูงใจ บุคลิกภาพส่วนบุคคลการรับรู้ การเรียนรู้และทศันคติ พฤติกรรมการบริโภคนอกจาก
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อิทธิพลภายในตวับุคคลแลว้ยงัเกิดจากอิทธิพลภายนอก อนัไดแ้ก่ วฒันธรรม ประเพณี ระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและเทคโนโลย ี
  ศุภร เสรีรัตน์ (2540 : 6) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใช้สินคา้บริการ(ผลิตภณัฑ์) โดยการผ่าน
การแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระทาํ โดยบุคคลท่ีจดัว่าเป็น
ผูบ้ริโภคในท่ีน้ีคือ บุคคลผูมี้สิทธิในการไดม้าและใชไ้ปซ่ึงสินคา้และบริการท่ีไดเ้สนอขาย โดย
สถาบนัการตลาดจากนิยามดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้
วา่ การกระทาํใดๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้และ
บริการ รวมถึงกระบวนการ ตัดสินใจเพื่อตอบสนองความจาํเป็นและความต้องการของ
ผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพอใจ 
แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้า 
 โคลโรแกน (Corrigan 1998: 10) อธิบายวา่ ในศตวรรษท่ี 18 เส้ือผา้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
สถานะทางสังคมของผูส้วมใส่ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในชนชั้นสังคมท่ีแตกต่างกนัจะสวมใส่เส้ือผา้
แตกต่างกัน หรือแม้กระทัง่ในชนชั้นเดียวกัน เช่น พ่อค้าหรือนักบญัชี ซ่ึงเป็นชนชั้นกลาง 
เส้ือผา้ก็จะแตกต่างกนัจากการตกแต่งเพื่อบ่งบอกอาชีพของผูส้วมใส่ ส่วนในยุคปัจจุบนั เส้ือผา้
เป็นส่ิงท่ีแสดงบุคลิกลกัษณะของบุคคล 
 ลีวีร์ และวิทส์ (Levy and Weitz 1996: 15) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคใชเ้ส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย
เพื่อแสดงถึงการพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง และสร้างการยอมรับจากผูอ่ื้น 
 บาทส์ (Corrigan 1998: unpaged ; อา้งอิงจาก Barthes 1967: unpaged) กล่าววา่เส้ือผา้
ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส่ิ ง ท่ี ม อง เ ห็ น ไ ด้ เท่ า นั้ น แ ต่ เ ส้ื อ ผ้า ย ัง เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี บ อ ก หรื อ ส่ื อ ส า รค ว า ม คิ ด 
(Communication Idea) และขอ้มูลของผูส้วมใส่ดว้ย 
 บารินาค (Miles 1998: unpaged; Bamard 1996: unpaged) อธิบายวา่ เส้ือผา้บ่งบอกถึง
ความเป็นตวัของตวัเอง เป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่าง ดงันั้น เส้ือผา้จึงเป็นส่ิงท่ีส่ือสารและบอกถึง
ตาํแหน่งทางสังคมของผูใ้ช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไมล์ (Miles 1998: unpaged) กล่าววา่ 
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของวยัรุ่นกบัเอกลกัษณ์สินคา้ เขาพบวา่ การ
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของวยัรุ่นสะทอ้นถึง วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) กล่าวคือ กลุ่มวยัรุ่น
รู้สึกวา่เส้ือผา้เป็นส่ิงท่ีแสดงความเป็นตวัของตวัเองและสร้างความแตกต่างจากผูอ่ื้น โดยการ
เลือกสีหรือแบบท่ีแตกต่างกนั วยัรุ่นจะเปิดรับส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัแฟชัน่เพื่อจะทราบแนวโนม้
ของสินคา้ ดงันั้น การซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของวยัรุ่น ก็เพื่อให้สังคมยอมรับ สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่จึง
เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกความสนใจและภาพลกัษณ์ของผูส้วมใส่ การซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายเป็นส่ิงท่ี
ผูห้ญิงโปรดปรานมากท่ีสุด โดยการสํารวจจากการสัมภาษณ์สตรีจาํนวน 6,750 คน ใน 11 
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ประเทศ แบ่งเป็นสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Telephone Interview) 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี ประเทศองักฤษ ประเทศฮ่องกง และประเทศไตห้วนั 
และสัมภาษณ์แบบเห็นหน้าเห็นตา (Face to face interview) ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ
บราซิล ประเทศโคลมัเบีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศเกาหลีใต ้นอกจากน้ียงั
มีการสํารวจความคิดเห็นของสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา อีก 4,200 คน หรือเรียกว่า US 
Lifestyle Monitor ได ้ 
 ผลการวิจยัท่ีน่าสนใจมาก สําหรับสินคา้เส้ือผา้แฟชั่นว่า สตรีชาวอเมริกนัซ้ือเส้ือผา้
บ่อยกว่าสตรีชาติอ่ืนๆ ประมาณสองเท่าและจ่ายเงินซ้ือเส้ือผา้ โดยเฉล่ียคนละ 263.83 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาในช่วง 3 เดือนแรกของปี ในขณะท่ีสตรีชาติอ่ืนๆ มีการใช้เงินเฉล่ียคนละ
ประมาณ 235.30 เหรียญสหรัฐอเมริกา และพบวา่ ผูห้ญิงชาวอเมริกาชอบการซ้ือเส้ือผา้ร้อยละ 
61 ขณะท่ีผูห้ญิงชาติอ่ืนร้อยละ 75 นอกจากนั้นผูห้ญิงร้อยละ 35 ยอมท่ีจะรู้สึกอึดอดัหรือไม่
สบายเพื่อใหไ้ดแ้ต่งตวัตามแฟชัน่ โดยผูห้ญิงจากประเทศฝร่ังเศสใหค้วามสาํคญักบัการแต่งตาย
ตามแฟชัน่ สูงถึงร้อยละ 21 ส่วนผูห้ญิงสาวชาวเกาหลีใตใ้กลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 20 ในขณะท่ี
ผูห้ญิงสาว โคลมัเบียและฮ่องกงเห็นดว้ยเพียงร้อยละ 5 ส่วนประเด็นท่ีผูห้ญิงเห็นพร้องตอ้งกนั
ท่ีสุด คือ แนวคิดในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ทุกประเทศท่ีมีการสํารวจ ยกเวน้ประเทศเยอรมนันีและ
ประเทศเม็กซิโกเห็นวา่ไดแ้นวคิดมาจาก ตูแ้สดงสินคา้ตามห้างร้านต่างๆ มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ไดจ้ากนิตยสารแฟชัน่และแคตตาล็อก และแหล่งอืนๆ ไดแ้ก่ เพื่อคนในครอบครัว นกัร้อง 
นกัแสดง และโฆษณา เป็นตน้ นอกจากนั้นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีเจา้ของธุรกิจเส้ือผา้ตอ้งการอยา่งยิ่ง 
คือ ผูบ้ริโภคท่ีพร้อมจะซ้ือดว้ยแรงจูงใจฉบัพลนั ซ่ึงเป็นการซ้ือท่ีไม่ไดคิ้ดหรือวางแผนมาก่อน
ล่วงหน้า เพราะถา้ซ้ือโดยการวางแผนนัน่หมายความวา่ ยอดขายอาจจะไดน้้อย เพราะผูซ้ื้อมกั
คิดและจะซ้ือเม่ือของเดิมท่ีมีอยู่หมดสภาพหรือเก่าแล้ว หรือจะซ้ือก็ต่อเม่ือมีความจาํเป็น 
ผลการวจิยัพบวา่ชาวยโุรปเป็นผูซ้ื้อดว้ยแรงจูงใจแบบฉบัพลนัมากท่ีสุด ร้อยละ 57 ตามดว้ยชาว
อเมริกนัและชาวเอเชีย ร้อยละ 40 และละตินอเมริการ้อยละ 23 (สํารวจพฤติกรรมสาวชอ้ปป้ิง 
75% ชอบซ้ือเส้ือผา้ท่ีสุด 2453) (ผลการสํารวจในระดบัโลก Global Lifestyle. Monitor Cotton 
Council International ) การเลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของผูห้ญิงทาํงาน นั้นไดรั้บอิทธิพล
จากบุคคลอา้งอิง ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เช่ือถือ ขอ้มูลจากกลุ่มอา้งอิงมากกวา่ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลอ่ืนทัว่ๆ ไป กลุ่มอา้งอิงทั้งหมดไม่วา่จะเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงนั้น จะมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มอา้งอิงใกลชิ้ดผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็นครอบครัว หรือเพื่อนจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ (งานวิจยั.โรบอลด์ และดาร์ก Robolt and Drake 1985) ปัจจุบนัผูห้ญิงส่วน
ใหญ่ จะเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาจะเป็นทั้งการสั่งตดัและซ้ือเส้ือผา้
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สาํเร็จรูปร้อยละ 29 และลาํดบัสุดทา้ยคือการสั่งตดัเส้ือผา้ตามร้านร้อยละ 20ส่วนสถานท่ีในการ
ซ้ือสินคา้พบวา่หา้งสรรพสินคา้ เป็นสถานท่ีท่ีผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร นิยมไปซ้ือเส้ือผา้
ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นร้านขายเส้ือผา้ ร้อยละ 31 ส่วนการซ้ือตามแผงลอยและดิสเคาวน์สโตร์ 
มีสัดส่วนร้อยละ 19 ตลาดนดั ร้อยละ 2 ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ร้อยละ 1 และซ้ือแลว้แต่โอกาส ร้อย
ละ 1 ส่วนรูปแบบเส้ือผา้ท่ีผูห้ญิงสมยัน้ีนิยมส่วนใหญ่เลือกจากรูปแบบเรียบง่าย สามารถสวม
ใส่ไดทุ้กโอกาส ร้อยละ66 รองลงมาคือ คุณภาพของผา้ร้อยละ 52 ส่วนฝีมือการตดัเยบ็ประณีต
ร้อยละ 41 ตามสมยันิยมร้อยละ 15 ซ้ือเพราะเป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงร้อยละ 4 และราคาไม่
แพงร้อยละ 1 (ไลฟ์สไตลผ์ูห้ญิงปี 2000.2543) 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ณัญช์คณัส ปานเสมศรี (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นนาํเขา้จาก
ต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป มี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 5,000 บาท และแหล่งท่ีมาของรายไดม้าจากครอบครัว ในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือยืด โดยความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 8 คร้ังต่อเดือน 
สถานท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่นาํเขา้ต่างประเทศมากท่ีสุด คือ ห้างสรรพสินคา้ เหตุผลท่ีซ้ือเส้ือผา้
นาํเขา้มากท่ีสุด คือ ความเหมาสมกบัตนเอง ช่วงเวลาซ้ือเส้อผา้แฟชัน่นาํเขา้มากท่ีสุด คือเม่ือมี
การจดัโปรโมชัน่ สําหรับปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ 
ราคา รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ระดบัการศึกษท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ  
 รัตนากร นิรมิตรตรีชยั (2553) ทาํการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 19 – 20 ปี มีการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 เป็นส่วนใหญ่ ศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 5,000 บาท และส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ปัจจยั
ภายนอกท่ีใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาดา้นประหยดัเวลา ดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านความทนัสมยั อยู่ในระดบัมากในทุกด้าน ตามลาํดบั 
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซ้ือสินค้าผ่านทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทางการจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั 
ยกเวน้ดา้นราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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จีราวรรณ ชูศรี (2557) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารคอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหวา่ง 20 -25 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีเพียงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคอลลาเจนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนวยัทาํงานย่านรามคาํแหง โดยกาํหนด
สุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 4 
ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ 
 ส่วนท่ี 3 และ 4 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 และ
เป็นเพศชายร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.5  
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จาก
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ ราคา (price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 9.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.96 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 ช่องทางการจดั
จาํหน่าย (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 7.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.15 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48  ผลิตภณัฑ์ (product) มีค่าเท่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 6.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6 การส่งเสริมการตลาด (promotion) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 9.5 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 5.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75  
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 3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือเส้ือผ้าผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มวัยท างาน
ย่านรามค าแหง 
 จากผลการวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ของกลุ่มวยัทาํงาน
ย่านทาํงาน พบว่า การตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานย่าน
รามคาํแหง มีค่าสูงสุดเท่ากบั 7.17 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.83 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.06 
สรุปผลการวจัิย  
 สมมติฐานท่ี 1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ 
(4) รายได ้(5) แหล่งท่ีมาของรายได ้(6) ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ การตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในย่านรามคาํแหง ท่ีแตกต่างกนั โดยใช้สถิติ
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 
ดงัน้ี 
 มีเฉพาะด้านการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้กล่าวคือ ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานย่าน
รามคาํแหง แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place), ผลิตภณัฑ์ (product), และการ
ส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ของ
กลุ่มวยัทาํงานยา่นรามคาํแหง โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.702 3.645  -.467 .641   

PRODUCT .231 .088 .131 2.622 .009 .974 1.027 
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PRICE .702 .353 .100 1.989 .047 .966 1.035 

PLACE -.211 .111 -.095 -1.910 .057 .978 1.023 

PROMOTIO
N 

-.080 .071 -.056 -1.126 .261 .966 1.035 

a. Dependent Variable: DICISION 
 
สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมตลาด (marketing 

mix หรือ 4P’s) มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้
ผา่นส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในยา่นรามคาํแหง เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
 Y = (-1.702) + 0.231 + 0.702 + (-0.211) + (-0.80)  
 มีเฉพาะดา้นผลิตภรัฑ์และราคาเป็นไปตามท่ีสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วน
ประสมตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภณัฑ์และราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวนัทาํงานยา่นรามคาํแหง 
อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน
ยา่นรามคาํแหง มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) รายได ้
(5) แหล่งท่ีมาของรายได ้(6) ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่น
ส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานยา่นรามคาํแหง เม่ือพิจารณาพบวา่  
 มีเฉพาะดา้นระดบัการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษท่ี
แตกต่าง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานยา่นรามคาํแหง  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place), ผลิตภณัฑ์ (product), และการ
ส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธืต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ของ
กลุ่มคนวยัทาํงานในยา่นรามคาํแหง  
 มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภณัฑ์และราคามีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นส่ือออนไลน์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในยา่นรามคาํแหง  
ข้อเสนอแนะ  
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 1. ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ประกอบดว้ย ราคา 
(price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place), ผลิตภณัฑ์ (product), และการส่งเสริมการตลาด 
(promotion) ผูป้ระกอบการร้านเส้ือผา้ในส่ือออนไลน์ ควรใชล้ยุทธ์ทางการตลาดมาพฒันาและ
ปรับปรุง ดงัน้ี  
  1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ (product) พฒันาในดา้นผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีน่าสนใจต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือ  
  1.2 ดา้นราคา (price) ควรใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด ไดแ้ก่ การกาํหนดราคาท่ี
เหมาะสมต่อสินคา้  
  1.3 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) ปรับปรุงส่ือออนไลน์ให้มีความ
ทนัสมยั และสร้าความสะดวกสบายในการเขา้มาเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) โดยการทาํส่วนลด หรือจดั
โปรโมชัน่สําหรับการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพื่อทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีเพิ่มมากข้ึนในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมงานบางกอก อนิเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์
คร้ังที ่36 

FACTORS INFLUENCE THE DECISION OF THE EXHIBITORS THE 36th 
BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 

วรัญญา  ยอดนวล*   แพรพรรณทิพย ์ ทิวานนทศิ์ริ*  
                                           ---------------------------------------------------------- 
 
บทคัดย่อ 
 รายงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 
36 (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเข้า
ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่-แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชัน่
แนลมอเตอร์โชว์ คร้ังท่ี 36 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรแบบนับได้จาํนวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติพรรณนา หาค่า
ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมิติฐาน
โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) หาค่า F-Test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าการถถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)ณ ระดบันยัยะสาํคญัทางสถิติท่ี  0.05 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.8 มี
อายุระหว่าง 23 - 39 ปี ร้อยละ 52.1มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 60.1 มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 39.2 มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 30.7 
โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเขา้ร่วมงานของปัจจยัดา้น
สถานท่ีจดังานมากท่ีสุด ตามมาด้วยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ตามมาด้วยปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเพราะบรรยากาศในงาน 
ตามมาดว้ยมีความไวว้างใจในสถานท่ีจดังาน ตามมาดว้ยโปรโมชัน่สินคา้ และพรีเซ็นเตอร์ 
 
 
__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และทุกปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์
โชว ์คร้ังท่ี 36 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจเขา้ร่วมงาน , งานบางกอกอินเตอร์เนชัน่แนลมอเตอร์โชวค์ร้ังท่ี 36 

 

ABSTRACT 

 This study has objectives to study influence of different demographic factors and 
The research aims (1) to study the difference between personal factors that affect the decision 
of the exhibitors The 36th Bangkok International Motor Show (2) to study the marketing mix 
factors associated with the decision to participate in The 36th Bangkok International Motor 
Show. 

In this study sample used in this study were participants in The 36th Bangkok 
International Motor Show, which samples a population count of 400 questionnaires were 
used to collect data. Descriptive statistics and data analysis, percentage, frequency, average, 
minimum, maximum, standard deviation. And testing for dimensional images using 
inferential statistics for the t-test (independent t-test) for the F-Test series analysis, ANOVA 
(One-way ANOVA) and the shooting regression multiple (Multiple Regression Analysis) at a 
significance level of 0.05. 

The results of this study showed that the majority of the population is male 72.8 
percent, were aged between 23 to 39 years is 52.1 percent, have a bachelor's degree is 60.1 
percent, work for private companies is39.2 percent and revenues between 15,001-30,000 baht 
30.7 percent. 
 The opinion about the marketing mix of factors in deciding to attend most the place 
factors followed by the products factor followed by the promotion factor and the price factor. 
Factors affecting the decision to attend because of the atmosphere at the event. Followed by a 
trust in the venue. Followed by promotional products and presenters 
 The hypothesis testing found that all demographic factors and the Marketing Mix all 
the factors affecting the decision to join The 36th Bangkok International Motor Show. 
Keywords: decision exhibitors, The 36th Bangkok International Motor Show   
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KEYWORDS : DECISION EXHIBITORS, THE 36TH BANGKOK INTERNATIONAL 
MOTOR SHOW 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีรถยนตไ์ดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเรา รถยนตช่์วยให้การเดินทางของ
เราสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยบา้นเรามีรถยนต์ใหม่หลากหลายรูปแบบ หลากสไตล์ เพื่อการ
ตอบสนองการใชง้านผูบ้ริโภคในรูปแบบต่าง ทั้งการทาํงาน พกัผอ่น ท่องเท่ียว และการขนส่ง
สินคา้ โดยรถยนต์ใหม่ท่ีมีขายในทอ้งตลาดมีมากมายหลายประเภท ได้แก่ Eco Car , รถ
อเนกประสงค ์(7 ท่ีนัง่), รถเก๋ง , รถกระบะและรถตู ้เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่รถทุกประเภทท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ต่างมีรูปแบบการใชง้านและคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป    
 ซ่ึงในประเทศไทยมีการจดังานโชวสิ์นคา้รวมแบบรถยนตอ์ยูห่ลากหลายงาน ซ่ึงงาน
โชวสิ์นคา้ท่ียิง่ใหญ่เก่ียวกบัรถยนตแ์ละสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทยคือ “บางกอก อินเตอร์
เนชั่นแนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36” ท่ีจดัข้ึนโดย บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก ในดา้นงานท่ีโชวแ์สดงนวตักรรมของยานยนตร์ ทั้ง
รถยนตท่ี์ทนัสมยัและลํ้าสมยัของค่ายรถยนตใ์นประเทศไทย ซ่ึงแน่นอนวา่จะตอ้งมีประชาชน
จาํนวนมหาศาลแห่เขา้มาเยีย่มชมงานน้ี ในปีท่ีผา่นมามีจาํนวนคนท่ีเขา้งานถึง 1.78 ลา้นคนและ
ในปีน้ีท่ีมีการจดังานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 เกิดข้ึนในระหว่าง 
วนัท่ี 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 มีจาํนวนคนท่ีเขา้งานถึง 1.7 ลา้นคน และมียอดจองรถยนต์
ในงานทั้งส้ิน 37,027 คนั ซ่ึงในงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์ไม่ไดมี้เพียงแค่
การโชวแ์สดงนวตักรรมของยานยนตเ์พียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีพรีเซ็นเตอร์จากค่ายรถยนตต่์างๆ 
ก็เป็นท่ีน่าสนใจและดึงดูดคนจาํนวนมาก จึงอาจจะเป็นไฮไลทท่ี์มาพร้อมกบัรถยนตเ์ลยก็วา่ได ้
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูเ้ข้าร่วมงาน
บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 เพื่อใหท้ราบวา่ มีปัจจยัในดา้นใดบา้งท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน ซ่ึงสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในส่วนของการพฒันาการจดังาน
และกลยทุธ์ต่างๆทางการตลาดของผูป้ระกอบการดา้นการจดังานโชวสิ์นคา้ 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน
บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
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สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่
แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ราคา ผลิตภณัฑ์ สถานท่ีจดังาน การ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์
โชว ์คร้ังท่ี 36 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะ กลุ่มประชากรท่ีเข้า
ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได้, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัด้านการตดัสินใจเขา้ร่วมงานบางกอก 
อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 25 มีนาคม ถึง วนัท่ี 5 
เมษายน พ.ศ.2558 เท่านั้น 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

 
 

การตัดสินใจเข้างานบางกอก
อนิเตอร์เนช่ันแนลมอเตอร์โชว์

คร้ังที ่36 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- สถานท่ีจดัจาํหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก 
อินเตอร์-เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ราคา ผลิตภณัฑ ์
สถานท่ีจดังาน การส่งเสริมการตลาด เพื่อขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษา ผูป้ระกอบการอาจ
นาํไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผูเ้ขา้ร่วมงาน หมายถึง บุคคลท่ีเขา้มาชมบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์
คร้ังท่ี 36 
 2. บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์หมายถึง งานแสองนวตักรรมยานยนต ์ท่ี
จดัข้ึนในวนัท่ี 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 ท่ีชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค็ เมืองทองธานี 
 3. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
  3.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ค่ายรถยนตต่์างๆ ท่ีเขา้มาจดับูธในงาน เช่น 
Toyota, Honda, Benz, BMW เป็นตน้ 
  3.2 ราคา (Price) หมายถึง พื้นท่ีท่ีใหค้่ายรถยนตต่์างๆ เขา้มาเช่า 
  3.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)หมายถึง การให้เช่าพื้นท่ีในงานและการ
จาํหน่ายบตัรเพื่อเขา้ชมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
  3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)หมายถึงเคร่ืองมือท่ีช่วยติดต่อให้ค่าย
รถยนต์เข้ามาเช่าพื้นเพื่อแสดงสินค้าภายในงานและผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชมงาน
บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
  3.5 OICA หมายถึง องคก์ารผูผ้ลิตรถยนตร์ะหวา่งประเทศ 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาํเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึงวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากรทั้งน้ีเพราะคาํ
ว่า “Demo‛ หมายถึง “People‛ ซ่ึงแปลว่าประชาชนหรือประชากรส่วนคาํว่า “Graphy‛ 
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หมายถึง “Writing Up‛ หรือ “Description‛ ซ่ึงแปลวา่ “ลกัษณะ” ดงัน้ีเม่ือแยกพิจารณาจากราก
ศพัท์คาํวา่ “Demography‛ น่าจะมีความหมายตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คือวิชาท่ีเก่ียวกบัประชากร
นัน่เอง(ชยัวฒัน์ปัญจพงศแ์ละณรงคเ์ทียนส่ง 2542, หนา้ 2) 
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็น
ทฤษฎีท่ีใช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือพฤติกรรมต่างๆของมนุษยเ์กิดข้ึนตาม
แรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้เป็นความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั
จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social 
Categories Theory)ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา่ พฤติกรรมของบุคคล
เก่ียวข้องกบัลักษณะต่างๆของบุคคลหรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ี
สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้คือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ดงันั้นบุคคลท่ีอยูใ่นลาํดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารใน
แบบเดียวกนัและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึง
ทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนองหรือทฤษฎีเอส-อาร์ 
(S-R Theory) ในสมยัก่อนและไดน้าํมาประยุกตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารวา่ ผูรั้บสารท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546 หน้า 112 -118) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตนซ่ึง
แตกต่างกนัในแต่ละคนสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสารอย่างไรก็
ตามในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ กนันั้น จาํนวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ย
การวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจาํนวนน้อยคนนั้นมกัไม่มีค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยกว่าการ
วเิคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจาํนวนมากเน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมีจาํนวนนอ้ยเราสามารถวิเคราะห์
ผูรั้บสารทุกคนไดแ้ต่ในการวิเคราะห์คนจาํนวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคน
ไดเ้พราะมีผูรั้บสารจาํนวนมากเกินไปนอกจากน้ีผูส่้งสารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนดว้ยดงันั้น
วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปดว้ยคนจาํนวนมากก็คือการจาํแนกผูรั้บ
สารออกเป็นกลุ่มๆตามลกัษณะประชากรได้แก่อายุเพศสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
การศึกษาศาสนาสถานภาพสมรสเป็นตน้ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้การ
ตีความและการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน (กิติมา สุรสนธิ, 2541, หนา้ 15-17) 
แนวคิดเกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือเคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ี
ควบคุมไดท่ี้ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายหรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของ
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ตน 4 วนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลกัษิตานนท์, ศภุร เสรีรัตน์และองอาจ ปทะวานิช, 2541, 
หนา้ 35-36) 
 คอตเลอร์ (Kotler, 2000, p. 14) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่
เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ทางการตลาด
กลุ่มเป้าหมาย 
 ธงชยั สันติวงษ์ (2540, หนา้ 34) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า
หมายถึง การผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการกาํหนดราคา การส่งเสริม
การขายผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจดัจาํหน่าย ซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้ําหรับ
การเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ 
แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หนา้ 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวนิิจฉยัสั่งการ 
หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัหรือการเลือกทางดาํเนินการท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทาง
ใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยั
สั่งการ คือ การชัง่ใจ ไตร่ตรองและตดัสินใจเลือกทางดาํเนินงานท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง
จากหลายๆ ทางเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 
 บรรยงค ์โตจินดา (2548, หนา้ 178) กล่าววา่ การวนิิจฉยัสั่งการหรือการตดัสินใจ 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจและสั่งการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
การวินิจฉยัสั่งการ หรือการตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะ
เป็นการเลือกทางเลือก ดาํเนินการท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง 
 สมคิด บางโม (2548, หนา้ 175) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือกทาง
ปฏิบติัซ่ึงมีหลายทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวก้ารตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจ
ท่ีจะกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอยา่ง เพื่อความสําเร็จตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้
ในทางปฏิบติัการตดัสินใจมกัเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ียุง่ยากสลบัซบัซ้อน และมีวิธีการแกปั้ญหา
ให้วินิจฉัยมากกว่าหน่ึงทางเสมอ ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของผูว้ินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการ
ปฏิบติัโดยวธีิใด จึงจะบรรลุเป้าหมายอยา่งดีท่ีสุดและบงัเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ารนั้น 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จุลินทร์ พุดตานเล็ก (2545) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
รถยนต์นัง่ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นัง่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั โดยผูบ้ริโภคจะให้
ความสําคญักบัความแข็งแกร่ง ความปลอดภยัในการขบัข่ี การประหยดันํ้ ามนั การหาอะไหล่
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ง่าย การรับประกนั และรูปทรง การออกแบบ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เช่น ความน่าเช่ือถือ
และการให้บริการดีรวดเร็วของตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุง ด้านการส่งเสริม
การตลาด เช่น การทาํประกนัภยัชั้นหน่ึงฟรี และการให้ส่วนลดเงินสด การแถมอุปกรณ์ตกแต่ง
ส่วนปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัท่ีใชเ้ลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ดา้นการส่งเสริมการตลาด และอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ท่ีใช้เลือกซ้ือรถยนต์นั่งด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผูมี้
อาชีพเป็นพนกังานบริษทั/รับจา้ง ให้ความสําคญัอย่างมากท่ีสุดต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายมากกวา่ผูมี้อาชีพในกลุ่มอ่ืน ในขณะท่ีนิสิต/นกัศึกษา ให้ความสําคญัอยา่งมากท่ีสุดต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูมี้อาชีพในกลุ่มอ่ืน จากการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ของผูบ้ริโภคจะพิจารณาจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ชนิดา สุธญัญารักษ ์(2545) ไดท้าํการศึกษาวจิยัหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัท่ีใชใ้นการ 
ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาด 2000 ซีซี ข้ึนไป ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดมุ้่งศึกษาใน 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายดา้น
การส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคลท่ีแนะนาํ และเปรียบเทียบการใช้ปัจจยัดงักล่าวจาํแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ  รายได้ต่อเดือนและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัโดยรวมท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในระดบัมากเป็น ด้าน
ผลิตภณัฑ์ เป็นรถยนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีท่ีนั่งกวา้งขวาง สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ รูปลกัษณ์
สวยงาม นาํสมยัหรูหรา บริษทัผูป้ระกอบการมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและมีประสบการณ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้
ความสาํคญัเร่ือง ราคาท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของรถยนต ์ราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบั
รถยี่ห้ออ่ืนในรุ่นท่ีใกลเ้คียงกนั ดา้นช่องทางการจาํหน่าย พบว่า ปัจจยัเร่ืองโชวรู์มหรือเต็นท์มี
หลายสาขาทาํเลท่ีตั้ง ติดต่อได้สะดวกและมีความน่าเช่ือถือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่ือ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ขอ้ความโฆษณามีความชดัเจน การออกงานแสดงตามสถานท่ีต่างๆการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือมวลชน พนกังานขายท่ีสามารถให้รายละเอียดเก่ียวกบัรถยนต์ และมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว บุคลิกภาพของพนกังานขาย มีความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ มีการลดราคาในเทศกาลพิเศษ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระยาวนาน เงินดาวน์
ตํ่า อตัราดอกเบ้ียในการผ่อนชาํระตํ่า การรับประกนัภยัรถยนต์ตามระยะทางหรือจาํนวนปี มี
การประกนัอุบติัเหตุชั้นหน่ึง ส่วนปัจจยัโดยรวมด้านบุคคลท่ีให้คาํแนะนาํอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
พบวา่ เพื่อน ช่างยนตผ์ูช้าํนาญ พนกังานขาย และผูเ้ช่ียวชาญประจาํศูนยร์ถยนต ์
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์
โชว ์คร้ังท่ี 36 โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์คาํนวณจาํนวน และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มาก
ท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการตดัสินใจเขา้ร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์
โชวค์ร้ังท่ี 36ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดย
เรียงจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.8 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 27.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23-39 ปี คิดเป็นร้อยละ52.1 ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ส่วนใหญ่มีรายได ้15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.7 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) จากผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์(Product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.58 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.99 ดา้นราคา (Price) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.36 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั1.99ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.25 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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(Promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.25 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.5 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.98 

3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเข้าร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์
คร้ังที ่36 
 จากผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว์
คร้ังท่ี 36 พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.56 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.02 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานบางกอก 
อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีจดังาน (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 
มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 (Constant) 2.553 0.322 7.938 0.000   

product 0.061 0.039 1.540 0.124 0.627 1.594 

price 0.051 0.031 1.668 0.096 0.690 1.450 

place 0.276 0.054 5.141 0.000 0.500 1.999 

promotion 0.268 0.043 6.285 0.000 0.591 1.693 

*มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถนําค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจของผูเ้ข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังท่ี 36 เขียน
สมการได ้ดงัน้ี 
 Y = 2.553 + 0.061 (Product) + 0.051 (Price) + 0.276 (place) + 0.268  
  (Promotion) 
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 มีเฉพาะด้านสินคา้และด้านราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) สินคา้และราคามีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์
เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานบางกอก 
อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีจดังาน (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 
มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
 มีเฉพาะด้านสินคา้และด้านราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) สินคา้และราคามีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของผูเ้ข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังท่ี 36 เน่ืองจาก
เศรษฐกิจปัจจุบนั มีการถดถอยลงรวมถึงผลกระทบของโครงการ ‚รถยนตค์นัแรก‛ จึงทาํให้
ผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 เกิดความคิดไตร่ตรองในดา้น
สินคา้และด้านราคามากข้ึน ถึงแมท้างค่ายต่างๆของรถยนต์ ต่างรวมใจมอบขอ้เสนอดีๆ ให้
ผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36ก็ตาม ทั้ง ฟรีดอกเบ้ีย 5 ปี มอบ
ประกนัภยัชั้น 1 อ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ค่ายต่างๆของรถยนต์เท่านั้น ทางดา้นฝ่าย
การเงินของธนาคารต่างๆ ก็ตอ้งการปล่อยสินเช่ือเพื่อให้เงินสะพดัภายในงานน้ี แต่ก็ยงัไม่
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 36 
ไดม้ากเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นผูจ้ดังาน ควนนาํกลยุทธ์ทางการตลาดมาใชใ้นการขยาย
ฐานของกลุ่มผูเ้ขา้ชมงาน โดยมุ่งเนน้ไปผูเ้ขา้ชมทัว่ไป 
 2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีจดังาน (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)ผูจ้ดังาน ควนนาํกลยทุธ์ทางการตลาดมาใชใ้นการพฒันา 
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การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าผ่านอนิเทอร์เน็ต 

BEHAVITOR AND THE FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY 

THE GOODS THROUGH THE INTERNET 

ณชัชารีย์   อศัวกุลกาํเนิด *   ทรงวฒิุ อาจรักษา* 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต 
ของนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะ
ประชากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้สินคา้และบริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีระเบียบวิธีวิจยัเป็นการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
แบบสอบถาม ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 400 ตวัอย่าง ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิด
ของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จาํนวน 30 ตวัอย่าง ได้ผลการทดสอบความ
น่าเช่ือถือเคร่ืองมือท่ี 0.865 วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างโดย
ใชส้ถิติแบบ T – test , F – test ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และทดสอบ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้ วิธีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ใชว้ธีิการเลือกแบบคดัเลือกเขา้ (Enter Regression) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ประมวลผลขอ้มูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 
 

__________________________________________ 

 * นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย 

อายรุะหวา่ง 21 – 23 ปี มากสุด รองลงมา อายุ 17 - 20 ปี ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนากรุงเทพมหานคร

และเขตปริมณฑล รองลงมา ภาคกลาง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท รองลงมา 

ตั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป และศึกษาในชั้นปีท่ี 2 มากสุด รองลงมา ชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกวา่ ศึกษา

ในคณะศิลปะ-การออกแบบ มากสุด รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพ ส่วนใหญ่เวลาโดย

เฉล่ียท่ีใช้อินเตอร์เน็ตต่อวนั มากกว่า 6 ชัว่โมง และมีการเขา้ไปในเวบ็ไซต์ท่ีขายสินคา้และ

บริการ มากสุดเคยเขา้และเคยสั่งซ้ือสินคา้และบริการ ส่วนใหญ่มีรูปแบบวิธีการชาํระเงินโดย

โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร และปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ผา่นอินเทอร์เน็ต ในระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย ดา้นสถานท่ี และดา้นราคา ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ รายไดต่้อเดือน 

และ ชั้นปีท่ีศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั และปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นสถานท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต สูงสุด รองลงมา ด้านสถานท่ี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

ค าส าคัญ: การศึกษาพฤติกรรม, การตดัสินใจ, ซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต    

 

ABSTRACT 

 Behavior and the factors that influence the decision to buy the goods through the 
Internet. Students Bachelor. RSU The objective 1 ... Methodology The survey research data 
obtained from questionnaires. Sampling methods The sample Students Bachelor. RSU 400 
samples to test the reliability of the engine. Based on the concept of Akron BAC (Cronbach 
Alpha Formula), 30 samples have tested reliability analysis tool 0.865 Descriptive statistics 
were used to clarify the frequency, percentage, average and standard deviation. And analyze 
quantitative data Test the difference by using a T - test, F - Test Test average difference LSD 
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and paired means test used to analyze the relationship. How multiple correlation coefficients 
(Multiple Regression Analysis) method of selection trials (Enter Regression), which was 
statistically significant at 0.05 level process information from statistical computer program. 
 The study found that most of the personal nature of females. More men aged 
between 21-23 years, the most minor of age 17 - 20 years, mainly domiciled Bangkok and the 
metropolitan area, followed by the central region with an average income per month 5,000 - 
10,000 baht down from 20,000 baht. and studying in 2nd year very inferior grade of 4 or 
higher education in the arts - design the most minor of Science - Health. Most Internet users 
spent an average of more than six hours per day and there are sites that sell products and 
services into the most ever and ever ordered goods and services. Most forms of payment by 
wire transfer to a bank account. And marketing mix factors affecting the decision to purchase 
over the Internet. Most products in the highest, followed by the promotion of the location and 
the price, respectively. 
 The hypothesis testing found that personal characteristics such as age, income per 
month and year of study. Influencing the decision to purchase a product through the Internet 
and different factors, including product marketing mix. And places Affect the decision to 
purchase over the Internet. The study found that the marketing mix of products. Affect the 
decision to purchase over the Internet, up into the place highly statistically significant. 
KEYWORDS : BEHAVIOR, BUYING DECISION THE GOODS THROUGH THE 

INTERNET 

บทน า 

 ส่ือสังคมออนไลน์ จดัเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัประเภทหน่ึงโดย
ส่ือสังคมออนไลน์นั้นมีวิวฒันาการในการพฒันานั้นมาแลว้หลายร้อยปี วิวฒันาการของการ  
ติดต่อส่ือสารไดพ้ฒันาจากยุคส่ือส่ิงพิมพท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละเร่ิมเปล่ียนรูปแบบของการส่งขอ้มูล
ข่าวสารมาสู่ยุคดิจิตอลในเวลาต่อมา โดยเร่ิมในปี 1971 ท่ีมีการส่งขอ้มูลถึงกนัผ่านระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลล์ ในปี  1978 เร่ิมมีการใช้ระบบโทรคมนาคม ประเภท
โทรศพัท ์รวมทั้งการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต ผา่นเวบ็เบราเซอร์เป็นคร้ังแรก ซ่ึงรูปแบบทั้งหมดท่ี
กล่าวมาล้วนการส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนัผ่านสัญญาณสายไฟ สายเคเบิ้ล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราไม่
สามารถจบัตอ้งได ้รวมทั้งการพฒันาระบบโทรศพัท์มือถือ ท่ีสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนั
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ผา่นความถ่ีในอากาศจึงแสดงให้เห็นวา่รูปแบบการติดต่อการส่ือสารนั้นเปล่ียนไปอยา่งชดัเจน
ตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 
 ถึงปัจจุบนัเป็นยุคท่ีรุ่งเรืองของส่ือสังคมออนไลน์ โดย mark zuckerberg ผูท่ี้ไดรั้บการ
ยกย่องจากนิตยสาร Time ให้เป็นบุคคลแห่งปี 2010 จากการสร้างเครือข่ายสังคออนไลน์อนั
ยิ่งใหญ่อย่างเฟสบุ๊ค ท่ีเขา้มาเปล่ียนโลก เปล่ียนรูปแบบการส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารของคนทัว่โลกกว่า 500ล้านคน เพียงปลายน้ิวสัมผสั เพื่อเขา้สู่โลกไร้พรมแดน โดย
สามารถเปรียบการส่ือสารน้ีเป็นการกระจายข่าวสารแบบรอบตวั 360องศา ซ่ึงก่อประโยชน์
หลายแง่มุมทั้งต่อบุคคล กลุ่มบุคคลและกลุ่มธุรกิจท่ีใช้งานและอยู่ร่วมกนัในเครอข่ายสังคม
ออนไลน์นั้น 
 โดยปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือทางผลผลิตของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ดึงเอาพลงัอาํนาจในการควบคุมข่าวสารกลบัไปอยูใ่นมือผูบ้ริโภค เม่ือเทคโนโลยีนาํผูค้นจาก
ทัว่โลกมารวมกนัเกิดเป็นชุมชนเสมือนจริงซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ กลุ่มน้ีจึงเป้นกลุ่มท่ีเลือกรับ
ข่าวสารไดด้ว้ยตนเองไม่ตอ้งพึ่งพากระแสหลกัไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามพวกกลุ่มน้ีจึงมีสิทธิ
เลือกรับท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพื้นฐานความพึงพอใจ โดยส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีได้รับการยอมรับนั้ น จึงเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายทั้ งในสังคมโลกและ
สังคมไทย ไดแ้ก่ เฟสบุค๊ อินสตราแกรม ไลนน์ ทวติเตอร์ ยทููป ส่ือ 
สังคมออนไลน์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเพียงส่ือท่ีไดรั้บความนิยม เช่ือถือ และใช้งานกนัอย่าง
แพร่หลายในสังคมไทยเท่านั้ นแต่ในโลกสังคมโลกยงัมีส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆอีกหลาย
ประเภทท่ีนิยมใชง้านกนัไม่วา่จะเป็นบล๊อกเกอร์ ฟลิกอาร์ กูเกิลพลสั พนัทิป และอ่ืนๆ อีกท่ียงั
ไม่ไดอ้ธิบาย 
 ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต จึงจดัเป็นช่องทางการดาํเนินธุรกิจท่ีสําคญัไม่เฉพาะนกัธุรกิจราย
ใหญ่เท่านั้น แต่นกัธุรกิจรายยอ่ย ตวัแทนจดัจาํหน่าย พ่อคา้คนกลาง ไม่วา่จะเป็นหนา้เก่า หน้า
ใหม่ก็สามารถเขา้มาใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในเร่ืองการคา้ การบริการ ช่องทางการจดั
จาํหน่ายและช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ ออกไปทัว่โลก การทาํ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาททางการคา้และเทคโนโลยีทางสารสนเทศ
อย่างรวดเร็วเข้ามาเพื่อเ ช่ือมต่อในการแลกเปล่ียน จัดการข้อมูล ข่าวสารนั้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกช่องทางและสามารถใช้งานไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ โดยการส่ือสารผ่าน
ทางออนไลน์ไม่เพียงแค่ช่วยให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์ในแต่ละวนัได้อย่าง
ท่วงที แต่อย่างไรก็ตามได้รับข่าวสารท่ีถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและประหยดัค่าใช้จ่ายอีก
ช่องทางหน่ึง เพราะฉะนั้นผลการวิจัยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์นั้ นจึงสามารถเข้าถึงและ
ครอบคลุมผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวางทัว่ถึงรวมถึงประสิทธิภาพในการกระตุน้
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เพื่อเกิดการรับรู้และโน้มน้าว ชักจูงจิตใจของผูบ้ริโภคนั้นให้เกิดกระบวนการตดัสินใจท่ีจะ
เลือกซ้ือสินคา้และการบริการของธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

สินคา้และบริการผา่นอินเทอร์เน็ต 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้

และบริการผา่นอินเทอร์เน็ต 

 2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

ผา่นอินเทอร์เน็ต 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ได้เลือกศึกษาเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ระดบัปริญญาตรี ท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ตและท่ียงัไม่เคยซ้ือโดยทาํการศึกษาการขอ้มูลท่ีเก็บโดยออกแบบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงลกัษณะประชากรท่ีมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต 

 2. ทราบถึงปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฤติกรรมการใช้บริการซ้ือสินค้า หมายถึง การเขา้ไปใชบ้ริการและการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาและสนใจประเภทสินคา้นั้นๆ และมีบริการให้เลือกซ้ือ 

การใช้เวลาในการตดัสินใจเลือกซ้ือสามารถอยู่ท่ีไหนก็ได ้สามารถเขา้ไปใช้บริการไดต้ลอด 

ปริมาณหรือจาํนวนในการใชบ้ริการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายต่อการซ้ือ บุคคลท่ีแนะนาํ

ใหใ้ชบ้ริการในการซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 2. ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคล กลุ่ม

บุคคลหรือองค์กรท่ีมีสถานท่ีประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ประกอบพาณิชยกิจในเชิง

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ภูมิลาํเนา 

4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

-ปัจจยัทางการดา้นผลิตภณัฑ์ 

-ปัจจยัทางดา้นราคา 

-ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจำ าหน่าย 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้า 

และบริการ        
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พาณิชยอ์นัเป็นอาชีพ มีการซ้ือขายสินคา้และการบริการผ่านร้านคา้และระบบเครือข่ายทาง

ออนไลน์ โดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการประกอบธุรกิจ 

 3. การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หมายถึง แนวการคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน

การใช้การส่ือสารทางการตลาด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการคลอบคลุมการใช้รุปแบบ

ต่างๆในการส่ือสารท่ีหลากหลายสําหรับผูป้ระกอบการใน ยุคดิจิตอล ได้แก่ การโฆษณา 

การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อให้

การส่ือสารนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธภาพ 

 4. ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือ หรือช่องทางในรูปแบบท่ีใช้เทคโดนโลยีในการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนผลประโยชน์ดา้นต่างๆ ท่ีให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบ ตลอดจน

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัสินคา้และ การบริการอยา่งสะดวก รวดเร็ว

และถูกตอ้ง 

 5. เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง รูปแบบสังคมออนไลน์ท่ีเป็นเทคโนโลยีสร้างจุด

ศูนย์กลางเป็นแหล่งของชุมชน เสมือนในระบบดิจิตอล ให้มาบริโภคสินค้า เพื่อให้

ผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยุใ่กลชิ้ดกนัมากยิ่งข้ึน สามารถพูด คุยและโตต้อบไดท้นัที เพื่อ

ร่วมกนัเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับใน ดา้น

ต่างๆและกลุ่มอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง สะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

 6. เฟสบุ๊ค  หมายถึง ส่ือสังคมออนไลน์อนัดบัหน่ึงท่ีมีจุดเด่นในการใชง้านอยา่งครบ

วงจรและมีคนใชบ้ริการมากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นการเขียนขอ้ความ โพสตรู์ป วิดีโอ การเล่นเกมส์ 

สร้างเพจโดยเเฉพาะสําหรับการซ้ือขายสินคา้ รวมทั้งแบ่งปันเร่ืองราวต่างๆ ท่ีน่าสนใจให้แก่ผู ้

ท่ีอยูร่่วมกนัในส่ือสังคมออนไลน์ 

 7. ทวิตเตอร์ หมายถึง สังคมออนไลน์ประเภทหน่ึง ท่ีมีจุดเด่นในการรับส่งขอ้ความ

สั้นๆ ไดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร ท่ี เรียกวา่ ทวตี เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีน่าสนใจให้ผูอ่ื้นท่ีอยู่

ร่วมกนัไดท้ราบในส่ือสังคมออนไลน ์
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 8. อินสตราแกรม หมายถึง เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงสุด

จากคนทัว่โลก เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ี สามารถถ่ายรูปและเขียนขอ้ความบรรยายไดแ้ละโตต้อบกนั

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสามารถอพัเดตขอ้มูลข่าวสารเร่ืองราว ต่างๆ ให้คนท่ีตามฟอลโล่เราไดท้นัที

และประโยชน์จากอินสตราแกรมสามารถทาํให้ร้านคา้อ่ืนๆ สามารถขอยืมพื้นท่ี มาประกาศ

ฝากขายหรือโปรโมทร้านของเขาในพื้นท่ีๆ ของเราใหผู้บ้ริโภคเป็นท่ีรู้จกั 

 9. ไลน์ หมายถึง เป็นแอพพลิเคชัน่ให้บริการในการส่งขอ้ความ รวมทั้งสามารถสร้าง

กลุ่มแชท ส่งขอ้ความ รูปภาพ คลิป วีดีโอ และพูดคุยแบบมีเสียง สามารถโพสต์สินคา้ต่างๆ 

ผ่านหน้าไทม์ไลน์จึงทําให้ผู ้ท่ีอยู่ ร่วมในส่ือสังคมทางไลน์ สามารถเห็นทุกอย่าง ท่ี

ผูป้ระกอบการตอ้งการโพสผา่นส่ือ 

 10. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใช้เป็นส่ือกลางสําหรับการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคา้ และการบริการ ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและ

กลุ่มองค์กร รวมทั้งช่วยสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก ในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองคก์ร 

 11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง ทฤษฎีกระบวนการในการ

ตดัสินใจซ้ือ philip kotler ท่ี ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ การตระหนกัถึงปัญหา การคน้หา

ข้อมูล การประเมินทางการเลือก การตดัสินใจ และ การประเมินผลหลังการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน ์

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาํเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 
            ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Five-stage model of the consumer buying 
process) โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี (เฉลิมชยั คาํแสน 2546 : 75) 
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              ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการของตนเอง 

ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะ
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนาํมาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยงัได้ขอ้มูลไม่
เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 
             ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะนาํข้อมูลท่ีได้รวบรวมไวม้าจดัเป็น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่า
มากท่ีสุด 
             ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี 
ข้อเสีย หลังจากนั้ นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหามักใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 
              ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นสุดทา้ยหลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะนาํ
ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกนัก็จะทาํการประเมินผลิตภณัฑ์นั้นไปดว้ย ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยุดตรงท่ีการ
ซ้ือ 
แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

(เฉลิมชยั คาํแสน 2546 : 11 –14) ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด คือ การ
ตดัสินใจในองคป์ระกอบตวัแปร 4 อยา่งดว้ยกนั คือ 
 1. การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ในแง่ของตลาดแล้วคาํว่าผลิตภณัฑ์เป็น
แนวคิดแบบกวา้งๆ เป็นส่ิงท่ีตอบสนองต่อความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิด
ความพึงพอใจโดยผลิตภณัฑ์อาจหมายถึงสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ องค์กร บุคคล และแนวคิด 
เป็นตน้ 
 2. การตดัสินใจดา้นราคา (Price) การตดัสินใจทางดา้นราคาเป็นหน่ึงในการตดัสินใจ
ทางการตลาดท่ีค่อนขา้งยาก การกาํหนดราคาในทางธุรกิจจะตดัสินใจไดโ้ดยการกาํหนดกาํไร 
กบัด้านความเหมาะสมกบัราคา อย่างไรก็ตามการกาํหนดราคาเป็นไปตามเป้าหมายหลายๆ 
อยา่งของธุรกิจ 

         2.1 การกาํหนดราคาควรสนบัสนุนกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ 
                       2.2 การกาํหนดราคาควรทาํใหเ้กิดความสาํเร็จของเป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ 
                       2.3 การกาํหนดราคาตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ 
 3. การตดัสินใจดา้นการจาํหน่าย (Place)  มีความเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองความถูกตอ้งดา้นปริมาณ เวลาและสถานท่ี การ
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ตดัสินใจเก่ียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่ายนั้นเป็นการตดัสินใจดา้นระบบการขนส่ง คลงัสินคา้ 
การควบคุม สินคา้คงคลงั ระบบ การซ้ือ และการเลือกช่องทางการตลาด 
 4. การตดัสินใจดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การส่ือสารจากธุรกิจไปยงั
ผูซ้ื้อโดยธุรกิจมีวธีิการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบไปยงักลุ่มเป้าหมาย คือ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) 
                         4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 
                         4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
                         4.4 การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  
                         4.5 การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing)  
 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 12 - 15)  ใหค้าํนิยามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประกอบของธุรกิจทัว่ไปมี 4P’s ดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ์ เป็นสินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนเพื่อตอบสนองตาม
ความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภณัฑ์หรือสินคา้และบริการนั้นมี
ทั้งจบัตอ้งได้ และจบัตอ้งไม่ได ้นอกจากน้ียงัรวมไปถึงตราสินคา้ (Brand) การบรรจุหีบห่อ 
(Packaging) การรับประกนั (Guarantee) คุณภาพผลิตภณัฑ ์(Quality) เป็นตน้ 
 2. ราคา จาํนวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งชาํระให้กบัผูข้ายเพื่อให้ไดรั้บสินคา้ และบริการโดย
ธุรกิจตอ้งกาํหนดราคาในระดบัท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัการแข่งขนัทางธุรกิจ
และกาํไร 
 3. การจดัการจาํหน่าย การจดัการเก่ียวกบัการอาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการนาํสินคา้และบริการไปส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ในเวลาท่ีตอ้งการ 
 4. การส่งเสริมการตลาด การกาํหนดแนวทางการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคา ขอ้มูลอ่ืนๆ ของสินคา้และบริการให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และ
พนกังานขาย 
งานเขียนและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
“บทสรุปหน่ึงทศวรรษการสํารวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตประเทศไทย” ผลการสํารวจพบวา่กลุ่ม
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยทั้ง 11 ปีในเชิงเปรียบเทียบแสดงให้เห็นทั้งผลเชิงบวกและเชิง
ลบของการพฒันาอินเตอร์เน็ตประเทศไทย โดยท่ีมีปัจจยับวกคือ มีกลุ่มผูมี้ประสบการณ์ในการ
ใช้อินเทอร์เน็ตท่ี มี เพิ่มมากข้ึนเ ร่ือยๆ ปัจจัยลบมีหลายประการ ในเชิงลักษณะทาง
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ประชากรศาสตร์ กลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุค่อนขา้งนอ้ยในวยัทาํงาน หรือกาํลงั
ศึกษา และเป็นผูอ้าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑล หรืออาํเภอเมืองในเขตต่างจงัหวดั และผู ้
จบการศึกษาปริญญาตรีเป็นผูใ้ชส่้วนใหญ่ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการมีช่องวา่งการใชเ้ทคโนโลยี
ประเทศไทย ในเชิงพฤติกรรมพบปัญหาใหญ่ท่ีพบบนอินเตอร์เน็ต คือ ปัญหาการติดไวรัส 
ปัญหาการล่าช้าในการรับส่งข้อมูล ปัญหาแหล่งย ัว่ยุทางเพศบนอินเทอร์เน็ต และปัญหา
ค่าใชจ่้ายในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากน้ีผลสาํรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการผา่นอินเทอร์เน็ตนั้น แสดงให้เห็นว่าคนไทยยงัไม่นิยมซ้ือสินคา้และบริการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ความเห็นว่าไม่สามารถจบัต้องสินค้าได้ ไม่ไวใ้จผูข้าย ไม่
ตอ้งการให้หมายเลขบตัรเครดิต และไม่มัน่ใจในระบบชาํระเงิน ตรงน้ีเป็นภาพสะทอ้นความ
ไม่เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีกลวัการซ้ือขายผา่นทางอินเทอร์เน็ตแลว้จะมีความยุง่ยากตามมา โดย
ไม่มีหน่วยงาน หรือกระบวนการในการช่วยเหลืออยา่งเพียงพอทนัท่วงที 
 ชัชวาลย์  ศรีประทุม  (2546) ได้ทําการศึกษาเ ก่ียวรูปแบบการซ้ือขายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต จากการศึกษาพบว่า การออกแบบเวบ็ไซต์ในการซ้ือขายท่ีเหมาะสมนั้น จะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยส่ิงสาํคญัคือ ตอ้งนาํเสนอสินคา้หรือบริการท่ีน่าสนใจ ตรงไปตรงมา ให้ขอ้มูล
ท่ีมีความกระชบัพอเหมาะ มีความรวดเร็ว ตอ้งมีตวัช่วยในการสืบคน้ ตอ้งสร้างให้เกิดชุมนุม
ภายในเว็บไซต์ ต้องมีการลงทะเบียนในเครือข่ายต่างๆให้มากท่ีสุด ต้องมีการให้สมาชิก
ลงทะเบียนในเวบ็ไซต์และรักษาความลบั ตอ้งมีการให้บริการพิเศษ ตอ้งมีการชาํระเงิน และ
ตอ้งมีการออกแบบอยา่งมืออาชีพ สําหรับการนาํเคร่ืองมือทางการตลาดมาวางแผนกลยุทธ์นั้น
พบว่า ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่ีจะขายทางอินเตอร์เน็ตนั้นสินคา้ท่ีเหมาะสม คือ 
สินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคท่ีทนัสมยัไม่หมดอายุ ราคาตอ้งตํ่ากว่าราคาในทอ้งตลาดทัว่ไป 
สถานท่ีในการจดัจาํหน่ายตอ้งขายไดทุ้กท่ีทุกเวลา และการส่งเสริมการขายควรเนน้การส่ือสาร
กบัลูกคา้เป็นหลกัเพื่อหาส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 Market Corporation of America (อา้งถึงในอารีย ์มยงัพงษ์, 2542) ไดท้าํการสํารวจ
สถิติการจบัจ่ายใชส้อยของหญิงและชายบนอินเทอร์เน็ตของเวบ็ไซต ์America online ระหวา่ง
วนัท่ี 4-40 ธนัวาคม 2541 (ค.ศ.1998) ผลสํารวจปรากฏวา่สถิติของผูห้ญิงมีมากกวา่ผูช้ายเกือบ
คร่ึงท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ และถา้เป็นช่วงวนัหยุดเทศกาลจะมียอดจากการจบัจ่ายซ้ือสินคา้เพิ่ม
มากข้ึนเป็นทวีคูณ นอกจากน้ีผูห้ญิงยุคใหม่ท่ีนิยมจบัจ่ายซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่
ใหเ้หตุผลวา่ การซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตใหค้วามสะดวกสบาย และรวดเร็วมากกวา่ซ้ือสินคา้
จากร้านคา้ทัว่ไป สําหรับประเภทสินคา้ท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ซ้ือเป็นสินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ือง
แต่งกายจาํนวนมาก 
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 ปราโมทย์ ลอืนาม (2540) การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในการ
ซ้ือสินคา้และบริการอินเตอร์เน็ต ผลจากการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ไม่
มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พื่อซ้ือสินคา้และบริการจาํนวนของเวบ็ไซต ์ท่ีเขา้ไปใชง้านโดยเฉล่ีย
ส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 10 แห่งต่อสัปดาห์ การใชง้านส่วนใหญ่นั้นจะเขา้ไปใชง้านสัปดาห์ละ 5-10 
ชม. และผูใ้ชส่้วนใหญ่คิดวา่การรับรู้ข่าวสารและการโฆษณาผา่นทางอินเทอร์เน็ต เป็นเหตุจูง
ใจใหส้ามารถสั่งซ้ือสินคา้และบริการจากแหล่งช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดใ้นภายหลงั 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ของ
นกัศึกษาระดบัชั้นปริญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต โดยการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ภูมิลาํเนา รายได ้คณะ และชั้น
ปี  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 
ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 0 นอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณ
ค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 0 นอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก ระดบัท่ี 
10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดบั 0 นอ้ยท่ีสุด  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั 

H0 = ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  
H1 = ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  

 สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  
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 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ กับ การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า t –test = 
0.194, sig. = 0.846 > 0.05 

สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กับ การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า  F – test = 
6.610, Sig. = 0.000 < 0.05  
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ ท่ีต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  จึง
นาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD  เป็นรายดา้น  
 ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ กบั การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  
 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ
กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า มี
ค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มนกัศึกษาอายุต ํ่ากวา่ 17 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต สูง
กวา่ กลุ่มนกัศึกษาอาย ุ17 – 20 ปี, อาย ุ21 – 23 ปี และ อาย ุมากกวา่ 23 ปี  

2) กลุ่มนกัศึกษาอายุ 17 – 20 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต สูง
กวา่ กลุ่มนกัศึกษาอาย ุ21 – 23 ปี  

3) กลุ่มนกัศึกษาอายุ 21 – 23 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ตํ่า
กวา่ กลุ่มนกัศึกษาอายมุากกวา่ 23 ปี  
 สมมติฐานยอ่ย 1.3 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นภูมิลาํเนามีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นภูมิลาํเนากบั การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า  F – test = 
1.580, Sig. = 0.179 > 0.05  
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 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นภูมิลาํเนาท่ีต่างกนั 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05   
 สมมติฐานยอ่ย 1.4 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  แตกต่างกนั 

ทดสอบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน กบั การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  
  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน 
กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า F – 
test = 5.723, Sig.  
= 0.000 < 0.05  
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ี
ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนัระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 จึงนาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD เป็นรายดา้น  
 ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อ
เดือน กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  
 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหว่าง ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
รายไดต่้อเดือน กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 พบวา่ มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 10,001 - 15,000 บาท, รายได ้15,001 - 
20,000 บาท และตั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป 

2) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 5,000 - 10,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต  สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท 

3) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท 

4) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต  ต ํ่ากวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป 
  สมมติฐานย่อย 1.5 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  แตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา กบั 
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า F – test 
= 4.248, Sig. = 0.006 < 0.05  
 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา ท่ี
ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 จึงนาํมาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD เป็นรายดา้น  
 ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา 
กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  
 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นชั้นปี
ท่ีศึกษา กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
พบวา่ มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ตํ่ากว่า 
กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 3  

2) กลุ่มนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต สูงกว่า 
กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกวา่ 
 สมมติฐานยอ่ย 1.6 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นคณะท่ีศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา กบั 
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ค่า F – test 
= 0.884, Sig. = 0.473 > 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นคณะท่ีศึกษา ท่ี
ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05   
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต    
       H0  =  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต   
       H1  =  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต   
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด ระหวา่งตวัแปรดา้นราคา
และดา้นสถานท่ี เท่ากบั 0.714 < 0.80 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรอิสระมีความเป็นอิสระต่อกนัไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัมากไม่มีการควบคุมตวัแปรใดๆ ไว ้จึงนาํมาเขา้โมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตวั
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แปรอิสระการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ใชว้ธีิค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
ใชว้ธีิการเลือกตวัแปรโดยวธีิการเลือกแบบคดัเลือกเขา้(Enter Regression) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการอธิบายการเลือกตวัแปรอิสระการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

        Sig.  
    R Squar      
    

Change F Change df1 df2 F change 
 

0.565 0.319 0.312 0.877 0.319 46.302 4 395 0.000 2.065 

a Predictors: (Constant), ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ี, ดา้นการส่งเสริมการขาย, ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
b Dependent Variable: การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  
 ผลการวิเคราะห์การเลือกตวัแปรอิสระการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามระดบัปานกลาง มีค่า R เท่ากบั 0.565 และ มีค่า Adjusted R 
Square  เท่ากบั 0.312 อธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงตวั
แปรตามหรือการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 31.20 โดยมีค่า F-statistics 
เท่ากบั 46.302 และค่า Sig. เท่ากบั 0.000 < 0.05 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัแปร 
ผลการทดสอบความคลาดเคล่ือน พบวา่ มีค่าของ Durbin-Watson เท่ากบั 2.065 > 1.5 แสดงวา่
มีความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกันในระดับสูงไม่ มีปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวแปร 
(Autocorrelation) จึงทาํการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพื่อค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig Collinearity Statistics 

 B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.651 0.586  1.110 0.268   

ดา้น

ผลิตภณัฑ์ 
0.471 0.066 0.333 7.107 0.000* 0.784 1.275 

ดา้นราคา 0.044 0.071 0.049 0.620 0.535 0.273 3.666 

ดา้นสถานท่ี 0.264 0.098 0.209 2.705 0.007* 0.290 3.450 

ดา้นการ

ส่งเสริมการ

ขาย 

0.100 0.057 0.117 1.755 0.080 0.386 2.588 

 * อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า มีค่า Tolerance ระหว่าง 0.273 – 0.784 > 
0.10  และ ค่า VIF (Variance Inflation Factor) ระหวา่ง 1.275 – 3.666 < 10.0 เป็นไปตามเกณฑ์
จึงไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต พบว่า ค่าคงท่ี 0.651 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.586 โดยมีค่า t – test = 
1.110, sig. = 0.268 โดยผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีค่า Sig. < 0.05 จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
และ ดา้นสถานท่ี สรุปผลรายดา้น ไดด้งัน้ี  
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  ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ค่า t. = 7.107, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.333 กล่าวไดว้า่ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต โดยการเปล่ียนแปลง ดา้นผลิตภณัฑ์ เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.333 หน่วยมาตรฐาน 
  ดา้นสถานท่ี พบวา่ ค่า t. = 2.705, Sig. = 0.007 < 0.05, Beta = 0.209 กล่าวไดว้า่ ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด ดา้นสถานท่ี มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่น
อินเทอร์เน็ต โดยการเปล่ียนแปลง ดา้นสถานท่ี เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.209 หน่วยมาตรฐาน  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ และ ด้านสถานท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้นสถานท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาสามารถสรุปผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศ
ชาย มีเพศหญิง ร้อยละ 54.00 และ เพศชาย ร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 – 23 ปี 
ร้อยละ 52.25 รองลงมา อายุ 17 - 20 ปี ร้อยละ 28.50 มีภูมิลาํเนากรุงเทพมหานคร และเขต
ปริมณฑล ร้อยละ 31.75 รองลงมา ภาคกลาง ร้อยละ 24.75 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 
10,000 บาท ร้อยละ 31.25 รองลงมา ตั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 27.75 และศึกษาในชั้นปี
ท่ี 2 ร้อยละ 31.25 รองลงมา ชั้นปีท่ี 4 หรือ สูงกว่า ร้อยละ 31.00 และ ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 26.50 
ศึกษาในคณะศิลปะ-การออกแบบ มากสุด ร้อยละ 31.75 รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพ 
ร้อยละ 21.25 และ คณะเศรษฐกิจ-ธุรกิจ ร้อยละ 17.75 ตามลาํดบั  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่ใชเ้วลา
โดยเฉล่ียท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนั มากกวา่ 6 ชัว่โมง ร้อยละ 34.25 รองลงมา จาํนวน 5-6 ชัว่โมง 
ร้อยละ 34.00 และ 3-4 ชัว่โมง ร้อยละ 20.50 และมีการเขา้ไปในเวบ็ไซตท่ี์ขายสินคา้และบริการ 
มากสุดเคยเขา้และเคยสั่งซ้ือสินคา้และบริการ ร้อยละ 72.00 รองลงมา เคยเขา้ แต่ไม่เคยสั่งซ้ือ
สินคา้และบริการ ร้อยละ 25.50 โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบวิธีการชาํระเงิน โดยโอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคาร มากสุด รองลงมา บตัรเครดิต ร้อยละ 18.75 และ ชาํระเงินปลายทาง ร้อยละ 9.72 
ตามลาํดบั 

3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.83 โดยสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นสถานท่ี และ ดา้นราคา 
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ตามลาํดบั รายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัระดบัมากท่ีสุดสูงสุดในคุณสมบติัของ
สินคา้ รองลงมา ส่ิงอาํนวยความสะดวก  
 ดา้นราคาให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดโดยสูงสุดในด้านราคาขายสินคา้ถูกกว่า
ราคาหนา้ร้านคา้ทัว่ไป รองลงมา มีการแสดงราคาสินคา้แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน ดา้นสถานท่ี ให้
ความสําคญัระดบัมากท่ีสุดโดยสูงสุดในดา้นบริการมีความน่าเช่ือถือ รองลงมา บริการทาง
อินเทอร์เน็ต ดา้นการส่งเสริมการขาย ให้ความสําคญัระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดในดา้นมีการ
โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุและอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ รองลงมา มีส่วนลดเงินสด
และโปรโมชัน่ท่ีไดรั้บ เช่น gift voucher, one buy  
get one และของสมนาคุณอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 4. จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 8.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06  มีการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 
2 ดา้น โดยสูงสุด ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากสังคม รองลงมา ช่ืนชอบพรีเซนเตอร์ของสินคา้ 
และมีการตดัสินใจในระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่  คาํแนะนาํจากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิ้ด 
และ คาํแนะนาํจากบุคคลในครอบครัว  
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ
ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ น ค้ า ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
  5.1 ดา้นเพศ สรุปผลการทดสอบยอมรับ H0 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
เพศ ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกัน ระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 5.2 ดา้นอายุ สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
อายุท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญั
ทางสถิติท่ี 0.05  มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาอายตุ ํ่ากวา่ 17 ปี 
จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษาอายุ 17 – 20 ปี, อายุ 21 
– 23 ปี และ อาย ุมากกวา่ 23 ปี 2) กลุ่มนกัศึกษาอาย ุ17 – 20 ปี จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษาอาย ุ21 – 23 ปี และ 3) กลุ่มนกัศึกษาอายุ 21 – 23 ปี จะมี
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ตํ่ากวา่ กลุ่มนกัศึกษาอายมุากกวา่ 23 ปี  

 5.3 ดา้นภูมิลาํเนา สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
ดา้นภูมิลาํเนาท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกนั 
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 5.4 ดา้นรายไดต่้อเดือน สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปัจจยัลกัษณะส่วน
บุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
1) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 10,001 - 15,000 บาท, รายได ้15,001 - 
20,000 บาท และตั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป 2) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 5,000 - 10,000 
บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต สูงกว่า กลุ่มนักศึกษารายได้ต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท 3) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จะมีการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  สูงกวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท และ 
4) กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่น
อินเทอร์เน็ต ตํ่ากวา่ กลุ่มนกัศึกษารายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป 

 5.5 ด้านชั้นปีท่ีศึกษา สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปัจจยัลกัษณะส่วน
บุคคล ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตแตกต่าง
กนั ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ตํ่ากวา่ กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
และชั้นปีท่ี 3 และ 2) กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต สูง
กวา่ กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกวา่ 

 5.6 ด้านคณะท่ีศึกษาสรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 ปัจจยัลกัษณะส่วน
บุคคล ด้านคณะท่ีศึกษา ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   
 6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ และด้านสถานท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้นสถานท่ี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ไดร้้อยละ 31.20 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต ในระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย ด้านสถานท่ี และ ด้านราคา ตามลาํดับ และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นสถานท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา่นอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip Kotler   (2000 : 161-
164)  ท่ีกล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
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ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งให้ความสนใจและนกัการตลาดสามารถควบคุมไดแ้ละจดัให้มีข้ึน
เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะมาซ้ือสินคา้  โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต สูงสุด 
รองลงมา ดา้นสถานท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 2. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุรายไดต่้อเดือน  และ ชั้นปี
ท่ีศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั ผลการศึกษาขา้งตน้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรมของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคของ  Stanton and Futrell  (1987 
:  664) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งเป็นส่ิงสําคญัท่ีส่งผลให้พฤติกรรมการ
บริโภคแตกต่างกนัไป ไม่วา่จะเป็นสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ  เป็นตน้    
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่น
อินเทอร์เน็ต สูงสุด ดงันั้นควรให้ความสําคญัต่อการนาํเสนอผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีจดัจาํหน่ายบน
อินเตอร์เน็ต เช่น ความหลากหลายประเภทยี่ห้อสินคา้ ให้เลือกชมและสามารถเปรียบเทียบ
คุณภาพ คุณภาพ รูปแบบของสินคา้ในแต่ละยี่ห้อได ้มีการแสดงราคาสินคา้แต่ละชนิดอย่าง
ชดัเจน 

2. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ดงันั้นควรให้ความสําคญัการนาํเสนอขอ้มูลสินคา้บน
เวบ็ไซตใ์ห้มีความถูกตอ้งมีขอ้มูลท่ีครบถว้นทั้งในดา้นคุณสมบติั มาตรฐานสินคา้ ราคา และ
ควรมีการจดัเตรียมเน้ือหาและขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการให้ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมให้ทนัเหตุการณ์อยู่เสมอ เน้ือหาไม่ควรซํ้ ากบัเวบ็ไซต์อ่ืน ขอ้มูลควรมีรูปแบบการใช้
งานอยา่งไม่จาํกดั ผูใ้ชส่้วนใหญ่สามารถเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุด 

3. จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ใน
ระดบัมาก โดยมีการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นควรให้ความสําคญัระบบการทาํงาน
ต่างๆ ในเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความแน่นอนและทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในดา้นความเป็นส่วนตวั 
ผูใ้หบ้ริการและจาํหน่ายสินคา้บนเวบ็ไซต ์ควรใหค้วามสาํคญักบั การตอ้นรับและแนะนาํไปยงั
ส่วนของไซต์ท่ีมีเร่ืองสนใจอยู่ ควรมีการบนัทึกรายละเอียดของการเยี่ยมชมและความสนใจ
ของลูกคา้เก็บไว ้เป็นตน้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่น
อินเทอร์เน็ต 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาทศันคติและความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการกลยุทธ์การ
จดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ตจาํแนก
ตามประเภทของสินค้าและจาํแนกตามประเภทกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพและสภาพแวดล้อม
ต่างกนัเพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการแผนธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้
บนอินเทอร์เน็ตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูใ้ชง้านมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการออมของข้าราชการใน ส านักงานสนับสนุน 

ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 

THE FACTOR THAT AFFECT FOR SAVING OF THE OFFICE OF DEFENCE 

LOGISTICS , THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE 

GOVERNMENT OFFICES 

ธีรภทัร์  เพิ่มทองอินทร์1  และ  ดร.ภทัรณชัชา   โชติคุณากิตติ2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของขา้ราชการใน 

สาํนกังานสนบัสนุน สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหมให้มีความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อการออม จาํนวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือ ขา้ราชการในสาํนกังานสนบัสนุน 

สาํนกังานปลดักลาโหม คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

การใชส้ถิติ 

ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนบุคคล การออม 

1. บทน า 

ภาคประชาชนและชุมชน รับรู้ เขา้ใจและนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย มีการเก็บออม และสร้างการ

มีส่วนร่วมในชุมชนจากการเผยแพร่แนวคิดและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง 

กวา้งขวางตั้งแต่ในระยะแผนพฒันาฯฉบบัท่ี ๘ เป็นตน้มาทาํใหก้ารรับรู้ของประชาชนขยายตวั
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ค่อนขา้งมาก จากผลการสาํรวจของโครงการ พ.ศ.พอเพียงในช่วงปี ๒๕๕๐–๒๕๕๑ประชาชน

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผา่นส่ือโทรทศัน์ 

หนงัสือพิมพว์ารสาร นิตยสาร และวทิย ุขณะท่ีความเขา้ใจในการนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการ

ดาํรงชีพมีสูงถึงร้อยละ ๗๔.๐ ของกลุ่มตวัอยา่ง ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความแตกต่างกนัในแต่ละหลกัการ ในหลกัความพอประมาณ การมีภูมิคุม้กนั และ

เง่ือนไขการมีความรู้ พบวา่ การมีคุณธรรมอยูใ่นเกณฑสู์งถึงร้อยละ ๗๕–๘๕ ขณะท่ีความ

เขา้ใจในหลกัความมีเหตุผลมีร้อยละ ๔๔.๐ และประชาชนมีความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงวา่มีเช่ือมโยงอยา่งมากกบัการประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย มีชีวติเรียบง่าย มีการออม 

และเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่แบ่งปันช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาส(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ีสิบเอด็ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของขา้ราชการใน สาํนกังานสนบัสนุน 

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหมโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะผลการศึกษาคร้ังน้ีคือ  

1. เพื่อศึกษาการออมของขา้ราชการ 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของขา้ราชการใน สาํนกังานสนบัสนุน สาํนกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของขา้ราชการใน 

สาํนกังานสนบัสนุน สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

3. การด าเนินการวจัิย 

ประชากรในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการใน สาํนกังานสนบัสนุน สาํนกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม ท่ีมีขา้ราชการในสาํนกังานสนบัสนุนจาํนวน 1,079 คน กลุ่มตวัอยา่ง

ในการทาํแบบสอบถามจาํนวน 400 คน นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential 

statistics) ทดสอบสมมติฐานการวจิยั ในการวิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ารทดสอบสมมติฐาน (Testing 

Hypothesis) คือ 
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(1)การวิเคราะห์จากค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi-square)เพื่อทดสอบสมมุติฐานความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล กบั การออม 

H0    : ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการออมของขา้ราชการ 

H1    : ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัการออมของขา้ราชการ 

(2)การวิเคราะห์จากค่าสถิติทดสอบที  (t-test)เพื่อทดสอบสมมุติฐานระหวา่งกลุ่มประชากร 2 

กลุ่ม เพศชายกบัเพศหญิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของ

ขา้ราชการ 

H0    : เพศชายและเพศหญิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมของขา้ราชการไม่

แตกต่างกนั 

H1    : เพศชายและเพศหญิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมของขา้ราชการ

แตกต่างกนั 

(3)การวิเคราะห์จากค่าสถิติทดสอบเอฟ (f-test) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตามไดแ้ก่ อายุ, สถานะภาพ, ระดบัการศึกษา, รายไดต่้อเดือน กบัปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อการออมของขา้ราชการ 

H0    : อาย,ุ สถานะภาพ, ระดบัการศึกษา, รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการออมของขา้ราชการไม่แตกต่างกนั 

H1    : อาย,ุ สถานะภาพ, ระดบัการศึกษา, รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการออมของขา้ราชการแตกต่างกนั 
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4. ผลการวจัิย 

ข้อมูลทัว่ไป พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 52 เป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ33.5 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 

41-50  ปี คิดเป็นร้อยละ 29  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมา

เป็นผูท่ี้มีสถานภาพโสด จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 เป็นผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.3 ส่วนใหญ่

ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 42.3 ส่วนผูท่ี้มีบุตรมีบุตรท่ีอยูใ่นความดูแล 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25 และอนัดบัต่อมาคือมีบุตรท่ีอยูใ่นความดูแล 2 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ส่วน

ใหญ่รายไดข้องขา้ราชการอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ50.3 และรองลงมารายได้

ระหวา่ง20,001-30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 26.0  

ข้อมูลเกีย่วกบัการออม 

ข้อมูลเกีย่วกบัออมของข้าราชการ จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการ 400 คน พบวา่มี

ขา้ราชการมีการออม ร้อยละ 51.8 และขา้ราชการท่ีไม่มีการออม คิดเป็นร้อยละ48.3.  

 กลุ่มทีไ่ม่มีการออม ส่วนใหญ่แลว้สาเหตุท่ีไม่มีการออมคือมีภาระรายจ่ายมาก และรองลงมา

คือมีภาระหน้ีสินมาก  

การออมของข้าราชการ พบวา่ส่วนมากแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีการออมเงิน 1,001-5,000 บาทต่อ

เดือน คิดเป็นร้อยละ57 และรองลงมาคือออมเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 64 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.89 ขา้ราชการส่วนใหญ่แลว้ มีการออมทุกเดือน ส่วนใหญ่แลว้มีวตัถุประสงคใ์น

การออมเพื่อเก็บไวใ้ชย้ามชรา รองลงมาออมเพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน และลาํดบัสุดทา้ยออม

เพื่อการลดหยอ่นภาษีส่วนบุคคลและกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการออมเงินในสหกรณ์ออม

ทรัพย ์สป. จาํกดั รองลงมาคือการทาํประกนัชีวติ และต่อมาคือการออมในรูปแบบกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการออมของข้าราชการ 

ผลจากการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการออมของขา้ราชการ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

รายรับ ดา้นรายจ่าย ดา้นผลิตภณัฑก์ารออม ดา้นผลตอบแทนจากการออม ดา้นทาํเลท่ีตั้งของ

สถาบนัการเงิน และดา้นการส่งเสริมการตลาดของสถาบนัการเงิน พบวา่โดยรวมทุกดา้นมีผล

ต่อการออมในระดบัมากในระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของ

ขา้ราชการ แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา  

พบวา่ ระดบัการศึกษาระดบัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออมท่ี

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยที ่3.3 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออม มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 H0    : อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

     H1    : อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออมท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.48 แสดงอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออม 

    ดา้นผลตอบแทนจากการออม 
F-test   

(sig.) 
    ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบียงเบน

มาตราฐาน 

อาย ุ

20-30 3.9868 1.04937 

2.971 

(0.033*) 

31-40 3.7097 1.10716 

41-50 3.4621 0.9896 

61-60 3.4146 0.79767 

 จากตารางท่ี 4.48  จากผลการทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั0.05 พบวา่สถิติทดสอบ Sig มี

ค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงสรุปวา่ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  

เน่ืองจาก Sig < 0.05 ดงันั้นแสดงวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการ

ออมท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยที ่3.11 การศึกษาระดบัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจาก

การออม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 H0    : การศึกษาระดบัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออมท่ี

ไม่แตกต่างกนั 

H1    : การศึกษาระดบัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออมท่ีแตกต่าง

กนั 
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ตารางที ่4.56 แสดง การศึกษาระดบัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการ

ออม 

    ดา้นผลตอบแทนจากการออม F-test   

(sig.)     ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน 

การศึกษา

ระดบั 

มธัยมศึกษา 3.2969 0.15693 

2.975 

(.033*) 

อาชีวศึกษา 3.4118 0.15864 

ปริญญาตรี 3.7056 0.09356 

สูงกวา่ป.ตรี 4.0588 0.26038 

 จากตารางท่ี 4.56 จากผลการทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั0.05 พบวา่สถิติทดสอบ Sig มี

ค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงสรุปวา่ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  

เน่ืองจาก Sig < 0.05 ดงันั้นแสดงวา่ การศึกษาระดบัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้น

ผลตอบแทนจากการออมท่ีแตกต่างกนั 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 อาย ุกบั การศึกษาระดบัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมของ

ขา้ราชการดา้นผลตอบแทนจากการออม จากตารางท่ี 1 และ 2  จากผลการทดสอบท่ีระดบั

นยัสาํคญั0.05 พบวา่สถิติทดสอบ Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงสรุปวา่ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เน่ืองจาก Sig < 0.05 ดงันั้นแสดงวา่ อาย ุกบั การศึกษาระดบั

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อดา้นผลตอบแทนจากการออม 

ข้อเสนอแนะ 

การท่ีรัฐบาลมุ่งหวงัจะสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ขา้ราชการ โดยมีการเนน้ใหข้า้ราชการใชจ่้าย

อยา่งประหยดั เพื่อใหมี้เงินออมเกิดข้ึนในครอบครัวซ่ึงจะทาํใหข้า้ราชการมีวินยัในการจบัจ่าย

ใชส้อยและเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัใหต้นเอง ดงันั้นหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการออมเงินควรมีการส่งเสริมการออมของขา้ราชการใหเ้พิ่มข้ึนโดยเสริมสร้างรายไดท่ี้

มัน่คงใหป้ระชาชน ตลอดจนปลูกฝังใหท้ั้งเยาวชนและผูใ้หญ่มีความรักและมีวนิยัในการออม 

การประหยดั  มีการส่งเสริมโครงการออมระดบัชุมชน และควรมีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ และ

คาํปรึกษาแก่คนในชุมชน  ควรมีการขยายสาขาของสถาบนัการเงินใหท้ัว่ถึงเพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินต่างๆและภาครัฐควรกาํกบัดูแลและวางนโยบายแก่

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่าง ๆ ใหมี้ความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและบริหารงาน

อยา่งโปร่งใส มีการจดัตั้งสถาบนัประกนัเงินฝากเพื่อเพิ่ม 

บทสรุป  

ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั กบั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อการออมของ

ขา้ราชการในสาํนกังานสนบัสนุน สาํนกังานปลดั กระทรวงกลาโหม  

กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่ของ ดร.ภทัรณชั
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