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ปัจจัยทางการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าแฟชั่นบนเครื อข่ าย
สั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
Services Marketing Mix factors to purchase fashion clothes
On Facebook in Bangkok.
แสงประเสริ ฐ คําชนะ1 และ ดร.สุ มาลี สว่าง2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) เพือ่
ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊กและ (2) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
บนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ
One-way Anova และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffé โดยผลการวิจยั พบว่า
1. ผูซ้ ้ือเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 24 - 28 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทเป็ นพนักงานบริ ษทั รายได้ต่อเดือน
17,001–25,000 บาท ซึ่งภายใน 1 ปี จะซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุก๊ 1 - 3 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
501–1,000 บาท นอกจากเฟซบุ๊กผูซ้ ้ื อ ส่ วนใหญ่จะเคยซื้ อสิ นค้าเสื้ อ ผ้าแฟชัน่ ผ่าน Instagram และ
ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ผูซ้ ้ือรับทราบข้อมูลการขายผ่านเครื อข่ายของเพือ่ นของเพือ่ นในเฟซบุก๊ และ
มีการชําระเงินผ่านระบบ ATM หรื อ Mobile banking
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.92, S.D. = 0.90) เมื่อ
พิจ ารณาผลในรายด้า นจากมากที่ สุ ด ไปน้อ ยที่ สุ ด กล่ า วคื อ (1) ด้า นการจัด จํา หน่ า ย (2) ด้า น
กระบวนการให้บริ การ (3) ด้านบุคลากร (4) ด้านลักษณะทางกายภาพ (5) ด้านการส่งเสริ มการตลาด
(6) ด้านผลิตภัณฑ์ และ (7) ด้านราคา ตามลําดับ
3. การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.67, S.D. = 0.78) อันดับหนึ่ ง จะเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุก๊ อีกในอนาคต มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.81, S.D. = 0.79)
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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อันดับสองคือ คิดว่าเฟซบุ๊กจะเป็ นช่ องทางการขายที่ดีและเหมาะสมที่สุด สําหรับธุ รกิ จการขาย
เสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่านสื่อออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.84) อันดับสามคือ
มีความมัน่ ใจในการซื้ อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (x� = 3.66, S.D. = 0.70)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
พบว่า ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได้ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นบนเครื อ ข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก (2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและการ
ตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ผ้าแฟชั่นบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ: ส่วนประสมการตลาดบริ การ, เฟซบุก๊

Abstract

The study of “Services Marketing Mix factors to purchase fashion clothes on Facebook in
Bangkok” aim to study the behavior purchasing of fashion clothes on Facebook. Services marketing
mix significant factors influencing the decision to buy fashion clothes on Facebook. The total
sample included 400 respondents by using questionnaire. Statistics used were percentage, mean,
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffé method. The result found that:
1. Most of consumers were female and single. The ages were between 24 – 28 years old,
education levels are master degree, most of them were officers, they earned a monthly income of
17,001 – 25,000 Baht/month. Most of them intended to buy fashion clothes on Facebook 1-3
pieces/years, with 501 – 1,000 Baht/times and also used Instagram to purchase. Most consumers
decided by themselves, they are reading information from friends and other users. Payment transfer
on ATM and Mobile banking.
2. Services Marketing Mix factors affecting consumers purchasing of fashion clothes on
Facebook, the result has shown mostly high level (x� = 3.92, S.D. = 0.90) by Place, Process, People,
Physical, Promotion, Product and Price were arrange in descending order.
3. Purchasing decision of consumers to buy fashion clothes on Facebook were mostly high
level. Who used to purchase the product tent to repurchase in the future as a high level (x� = 3.81,
S.D. = 0.79), they think fashion clothes store on Facebook were appropriate and the best channel
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for business (x� = 3.78, S.D. = 0.84) and purchased fashion clothes fashion clothes on Facebook
were confident (x� = 3.66, S.D. = 0.70).
The hypothesis results indicated that education, income and occupation have significant to the
purchasing behaviors, the correlation with services marketing mix factors and purchased decision
found correlation to the purchasing behaviors, product, price, place, promotion, people and process
have significant correlation to purchase behaviors.
Keyword: Services Marketing Mix, Facebook
บทนํา

เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่ มถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่มีความจําเป็ นต่อการดํารงชี วิตของ
มนุ ษย์ ยังเป็ นการบ่งบอกถึ งภาพลักษณ์ ของผูส้ วมใส่ สถานภาพทางสังคมที่จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
บุคลิ กภาพ แสดงให้เห็ นถึ งรสนิ ยมของผูส้ วมใส่ โดยช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับ
วัฒนธรรมการแต่งกายจากต่างประเทศผ่านสื่ อกลางประเภทต่าง ๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์ นิ ตยสาร
โดยเฉพาะสื่ อบุคคล รสนิ ยมกายแต่งกายของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอิทธิพลสําคัญที่ทาํ ให้เกิ ดการ
ลอกเลี ยนแบบสไตล์การแต่งตัวของบุคคลนั้น ๆ อี กทั้งสังคมในปั จจุบนั โดยเฉพาะคนในสังคม
เมื อ งที่ใช้เวลาในการอยู่บา้ นมากขึ้น ผูห้ ญิงทํางานนอกบ้านมากขึ้น ดังนั้นการสวมใส่ เสื้ อผ้าที่ดู
ทัน สมัย สวยงาม จึ ง กลายเป็ นปั จ จัย สําคัญ ในการสร้ างเสริ ม บุค ลิ กภาพ ความน่ าเชื่ อ ถื อ สร้ า ง
ความรู ้สึกกลมกลืนกับสังคม หรื อสภาวะแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉัตยาพร
เสมอใจและคณะ (2551) กล่ าวว่า พฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ เริ่ มต้นจากมี สิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุน้
(Stimulate) ความรู ้สึกของเขา ทําให้รู้สึกถึงความต้องการ จึงต้องทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของเขาเพื่อ ทําการตัดสิ น ใจซื้ อ และเกิ ด พฤติ กรรมการซื้ อ อัน เป็ นสิ่ ง
ตอบสนอง (Response) ในที่ สุ ด จากรายงานภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม สํา นัก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม ระบุวา่ ภาพรวมตลาดเสื้อผ้าสําเร็จรู ป ปี 2558 มีการปรับตัวสูงขึ้น กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม สิ่ งทอในส่ วนของเครื่ องนุ่ งห่ ม มี อ ัตราส่ วนของการจําหน่ ายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายชั้นในสตรี เครื่ องแต่งกายเด็กหญิงและชุดกี ฬา สําหรับการส่ งออกคาดว่าจะ
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลัก ทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กา (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรู ปอย่างต่อเนื่อง กอปรกับปั จจุบนั มี
ช่องทางใหม่ๆ ในการซื้ อและขายเสื้ อ ผ้าสําเร็ จรู ปได้เพิ่มมากขึ้น ทุกที่ทุกเวลา นั่นคือการซื้ อ ขาย
เสื้ อผ้าออนไลน์ผ่านระบบเฟซบุ๊ก (www.facebook.com) ซึ่ งการขายสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ก ในรู ปแบบ
เฟซบุ๊กคอมเมริ ซ F-Commerce หรื อ Facebook Commerce เป็ นศัพท์ที่ถูกบัญญัติข้ ึนมาใหม่ เนื่ อง
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จากเฟซบุ๊ก ถูกนํามาใช้เป็ นช่องทางการตลาดใหม่ที่มาแรงในโลกออนไลน์ ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ETDA) รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย ปี 2558 จากข้อมูลสถิติพบว่า หมวดสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับความนิ ยมสั่งซื้ อออนไลน์มาก
ที่สุด คือ สิ นค้าแฟชัน่ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับสู งถึง 42.6 % ด้วยสาเหตุดงั กล่าว
ข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าแฟชัน่ บนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพือ่ นํา
ผลของการวิจยั นี้ มาใช้ในการวางแผนการตลาดในด้านการจัดจําหน่ ายเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเว็บไซต์เฟ
ซบุ๊ก เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย และยังนําผลการวิจยั ไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ สามารถ
แข่งขันในตลาดได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า
แฟชัน่ บนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้ง นี้ มุ่งศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต หรื อมีประสบการณ์ซ้ื อ เสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่อายุต้ งั แต่
14 ปี ขึ้นไป และอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่ งมีเนื้ อหาครอบคลุม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ อาชีพ สถานภาพ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจําหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย บุคลากร ลักษณะ
ทางกายภาพและกระบวนการให้บริ การ
3. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั้งนี้จะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ –
สิงหาคม 2559
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน 1 ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าบนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
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สมมติฐาน 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) ทราบถึ งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้
อาชีพ สถานภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุก๊ เพือ่ ทําการแบ่งตลาดและกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย
2) ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่
บนเฟซบุ๊ก เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ หารธุ รกิ จค้า ปลี ก
เสื้อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุก๊ ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
กรอบแนวคิดการวิจัย

-

-

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ของครัวเรื อน
อาชีพ
สถานภาพ

การตัดสินใจซื้อ
เสื้ อผ้าแฟชั่น

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotions)
ด้านบุคคล (People)
ด้านกายภาพและการนําเสนอ
(Physical Evidence)
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1. แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพือ่
สนองความพึงพอใจแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546) กล่ าวถึ งแนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดสําหรั บ ธุ ร กิ จ บริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่า เป็ นแนวคิดที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ งจะได้ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ซึ่ ง
ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และ
ผลิ ตภัณฑ์ที่จบั ต้อ งไม่ได้ (2) ด้านราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลู กค้าจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น (3) ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมการนําเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้า ใน
คุ ณ ค่ า และคุ ณประโยชน์ ข องบริ ก ารที่ นําเสนอซึ่ งจะต้อ งพิจ ารณาในด้านที่ต้ งั (Location) และ
ช่องทางในการนําเสนอบริ การ (Channels) (4) ด้านการส่งเสริ ม (Promotions) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิ ด
ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม (5) ด้า นบุ ค คล (People) หรื อ พนัก งานซึ่ ง ต้อ งอาศัย การคัด เลื อ ก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน (6)
ด้านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence) เป็ นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการ
นําเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็นเป็ นรู ปธรรมโดยพยายามสร้างคุณภาพทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบ
การให้บริ การ (7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพือ่ มอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
2. แนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติ ก รรมเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับความนึ กคิ ด ความรู ้ สึ ก หรื อ การแสดงออกของบุ คคล ซึ่ ง
พฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคลไม่จาเป็ นต้องเหมือนกัน และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกิด
จากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บสังคมเครื อข่ายเฟซบุก๊
Positioning Magazine (2008) กล่าวไว้ว่า เฟซบุ๊ก มีฟังชันพื้นฐานของ Social Network ทุก
อย่างที่รายอื่น ๆ มี อย่างการหาเพือ่ น รายชื่อเพือ่ น อัลบั้มรู ป อัลบั้มคลิป และสมุดบันทึก Blog แต่ที่
เฟซบุก๊ มีความแตกต่างและมีมากมายคือเกมแปลก ๆ ตั้งแต่เกมพื้น ๆ อย่างการเล่นเป็ นแวมไพร์หรื อ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
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ซอมบี้ไป “Bite” หรื อกัดคอเพื่อให้มาอยูเ่ ผ่าเดียวกับเรา จนถึงเกมซับซ้อน อย่าง การส่ งดอกไม้หรื
เครื่ องดื่มไปให้เพื่อน มีเกมเลี้ยงสัตว์ให้เรารู ้สึกผูกพัน ทั้งหมดทําให้ใช้เวลาอยู่บนเว็บนี้ นานกว่า
Social Network แห่งอื่นๆ เป็ นผลดีกบั บรรดาแบนเนอร์โฆษณาของสปอนเซอร์ท้งั หลาย และการลง
โฆษณาในเว็บประเภทนี้ ยงั มี จุดเด่ นเฉพาะตัวหลายข้อ ซึ่ งเฟซบุ๊ก สํานักงานใหญ่ที่สหรัฐฯ ได้
ประกาศระบบการโฆษณาที่ชดั เจนใน Social Network ของตัวเองภายใต้เฟซบุก๊ Ads ประกอบด้วย
3 ส่ ว น คื อ (1) Branded Pages ให้ นั ก โฆษราสร้ า งหน้ า เพจของผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อแบรนด์ โ ดย
เปรี ยบเสมื อ นเป็ นเพจของผูใ้ ช้คนหนึ่ ง คือ มี อ ัล บั้ม มี รายชื่ อ เพื่อ น และใครๆ ก็ม าขอเป็ นเพื่อ น
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ได้รับ Comment มีเกม และกิจกรรมออนไลนร่ วมกันสารพัด ซึ่ งรู ปแบบนี้ เดิมก็มี
หลายแบรนด์เริ่ มทํากันมาแบบฟรี ๆ ก่อนนี้ แล้ว แต่จากนี้ ไปจะถูก เฟซบุ๊ก มองว่าเป็ นโฆษณาและ
ต้องเข้าระบบนี้ (2) Social Ads คือ ผูล้ งโฆษณา ยิงโฆษณาให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้เห็น เช่น เลือก
อายุ โรงเรี ยน เมือง ความสนใจ ซึ่ งมีบรรทุกแสดงไว้อยูแ่ ล้วใน Profile ของทุกคน (3) Profile Data
ผูล้ งโฆษณาจะได้ขอ้ มูลของผูค้ ลิกโฆษณาไปใช้วิจยั ตลาด แม้ดูเหมือนอาจละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
แต่เฟซบุก๊ ก็ยนื ยันว่าจะไม่ให้ชื่อหรื ออีเมลออกไปจะให้เฉพาะข้อมูลทัว่ ไปอย่าง เพศ อายุ เมือง หรื อ
รสนิยมความสนใจเท่านั้น
4. แนวคิดเรื่ องลักษณะทางประชากรศาสตร์
การแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็ นการ
แบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี
ประสิ ทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น (ปณิ ศา ลัญชา
นนท์, 2548) ประกอบด้วย (1) อายุ (Age) ผลิ ตภัณฑ์แต่ล ะประเภทจะสามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่มี อ ายุแ ตกต่ า งแตกต่ า งอี กทั้ง ความชอบและรสนิ ย มของบุค คลจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย (2) เพศ (Sex) ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีแนวโน้มที่ทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันแต่ในปั จจุบนั จะเห็ นได้ว่าสิ นค้าเหล่ านี้ เจริ ญเติบโตสู งมากในส่ วนตลาดชาย ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่
สามารถใช้ได้ท้งั สองเพศ (Unisex) (3) วงจรชีวติ ครอบครัว (Family Life Cycle) แนวคิดนี้ยดึ หลักว่า
ครอบครัวส่วนใหญ่จะผ่านขั้นตอน 3 ขั้นคือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้นเจริ ญเติบโต และขั้นสุดท้าย
(วัยชรา) (4) รายได้ (Income) โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็
ตามผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ปานกลางและมี รายได้ต่ าํ จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ก ว่า (5) การศึกษา
(Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและมีราคาสู งกว่า
ผูท้ ี่มี การศึกษาตํ่า (6) อาชี พ (Occupation) บุคคลในแต่ล ะสาขาอาชี พจะมีความจําเป็ นและความ
ต้องการในสินค้าและบริ การที่ต่างกัน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
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ฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ได้ทาํ การศึกษา “กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์” ผลการศึกษา พบว่า (1) ธุรกิจเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ส่ วนใหญ่เป็ นธุรกิจประเภทค้าปลีก เป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว มีการกําหนดกระบวนการในการ
ดําเนิ นธุรกิจ (2) ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความแตกต่าง
กําหนดราคาโดยคํานึ งถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค เลือกใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความสําคัญกับการบอกต่อของผูบ้ ริ โภค (3) ปั จจัยแห่งความสําเร็จ
ของธุ รกิ จนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ การเอาใจใส่ ผูบ้ ริ โภค และทักษะ
ความรู ้ของผูป้ ระกอบการและ (4) ผูบ้ ริ โภคมี แรงจูงใจในการซื้ อ มาจากผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่หา
ข้อ มู ล สิ น ค้า ด้ว ยตนเอง โดยกลยุท ธ์ท างการตลาดนั้นมี ผ ลต่ อ ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค ผล
การศึ ก ษา ข้อ สรุ ป และข้อ เสนอแนะของการศึ กษาครั้ ง นี้ สามารถนํา ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรของงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป
เนื่ อ งจากไม่ ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึง ใช้สูต รของ W.G. Cochran (1953) โดย
กําหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ5 และใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multi Stage Sampling) โดยขั้นแรกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) แบบไม่ใช้ทฤษฏีความน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) โดยเลือกสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีการคัดกรองด้วยคําถามเบื้องต้น (Screening Question) เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างแท้จริ ง จํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างแบบสอบถามตาม
กรอบแนวคิด และนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหา
( Content Validity) และให้ค าํ แนะนํา หลัง จากนั้น นํา แบบสอบถามทดสอบกับ กลุ่ ม ตัว แทนกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดในการวิจยั ครั้งนี้จาํ นวน 30 คน เพือ่ ศึกษาถึงความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ต้อง
ไม่ต่าํ กว่า 0.70 ณ ค่าความเชื่อมัน่ 95% และพบว่า ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ภาพรวม
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9694 ทั้งนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8678 (2) ด้านราคา
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8595 (3) ด้านช่องทางจําหน่ายมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8830 (4) ด้านการ
ส่ งเสริ มการขายมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .7928 (5) ด้านบุคลากรมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9246 (6)
ด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9365 และ(7) ด้านกระบวนการให้บริ การมี ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9296 ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
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ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ล ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ มีจาํ นวน 6 ข้อ เป็ นคําถามชนิดปลายปิ ด มีหลายตัวเลือกให้ตอบ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุก๊ มีจาํ นวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นบนเครื อ ข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริ การ จํานวนรวม 44 ข้อ ลักษณะคําถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่ วนที่ 4 ปั ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ จํานวน 9 ข้อ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จํานวน 4 ข้อ
ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาสังเคราะห์และสรุ ปเป็ นบรรยายความ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ T-test และ One-way Anova และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffé
สรุปผลการวิจัย
1.เพื่อ ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้าแฟชั่นบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1) ผูซ้ ้ื อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จํานวน 400 คน พบว่า เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 267 คนและเพศชาย จํานวน 133 คนโดยมากมีอายุระหว่าง 24 - 28 ปี สถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาโท เป็ นพนักงานบริ ษทั รายได้ต่อเดือนระหว่าง 17,001 – 25,000 บาท มาก
ที่สุด
2) พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุก๊ พบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปี ส่วนใหญ่
ซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุก๊ 1 - 3 ครั้ง จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
501 – 1,000 บาท จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.75 ซึ่ งนอกจากเฟซบุ๊กผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่จะเคยซื้อ
สินค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่าน Instagram จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 และตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง
จํานวน 319 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.75 และตัดสิ นใจซื้ อโดยไม่จาํ กัดโอกาส จํานวน 190 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50 โดยมากจะรับทราบข้อมูลการขายผ่านเครื อข่ายของเพือ่ นของเพือ่ นในเฟซบุก๊ จํานวน
239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 และมีการชําระเงินผ่านระบบ ATM หรื อ Mobile banking จํานวน 295
คน คิดเป็ นร้อยละ 73.75
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่
บนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ ส่ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าแฟชั่น บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.90) เมื่อ
พิ จ ารณาผลในรายด้า นจากมากที่ สุ ด ไปน้อ ยที่ สุ ด กล่ า วคื อ 1) ด้า นการจัด จํา หน่ า ย 2) ด้า น
กระบวนการให้บริ การ 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านลักษณะทางกายภาพ 5) ด้านการส่งเสริ มการตลาด 6)
ด้านผลิตภัณฑ์ และ 7) ด้านราคา
1) ด้านการจัดจําหน่าย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.18, S.D. = 0.81)
อันดับหนึ่งประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อสินค้าและบริ การ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด (x� = 4.38, S.D. = 0.70) อันดับสองคือ มีบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงมือลูกค้า
ได้ตามที่ตอ้ งการ เช่น การส่ งด้วยบุคคล การส่ งแบบ ems การส่ งแบบลงทะเบียน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (x� = 4.35, S.D. = 0.81) อันดับสามคือ สามารถตรวจสอบสถานะของการส่ ง
สินค้าได้ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.33, S.D. = 0.85)
2) ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.76, S.D.
= 0.91) อันดับหนึ่ งเห็ นสิ นค้าจาก post, share, Like หรื อ คอมเม้นของเพื่อน มี คะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x� = 3.90, S.D. = 0.90) อันดับสองคือ มีการโฆษณาร้านผ่าน
พื้นที่โฆษณาบนเฟสบุค หรื อ เว็ปอื่ นๆ มี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x� = 3.84, S.D. = 0.80)
อันดับสามคือ มีบริ การส่งสินค้าฟรี มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.82, S.D. = 1.01)
3) ด้านบุคลากร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.99, S.D. = 0.86) อันดับ
หนึ่ งมีมนุ ษย์สัมพันธ์ มีน้ าํ ใจและมารยาทดี มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ ยสู ง
ที่สุด (x� = 4.11, S.D. = 0.83) อันดับสองคือ ผูข้ ายให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (x� = 4.09, S.D. = 0.79) อันดับสามคือ ผูข้ ายมีความน่ าเชื่อถือ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (x� = 3.97, S.D. = 0.84)
4) ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.94, S.D. =
0.87) อันดับหนึ่งมีขอ้ ความอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน ครบถ้วน มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด (x� = 4.04, S.D. = 0.84) อันดับสองคือ มีหน้าเพจที่สวยงาม น่าเชื่อถือ มี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.00, S.D. = 0.83) อันดับสามคือ มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.93, S.D. = 0.90)
5) ด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.03, S.D. =
0.91) อันดับหนึ่งมีความสะดวกในการสัง่ ซื้อมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด (x� = 4.24, S.D. = 0.86) อันดับสองคือ มีการแจ้งสถานการณ์ชาํ ระเงิน มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
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ระดับมาก (x� = 4.11, S.D. = 0.85) อันดับสามคือ มีการแจ้งสถานะสิ นค้าเพื่อการจัดส่ ง มีคะแนน
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.07, S.D. = 0.81)
6) ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมมี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x� = 3.73, S.D. = 0.94)
อันดับหนึ่งมีรูปแบบหรื อสี ที่หลากหลายมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสู ง
ที่สุด (x� = 4.23, S.D. = 0.76) อันดับสองคือ สิ นค้ามีคุณภาพน่ าเชื่อถือมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (x� = 3.93, S.D. = 0.84) อันดับสามคือ มีการรับประกันคุณภาพของสินค้า มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.87)
7) ด้านราคา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.72, S.D. = 0.98) อันดับหนึ่ง
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเสื้อผ้า มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x� =
3.98, S.D. = 0.79) อันดับสองคือ ระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (x� = 3.90, S.D. = 0.95) อันดับสามคือ ความหลากหลายของวิธีการชําระเงิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (x� = 3.87, S.D. = 0.85)
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยรวมมี คะแนน
เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x� = 3.67, S.D. = 0.78) อัน ดับ หนึ่ ง จะเสื้ อ ผ้า แฟชั่น บนเครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์เฟซบุก๊ อีกในอนาคต มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x� = 3.81,
S.D. = 0.79) อันดับสองคือ คิดว่าเฟซบุก๊ จะเป็ นช่องทางการขายที่ดีและเหมาะสมที่สุด สําหรับธุรกิจ
การขายเสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่านสื่อออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.84) อันดับ
สามคือ มีความมัน่ ใจในการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (x� = 3.66, S.D. = 0.70)
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อ ผ้า
แฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังตาราง
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติ ฐ านที่ 1 ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ล ัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ต่างกันมี การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้าบนบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ฟซบุก๊ ต่างกัน
1.1 เพศแตกต่างกันมี ก ารตัดสิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นบนเครื อ ข่า ยสั ง คม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
1.2 อายุแ ตกต่ างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นบนเครื อ ข่า ยสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
1.3 สถานภาพแตกต่างกันมี การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นบนเครื อ ข่ า ย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่าย

สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
1.5 อาชี พแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นบนเครื อข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
1.6 รายได้แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์

2.2 ด้านราคา

2.3 ด้านการจัดจําหน่าย

2.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด

2.5 ด้านบุคลากร

2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ
2.7 ด้านกระบวนการให้บริ การ
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อภิปรายผล
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้ อ ผ้า แฟชั่น บนเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์เ ฟซบุ๊ก กรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุก๊ ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระนุช รายระยับ (2556)ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเทอร์ เน็ ตในกลุ่มวัยรุ่ น จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า เสื้ อผ้า สตรี ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้า
สตรี ทางอินเทอร์เน็ต
อาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญวรรณ เยาวสังข์ (2557) ได้ทาํ การศึกษา พฤติกรรมการใช้และปั จจัยที่
สําคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ในด้าน
ปั จจัยทางการตลาด ในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้และปั จจัยที่สาํ คัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
ยังสอดคล้อ งกับ ลักษณารี ย ์ ยิ่งเกรี ยงไกร (2557) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจซื้ อ
สินค้าแฟชัน่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชีพต่างกันส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชัน่ ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
รายได้ แตกต่างกันมี การตัดสิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าแฟชั่นบนเครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ก
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระนุ ช รายระยับ (2556) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ อ งพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยรุ่ น พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อเสื้ อผ้าจากทางอินเทอร์เน็ ตในกลุ่มวัยรุ่ นมีผลต่อการเลือกซื้ ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กับการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อผ้า แฟชั่ น บนเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ก ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ฐิติมา ผกา
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
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รั ต น์ ส กุ ล (2558) ได้ท าํ การศึ ก ษากลยุท ธ์ใ นการดํา เนิ นธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้า แฟชั่น ผ่านเครื อ ข่ า ยสังคม
ออนไลน์ กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและการสร้างจุดเด่นของร้านค้า เช่นการนําสินค้าที่
ไม่สามารถหาซื้อจากร้านค้าทัว่ ไป หรื อหาซื้อได้ยากมาจําหน่ายหรื อการสร้างธีมของร้านให้มีความ
เป็ นเอกลักษณ์เพื่อเจาะตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการใส่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าที่จาํ หน่ าย จะทํา
ให้กิจการมีความได้เปรี ยบในการแข่งขันมากขึ้น
ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ รัชนี ไพศาลวงศ์ดี
(2556) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า เสื้ อ ผ้า สตรี ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งสอดคล้องกับ ฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ได้ทาํ การศึกษา กล
ยุท ธ์ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้า แฟชั่น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ซึ่ งให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้า แฟชั่น ผ่า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ควรเลื อ กที่ จ ะใช้ก ลยุท ธ์ท าง
การตลาดด้านราคา โดยการตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า แต่ไม่แพงเกินไปจะทําให้
สามารถตัดสินใจซื้อได้ในทันที
ด้ านการจัดจําหน่ าย มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้าแฟชั่นบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่าวคือผูซ้ ้ื อเห็นว่าการซื้ อเสื้ อ ผ้า
แฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้ อสิ นค้าและบริ การ
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ พิช ามญชุ์ มะลิ ข าว (2554) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ สตรี ผา่ นสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ปทุมธานี พบว่า ความคิดเห็นด้าน
ส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม
ในระดับมากและมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุ ชรี ย ์ แผ่น
ทอง (2555) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้'บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์
บน Facebook ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จ จุ บ ัน การซื้ อ ขายสิ น ค้า ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้รับความนิ ยมอย่างมาก จึงเหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ขายสิ นค้าบน Facebook ที่เจาะ
กลุ่มคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปซื้ อของ เพราะสามารถช่วยลดระยะเวลา สะดวกสบายและง่ายต่อ
การเลือกดูสินค้า
ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฐิ ติม า ผการัตน์สกุล (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อ ง กลยุทธ์ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้า แฟชั่น ผ่า น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ กล่าวว่าในการทําธุรกิจเสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ซ่ ึ งมีการ
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แข่งขันสูง กลยุทธ์ที่มีความจําเป็ นต่อการแข่งขันคือการส่งเสริ มการตลาด โดยที่ผบู ้ ริ โภคที่ซ้ือสินค้า
และทดลองใช้แล้วเกิดความพึงพอใจมี แนวโน้มที่จะบอกต่อ และแนะนําเพื่อนให้เข้ามาชมสิ นค้า
ของกิจการ การแชร์ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าไปให้ความคิดเห็นต่อร้านค้า
หรื อสิ นค้า หรื อการนําสิ นค้ามารี วิว หรื อการทดลองใช้สินค้าแล้วถ่ายรู ปขณะใช้สินค้าและแสดง
ความคิดเห็ น เป็ นช่ อ งทางหนึ่ งสํา หรับ ผูบ้ ริ โ ภคที่มีค วามสนใจในสิ นค้า จะเข้ามาหาข้อ มู ล เพื่อ
ตัดสิ นใจซื้ อ อีกทั้งการให้ส่วนลด หรื อของแถมจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อเร็ ว
ขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับคํากล่าวของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2552) ในเรื่ องการส่ งเสริ มการตลาดว่า
การส่ งเสริ ม การตลาดเป็ นกระบวนการที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อกระตุน้ ให้
กลุ่ ม เป้ า หมายเกิ ด การกระทํา ตามที่ เ ราปรารถนา ตั้ง แต่ ก ารสร้ า งความตระหนัก และเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ เกิดความชอบ ต้องการใช้ และจูงใจให้ซ้ือสินค้าหรื อบริ การ
ด้ านบุคลากร มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นบนเครื อ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่าวคือ ผูซ้ ้ื อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ให้ความสําคัญ
กับมนุ ษย์สัมพันธ์ ความมีน้ าํ ใจและมารยาทของผูข้ าย โดยผูข้ ายต้องมีการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
อาทิ เรื่ องลักษณะของเนื้ อผ้า ขนาด รายละเอียดการตัดเย็บ มีการแสดงข้อมูลของสิ นค้าที่เข้าใจง่าย
และดูน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแนวคิดของ เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม (2557) ที่กล่าวถึงกลยุทธ์ Digital
Marketing สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ต้องการมีส่วนร่ วม (Customer Engagement) เป็ นตัวของ
ตัวเองและมีความต้องการมากขึ้น ดังนั้นผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์ตอ้ งตอบสนองข้อมูลส่ งผ่านไปถึ ง
ผูบ้ ริ โภคให้โดนใจและรวดเร็ ว เสนอทางเลื อ กเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค เมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว ต้องโน้มน้าวสร้างความมัน่ ใจให้เกิดกับตัวสิ นค้า
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้สรุ ปผลการวิจยั ในส่ วนของปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของ
ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้า แฟชั่น ผ่า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ว่า ผูป้ ระกอบการจะต้อ งมี ค วามรู ้ ท ัก ษะหรื อ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคนิ ค ด้านมนุ ษย์สัมพันธ์และด้านความคิด หากธุ รกิ จมีการ
บริ หารจัดการที่ดีผปู ้ ระกอบการมีความรู ้ทกั ษะและนําประสบการณ์ที่ผ่านมานํามาใช้ก็จะสามารถ
ทําให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างราบรื่ น
ด้ านลักษณะทางกายภาพ ไม่ มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้าแฟชั่น บน
เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้
กล่าวถึง การแสดงข้อความอธิบายรายละเอี ยดของสิ นค้า หน้าเพจที่สวยงามและการปรับเปลี่ ยน
ข้อ มู ล สิ นค้าให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ หากแต่ผลการวิจยั เรื่ อ งนี้ พบว่า ลักษณะทางกายภาพไม่ มี
ความสัม พันธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าแฟชั่น ทางเฟซบุ๊กนั้น อาจเป็ นเพราะเฟซบุ๊กมี ลัก ษณะ
พื้นฐานของหน้าเพจในรู ปแบบเดียวกันหมด ทั้งในเรื่ องของพื้นหลังสี ฟ้า การจัดหมวดหมู่ของปุ่ ม
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เพื่อการค้นหา ถึงแม้ผูข้ ายสิ นค้าหรื อ เจ้าของเพจจะเพิ่มความน่ าสนใจของเพจด้วยการใช้รูป ภาพ
หน้าปกที่สะดุดตา แต่ผซู ้ ้ือสินค้าผ่านเฟซบุก๊ ก็จะให้ความสนใจกับรู ปของสินค้าที่เสนอขายมากกว่า
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สิ น ค้า ประเภทเสื้ อ ผ้า เป็ นสิ น ค้า ที่ ผู ้ซ้ื อ อาศัย ความประทับ ใจแรก (First
impression) ในตัวสินค้าเป็ นหลัก เช่น สินค้าที่โชว์เป็ นสีที่ชอบ มีรูปแบบดีไซน์ที่ถูกใจ หรื อเห็นว่า
รายละเอียดจากภาพที่ตนเองเห็นนั้น สามารถอธิบายรายละเอียดทั้งหมดได้เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2551) ที่ได้อธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ใน
การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจนั้น นอกเหนื อจาก ปั จจัยสิ่ งเร้า (Stimulus) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญของ
นักการตลาดแล้วนั้น ผูบ้ ริ โภคยังนําส่ วนอื่นๆ เข้ามาใช้ในการตัดสิ นใจร่ วมด้วย อาทิ ปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านบุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and self-concept) และกล่องดํา (Black
box) ซึ่งเป็ นระบบของความรู ้สึก ความต้องการ และกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากความคิดและ
จิตใจของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยากต่อการเข้าใจอันเป็ นสิ่ งสําคัญที่นาํ ไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ทั้งนี้
หากผูข้ ายเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก สามารถวิเคราะห์ความรู ้สึก นึ กคิดของ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างชัดเจนและตรงจุดก็จะเป็ นปั จจัยสําคัญอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้ธุ รกิ จ
เติบโตและประสบความสําเร็จ
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่นบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ือสินค้า
ได้เห็นสิ นค้าจาก post, share, Like หรื อคอมเม้นของเพื่อน และมีการโฆษณาร้านผ่านพื้นที่โฆษณา
บนเฟสบุค หรื อเว็ปอื่นๆ สอดคล้องกับ รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อ ผ้าสตรี ทางอินเทอร์ เน็ตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านของกระบวนการให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะผูป้ ระกอบการโดยการนําผลการวิจยั ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การทั้ง 7 ด้าน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังว่าตนเองจะได้รับสิ นค้าที่
มีดีไซน์ที่แตกต่าง สวมใส่ แล้วดู ทนั สมัยเพราะคิดว่าร้านขายเสื้ อ ผ้าออนไลน์ จะจําหน่ ายสิ น ค้าที่
แตกต่างต่างจากร้านขายเสื้อผ้าทัว่ ไป รองลงมาคือด้านคุณภาพของสินค้า ผูข้ ายควรมีการการันตีของ
แท้รวมไปถึงบอกแหล่ งที่มาประเทศที่ผลิ ต ชนิ ดของเนื้ อผ้ารวมไปถึงไซส์ของเสื้ อผ้าให้ละเอี ยด
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เช่น ความกว้างของไหล่ รอบอก รอบเอว เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจชื้อ และลดปั ญหาการส่ งคืน
สินค้า อีกทั้งควรมีบริ การเปลี่ยนและรับคืนสินค้า
2) ด้ า นราคา จากผลวิ จ ัย ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ า คัญ ในเรื่ องของราคาที่ ดู
สมเหตุสมผลกับคุ ณภาพของสิ นค้า ทั้งนี้ เพราะการขายเสื้ อผ้าออนไลน์ผูซ้ ้ื อสิ นค้าต่างทราบดีว่า
ต้นทุนโดยรวมของสินค้าย่อมตํ่ากว่าการซื้อสินค้าจากกร้านค้าที่มีหน้าร้าน ดังนั้นการตั้งราคาขายให้
เหมาะสมกับคุณภาพและดีไซน์ของสิ นค้าจึงเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผูข้ ายจึงควรหมัน่ เปรี ยบเทียบราคากับผูค้ า้ ออนไลน์รายอื่นอย่างสมํ่าเสมอ และแสดงราคาให้ชัดเจน
เพือ่ ลดการตอบข้อซักถามระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
3) ด้านการจัดจําหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในประเด็นของความรวดเร็ ว
ตรงต่อ เวลา และช่ อ งทางการจัดส่ งสิ นค้าที่หลากหลาย ดังนั้นผูข้ ายควรตอบคําถามลู กค้าอย่า ง
ทันท่วงทีเพื่อเร่ งการปิ ดการขาย เพราะหากผูข้ ายตอบช้าลูกค้าอาจเปลี่ยนใจไปซื้ อจากผูข้ ายรายอื่น
หรื อร้านประจํา การมีบริ การจัดส่งสินค้าทีหลากหลาย เช่น การส่งด้วยบุคคล การส่งแบบ EMS การ
ส่งแบบลงทะเบียน การส่งแบบเก็บเงินปลายทาง และสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งสินค้าได้
ก็จะช่วยเพือ่ การตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น
4) ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ผลวิจยั พบว่าการเห็ นไลค์หรื อแชร์ จากเพื่อนในเฟซบุ๊กจะ
กระตุน้ ความสนใจและกระจายข้อมูลได้เร็ วมากที่สุด รองลงมาคือ การเห็นจากโฆษณาทางเฟซบุก๊
และ search engine ดังนั้น ผูข้ ายควรมีการโปรโมทสิ นค้าด้วยการลงโฆษณาแบบเสี ยเงินกับเฟซบุก๊
ให้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย และ การใช้คียเ์ วิร์ดบวกกับการทํา SEO (Search engine optimization) ควบคู่
กันไป โดยโฆษณาเพจของร้านผ่านพื้นที่โฆษณาของของเฟสบุก๊ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการขาย ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมาย เพราะระบบการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กนั้นผูข้ ายสามารถ เลือกเพศ เลือกช่วงอายุ เลือก
อาชีพ เลือกสิ่ งที่ผซู ้ ้ื อชื่นชอบหรื อสนใจอยูใ่ นขณะนั้น ผูข้ ายสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาผ่านผูห้ ญิง
มากกว่าผูช้ าย นอกจากนี้ ผลวิจยั ยังพบว่าการกดไลค์ การแชร์ของเพือ่ นจะมีความน่าสนใจกว่าเห็น
จากการโฆษณาโดยตรง เพราะการรวมกันกันในสังคมเฟซบุก๊ มักเกี่ยวกันในส่วนของกลุ่มบุคคลที่มี
ความสนใจในสิ่ งที่คล้ายคลึงกัน หรื อการจัดโปรโมชัน่ ส่ วนลดในการสั่งชื้อสิ้ นค้าชิ้นที่สอง หรื อ
ในครั้งต่อไป บริ การจัดส่งฟรี จัดกิจกรรมเล่นเกม แจกของรางวัล ส่วนลด ให้ลูกค้าเพือ่ เพิม่ การบอก
ต่อการกดไลค์ กดแชร์ ควรมีการใช้พรี เซ็นเตอร์เพื่อพรี เซ้น และ ให้ลูกค้าส่ งภาพมารี วิวสิ นค้าที่ช้ือ
ไปแล้วโดยอาจแลกด้วยส่วนลดหรื อโปรโมชันต่างๆ การลงบทความหรื อกระแสสังคม ส่งเสริ มการ
ทําความดี หรื อรู ปน่ารักๆในเพจก็เป็ นสิ่งที่ผขู ้ ายควรนํามาใช้อย่างสมํ่าเสมอ
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5) ด้านบุคลากร จากผลวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญเรื่ องมารยาทและมนุ ษย์
สัมพันธ์มากที่สุด ดังนั้นผูข้ ายควรมีความเข้าใจในตัวสินค้าและบริ การเป็ นอย่างดี ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
แก่ลูกค้า มีความยินดีตอบข้อชักถามของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว จริ งใจและน่าเชื่อถือ
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อ สิ นค้า เสื้ อผ้าแฟชั่นผ่า นเฟซบุ๊กนั้น ให้
ความสนใจในความสวยงามของหน้าเพจอยูใ่ นระดับตํ่า เนื่องจากเพจการขายนั้นโดยส่วนใหญ่จะมี
รู ปแบบที่เป็ นพื้นฐาน หากแต่ผูข้ ายก็ควรที่จะเลือกรู ปประจําตัว หรื อรู ปภาพหน้าปกที่ดูสอดคล้อง
กับสินค้าของตนเพือ่ การสื่อความหมายที่ถูกต้อง ชัดเจน
7) ด้านกระบวนการให้บริ การ จากผลวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญเรื่ องความ
สะดวกรวดเร็ ว ความปลอดภัยในการสั่งชื้อสิ นค้าออนไลน์ ดังนั้น ผูข้ ายควรมีความตรงต่อเวลาใน
การส่งสินค้า เพราะการส่งสิ นค้าโดยให้สินค้านั้นถึงมือลูกค้าโดยเร็ วที่สุดนั้นจะเป็ นการสร้างความ
ประทับใจตลอดจนช่วยเสริ ม สร้างความเชื่อมัน่ อีกทางหนึ่ งที่จะทําให้เกิดการซื้ อซํ้า จนกลายเป็ น
ลูกค้าประจํา ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีมากมายที่จะมาช่วยผูข้ าย อาทิ โปรแกรมบัญชี เช็คออเดอร์
สต็อก คิวเพือ่ การจัดส่งที่รวดเร็ ว ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน ป้องกันความผิดพลาด การมีบญั ชี
ธนาคารหลายธนาคารก็จะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า โดยในส่วนของบริ การหลังการ
ขายด้วยการโพสแจ้งสถานะการจัดส่ งของ และแจ้งเลขพัสดุ ก็เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่ งที่ผูข้ ายไม่ควร
มองข้าม
2. ข้ อเสนอแนะในครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของธุรกิจการขายเสื้ อผ้า
แฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊
2) ควรมีการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอื่นๆ
3) ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบการขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุก๊ กับสื่อออนไลน์ชนิดอื่นๆ
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ปัจจัยทางการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ ท
ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
The marketing factor that are affecting on the decisions to choose an
accommodation Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District
Phetchaburi Province.
จริ ยา นกวอน1 และ ดร.สุ มาลี สว่าง2

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

บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั ประเภทรี สอร์ท
ของนักเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางส่ วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร การ
สร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพและ กระบวนการให้บริ การทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ที่พกั ประเภทรี สอร์ ท ของนักเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
รวมทั้งสิ้ น 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สํา เร็ จ รู ป เพื่อ หาค่ า สถิ ติ พ้ืน ฐาน ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้
ค่าสถิติ Independent Sample T-test, One-Way ANOVA ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว
โดยการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยสถิติ Scheffe และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 20-29 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-20,000 บาท มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยปั จจัยส่วน
บุคคลพบว่า อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั
ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปั จจัยทางส่วนประสมทางการตลาดบริ การพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

1
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กระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
คําสํ าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, รี สอร์ท

Abstract

This is research has an objective to study of personal factor such as: gender, age, status,
education level, occupation and average monthly wages that are affecting on the decisions to choose
an accommodation, Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province.
To study of marketing mix factors such as: product, price, distribution channels, Marketing
promotion, personnel, creation and present physical and service processing that are affecting on the
decisions to choose an accommodation, Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District,
Phetchaburi Province. With the collecting data questionnaire are sample group of Tourism in Kaeng
Krachan District, Phetchaburi Province. All total 400 people, the tool for analyzing data with
computer using SPSS program to find the means of statistic, frequency, percentage, mean, standard
deviation. The testing is a relationship between variable using statistic means, Independent sample
T-Test, with One way ANOVA. The testing difference between a pair of statistic Scheffe, and
Multiple Regression Analysis
The result revealed that sample group answer total 400 people the most are female aged
between 20-29 years, single status had education level of bachelor’s degree or more education,
occupation of official in private company the average monthly income 15,001-20,000 bath. The
personnel factors was found that age, occupation, and education levels are difference affecting on
the decisions to choose an accommodation, Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District,
Phetchaburi Province. The means difference does exist at statistic significant at 0.05. The factor
mix marketing found that product factor, price, marketing promotion, creation, and present physical
and service processing that are affecting on the decisions to choose an accommodation, Type of
Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province.
KEYWORDS : “MARKETING MIX”, “DECISIONS”, “RESORT”
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บทนํา

การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศในอันดับต้น ๆ เนื่ องจาก
เป็ นอุตสาหกรรมบริ การที่ประกอบด้วยธุรกิจที่เชื่อมโยงกันเป็ นลูกโซ่ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุรกิจเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกิจบริ การที่พกั เช่น โรงแรม สถานพักตากอากาศ บริ การ
ห้องชุด เกสเฮาส์ เป็ นต้น และธุรกิจรอง ได้แก่ ธุรกิจการจําหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
การเดิ น ทางขนส่ ง ภายในประเทศ รวมทั้ง เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ก ระตุ ้น อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ ประชากรในระดับรากหญ้า และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ไทย ยังมีศกั ยภาพเป็ นสิ นค้าที่มีความเป็ นเลิศในตลาดโลก อีกทั้งปั จจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง ต้องตื่นตัว และเรี ยนรู ้
ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่ม อาเซี ยนด้วยกันให้มากขึ้น
เพื่อ เป็ นการเปิ ดโลกกว้าง และเป็ นจุดเริ่ มต้นการเตรี ยมความพร้อ มก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ย นใน
อนาคต การเปิ ดเสรี บริ การด้านการท่องเที่ยว ซึ่ งรวมถึ งธุ รกิจท่องเที่ยวและบริ การที่เกี่ยวเนื่ อง
ภายใต้กรอบอาเซี ยนแต่ขณะเดียวกันก็ทาํ ให้มีความเป็ นไปได้สูงว่าแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต
จะยิ่ง ทวีค วามเข้ม ข้นเพิ่ม มากขึ้ นอย่างแน่ น อน การเปิ ดโอกาสให้ช าวต่า งชาติ เ ข้ามาลงทุนใน
เมื อ งไทยด้วยการถื อครองสัดส่ วนการถือ หุ ้นที่เพิ่ม มากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิ ม และรายใหม่ที่
ต้องการเข้าสู่ ตลาดเพื่อช่วงชิงส่ วนแบ่งในตลาดการให้บริ การด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาด
ใหญ่ข้ นึ ตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
จังหวัดเพชรบุรีต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งเทพมหานคร ด้วยความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ จึงส่ งผลให้แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบุรีเป็ นจํานวนมากเห็ นได้จากปี พ.ศ. 2553 มี จาํ นวนนักท่อ งเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบุรีประมาณ 1,190,885 คน เป็ นชาวไทย 1,139,948 คน เป็ นชาวต่างชาติ 50,937 คน เมื่ อ
พิจารณาจํานวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ของช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.
2556 จากการเปรี ยบเทียบกับช่ วงมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 ของจํานวนนักท่องเที่ยวแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ได้แก่ อุทยานแห่ งชาติแก่งกระจาน มีนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ8.22 พระราช
นิ เวศน์มฤคทายวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.79 และพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติพระนครคีรีลดลงร้อยละ
1.28 สรุ ปได้ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555) มีจาํ นวผู ้
เยีย่ มเยียนทั้งหมด 5,010,666 คน แยกเป็ นชาวไทย 4,605,913 คน ชาวต่างชาติ 404,753 คน เพิม่ ขึ้น
จากช่วงปี ที่แล้วร้อยละ 1.24 และรายได้จากการท่องเที่ยวเป็ นเงิน 16,299 ล้านบาท แยกเป็ นรายได้
จากชาวไทย 13,581.38 ล้านบาท รายได้จากชาวต่างชาติ 2,717.62 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากช่วงปี ที่แล้ว
ร้อ ยละ 22.02 อี กทั้งจังหวัดเพชรบุรียงั มี ระบบคมนาคมขนส่ งและสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่
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นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหารที่ดี จึงน่ าจะมีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน
ภาคตะวัน ตก (กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้อ มู ล เพื่ อ การพัฒ นาจัง หวัด สํ า นั ก งานจัง หวัด
เพชรบุรี:2559)
จํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2554 – 2558
รายการ
จํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

2554
2555
2556
2557
2558
2,122,115 2,371,963 2,579,894 2,738,996 2,827,527
1,892,823 2,081,091 2,268,399 2,418,437 2,485,260
229,292 290,872 311,495 320,559 342,267

*ที่มา:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวบรวมโดย:สํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
เนื่องจากปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ
เข้ามาท่อ งเที่ยวในอําเภอแก่ งกระจาน ทําให้มีรีสอร์ ท ที่พกั เกิ ดขึ้นเป็ นจํานวนมาก และเกิ ดการ
แข่งขันกันอย่างสู ง แต่รีสอร์ทที่ได้มาตรฐานยังมีน้อย ทําให้นักท่องเที่ยวนิ ยมเดินทางมาท่องเที่ยว
แต่ไม่พกั ค้างแรมเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งอาจจะส่ งผลถึ งรายได้สู่ ธุรกิ จที่พกั รี สอร์ท และภาพลักษณ์
เหมารวมแก่รีสอร์ทในอําเภอแก่ งกระจานส่ วนใหญ่ว่าด้อ ยคุณภาพได้ เครื่ องมือและกลยุทธ์ที่จะ
ส่ ง ผลต่ อ ความสํา เสร็ จ ของผูป้ ระกอบการประกอบด้ว ยส่ ว นประสมการตลาด7ด้า น คื อ ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งได้แก่ ห้อ งพักที่สะอาด สวยงาม ด้านราคาที่เหมาะสม ด้านช่ อ งทางการจําหน่ ายที่
สามารถเข้ามาใช้บริ การได้ง่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาดเพือ่ ดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ ด้าน
บุคลากรที่ให้บริ การมีความรู ้ ความเป็ นมิตรและมีใจรักงานบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพมีการ
ออกแบบห้องพักและสิ่ งอํานวยความสะดวกได้ดี และด้านกระบวนการให้บริ การที่สะดวกสบาย
รวดเร็ว ซึ่งส่วนประกอบการตลาดบริ การที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่จะทําให้การประกอบ
ธุรกิจรี สอร์ทสามารถดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยทางการตลาดบริ การ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพือ่ นําผลงานวิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจรี สอร์ทในอําเภอแก่ง
กระจานและค้นปั ญหาในการดําเนินงาน หาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ อง ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับ
การศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การรี สอร์ท ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

23

Journal of Business Research and
Administration

2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ที่ส่งผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บริ ก ารที่พกั ประเภทรี สอร์ ท ในอําเภอแก่ งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ ท ในอําเภอแก่ งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักแรมที่พกั ประเภทรี สอร์ท ในอําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาปั จจัยการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และระดับการศึกษา
2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทาง การจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพและ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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นิยามศัพท์ เฉพาะที่ใช้ ในการวิจัย
รี ส อร์ ท (Resort) หมายถึ ง แหล่ ง ที่ พ กั ตากอากาศ ปลู ก สร้ า งเพื่อ ให้นัก ท่อ งเที่ ย วได้ม า
พักผ่อนไม่วา่ จะเป็ นช่วงวันหยุด ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งมักจะปลูกสร้างอยูใ่ นบริ เวณแหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ รู ปแบบการออกแบบอาคารจะดูเข้ากับธรรมชาติ
นั กท่ องเที่ย ว หมายถึ ง นักท่อ งเที่ยว ที่เดิ นทางมาพักแรมในอําเภอแก่ งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรื อรู ปแบบบริ การต่าง ๆที่ธุรกิจที่พกั แรมมีไว้
ให้เพือ่ ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร บริ การต่าง ๆ เป็ นต้น
ราคา หมายถึง อัตราค่าบริ การในการให้บริ การที่พกั แรม โดยจําแนกตามประเภทของการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า มีการจ่ายชําระ
สถานที่หรื อช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง สถานที่ต้งั ของธุรกิจที่พกั หรื อช่องทางการ
ติดต่อซื้ อหรื อให้บริ การที่พกั หรื อช่องทางในการเสนอบริ การในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งช่องทางใน
การจ่ายชําระค่าบริ การของผูใ้ ช้บริ การ
การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง วิธีการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดจากธุ รกิจที่พกั ไปยัง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการรับรู ้ถึงข้อมูลการให้บริ การซึ่ งเจ้าของธุรกิ จที่พกั
นําเสนอ เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริ การที่พกั แรมมากขึ้น
บุคลากร หมายถึง บุคลากรฝ่ ายงานต่าง ๆของธุรกิจที่พกั แรมซึ่ งเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การส่งมอบบริ การและการให้บริ การแก่ลูกค้าที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การ
กระบวนการบริ การ หมายถึง วิธีการดําเนิ นงานบริ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจที่พกั แรมใน
การส่งมอบการบริ การให้แก่ลูกค้า โดยผ่านกิจกรรมการบริ การต่าง ๆ
ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ปั จจัยแวดล้อมหรื อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆของการให้บริ การ
แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การธุรกิจที่พกั ที่สามารถสร้างให้เกิดความสะดวกสบายอํานวยความสะดวก
และสื่อสารให้แก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การรับรู ้หรื อสัมผัสได้
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ หมายถึง การที่บุคคลตกลงใจที่จะเลือกใช้บริ การของธุ รกิ จ
โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการช่วยเลือกบริ การธุรกิจที่พกั แรม
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระดับการศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การรี สอร์ท ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เพือ่ นําไปใช้เป็ นฐานข้อมูลลูกค้าในอนาคต
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ที่ส่งผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บริ ก ารที่พกั ประเภทรี สอร์ ท ในอําเภอแก่ งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี เพือ่ นําผลการศึกษาที่ได้ไปเป็ นแนวทางพัฒนากลยุทธทางการตลาด
3. เพื่อผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลผลการวิจยั ที่ได้ไปปรับปรุ งกลยุทธ์
การตลาดเพือ่ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อไป
กรอบการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. รายได้
6. ระดับการศึกษา
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
สําหรับ ธุรกิจบริการ 7Ps
1 - ด้านผลิตภัณฑ์
2 - ด้านราคา
3 - ด้านการจัดจําหน่ าย
4 - ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5 - ด้านบุคลากร
6 - ด้านลักษณะทางกายภาพ
7 - ด้านกระบวนการให้บริ การ

การตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการทีพ่ ัก
ประเภทรีสอร์ ทของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

26

Journal of Business Research and
Administration

แนวคิดทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ปรมะ สตะเวทิน(2546:112-118) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ซึ่ งแตกต่างกัน
ออกไป คุ ณสมบัติเหล่ านี้ จะมี อิ ทธิ พลต่อ ผูร้ ั บในกาทําการสื่ อ สาร อย่างไรก็ตามในการสื่ อ สาร
สถานการณ์ต่าง ๆกันนั้น จํานวนของผูร้ ับสารก็มีปริ มาณแตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์ผูร้ ับสารที่มี
จํานวนน้อ ยคนนั้นมักไม่ ค่อ ยมี ปัญหาหรื อ มี ปัญหาน้อ ยกว่าการวิเคราะห์ผูร้ ับสารที่มีจาํ นวมาก
เนื่องจากการวิเคราะห์คนทีม่ ีจาํ นวนน้อยเราสามารถวิเคราะห์ผรู ้ ับสารทุกคนได้ แต่การวิเคราะห์คน
จํานวนมากเราไม่สามารถวิเคราะห์ผรู ้ ับสารแต่ละคนได้ เพราะมีผรู ้ ับสารมากเกินนอกจากนี้ผสู ้ ่งสาร
ยังไม่รู้จกั ผูร้ ับสารแต่ละคนด้วย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผรู ้ ับสารที่ประกอบไปด้วยคน
จํา นวนมากคื อ การจํา แนกผู ้รั บ สารออกเป็ นกลุ่ ม ๆตามลั ก ษณะประชากร(Demographic
Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพการสมรสทางสังคมและเศรษฐกิ จ การศึกษา ศาสนา
สถานภาพการสมรส เป็ นต้น ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่มีผลต่อการรับรู ้ การตีความ และการ
เข้าใจในการสื่อสารทั้งสิ้น (กิติมา สุรสนธิ. 2541:15-17)
1) เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรี ระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจอารมณ
จากงานวิจยั ทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึ งความแตกต่างอย่างมากในเรื่ องความคิด
ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้กาํ หนดบทบาท และกิจกรรมของคนสอง
ทั้งเพศไว้แตกต่างกัน
2) อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึ่ งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์เนื่อ งจาก
อายุจะเป็ นตัวกําหนดหรื อเป็ นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่ องต่าง ๆ ของบุคคล ดัง
คํากล่ าวที่ว่าผูใ้ หญ่อ าบนํ้าร้อ นมาก่ อ เกิ ดมาหลายฝนหรื อ เรี ยกคนที่มีป ระสบการณ์ น้อ ยกว่า ว่า
เด็กเมื่อวานซื น เป็ นต้นสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นเครื่ องบ่งชี้หรื อแสดงความคิดความเชื่อ ลักษณะ
การโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคล คนเราโดยทัว่ ไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ประสบการณ์
สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิม่ มากขึ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
3) การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู ้ เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
ผูร้ ับสาร การที่คนได้รับการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกันจึง
ย่อมมีความรู ้สึกนึ กคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน คนทัว่ ๆ ไปมักจะสนใจหรื อยึด
แนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นสําคัญ และบุคคลมักมีลกั ษณะบางประการที่แสดงหรื อบ่งชี้
ถึงพื้นฐานการศึกษาหรื อสาขาวิชาที่เรี ยนมา เนื่ องจากสถาบันการศึกษาเป็ นสถาบันที่อบรมกล่อม
เกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้านครู ผูส้ อนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของ
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ผูเ้ รี ยนโดยการสอดแทรกความรู ้สึกนึกคิดของตัวให้แก่ผูเ้ รี ยน ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นตัวกําหนดใน
กระบวนการเลือกสรรของผูร้ ับ
4) สถานภาพการสมรสทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้แก่ เชื้อชาติ
และชาติพนั ธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาํ เนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ปั จจัย
เหลานี้ มีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อผูร้ ับ ซึ่ งในการวิจยั ทางด้านนิ เทศศาสตร์ได้ช้ ีให้เห็นว่าสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจของผูร้ ับสารมีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสารและ
สารสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทําให้คนมีวฒั นธรรมที่ต่างกันมีประสบการณ์ที่ต่างกัน มี
ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน
5) ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็ นลักษณะอีกประการหนึ่ งของผูร้ ับสารที่มีอิทธิพล
ต่อตัวผูร้ ับสาร ทั้งทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ คนตลอดทั้งชีวติ (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน. 2546:7) ได้สรุ ปถึงอิทธิพลของ
ศาสนาที่มีต่อ บุคคลไว้3 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรม คุ ณธรรม ความเชื่ อ ทางจรรยาของบุคคล ด้าน
การเมื อ ง และด้านเศรษฐกิ จปั จจัยทางด้านประชากรนั้นยังมีล ักษณะอื่น ๆ อี ก ซึ่ งสามารถนํามา
วิเคราะห์เพือ่ ทําความรู ้จกั กับการสื่อสารได้ โดยอยูภ่ ายใต้แนวความคิดที่วา่ ถ้าบุคคลมีปัจจัยเหล่านั้น
แตกต่างกันความคิด และการกระทําก็มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถ
นําไปใช้อธิบายปั จจัยของประชากรด้านอื่น ๆ ได้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) คือขั้นตอนต่าง ๆที่ผูบ้ ริ โภคต้องผ่าน
หรื อพิจารณาหรื อลงมือกระทําอย่างเป็ นลําดับและดําเนินต่อเนื่องไปจนกระทัง่ เกิดการตัดสินใจซื้ อ
และลงมือซื้อสินค้าหรื อบริ การ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
1) การตระหนักถึ งปั ญหา (Problem Recognition) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเกิดขึ้น
เมื่อผูซ้ ้ือตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการ โดยผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาวะความ
ต้องการทีแ่ ท้จริ งและพึงปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุน้ โดยสิ่งเร้าภายในหรื อภายนอก
2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับการกระตุน้ จะมีแนวโน้ม
ที่จะค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ซึ่งสามารถแยกออกเป็ น 2 ระดับด้วยกันคือ ภาวการณ์
ค้นหาข้อมูลแบบธรรมดา เรี ยกว่าการพิจารณาให้มากขึ้น เช่น การเปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ามาก
ขึ้น และในระดับถัดมา บุคคลอาจเข้าสู่ การค้นหาข้อ มูลข่าวสารอย่างกระตือ รื อร้น โดยการอ่ าน
หนังสือ โทรศัพท์ถามเพือ่ น และยังเข้าร่ วมกิจกรรมอื่น ๆเพือ่ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสินค้า
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3) การประเมิ นผลทางเลื อ ก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ ริ โภคประมวลข้อ มู ล
เกี่ ยวกับตราสิ นค้าเชิ งเปรี ยบเทียบ และทําการตัดสิ นใจมู ลค่าของตราสิ นค้านั้น ๆ ในขั้นสุ ดท้าย
กระบวนการประเมินของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีพน้ื ฐานอยูบ่ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยจิตใต้สาํ นึ ก
และมีเหตุผลสนับสนุน
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ที่ชอบมาก
ที่สุดหลังจากที่ได้ประเมินผลในทางเลือกต่าง ๆ แล้ว แต่อาจจะมี 2 ปั จจัยที่เข้ามาแทรกการตัดสิ นใจ
ซื้อคือ ทัศนคติของผูอ้ ื่น และสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
5) พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (Post purchase Behavior) หลัง การซื้ อ และทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจ หรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ และจะ
เก็บไว้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ งผูบ้ ริ โ ภคทําการค้นหาการซื้ อ การใช้ การ
ประเมิ น ผล การใช้ส อยผลิ ต ภัณ ฑ์ และการบริ ก าร ซึ่ ง คาดว่า จะสนองความต้อ งการของเขา
(Schiffman and Kanuk:1994) หรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทําของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า นักการตลาดจําเป็ น ต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อ กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ
และมีผลทําให้ธุรกิจ ประสบความสําเร็ จถ้ากลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาดที่ว่าการทําให้ลูกค้าพึงพอใจ
ด้วยเหตุน้ ี จึง ต้อ งศึก ษา ถึ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่อ จัด สิ่ งกระตุ ้นหรื อ กลยุท ธ์การตลาดเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ. 2541:79)
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและการบริการ 7Ps
การดําเนิ นงานทางการตลาด มี ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิ ทธิ พลต่อ การกําหนด หรื อ วางแผนงาน
การตลาดอยู่ 2 ประเภทคือ (สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ. 2543:29) 1) ปั จจัยภายในของงกิจการ ซึ่ งกิจการ
สามารถจะควบคุมได้กาํ หนดได้เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารในกิจการ
ได้ และทุก ๆกิจการจะต้องมีปัจจัยควบคุมได้ กลุ่มนี้ จะหลีกเลี่ยงหรื อขาดไปส่ วนใดส่ วนหนึ่ งมิได้
2) เป็ นปั จจัยที่กาํ หนดองค์ประกอบต่าง ๆ รู ปแบบการจัดการส่ วนประกอบของปั จจัยกลุ่มที่ 2 เป็ น
ปั จ จัย ที่ กิ จ การไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ แต่ ต ้อ งมี ค วามสัม พัน ธ์ด้ว ยเมื่ อ ต้อ งการทํา ธุ ร กิ จ ได้แ ก่
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสังคม กฎหมาย คู่แข่งขัน ทรัพยากร
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ส่ วนประสมการตลาดของธุรกิจบริ การประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจําหน่าย
(Place) การกําหนดราคา (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
และขบวนการให้บริ การ (Process) เราสามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริ การได้
อย่างหนึ่ ง 7Ps ส่ วนประกอบทั้ง 7 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสําคัญเท่าเทียบ
กัน แต่ข้ นึ อยูก่ บั บริ หารการตลาดแต่ละคนวางกลยุทธ์โดยเน้นนํ้าหนักที่ P ใด
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการพร้อมตจะทําธุรกิจได้กิจการนั้นจะต้อง
มีส่ิงที่จะเสนอขาย อาจเป็ นสินค้าที่มีตวั ตน บริ การ ความคิด (Idea) ที่จะไปตอบสนองความต้องการ
ได้ การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั นักการตลาดมักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรู ปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็ จ
(Total Product) หมายถึ ง ตัวสิ นค้าบวกกับความพอใจ และผลประโยชน์อื่นที่ผูไ้ ด้รับจากการซื้ อ
สิ นค้านั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ ริ โภค และสนองความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นสําคัญ ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ จะต้อ งศึ ก ษาปั ญหาต่า ง ๆ ที่
ครอบคลุ ม ถึ ง การเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ สายผลิ ต ภัณ ฑ์ การเพิ่ม หรื อ ลดชนิ ด ของสิ น ค้า ในสาย
ผลิ ตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่ อ งคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ สี ขนาด รู ปร่ าง การให้บริ การ
ประกอบการขาย การรับประกันสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด แต่ละช่วงเวลาของวงจรผลิตภัณฑ์น้ นั
นัก บริ ห ารการตลาดควรจะใช้ก ลยุท ธ์ท างการตลาดอย่า งไร และเมื่ อ ต้อ งการที่ จ ะสร้ า งความ
เจริ ญก้าวหน้าให้กบั กิจการธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดได้อย่างไร
2) การจัด จํา หน่ า ย (Place Distribution) ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ผูผ้ ลิ ต ผลิ ต ขึ้ น มาได้น้ ัน ถึ ง แม้ว่า จะมี
คุณภาพเพียงใดก็ตามผูบ้ ริ โภคไม่ทราบแหล่งซื้ อ และไม่สามารถจะจัดหาได้เมื่อเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ การจัดจําหน่ ายแบ่ง
กิจกรรมออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ช่องทางการจําหน่ ายสิ นค้า (Chanel of Distribution) เน้นการศึกษาถึง
ชนิดของช่องทางการจําหน่ายจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรงหรื อการขายสินค้า ผ่าน
สถาบันคนกลาง ต่าง ๆ บทบาท ของสถาบันคนกลางก็เช่ น พ่อ ค้าส่ ง (Wholesalers) พ่อ ค้าปลี ก
(Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาดอีกส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมการจัด
จําหน่ ายสิ นค้าคือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical Distribution) การกระจายสินค้าเข้าสู่ตวั ผูบ้ ริ โภค
การเลือกใช้วธิ ีการขนส่ง (Transportation) ที่เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินค้า สื่อการขนส่งได้แก่
การชนส่ งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรื อ และทางท่อ นักบริ หารการตลาดจะต้อ ง
คํานึ งถึงว่าเลือกใช้สื่ออย่างใดถึ งจะดี ที่สุดโดยเสี ยค่าใช้จ่ายตํ่า และสิ นค้านั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา
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ขั้นตอนที่สําคัญอีกประการหนึ่ งในการแจกจ่ายตัวสิ นค้านั้นคือ ขั้นตอนของการเก็บรักษาสิ นค้า
(Storage) เพือ่ รอการจําหน่ายให้ทนั เวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
3) การกําหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ ึนมารวมทั้งหาช่อ งทางการ
จําหน่ ายและวิธีการแจกจ่ายสิ นค้าได้แล้ว สิ่ งสําคัญที่ธุรกิจจะต้องดําเนิ นการต่อไปอีก คือ กําหนด
ราคาที่เหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปเสนอขาย ก่อนที่จะกําหนดราคาสิ นค้าของธุรกิจ ต้องมี
เป้ าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อต้องการกําไร หรื อเพื่อขยายส่ วนถือครองตลาด (Market Share) หรื อเพือ่
เป้ าหมายอย่างอื่ น อี กทั้งต้อ งมี การใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทําให้เกิ ดการยอมรับจากตลาด
เป้ าหมาย และสู ้กบั คู่แข่งขันได้ในการแข่งขันในตลาดกลยุทธ์ราคา เป็ นเครื่ องมือสําคัญ ที่คู่แข่งขัน
นํ้ามาใช้ได้ผลเร็ วกว่าปั จจัยอื่น ๆ เช่น การลดราคา หรื ออาจตั้งราคาให้สูงสําหรับสิ นค้าที่มีลกั ษณะ
พิเศษเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริ มการตั้งราคา การตั้งราคาสิ นค้าอาจมี
นโยบายการให้สิน เชื่ อ หรื อ นโยบายการใช้ส่วนลดเงินสดส่ วนลดการค้า หรื อ ส่ วนลดปริ ม าณ
นอกจากนั้นจะต้องคํานึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อราคาด้วย
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่ อสารไปยัง
ตลาดเป้ าหมาย การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขายวัตถุประสงค์ของการส่งเสริ มการตลาดเพือ่ บอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกมาจําหน่ ายใน
ตลาด พยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้ อและเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผูบ้ ริ โภคการส่ งเสริ มการตลาด
จะต้อ งมี ก ารศึ ก ษาถึ ง กระบวนการการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication Process) เพื่ อ เข้า ใจถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ง
5) บุคลากร (People) จะครอบคลุม 2 ประเด็นดังนี้
5.1) บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริ การนอกจากจะทําหน้าที่ผลิตบริ การแล้วยัง
ต้อ งทําหน้าที่ขายผลิ ตภัณฑ์บริ การไปพร้อม ๆกันด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับลู กค้าที่มีส่วน
สําคัญอย่างมากสําหรับงานบริ การ
5.2) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน คุณภาพการบริ การที่ของลูกค้าอาจมาจากลูกค้า
รายอื่นแนะนํามา เช่น ลูกค้าร้านคอมพิวเตอร์บอกกันต่อ ร้านอาหารร้านนี้ที่แนะนํา
6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ธุ รกิ จจํานวนไม่ น้อ ยที่ตอ้ งอาศัยลัก ษณะทาง
กายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏออกมาก็จะมีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ โดยลักษณะทางกายภาพหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกเช่ น การตกแต่ง
บรรยากาศ สีสนั รู ปแบบร้าน ตัวอย่างบริ การที่สามารถใช้ลกั ษณะทางกายภาพไปช่วยสนับสนุนการ
ขายได้ เช่น ร้านอาหารที่เน้นความสะอาด ดูน่าหรู หรา
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7) กระบวนการให้บ ริ ก าร (Process) ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ก าร กระบวนการส่ ง มอบบริ ก ารมี
ความสําคัญเช่นเดียวกับเรื่ องทรัพยากร แม้ผูใ้ ห้บริ การจะมีความสนใจดูแลลูกค้าเป็ นอย่างดีแล้วก็
ตาม ยัง ไม่ ส ามารถแก้ปั ญ หาของลู ก ค้า ได้ท้ งั หมด เช่ น การเข้า แถวรอระบบการส่ ง มอบการ
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นาํ มาใช้ ระดับการใช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริ การการให้
อํานาจเพื่อการตัดสิ นใจของพนักงาน การมีส่วนร่ วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริ การอย่างไรก็
ตามความสําคัญของประเด็นดังกล่าวไม่เพียงพอจะมีความสําคัญต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการยังมีความสําคัญ
ต่อฝ่ ายการตลาดด้วยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การะเกด แก้วมรกต (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การ
เลือกใช้บริ การโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
อาชี พลู กจ้าง/รับจ้าง มี ถ่ิ นที่อ ยู่ในภาคใต้ มี รายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาทต่อ เดื อ นของครอบครัว มี
รายจ่ายตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บ ริ การ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่ พบว่า โดยรวมมีระดับการความสําคัญในระดับ
ปานกลาง เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้านเรี ยงตามลําดับ คือ ด้านการจัด
จําหน่ าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และการ
เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดกระบี่ จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กมลวรรณ นุชแสงพลี (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 28 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มี
อาชีพนักเรี ยน-นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่าว่า 10000 บาท โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เที่ยวในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ระดับความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
ระดับมากในทุกปั จจัยและลักษณะส่ วนบุคคล เศรฐกิจ และสังคมของนักท่องเที่ยวส่ งผลต่อการให้
ระดับความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน โดยพบว่า เพศและสถานภาพ ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการให้ระดับความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้าน ผลิตภัณฑ์
ราคา การส่งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน
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ไพศาล ทองคํา (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความต้องการเลือกใช้บริ การที่พกั แรม
ของนักท่องเที่ยว กรณี ศึกษาบริ เวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรม และความต้อ งการเลื อ กใช้บริ การที่พกั แรม ของนักท่อ งเที่ยว กรณี ศึกษา
บริ เวณอ่ าวนาง จังหวัดกระบี่ พบว่าด้านสิ นค้าและบริ การ คือ ความสะอาดและเป็ นระเบียบของ
ห้องพัก ด้านราคา คือ การชําระเงินผ่านบัตรเครดิต ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่ าย คือการ
สามารถจองผ่านทางอินเตอร์เน็ต ด้านการส่งเสริ มการตลาด คือการมีบริ การห้องพักพร้อมอาหารเช้า
ฟรี ด้านบุคลากร/พนักงาน คือการมีมนุ ษย์สัมพันธ์,อัธยาศัยที่ดีในการให้บริ การ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ คือ ความสะอาดโดยรอบโรงแรม ด้านกระบวนการ คือ การบริ การมี คุณภาพ และพบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า
และบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการทํางานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ส่ วนปั จจัยด้าน
บุคลากร ไม่แตกต่างกัน
ปนัดดา สุ นทรศารทูล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การที่พกั บ้านปายวิลเลจ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารที่ พ ัก บ้า นปายวิ ล เลจ อํา เภอปาย จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
ปั จจัยแต่ละด้านพบว่าปั จจัยทีม่ ีความสําคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุดได้แก่ ด้านบุคลากรและการบริ การ
และปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ส่วนปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและทําเล
ที่ต้ งั ปั จจัยด่านกายภาพของสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้านราคาที่พกั ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ปั จ จัย ด้า นผลิ ภ ัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงแรมอยู่ใ นระดับ มาก และพบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีอายุและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารที่ พ ัก บ้า นปายวิ ล เลจ แตกต่ า งกัน และ
นักท่อ งเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการโดยภาพรวม
แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านบุคลากรและปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การให้ความสําคัญไม่แตกต่าง
กัน
พิมพาพร งามศรี วิเศษ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาดบริ การที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารี เวิลด์ของนักท่องเที่ยว พบว่า
ลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์
ซาฟารี เวิล ด์แตกต่างกันในเกื อบทุกพฤติกรรม และพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการเดินทางมาสวนสัตว์ ด้านการส่ งเสริ ม
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การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารี เวิลด์ในเกือบทุกพฤติกรรม
อัครเดช เนตรสุวรรณ, วงศ์ธีรา สุวรรณิ น และบุญเรื อง ศรี เหรัญ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่มีผลต่อ การเลื อ กใช้บริ การประเภทที่พกั เพื่อ การท่อ งเที่ ย ว ในจังหวัดเพชรบู รณ์ พบว่าระดับ
ความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ในการเลือกประเภทที่พกั วนอุทยานและรี สอร์
ทเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการให้บริ การ มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านที่มี ค่าเฉลี่ ยตํ่าที่สุดที่มี ผลต่อ การเลื อ กประเภทที่ พ กั วน
อุทยานและรี สอร์ทเอกชน คือ ด้านราคา ซึ่ งมีค่าอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน และปั จจัยส่ วนบุคคลและ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การประเภทที่พกั เพือ่ การท่องเที่ยว
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ มี ผลต่อ การเลื อ กใช้บริ การประเภทที่พกั วนอุ ทยานและรี สอร์ ทเอกชน
โดยรวม ยกเว้น อาชีพพนักงานบริ ษทั ฯ เอกชน อาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิ จ
และอาชี พธุ รกิ จ และรายได้ 20,001-30,000 บาท ส่ งผลต่อ การเลื อ กใช้ บริ การประเภทที่ พ กั วน
อุทยานและรี สอร์ทเอกชน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประภาพร ยศไกร, ผศ.ดร.สุ ชนนี เมธิโยธิน (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริ การโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า เพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวจีน แตกต่างกันส่ งผลให้การเลือกใช้บริ การโรงแรมในเมื อ ง
พัทยาจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกันและ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาํ เนาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
แตกต่างกันส่ งผลให้การเลือกใช้บริ การโรงแรม ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน การเคย
หรื อไม่เคยมาเที่ยวพัทยา บุคคลที่มาด้วยรู ปแบบอาคาร โรงแรมที่ชื่นชอบลักษณะห้องพักที่พกั สิ่ ง
อํานวยความสะดวกในห้องพักที่ตอ้ งการแหล่งทราบขอ้มูลที่ พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่าง
กัน ส่ งผลใหการเลือกใช้บริ การโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน และช่วงเวลาที่มา
พัก ช่ วงเดื อ นที่มาเที่ยว พื้นที่ที่พกั ระยะเวลาพัก จํานวนผูเ้ ข้าพักต่อ ห้อ ง อุ ปกรณ์ ในห้อ งน้า ที่
ต้อ งการของนักท่อ งเที่ยวชาวจีนแตกต่างกัน ส่ งผลให้การเลือ กใช้บริ การโรงแรมใน เมื อ งพัทยา
จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลกับการเลือกใช้บริ การโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพบว่า ด้านส่งเสริ มการตลาดและด้าน กายภาพมี
ผลกับการเลื อ กใช้บริ การโรงแรม ของนักท่อ งเที่ยวชาวจีนในเมื อ งพัทยาจังหวัดชลบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 เชิงคุณภาพ พบวา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรมในเมืองพัทยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดคือด้านราคาและด้านกายภาพ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมา
ท่องเที่ยวในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากร จึงได้ทาํ การคัดเลือก
กลุ่ ม ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience หรื อ Accidental Sampling)
โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่ งผูว้ ิจยั มีรายละเอียดของแบบสอบถาม 3 ตอน ดังนี้ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 6 ข้อ คําถามมีลกั ษณะปลายปิ ดแบบหลายตัวเลือก 2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
27 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามชนิ ดมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 3 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ
วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในงานวิจยั ในครั้งนี้ ใช้สถิติสาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสามารถ
จําแนกออกได้เป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลวิเคราะห์สาํ หรับใช้เพือ่ การบรรยาย
คุ ณลักษณะของข้อ มู ล ที่ไ ด้รับจากผูต้ อบแบบสอบถามประกอบไปด้วย ค่าร้อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิ งอนุมาน ใช้สาํ หรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ประกอบไปด้วย Independent-Sample Ttest เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ One-Way ANOVA หรื อ F-Test
เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านอื่น ๆนอกจากเพศ และ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ ทดสอบความสัม พันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การที่พ กั ประเภทรี สอร์ ทของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
สมมุ ติฐานข้อ ที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่ งผลต่อ การตัด สิ น ใจ
เลื อ กใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ ท ของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่ งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี
สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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ตารางแสดงผลทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปร
(ค่าคงที่)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (X1)
ด้ านราคา (X2)
ด้ านช่องทางจัดจําหน่าย(X3)
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด(X4)
ด้ านบุคลากร(X5)
ด้ านลักษณะทางกายภาพ(X6)
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ(X7)
Model

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
2.730
0.254
0.128
0.063
0.193
0.050
0.191
0.067
0.190
0.054
-0.038
0.050
-0.116
0.065
-0.135
0.064
R
R Square

Sig.

t
10.765
2.025
3.826
0.001
3.528
-0.765
-1.788
-2.099
Adjusted R
Square
0.077

0.000
0.044*
0.000*
0.999
0.000*
0.445
0.048*
0.036*
Std. Error of
the Estimate
0.62232

1
0.305
0.093
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05
Y หมายถึง การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภท
รี สอร์ท ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Xx หมายถึง ตัวแปรอิสระต่าง ๆในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่
พักประเภทรี สอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีตวั แปรของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
ที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 5 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มีค่านัยสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ (X1) ด้าน
ราคา (X2) ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (X4) ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6) ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ (X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.128, 0.193, 0.190, -0.116 และ -0.135 ตามลําดับ
โดยสามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y = 2.730 + 0.128X1+ 0.193X2 + 0.190X4 - 0.116X6 - 0.135X7
จากผลการวิเคราะห์ แสดงว่าที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น
ๆ ให้ เ ป็ นค่ า คงที่ ตัว แปรผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา การส่ ง เสริ ม การตลาด ลัก ษณะทางกายภาพ และ
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กระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกที่พกั และใช้พยากรณ์การเลือกที่พกั ได้
โดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ์ 93%
สรุปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 20-29
ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,500 - 20,000 บาท และ
มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
2.ปั จจัย ด้ านส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อกใช้ บริ การที่ พั ก
ประเภท
รีสอร์ ท ของนักท่ องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภายเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านช่องทางจัด
จําหน่ ายมี ค่าเฉลี่ ย 3.71 ซึ่ งอยู่ในระดับมาก ด้านผลิ ตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ ย 3.66 ซึ่ งอยู่ระดับมาก ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.66 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก ด้านการส่งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ย 3.63 ซึ่งอยูใ่ นระดับ
มาก ด้านกระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย 3.60 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก และด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.54 ซึ่ง
อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ความหลากหลายของ
ประเภทห้องพักมีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือ สิ่ งอํานวยความสะดวกและความสะอาดในห้องพัก มี
ค่าเฉลี่ย 3.72 และ ความปลอดภัย เช่นมีกล้องวงจรปิ ด,มี รปภ. เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.66
ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของห้องพักมีค่าเฉลี่ย 3.55 รองลงมาคือ ราคาถูกเมือเปรี ยบเทียบกับรี สอร์ทใกล้เคียงมีค่าเฉลี่ย 3.54
และราคามาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 3.54
ปั จจัยด้านช่ อ งทางจัด จํา หน่ า ย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามสําคัญกับ ความ
สะดวกในการจองห้องพักมีค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมาคือ สามารถจองห้องพักผ่านเว็ปไซด์ได้มีค่าเฉลี่ย
3.71 และช่องทางการติดต่อหลากลาย มีค่าเฉลี่ย 3.70
ปั จ จัย ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ ความ
น่ าเชื่อถือใน Social Media มีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ โปรโมชัน่ พิเศษ เช่น ส่ วนลด,บริ การเสริ ม
เป็ นต้นมีค่าเฉลี่ย 3.62 และการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.61
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ปั จจัยด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามสําคัญ กับ การแต่งกายและ
บุคลิกภาพการแสดงออกของพนักงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือ การต้อนรับของ
พนักงานส่วนหน้ามีค่าเฉลี่ย 3.66 และการบริ การของพนักงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.61
ปั จจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับ มีร้านอาหารภายในรี สอร์ท มีค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือมีลานจอดรถที่สะดวกและ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.72 และรี สอร์ทอยูใ่ กล้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.70
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การจอง
และชําระเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ การบริ การด้านเอกสาร ใบเสร็จต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.65 และ
ความรวดเร็วในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 3.56
ปั จจัยด้านการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชบุรีผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ด้าน
การแนะนําหรื อบอกต่อให้กบั บุคคลอื่นมาใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมาคือด้านการกลับมาใช้
บริ การของรี สอร์ท มีค่าเฉลี่ย 3.45 และ ความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 3.43
การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั
ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่แตกต่างกัน สรุ ป
ได้ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้
เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
ที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การที่พกั
ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
สมมุติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านการสร้าง และการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้
บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อย่าง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
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ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและ ด้านบุคคลากรไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภท
รี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อภิปรายผลได้ดงั นี้
สมมุติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั
ประเภทรี สอร์ทในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่แตกต่างกัน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มี
ผลได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
การะเกด แก้วมรกต (2553 : ปั จจัยส่ วนประสมทางกาดตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่) ซึ่ งได้กล่าวว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกันปั จจัย
ส่วนประสมทางกาดตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
กระบี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพาพร งามศรี
วิเศษ (2555 : ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวน
สัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารี เวิลด์ของนักท่องเที่ยว) ซึ่ งได้กล่าวว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ
อาชีพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารี เวิล ด์
ของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลวรรณ นุชแสงพลี (2553 : ปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเดิ น ทางเข้า มาท่ อ งเที่ ย วในอํา เภอปาย จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย) ซึ่งได้กล่าวว่า เพศ และสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ให้ร ะดับ ความสําคัญต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในด้าน ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา การส่ ง เสริ ม
การตลาด แตกต่างกัน
สมมุ ติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การที่พกั ประเภทรี สอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผล
การวิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด
จําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริ การ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การที่พกั ประเภท รี สอร์ ท ของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่ งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรีโดยพบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศททางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น
ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายและด้านบุคลากร ที่มี ค่านัยสําคัญเกินค่าที่ยอมรับได้ที่ 0.05 มี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปนัดดา สุ นทรศารทูล (2554:ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั บ้านปายวิลเลจ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ที่พบว่า ประเภท
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ของนักท่องเทียว ได้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสําคัญต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การที่พกั บ้านปายวิลเลจ อําเภอปาย
จังหวัดแม่ ฮ่อ งสอนแตกต่างกัน ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจําหน่ าย ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม ส่วนปั จจัยด้านบุคลากร ไม่แตกต่าง
กัน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ความหลากหลาย
ของประเภทห้องพักเป็ นอันดับแรก ผูป้ ระกอบการจึงควรมีห้องพักหลากหลายรู ปแบบ เช่น ห้อง
ใหญ่สาํ หรับครอบครัว ห้องเตียงคู่ และห้องเตียงเดี่ ยว เป็ นต้น เพื่อให้ครอบคลุมรองรับทุก ความ
ต้องการของลูกค้า รองลงมาคือ สิ่ งอํานวยความสะดวกและความสะอาดในห้องพัก ผูป้ ระกอบการ
จะต้องดูแลความสะอาดของห้องพักให้สะอาดให้พร้อมบริ การลูกค้าอยูต่ ลอดเวลา และบํารุ งรักษา
ซ่ อ มแซมเฟอร์ นิเจอร์ อุ ปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องพักให้สะอาดและใช้งานได้ดีอย่าง
สมํ่าเสมอ และความปลอดภัย เช่ นมี กล้อ งวงจรปิ ด,มี รปภ. เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังต้อ งตรวจเช็ค
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และสามารถตรวบสอบย้อนหลังได้ในกรณี
ที่ลูกค้าเกิดปั ญหา ควรจัดสรรเรื่ อ งเวลาผลัดเปลี่ ยนของพนักงานรักษาความปลดภัยให้ดูแลครบ
ตลอด 24 ชัว่ โมง
ปัจจัยด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของห้องพักเป็ นอันดับแรก ผูป้ ระกอบการควรกําหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและงานบริ การ
ของที่พกั ให้ลูกค้ารู ้สึกคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาถูกเมื่อเปรี ยบเทียบกับรี สอร์ท
ใกล้เคียง ควรดูการกําหนดราคาของรี สอร์ทใกล้เคียงหรื อคู่แข่งว่าเป็ นอย่างไร แล้วตั้งราคาให้ต่าํ กว่า
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการขายห้องพักให้มากที่สุด
ปั จ จั ย ด้ า นส่ งเสริ ม การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ ความ
น่ าเชื่อถือใน Social Media ผูป้ ระกอบการจึงควรใส่ ใจการส่ งเสริ มการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
หรื อสื่อสังคมมากขึ้น เช่น มีการสนับสนุนลูกค้าที่เข้าพักจริ งให้ช่วยรี วิวห้องพักพักลงในสื่อโซเชียล
โดยอาจให้การตอบแทนเป็ นส่ วนลดค่าที่พกั เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าไปหาข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์คเกิด
ความเชื่อถือประกอบการตัดสิ นใจได้มากขึ้น เป็ นต้น รองลงมาคือ โปรโมชัน่ พิเศษ เช่น ส่ วนลด
,บริ การเสริ ม เป็ นต้น ควรคิดสร้างสรรคโปรโมชัน่ ใหม่ๆ มากระตุน้ ความสนใจของลูกค้าเช่น การ
ทําโปรโมชัน่ สําหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ 15 ห้องแถม ฟรี 1ห้อง เป็ นต้น
ปัจจัยด้ านการสร้ างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับ มีร้านอาหารภายในรี สอร์ท ผูป้ ระกอบการควรมีร้านอาหารภายในรี สอร์ท เพือ่ ความ
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สะดวกของลูกค้า และในร้านอาหารควรมีบริ การครอบคลุมหลากหลายไม่ใช่ขายอาหารเพียงอย่าง
เดียว เช่นมี กาแฟสด ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ขายควบคู่กนั ไปด้วย เป็ นต้น รองลงมา
คือมีลานจอดรถที่สะดวกและปลอดภัย ที่พกั ควรจัดพื้นที่สาํ หรับจอดรถที่เป็ นสัดส่ วน มีกล้องวงจร
ปิ ด และพนักงานรักษาความปลดภัย 24 ชั่วโมงเพื่อ ดู แลรถและทรัพย์สินมี ค่าของลู กค้าที่ม าใช้
บริ การให้ปลอดภัยที่สุด และรี สอร์ทอยูใ่ กล้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญต่าง ๆ หากที่พกั ไม่อยูใ่ กล้แหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญผูป้ ระกอบการควรมีกิจกรรมอื่นเพือ่ ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น มีสระว่ายนํ้า มี
สวนหย่อมหรื อลานกิจกรรมให้ลูกค้า เป็ นต้น
ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การจอง
และชําระเงิน ควรเพิ่มความสะดวกและหลากหลายในการชําระเงิน เช่นรับชําระด้วยบัตรเคดิตของ
ทุกธนาคาร เป็ นต้น รองลงมาคือ การบริ การด้านเอกสาร ใบเสร็จต่าง ๆ ควรมีการออกใบเสร็จรับเงิน
และใบกํากับภาษีที่ลูกค้าสามารถนําไปใช้เบิกกับองค์กรของตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วและ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ผูป้ ระกอบควรมีการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความชํานานและ
ปฏิบตั ิงานอย่างรวดเร็ ว และควรนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการให้บริ การเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดแบบเจาะลึกเพือ่ สร้างกลยุทธ์ที่แตกต่าง จาก
คู่แข่งขันในการท่องเที่ยวและการเลือกตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร่ วมกับกระบวนการในการดําเนินธุ รกิจ
ที่พกั หรื อ สถานประกอบการเกี่ ย วกับ ที่พกั เพื่อ ให้สามารถปรับ ปรุ งการให้บ ริ ก ารต่า ง ๆ และ
สามารถสรรหาบริ การใหม่ ๆ สร้างความแตกต่างในการให้บริ การเป็ นการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อไอศกรีมในร้ านสะดวกซื้ อ 7-11 ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
Marketing factors affecting the decision to buy ice cream in convenience store
7-11 of consumers in Pathum Thani Province.
อัครเดช โพธิ์อ่อน1 และ ดร.ปริ ญญ์ ศุกรี เขตร2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ได้แก่
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ การศึ ก ษา และรายได้ต่ อ เดื อ น ปั จ จัย ทาง
การตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดจําหน่ ายและปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุ ม ธานี โดยการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามกับผูอ้ าศัย ทํา งาน หรื อ ศึ ก ษา อยู่ใ นจัง หวัด
ปทุมธานี ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-test
One-way Anova (F-test) ทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ Scheffe และ Multiple Regression Analysis (MRA)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลโดยรวม ยกเว้น เพศ อาชีพ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดปทุมธานี ต่างกัน ที่ระดับนัยยสําคัญที่ 0.05 และปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อไอศครี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ยกเว้นด้านการจัดจําหน่ ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั และปั จจัยด้าน
ราคา เป็ นปั จจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด
คําสํ าคัญ : ปั จจัยทางการตลาด การตัดสินใจ ไอศกรี ม

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

This research has objectives in studying the marketing factor that affects purchasing
decision of ice cream in Convenience store 7-11, Pathum Thani Province. The researcher also study
the relationship between each factor such as: gender, age, status, education level, occupation and
salary. Marketing Factor such as: Product, Price, Place, Promotion and Decision Making. The data
have been collected from 400 people who stay in Phatum Thani Province by distributing the
questionnaires. The statistics percentage, mean, and standard deviation. The statistics for hypothesis
are t-test, One-way Anova (F-test), Scheffe and Multiple Regression Analysis (MRA).
The results show that overall personal factors except gender are impacting on the decision to buy
ice-cream in Convenience store 7-11, Pathum Thani Province. In addition,, overall marketing
factors except place no relationship with the decision to buy including price factor which is the most
important factor for the respondents.
Keyword : Marketing Factors, Decision, Icecream
บทนํา

การก้าวสู่ ยคุ ดิจิตอลได้มาพร้อมกับกระแสการดูแลสุ ขภาพ ที่รวมไปถึงเรื่ องอาหารการกิน
ไม่เว้นแม้แต่ของหวานอย่างไอศกรี มที่นยั ว่าให้ความอร่ อยชื่นใจมากกว่าประโยชน์ของร่ างกาย จึง
เป็ นที่มาของผูป้ ระกอบการที่ต่างคิดค้นสู ตรไอศกรี มผลไม้ ไอศกรี มสมุนไพรออกมาแข่งขันใน
ตลาด ยิง่ แข่ง ตลาดก็ยง่ิ โตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ซึ่ งได้ติดตามประเมินตลาดไอศกรี มในประเทศไทยมาโดยตลอด ได้
เผยแพร่ ผลการวิจยั วิเคราะห์ตลาดไอศกรี มไว้อย่างน่าสนใจว่า ทุกครั้งที่ฤดูร้อนมาเยือน ไอศกรี มจะ
เป็ นหนึ่ งในบรรดาสิ นค้ายอดฮิ ตที่มียอดจําหน่ ายสู ง ในช่ วงนี้ อันเป็ นสาเหตุให้มูลค่าของตลาด
ไอศกรี มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี และการแข่งขันในตลาดไอศกรี มจะมีความเข้มข้นมากขึ้น
เนื่องจากบรรดาผูป้ ระกอบการในธุรกิจนี้ต่างปรับกลยุทธ์เพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ไม่วา่ จะเป็ นการ
สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า และการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า
ปั จจุบนั จํานวนผูป้ ระกอบการเริ่ มมีจาํ นวนมากขึ้น โดยจะสังเกตได้จากมีไอศกรี มยีห่ อ้ ที่มี
ชื่อเสียงหลายยีห่ อ้ เข้ามาเปิ ดสาขาในประเทศไทย ขณะที่ผปู ้ ระกอบการคนไทยเราก็ไม่นอ้ ยหน้า ได้
เปิ ดสาขาจําหน่ ายไอศกรี มโฮมเมดมากขึ้น โดยกลยุทธ์สาํ คัญของผูป้ ระกอบการไอศกรี มในกลุ่มพ
รี เมียมเน้นการขยายสาขา โดยเฉพาะการเปิ ดสาขาในทําเลที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย
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ประกอบกับผูป้ ระกอบการไอศกรี มพรี เมียม เริ่ มเพิม่ การลงทุนเพือ่ การพัฒนาการผลิต และ
การตลาด รวมทั้งขยายช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ โดยเฉพาะสถานีบริ การนํ้ามัน ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การ
สร้างพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ รวมถึ งการรุ กตลาดซื้ อ กลับบ้านหรื อ ตลาดเทคโฮม (Take home) เป็ น
ช่องว่างทางการตลาด ที่ยงั ไม่มีผนู ้ าํ ตลาดที่ชดั เจนในช่องทางจําหน่ายนี้ และยังเป็ นการรุ กเข้าไปกิน
ส่วนแบ่งการตลาดของไอศกรี มระดับกลางบางส่วนด้วย
ไอศกรี มระดับล่าง มีมูลค่าการขยายตัวไม่มากนัก เนื่ องจากผูป้ ระกอบการไอศกรี มตลาด
ระดับกลางรุ กคืบเข้าแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาดมากขึ้น ในขณะที่ตลาดไอศกรี มระดับล่างยังไม่ มี ผูน้ ํา
ตลาดที่ชดั เจนผูป้ ระกอบการในตลาดนี้ ส่วนใหญ่เป็ นไอศกรี มที่ไม่มียหี่ อ้ และการทําตลาดจะเป็ นที่
รู ้จกั เฉพาะในท้องถิ่น
ประกอบกับประเทศในแถบเพือ่ นบ้านของเรายังมีความต้องการบริ โภคไอศกรี มเพิม่ ขึ้น ซึ่ง
เท่ากับว่ามี ตลาดรองรับอยู่แล้ว ทําให้มีนักลงทุนต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิ ต
ไอศกรี มในประเทศไทย และใช้ไทยเป็ นฐานในการผลิตส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ด้วยนัน่ เอง
(พีเพิลมีเดียบุค๊ , 2558,พ็อกเก็ตบุค๊ ไอศกรี มโฮมเมด หวานชื่นฉํ่า รวยชื่นใจ)
7-Eleven เซเว่น อี เลฟเว่น หรื อ 7-11 เป็ นชื่ อ กิ จการระบบแฟรนไชส์ ที่เป็ นลิ ขสิ ทธิ ของ
บริ ษทั เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นร้านสะดวกซื้ อที่เปิ ดให้บริ การ 24
ชัว่ โมง และได้มีบริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ในเครื อ เจริ ญโภคภัณฑ์ ได้ลงนามสัญญา
ซื้ อสิ ทธิการประกอบกิจการ มาเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 จํานวนสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น 9,252
สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นกลุ่ม Foods 71.2% และ กลุ่ม Non Foods 28.8% จํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริ การ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,259 คนต่อวันต่อสาขา เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 1 ของ 2559 อยูท่ ี่ 1,217 คนต่อวันต่อ
สาขา หรื อคิดเป็ นยอดรวมลูกค้าใช้บริ การเซเว่น อีเลฟเว่นทัว่ ประเทศ ไม่ต่าํ กว่า 11 ล้านคนต่อวัน
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านไอศครี ม มีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อใช้ประกอบแนวทางการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน
และระดับการศึกษาที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ไอศกรี ม ในร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
สมมุติฐานของการศึกษา
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
ต่อเดือนและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
2. ปั จจัยทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีม
ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในเขตปทุมธานี ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนื้อหา การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชี พ รายได้ต่อ เดื อ น ระดับการศึกษาและปั จ จัย ทางการตลาดที่มี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการขาย
ขอบเขตด้ านประชากร ในที่น้ ี คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูท้ ี่พกั อาศัย ทํางาน
หรื อ ศึกษา อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลา ระยะที่ใช้ในการศึกษาเริ่ ม ตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึ ง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลการตัดสิ นใจเลือกซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ
7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุม ธานี ” ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวแปรอิ สระ และตัวแปรตาม เพื่อ เป็ น
เครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบโดยสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจยั (Conceptual framework) ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

48

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. สถานภาพสมรส
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้ าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี

ปั จ จั ย ด้ านการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจ
1. ด้านราคา
2. ด้านผลิตถัณฑ์
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ภาพที่ 1.1

กรอบแนวความคิด

นิยามคําศัพท์ ที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาํ หนดคํานิ ยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้เป็ นที่เข้าใจได้
ถูกต้องตรงกันดังนี้
1. ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ เพือ่ สนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็ นความเกี่ยวข้องของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
1.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นาํ เสนอกับทางผูบ้ ริ โภค เพือ่ ทําให้เกิดการสนใจในสินค้า และ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
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1.2 ราคา หมายถึง คุณค่าในรู ปตัวเงินที่ผูบ้ ริ โภคนํามาแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะถูก
จ่ายออกมาเป็ นจํานวนเงิน
1.3 ช่ องทางการจั ด จํ า หน่ าย หมายถึ ง สถานที่ ใ นการจัด จํา หน่ า ยไอศกรี ม ให้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมาย
1.4 การส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริ มการขายเพือ่ กระตุน้ การซื้อผลิตภัณฑ์
2. การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการภายใต้ภาวะการประเมินทาง
จิตใจและแสดงออกมาในรู ปแบบของพฤติกรรมในเรื่ องนั้น
3. พฤติกรรม หมายถึ ง กระบวนการการตัดสิ นใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคอนาคตที่
ก่อให้เกิดการซื้อและบริ โภคไอศกรี ม
4. ไอศกรี ม หมายถึง เป็ นของหวานที่มีลกั ษณะ ที่แช่แข็ง โดยการผสมส่ วนต่างๆ ที่ทาํ ให้
เกิ ดรสชาติ แล้วมี การปั่ นให้เข้ากัน ก่ อ นที่จะทําการฆ่ าเชื้ อ แล้วนําไปแช่ เย็นทําการลดอุ ณหภูมิ
ก่อนที่จะนํามารับประทานได้
5. ร้ านสะดวกซื้ อ 7-11 หมายถึง เป็ นชื่อกิจการระบบแฟรนไชส์ ซึ่ งเป็ นร้านสะดวกซื้ อ ที่
เปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ในการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11
ของผูบ้ ริ โภคใน จังหวัดปทุมธานี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดงั นี้คือ
1. ทราบปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในการตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี เพือ่ นํามาใช้ประโยชน์วางแผนเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2. ทราบปั จจัยทางการตลาดที่มีผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด ปทุม ธานี เพื่อ นํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนทางด้า น
การตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
3. ทราบปั จจัยทางการตลาดเพื่อ กําหนดนโยบายด้านการขายและการตลาด รวมถึ งการ
พัฒนาเพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสร้างเป็ นกลยุทธ์ของ
องค์กรในการให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) คื อ องค์ป ระกอบที่ สํา คัญ ในการดํา เนิ น งาน
การตลาด เป็ นปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337)

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

49

Journal of Business Research and
Administration

ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจําหน่ าย (Place) การกําหนดราคา
(Price) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เราสามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสําคัญเท่าเทียมกัน
แต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นนํ้าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบ้ ริ โภค
1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ปั จ จัย แรกที่ จ ะแสดงว่ากิ จ การพร้ อ มจะทํา ธุ ร กิ จ ได้ กิ จ การนั้น
จะต้องมีสิ่งทีจ่ ะเสนอขาย อาจเป็ นสินค้าทีม่ ีตวั ตน บริ การ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความต้อง
การได้ การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรู ปของผลิต ภัณฑ์
เบ็ดเสร็ จ (Total Product) ซึ่ งหมายถึง ตัวสิ นค้า บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผบู ้ ริ โภค
ได้รับจากการซื้อสินค้านั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุ งสินค้าหรื อบริ การที่ผลิตขึ้นมาให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้ บริ โภคและ
สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญในการศึกษาเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้อ งศึกษาปั ญหา
ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรื อ สายผลิตภัณฑ์ การเพิ่มหรื อลดชนิดของสิ นค้าใน
สายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องคุณภาพประสิ ทธิภาพ สี ขนาด รู ปทรง การให้บริ การ
ประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจําหน่ายตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม ใด วงจรผลิ ตภัณฑ์ของสิ นค้ามี ระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ล ะช่ วง เวลาของวงจร
ผลิตภัณฑ์น้ นั นักบริ หารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่อต้องการที่จะสร้าง
ความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดได้อย่างไร
2) การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผผู ้ ลิตผลิตขึ้นมาได้น้ นั ถึงแม้ว่าจะมี
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ทราบแหล่ งซื้ อและไม่สามารถจะจัดหามาได้เมื่อเกิ ดความ
ต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่ สามารถตอบสนองความต้อ งการผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น นักการ
ตลาดจึงจําเป็ นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสิ นค้า การจัดจําหน่ ายเป็ น
เรื่ องที่ซบั ซ้อน แต่ก็เป็ นสิ่งจําเป็ นที่ตอ้ งศึกษา
การจัด จํา หน่ า ยแบ่ ง กิ จ กรรมออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ช่ อ งทางจํา หน่ า ยสิ น ค้า ( Channel of
Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจําหน่ายว่าจะใช้วธิ ีการขายสินค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยตรง หรื อการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้า
ส่ง (Wholesalers ) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีก
ส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมการจัดจําหน่ ายสิ นค้า คือ การแจกจ่ายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) การ
กระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตวั ผูบ้ ริ โภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ ง Transportation) ที่เหมาะสมในการช่ วย
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แจกจ่ายสินค้า สื่อการขนส่งได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรื อ และทางท่อ
ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องคํานึ งว่าจะเลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด โดยเสี ยค่าใช้จ่ายตํ่าและสินค้า
นั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งในการแจกจ่ายตัวสิ นค้า คือ ขั้นตอนของ
การจัดเก็บรักษาสินค้า (Storage) เพือ่ รอการจําหน่ายให้ทนั เวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
3) การกําหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ ึนมา รวมทั้งหาช่องทางการ
จัดจําหน่ ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสิ นค้าได้แล้ว สิ่ งสําคัญที่ธุรกิจจะต้องดําเนิ นการต่อไป คือ การ
กําหนดราคาที่เหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปเสนอขายก่อนที่จะกําหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้อง
มีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพือ่ ต้องการกําไร หรื อเพือ่ ขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรื อเพือ่
เป้ าหมายอย่างอื่น อีกทั้งต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทําให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้า
หมายและสูก้ บั คู่แข่งขันได้ในการแข่งขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็ นเครื่ องมือที่คู่แข่งขันนํามาใช้ได้
ผลรวดเร็ วกว่าปั จจัยอื่นๆ เช่น การลดราคา หรื ออาจตั้งราคาสิ นค้าให้สูงสําหรับสิ นค้าที่มีลกั ษณะ
พิเศษในตัวของมันเอง เพือ่ แสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริ มการตั้งราคา การตั้ง
ราคาสินค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่อหรื อนโยบายการให้ส่วนลดเงินสดส่ วนลดการค้า หรื อส่ วน
ลดปริ ม าณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุ รกิจจะต้องคํานึ งถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อ
ราคาด้วย ราคามู ล ค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู ้
กําหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้องคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1) คุณค่าที่รับรู ้ ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สูงกว่าราคานั้น ผลิตภัณฑ์น้ นั
3.2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.3) การแข่งขัน
3.4) ปั จจัยอื่นๆ
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่ อสารไป
ยังตลาดเป้าหมาย การส่งเสริ มการตลาดเป็ นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขาย
วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาด เพือ่ บอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ าย
ในตลาดพยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้อและเพือ่ เตือนความทรงจํากับตัวผูบ้ ริ โภค
การส่ งเสริ ม การตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อสื่ อ สาร (Communication
Process) เพือ่ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ง การส่งเสริ มการตลาดมีเครื่ องมือสําคัญที่จะ
ใช้อยู่ 4 ชนิดด้วยกัน ที่เรี ยกว่าส่วนผสมของการส่งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่
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4.1) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายสินค้าแบบเผชิญหน้ากัน
(Face-to-Face) พนัก งานขายต้อ งเข้า พบปะกับ ผู ้ซ้ื อ โดยตรงเพื่อ เสนอขายสิ น ค้า การส่ ง เสริ ม
การตลาดโดยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง
4.2) การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรู ปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริ มการตลาด
โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการนําเสนอหรื อช่วยในการขาย แต่เป็ นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) สื่อโฆษณาเหล่านี้จะ
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มใหญ่ เหมาะสําหรับสินค้าที่ตอ้ งการกระจายตลาดกว้าง
4.3) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทาํ หน้าที่ช่วยพนักงานขาย
และการโฆษณาในการขายสินค้า การส่งเสริ มการขายเป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการ
ในตัวสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายจัดทําในรู ปของการแสดงสิ นค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง
ของแถม การใช้แสตมป์ เพือ่ แลกสินค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่าง ๆ ฯลฯ
4.4) การเผยแพร่ และประชาสัม พันธ์ (Publicity and Public Relation) ในปั จจุบนั ธุร กิ จมัก
สนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจได้ใช้เงินจํานวนมากเพื่อสร้างชื่อ เสี ยงและภาพพจน์ของกิ จการ
ปั จจุบนั องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่การแสวงหากําไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว ต้อง
เน้น ที่ ว ตั ถุ ป ระสงค์ของการให้บริ การแก่ สัง คมด้ว ย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดของ
องค์การธุรกิจจะขึ้นอยูก่ บั การยอมรับของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อต้านหรื อมี
ความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนมากจนไม่คาํ นึงถึงสังคม หรื อผูบ้ ริ โภค เช่น
การผลิตสินค้า แล้วปล่อยนํ้าเสียลงแม่น้ าํ หรื อทําให้อากาศเป็ นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดย
มิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีขององค์การธุรกิจ
ตัวอย่างของ บริ ษทั บุญรอดบริ เวอรี่ จํากัด เป็ นกิจการขายเบียร์ ซึ่ งมีส่วนในการเสนอสิ่งที่
เป็ นพิษภัยต่อประชาชน จึงพยายามทําป้ ายโฆษณาเพื่อเสริ มสร้างภาพพจน์ ด้วยการเสนอเรื่ องการ
อนุรักษ์ธรรมชาติอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย เป็ นการชดเชย เบี่ยงเบนความรู ้สึกต่อต้านของสังคม หาก
กลุ่มผูบ้ ริ โภคไม่พอใจและไม่ตอ้ งการซื้อสิ นค้าและบริ การของผูผ้ ลิต ย่อมเป็ นสาเหตุที่จะจํากัดการ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจได้
4.5) กระบวนการ (Process) เป็ นการสร้ า งสรรค์แ ละการส่ ง มอบส่ ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเป็ นอย่างดี กลยุทธ์ที่สาํ คัญสําหรับการบริ การ คือ เวลา
และประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก าร ดัง นั้ น กระบวนการบริ ก ารที่ ดี จึ ง ควรมี ค วามรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพในกาส่งมอบรวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบตั ิการ เพือ่ ที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน
ทํางานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกันและงานที่ได้ตอ้ งดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
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ทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจ (Decision) หมายถึ ง การเลื อ กที่จะกระทําการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยเฉพาะจาก
บรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ (C. Glenn Walters, 1987, น.69 อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2550, น.49)
การตัดสิ นใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบตั ิหลายๆ อย่างที่มีอยู่
(ยุดา รักไทย และธนิ กานต์ มาฆะศิรานนท์. 2542 , น. 9 อ้างถึงใน สุ ทามาศ จันทรถาวร, 2556, น.
623)
การตัดสิ นใจ คือ กระบวนการคัดเลื อ กแนวทางปฏิบตั ิจากทางเลื อกต่างๆ เพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่งจัดเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปั ญหา (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล, 2546
หน้า 7 อ้างถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร. 2556, น.623)
จากความหมายดัง กล่ าวข้างต้นสรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ คื อ กระบวนการในการเลื อ ก
ทางเลือกทางใดทางหนึ่งเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตอ้ งการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริ การ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
1) การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการหรื อ ปั ญ หา (Problem/Need Recognition) ในขั้น ตอนแรก
ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อการบริ การ ซึ่ งความต้องการหรื อ
ปั ญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจําเป็ น (Needs) ซึ่งเกิดจาก
(1) สิ่งกระตุน้ ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู ้สึกหิวข้าว กระหายนํ้า เป็ นต้น
(2) สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ ของส่ วนประสม ทาง
การตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู ้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาดจึงเกิดความรู ้สึกอยากซื้อ อยากได้ เห็นเพือ่ นมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็ นต้น
2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคทราบถึ งความต้องการในสิ นค้า
หรื อบริ การแล้ว ลําดับขั้นต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทําการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ น ใจ
โดยแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค แบ่งเป็ น
(1) แหล่ ง บุ ค คล (Personal Sources) เช่ น การสอบถามจากเพื่อ น ครอบครั ว คนรู ้ จ ักที่มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ
(2) แหล่ งทางการค้า (Commercial Sources) เช่ น การหาข้อ มู ล จากโฆษณาตาม สื่ อ ต่างๆ
พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภณั ฑ์
(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของสิ นค้าหรื อ
บริ การจากสื่อมวลชน หรื อองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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(4) แหล่ ง ประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิ ด จากการประสบการณ์ ส่ ว นตัว ของ
ผูบ้ ริ โภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆมาก่อน
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ใน
ขั้นต่อ ไปผูบ้ ริ โภคก็จะทําการประเมิ นทางเลื อ ก โดยในการประเมิ นทางเลื อ กนั้น ผูบ้ ริ โภคต้อ ง
กําหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่ น ยี่ห้อ ราคา รู ปแบบ บริ การหลังการขาย
ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้น
4) การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) หลัง จากที่ ไ ด้ท าํ การประเมิ น ทางเลื อ กแล้ ว
ผูบ้ ริ โภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ตรายีห่ อ้ ที่ซ้ือ (Brand Decision)
(2) ร้านค้าที่ซ้ือ (Vendor Decision)
(3) ปริ มาณที่ซ้ือ (Quantity Decision)
(4) เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision)
(5) วิธีการในการชําระเงิน (Payment-method Decision)
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาํ การตัดสิ นใจ
ซื้อสินค้าหรื อบริ การไปแล้วนั้นนักการตลาดจะต้องทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ
ซึ่ งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทําการเปรี ยบเทียบสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง กับสิ่ งที่คาดหวัง ถ้า
คุณค่าของสินค้าหรื อบริ การที่ได้รับจริ งตรงกับที่คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะ
เกิดความพึงพอใจในสินค้าหรื อบริ การนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อ
ซํ้า หรื อบอกต่อเป็ นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริ งตํ่ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ลูกค้าก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันและมีการ
บอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ด้วยเหตุน้ ี นักการตลาดจึงต้องทําการตรวจสอบความพึงพอใจของ
ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้ อ สิ นค้าหรื อบริ การไปแล้ว โดยอาจจะทําผ่านการใช้แบบสํารวจความพึง
พอใจ หรื อจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า (Call Center) เป็ นต้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศิริพร เพชรโพธิ์ศรี และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “การตัดสิ นใจซื้อ
ไอศครี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ความแตกต่ า งกัน ของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ไอศครี ม ไขมัน ตํ่า และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลโดยรวม ยกเว้น
เพศ อาชีพ สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจ ซื้อไอศครี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครต่า งกัน ปั จ จัย ทางการตลาดโดยรวม ยกเว้น ราคา ไม่ มี ความสัม พัน ธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อไอศครี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของสินค้า
ด้านความภักดีต่อสิ นค้า และความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อไอศครี มไขมันตํ่า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรอิสระอื่นๆ มากที่สุด
นายพิสิฏฐ หงษ์ทองกิจเสรี (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มพรี เมี ยม
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภค 2) พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มพรี เมียมของผูบ้ ริ โภค 3) ปั จจัยด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคไอศกรี มพรี เมียม และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้าน
สังคมและเศรษฐกิ จ กับพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มพรี เมี ยมของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ การบริ โภคไอศกรี ม พรี เมี ยมในระดับมาก ได้แก่ รสชาติไ อศกรี ม
รู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ตรายี่ห้อ ราคา ความสะดวกในการซื้ อ การให้บ ริ ก ารของพนัก งาน และ
บรรยากาศภายในร้าน ส่ วนปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคไอศกรี มพรี เมียมใน
ระดับปานกลางมี เพียงปั จจัยเดียว คือ ด้านการส่งเสริ มการขาย
วิยดา สุขกําเนิด (2548) ได้ศกึ ษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรี มพรี เมี่ ยมใน
ร้ า นค้า ในสถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน ในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครราชสี ม า” การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลื อกซื้ อไอศกรี ม พรี เมี่ยมและปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อไอศกรี มพรี เมี่ยมในสถานีบริ การนํ้ามันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาปรากฎดังนี้ ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าปั จจัยโดยรวม 3 ด้าน คือ ด้านผลิคภัณฑ์ ด้านราคา
และการส่งเสริ มการตลาด มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรี มพรี เมี่ยมจากร้านในสถานี
บริ การนํ้ามันอยูใ่ นระดับมาก และ ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ และ รายได้ ต่างกัน เห็นว่า ปั จจัยโดยรวมเป็ น
รายด้าน 3 ด้าน ที่มีความสําคัญต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ไอศกรี มพรี เมี่ ยมจากร้านค้าในสถานี บริ การ
นํ้ามันไม่แตกต่างกัน แต่อายุที่ต่างกัน มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อไอศกรี มพรี เมี่ยมจาก
ร้านค้าในสถานีบริ การนํ้ามันแต่กต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผูท้ ี่มีภูมิลาํ เนา ทํางาน หรื อ ศึกษา อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี
เนื่ อ งจากประชากรมี ขนาดใหญ่และไม่ ท ราบจํา นวนประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่า
ความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า
74)
กลุ่มตัวอย่างใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อ ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อ ยละ โดยมี
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์
ตามที่เงื่อนไขกําหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 385 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ ิจยั
มีข้นั ตอนในการสร้างแบบสอบถามดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 จัดหาองค์ประกอบที่ตอ้ งการศึกษา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหัวข้อ วิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั และนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรหลักที่ใช้ในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 จัดร่ างแบบสอบถามทั้งนี้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
มีรายละเอียด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ต อบแบบสอบถามผู ้วิ จ ัย ได้จ ัด ทํา เป็ น
แบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ด แบบเลื อ กตอบ (Multiple Choice) ใช้เลื อ กตอบข้อ ใดข้อหนึ่ ง
จํานวน 6 ข้อ เพื่อ สํารวจสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้าน
สะดวกซื้ อ 7-11 ที่เป็ นคําถามมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีการประเมินค่า แบบลิ
เคิร์ท (Liker’s Scale) ประกอบด้วยปั จจัยทางการตลาด ในทั้ง 4 ด้าน รวม 17 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่เป็ นคําถามมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Liker’s Scale) รวม 4 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการเลือกซื้ อไอศกรี ม โดยเป็ นลักษณะคําถามเปิ ดเพื่อ ให้ผูต้ อบ
สามารถสอบถามเขียนถึงปั ญหาและเสนอแนะว่าควรจะปรับอย่างไร
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ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาและเสนอแนะเพิม่ เติม
ขั้นตอนที่ 5 แก้ไข ปรับปรุ ง และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทําการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ เพือ่ ตรวจสอบว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
มากน้อยเพียงใด โดยต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามมากกว่า 0.7 ขึ้น
ไป (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2554:449) แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ และสามารถนําไปใช้เป็ น
เครื่ องมือวิจยั สําหรับเก็บข้อมูลได้
จากการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามพบว่าแบบสอบถามส่วนปั จจัย
ทางการตลาด 4Ps และด้านการตัดสินใจ จํานวน 21 ข้อ มี่ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83
ตารางการทดสอบค่าความเชื่ อมั่น ค่าสั มประสิ ทธ์ อัลฟ่ าของแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด
ตัวแปร
Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบ
ด้านผลิตภัณฑ์
0.83
ผ่าน
ด้านราคา
0.87
ผ่าน
ด้านการจัดจําหน่าย
0.82
ผ่าน
ด้านส่งเสริ มการตลาด
0.79
ผ่าน
ด้านการตัดสินใจ
0.85
ผ่าน
รวม
0.83
ผ่าน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื่ อ ทําการสร้างเครื่ องมือวิจยั โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ตามวิธีการที่
กล่าวในข้อ 2 ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั จัดการนําแบบสอบถามแจกให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่พกั อาศัย ทํางาน
หรื อศึกษา อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองซึ่ งได้แบบสอบถามกลับคืน
มาครบ 400 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 100
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิ ติ ต่ อ ไปโดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสถิ ติ สํา เร็ จ รู ป เพื่อ วิจ ัย ทาง
สังคมศาสตร์ แล้วใช้เครื่ องมือทางสถิติมาวิเคราะห์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพือ่
หาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติ Independent
Sample T-Test, One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 15-20
ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อ สู งกว่าปริ ญญาตรี อาชีพนักเรี ยน โดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท
2. ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัด ปทุมธานี
จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคา เป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.65 ด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 และ ด้านการจัดจําหน่ าย โดยเฉลี่ย
3.62 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
2.1 ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญ รสชาติ ข อง
ไอศกรี ม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66 สี สัน รู ปลักษณ์ของไอศกรี ม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.63 และ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 ตามลําดับ
2.2 ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ความคุ ม้ ค่าของ
ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพสิ นค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ความคุม้ ค่าของราคาเมื่อ
เทียบระหว่างไอศกรี มแต่ละยีห่ ้อเช่น วอลล์, เนสเล่ท,์ กูลิโกะ,เอเต้ และอื่นๆ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.78 ความคุม้ ค่าของราคาเมื่อเทียบกับปริ มาณไอศกรี ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76
และ ความคุม้ ค่าของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.73 ตามลําดับ
2.3 ปั จจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การ
มีสินค้าให้เลือกซื้อเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 ตําแหน่งการวางสินค้าภายใน
ตูไ้ อศกรี มของแต่ละยี่ห้อ โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.74 ความเด่ นชัดของไอศกรี ม
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ภายในตูส้ ิ นค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 3.57 และการจัดเรี ยงสิ นค้าภายในตูไ้ อศกรี ม ที่ทาํ ให้
ท่านหยิบสินค้าได้สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามลําดับ
2.4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสํา คัญกับ
การจัด โปรโมชั่นพิเ ศษ ประจํา เดื อ น (ลด,แลก,แจก,แถม) และการโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อ สิ่ งพิม พ์ โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.71 การโฆณาผ่านการจัด Event ต่างๆ
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 และการโฆษณาผ่าน Social media โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 ตามลําดับ
3. สรุ ป ผลวิเ คราะห์ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ไอศกรี มในร้ านสะดวกซื้ อ 7-11 ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ที่เป็ นตัวแปรตาม
โดยเมื่ อ จํา แนกตามปั จ จัย ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ไอศกรี ม ในร้ า นสะดวกซื้ อ 7-11 ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัด ปทุมธานี ทางด้านการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี ม พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.66 เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ ได้แก่ การซื้ อ ไอศกรี ม เพราะเชื่ อ มั่น ใน
วัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ย 3.66 การซื้อไอศกรี มที่มีราคาตรงความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.80 การซื้อไอศกรี มที่
มีการโฆษณาจากสื่ อต่างๆ ให้ท่านได้รู้จกั มีค่าเฉลี่ย 3.54 และ การซื้ อไอศกรี มเพียงแต่ยหี่ ้อที่ท่าน
รู ้จกั มีค่าเฉลี่ย 3.64
สรุปผลการวิจัย
จากสมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มใน
ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน สรุ ปได้ผลการทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้
เพศ อาชี พ สถานภาพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้ อไอศกรี ม
ในร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
อายุ และรายได้ ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 711 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้งั ไว้
จากสมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ ดังนี้
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Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients

ตัวแปร
(ค่าคงที่)
ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑋𝑋1 )
ด้านราคา (𝑋𝑋2 )
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (𝑋𝑋3 )
ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด
(𝑋𝑋4 )

Standardized
Coefficients
Beta

60

t

Sig.
0.000
0.002*
0.000*
0.075

B

Std. Error

1.137
0.148
0.243
0.079

0.160
0.048
0.034
0.044

0.167
0.332
0.096

7.103
3.102
7.250
1.783

0.219

0.031

0.292

7.028 0.000*

* ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

Model
1

R

0.648𝑎𝑎

R Square
0.420

Adjusted R Square
0.414

Std. Error of the Estimate
0.40820

Xx หมายถึง ตัวแปรอิสระต่างๆ ในด้านปั จจัยทางการตลาด
Y หมายถึ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ ไอศกรี มในร้ านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โ ภคในจังหวัด
ปทุมธานี
1.ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเท่ากับ 0.002
ซึ่งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
2.ปั จจัยด้านราคามีมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าเท่ากับ0.075 ซึ่ ง
มากกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
3.ปั จจัยด้านการจัดจําหน่ ายไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวก
ซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุม ธานี อย่างมี ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมี ค่า
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงยอมสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
4.ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดความสัมพันธ์กบั ตัดสินใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้อ
7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าเท่ากับ
0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้งั ไว้
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อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 711 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มใน
ร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผล ได้แก่
อายุ และ รายได้ต่อเดือน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริพร เพชร
โพธิ์ศรี และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2553 : การตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร) พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ และ รายได้ต่อเดือน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อไอศครี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิสิฎฐ หงส์ทองกิจเสรี (2550 : พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มพ
รี เมียมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร) พบว่า อายุ และ รายได้เฉลี่ย มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลใน
การบริ โภคไอศกรี มพรี เมียมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิยดา สุขกําเนิด (2548 : ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้ อ
ไอศกรี มพรี เมี่ยมในร้านค้าในสถานี บริ การนํ้ามัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา) พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่รายได้แตกต่างกัน เห็นว่าปั จจัยโดยรวมและเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ที่มีความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรี มพรี เมี่ยมจากร้านค้าในสถานีบริ การนํ้ามันทุกรายการไม่แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรี มในร้านสะดวก
ซื้อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด ปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
และการส่ งเสริ มการตลาด กับการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มในร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้น
ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ที่มีค่านัยสําคัญเกิ นค่าที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ซึ่ งมี ความสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ว่าที่ร้อ ยตรี ธนาวุฒิ โรจนรุ่ งทวี (2548 : ปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อ การบริ โภคไอศกรี ม
ระดับกลาง ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร) พบว่า สิ่งสําคัญที่สุดที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญใน
การซื้ อสิ นค้า คือ รสชาติสินค้านั้นๆ และผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อ สิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อมากที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั วิรัตน์ ศรี รัชตระกูล (2549 : พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มในร้านไอศกรี ม
ของผุบ้ ริ โภคในอําเภอเมื อ ง จังหวัดเชี ย งใหม่ ) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี ม ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา และ การจัดจําหน่ าย ซึ่ งสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชธิดา พิมพ์จนั ทร์ และ นภนนท์ หอมสุด (2550 : ปั จจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดบริ การที่มีความสัม พันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มจากร้าน Kane mochi ในเขต
กรุ งเทพมหานคร) ซึ่ งได้กล่าวไว้ว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทุกปั จจัย มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มจากร้าน Kane Mochi ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดในด้าน
ราคา เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการจัด
จําหน่าย ตามลําดับ ผูว้ จิ ยั จึงขอสรุ ปข้อเสนอแนะ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลให้กบั ผูป้ ระกอบการไอศกรี มใน
ร้านสะดวกซื้ อ 7-11 สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับรสชาติของไอศกรี มที่มีให้เลือก
หลากหลาย ดังนั้น ควรมีรสชาติใหม่ ๆ ที่จะนําเสนอกับผูบ้ ริ โภค และหาทางปรับปรุ งผลิตภัณฑ์โดย
เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มีความแตกต่างเหนือไอศกรี มยีห่ ้ออื่น เช่นอาจมีการเพิ่มถัว่ หรื อผลไม้ต่าง
ๆ ลงไปในไอศกรี ม เพื่อให้การทานไอศกรี มมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และสื่ อสารให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงคุณภาพของตราสินค้าให้มากขึ้น
2. ด้ านราคา เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ จึงควรรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่สูงมาก
นักจนเกิ นไป เนื่ อ งจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาจะส่ ง ผลกระทบต่อ ตัว สิ น ค้า เอง และ ธุ รกิ จ
โดยตรง
3. ด้ านการจัดจําหน่ าย ผูผ้ ลิตควรให้ความสําคัญกับจํานวนสินค้าที่มีเพียงพอต่อการขาย ที่
ให้ลูกค้ามาเลือกได้อย่างสบายใจ และไม่เสียโอกาสในการขาย
4. ด้ านส่ งเสริ มการตลาด ทุกยีห่ ้อควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มากขึ้นทั้งทางทีวแี ละ
ป้ายโฆษณา อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดในลักษณะการมีของแถมและลดราคาสินค้าให้มาก
ขึ้น เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติดา้ นการส่งเสริ มการตลาด
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเรื่ องปั จจัยทางด้านการตลาดเพื่อ สร้างกลยุทธ์ที่แตกต่าง จากคู่แข่งขัน และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
2. ควรทําการศึกษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค เพือ่ ให้
ทราบว่าปั จจัยในด้านความเจริ ญมีผลต่อการวางแผนทางธุรกิจ
3. ควรทําการศึกษาจุ ดบกพร่ อ งและจุด แข็งของไอศกรี ม แต่ล ะยี่ห้อ เพื่อ ให้ไ ด้ข ้อ มู ล ที่
สามารถนํามาสร้างตราสินค้าที่แข็งแรงได้
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
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ปัจจัยจูงใจในการทํางานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความผูกพันขององค์ กรของพนักงาน
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
MOTIVATION FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE ENGAGEMENT
OF FUJI XEROX (THAILAND) CO., LTD.
เพ็ญพรรณ พิกุลทอง1 และ ดร. พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกลู 2

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

Abstract

This research aimed to investigate levels of motivation factors and employee engagement,
and explore motivation factors affecting employee engagement of Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.
The samples included 329 employees of Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. (the data were obtained
from Human Resource Department in August 2016). The data were collected using questionnaires
and then they were analyzed applying frequency, standard deviation, and percentage. Furthermore,
multiple regression analysis was conducted to assess a statistical hypothesis using a variable
selection method called Enter. The results of this study were presented below.
1)The average level of motivation factors influencing the employee engagement of Fuji
Xerox (Thailand) Co., Ltd. was high. Regarding the employee engagement of Fuji Xerox
(Thailand) Co., Ltd., success at work, career progression, and admiration had a low-level
relationship with a statistical significance level of 0.05.
2)To the motivation factors influencing the employee engagement of Fuji Xerox (Thailand)
Co., Ltd., it found that career progression, admiration, and success at work had an effect on the
employee engagement of Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. with a statistical significance level of
0.05.
Keywords: Motivation Factors, Employee Engagement

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

65

Journal of Business Research and
Administration

บทนํา

จากสภาวการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจโลกกําลังอยูใ่ นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัย ใหม่ ทําให้การรับรู ้ขอ้ มู ล ข่า วสารอย่างกว้า งขวางและ
รวดเร็ ว เชื่อมโยงกันทั้งโลก เกิดการแข่งขันที่รุนแรงภายใต้ระบบการค้าเสรี ไ ร้พรมแดนขึ้น เมื่อ
สังคมโลกเปลี่ ยนไปการแข่งขันที่สูงขึ้นย่อ มจะมี ผลต่อ ทัศนคติวิถีมาตรฐาน การดํารงชี พ และ
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้าเป็ นอันมาก การดําเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง
กับความสําเร็ จขององค์กร และสิ่งที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนที่จะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็ จได้
นั้นก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถ้าองค์กรเริ่ มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปั จจัยด้านอื่น ๆ
ก็จะดีตามมาและมีความสําคัญต่อการพัฒนา เพราะแม้วา่ องค์กรจะมีเงินทุนมาก มีวตั ถุดิบที่ดี มีราคา
ถู กกว่าคู่แข่งขัน มี วิธีการและเทคโนโลยีที่ท ันสมัย พียงใด ถ้าองค์กรขาดประสิ ทธิ์ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ขาดศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนา อาจส่งผลถึงความล้มเหลวในการดําเนิ นงาน
ขององค์กรระยะยาว (นํ้าผึ้ง นวลผ่อง, 2557, น. 10)
เนื่ องจากมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่มีชีวิตจิตใจ มีความต้องการ มีการแสดงออก และบุคลิกลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป รวมถึงในการทํางานต้องมีการแข่งขันเพือ่ ความโดดเด่น และความต้องการเป็ น
ที่ยอมรับของบุคคลอื่ น จึงทําให้เกิ ดความเครี ย ดและความเบื่อ หน่ า ยในการปฏิบตั ิ งาน ซึ่ งเป็ น
ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ร่ า งกายและจิ ต ใจอัน เกิ ด จากความกดดัน ทั้ง จากภายในร่ า งกายเอง และ
สภาพแวดล้อมภายนอก (ธัญรดา จิตสุรผล, 2553, น. 14) ซึ่งปั ญหาเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดปั ญหาแก่
องค์กรได้ การสร้างแรงจูงใจในการทํางานนั้นเป็ นสิ่ งที่องค์กรควรตระหนักไว้อยูเ่ สมอ แรงจูงใจ
เป็ นแรงปรารถนา ความเต็มใจที่จะกําหนดชี้นาํ ทักษะและพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไปสู่
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เป็ นสิ่ งที่เป็ นพลังกระตุน้ ให้แต่ละบุคคลกระทําพฤติก รรม
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน แรงจูงใจในการทํางานอาจเกิดจากลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น
การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ในตนเอง ต้องการความก้าวหน้าในชีวติ หรื อการ
มีทศั นคติที่ดีต่องาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีความชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความถนัดเนื่องจาก
งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทศั นคติที่ดีต่อ
องค์กร ซึ่ งอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อ เสี ยงขององค์กร ความเชื่อมัน่ ในนโยบายขององค์กร
ตลอดจนการมีความรักความผูกพันกับองค์กร ปั จจัยต่างๆเหล่านี้อาจส่ งให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานให้ประสบผลสําเร็ จ หรื ออาจกล่าวได้ว่าเป็ นสิ่งกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม
ทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ ปั จจัยจูงใจในการทํางานตามหลักทฤษฎี สอง
ปั จจัย (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg คือ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน โดยปั จจัยจูง
ใจ คือ ปั จจัยที่สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจใน
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งานที่ทาํ ซึ่งก่อให้เกิดขวัญกําลังใจและความเต็มใจในการสร้างผลงานให้เกิดประสิทธิผลได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ประกอบด้วย ความสําเร็ จ ในการทํา งาน การได้รับการยอมรั บ นับ ถื อ
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ส่วนปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยสุ ขอนามัย
คือ ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ช่วยให้พนักงานยังคงทํางานอยูแ่ ละรักษาพวกเขา
ไว้ในองค์กร แต่เมื่อไม่ได้รับปั จจัยดังกล่าวก็จะเป็ นสาเหตุให้พนักงานเกิดความไม่พอใจและไม่มี
ความสุ ขในการทํางาน ประกอบด้วย เงินเดื อ นและสวัสดิ การ ความสัมพันธ์กับผูบ้ งั คับ บัญ ชา
สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริ หารงาน สภาพการทํางาน ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ความมัน่ คง
ในงาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา (ภูรดา สุนทรโกปาล, 2552, น. 12)
ความผูก พันต่ อ องค์กรเป็ นหนทางหนึ่ งในการธํารงรั กษาทรั พ ยากรมนุ ษย์อ ันมี ค่าของ
องค์กร โดยให้พนักงานทํางานอยูใ่ นองค์กรอย่างมีความสุ ข มีความรู ้สึกและมีจิตใจที่อยากจะอยูก่ บั
องค์กรด้วยความเต็มใจ รวมไปถึงการพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั องค์กรอย่างเต็มความสามารถ ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่จะได้เกิดขึ้นร่ วมกันทั้งตัวพนักงานและองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นสิ่งที่สาํ คัญ
ยิง่ อย่างหนึ่งในการรักษาบุคลากรขององค์กร เป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับองค์ก
ร ซึ่ งบุคคลพร้อมจะทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจให้กบั องค์กรโดยที่เขามีความรู ้สึกว่า ตนเองได้เข้าไป
เกี่ยวข้องเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความหมายสําหรับองค์กร รวมทั้งองค์กร
เองก็มี คุณค่ามีความหมายสําหรับตนเอง และพยายามทําให้เป้ าหมายของตนเองและขององค์กร
ประสบความสําเร็ จ และการที่พนักงานในองค์กรมี ความผูกพันต่อ องค์กรตํ่า พนักงานเหล่ านั้น
อาจจะลาออกจากองค์กร หรื อในกรณี ที่พนักงานเลือกที่จะอยูก่ บั องค์กรต่อไป เขาอาจจะปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่อย่างไม่เต็มใจทํางานและไม่มีความกระตือรื อร้น ย่อมนํามาซึ่ งผลเสี ยต่อองค์กรไม่ว่าจะ
เป็ นด้านทรัพยากรที่ตอ้ งสู ญเสี ยในรู ปค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ รวมถึงบรรยากาศในการทํางาน
ขาดอัธยาศัยไมตรี ที่ดีในการทํางานและสู ญเสี ยเป้ าหมายองค์กรที่วางไว้ (สรนันท์ บางแสง, 2556,
น. 2)
จากความสําคัญของบุคลากรขององค์กรดังกล่ าวข้างต้น จะเห็ นได้ว่าหากองค์กรไม่ ให้
ความสําคัญต่อปั จจัยที่เกี่ยวแรงจูงใจในการทํางานรวมถึงการส่ งเสริ มความผูกพันต่อองค์กรย่อ ม
ส่ ง ผลเสี ย ถึ ง ต้นทุ นที่ ตอ้ งสู ญเสี ย ไป ไม่ ว่า จะเป็ นต้น ทุน ในส่ ว นของบุ คลากร ก็ คื อ การสู ญเสี ย
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ต้นทุนในการสรรหาคัดเลือ ก รวมถึ งต้นทุนการฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากร โดยจะทําให้อ งค์กรสู ญเสี ยแวลาและผลประโยชน์เป็ นอย่างมาก จึงทําให้ผูว้ ิจยั
ต้อ งการศึ ก ษาปั จ จัย จู ง ใจในการทํางาน ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ความสํา เร็ จ ในหน้า ที่ก ารงาน ความ
รับผิดชอบของงาน ความก้าวหน้าในการทํางาน ลักษณะงานที่ทาํ และการได้รับการยกย่องนับถือ ที่
มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อไม่
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เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ รวมถึงปรับปรุ ง
และพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการทรัยากรมนุ ษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ เสริ ม สร้าง
ความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรไว้ใ ห้นาน
ที่สุด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด
2) เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
3) เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั
ฟูจิ ซีร็อกซ์
(ประเทศไทย) จํากัด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยจูงใจในการทํางาน
1. ความสําเร็จในหน้าที่การงาน
2. ความรับผิดชอบของงาน
3. ความก้าวหน้าในการทํางาน
4. ลักษณะงานที่ทาํ
5. การได้รับการยกย่องนับถือ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พนักงาน บริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ปฏิบตั ิงานประจําอยูท่ ี่สาํ นักงานใหญ่
จํานวน 329 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนสิงหาคม 2559) โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการแจกแบบสอบถาม กลุ่ ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน บริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์
(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งชายและหญิงเนื่องจากทราบข้อมูลของประชากรที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกที่

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

68

Journal of Business Research and
Administration

จะใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จํานวน 329 คน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์มากที่สุด
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีผลต่อความผูกพันของ
องค์กรจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กําหนดกรอบปั จจัยในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์
ที่
ต้องการศึกษา
2.3 สร้างเครื่ องมือแล้วนําเสนอร่ างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาพร้อมทั้ง
นําเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาเพือ่ แก้ไขปรับปรุ ง
2.4 นําเครื่ องมือที่สร้างแล้วไปหาคุณภาพของเครื่ องมือ นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ
( Try Out ) จํานวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่รวบรวม
ได้ม าทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability ) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการหาความเชื่ อมัน่ ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient ) ของแบบสอบถามตามวิธีการของครอนบาคโดยได้ค่า
ความเชื่ อ มั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.76 เมื่ อ พิจารณารายด้านได้ค่ าความเชื่ อ มั่น ตามลําดับ ดังนี้ ด้าน
ความสําเร็ จในหน้าที่การงาน 0.76 ด้านความรับผิดชอบของงาน 0.74 ด้านความก้าวหน้าในการ
ทํางาน 0.75 ด้านลักษณะงานที่ทาํ 0.75 และด้านการได้รับการยกย่อ งนับถือ 0.74 ค่าความเชื่อมั่น
ของเครื่ องมือในการวิจยั มีเกณฑ์สาํ หรับพิจารณาว่าเป็ นความเชื่อมัน่ ที่ใช้ได้ในการนําเครื่ องมือนั้น
ๆ ไปใช้ (Burns and Grove,1997 : 327) เครื่ องมือที่มีการสร้างและพัฒนาขึ้นควรมีความเชื่อมัน่ อย่าง
น้อย 0.70 แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้นาํ แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 329
คน โดยมีวธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เตรี ยมแบบสอบถามเพือ่ การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นพนักงานบริ ษทั ฟูจิ
ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
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2. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อ มู ล จากผูต้ อบแบบสอบถาม จากกลุ่ มตัวอย่างที่แจก
แบบสอบถาม จํานวน 329 ชุด ด้วยตนเองเพื่อนํามาตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม
ก่อนนํามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป
3. ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อ มู ล ที่เกี่ ยวข้อ งกับการวิจยั จากแหล่ งข้อ มู ล ต่าง ๆ ที่มี
ผูจ้ ดั ทําและรวบรวมไว้ เช่น ห้องสมุด ผลงานวิจยั สิ่งพิมพ์ บทความ รวมถึงเว็บไซต์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ตําแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มู ล ของปั จ จัยจู ง ใจในการทํางานที่มี ผลต่อ ความผูก พันขององค์ก รของ
พนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) โดยใช้ค่าสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยจูงใจในการทํางานที่
ส่ งผลต่อ ความผูก พัน ขององค์ก รของพนัก งานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อ กซ์ (ประเทศไทย) โดยทดสอบ
สมมติฐาน ปั จจัยจูงใจในการทํางานที่ประกอบด้วย ความสําเร็ จในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ
ของงาน ความก้าวหน้าในการทํางาน ลักษณะงานที่ทาํ และการได้รับการยกย่องนับถือ ที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันขององค์กรในเชิงบวก โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์การจัดระดับค่าความสัมพันธ์ และระดับความสัมพันธ์ Bartz (1999: 184)
ค่าสหสัมพันธ์ 0.20 หรื อตํ่ากว่า หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่าํ มาก
ค่าสหสัมพันธ์ 0.21 - 0.40 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่าํ
ค่าสหสัมพันธ์ 0.41 - 0.60 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสหสัมพันธ์ 0.61 - 0.80 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์สูง
ค่าสหสัมพันธ์ 0.80 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์สูงมาก
และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Regression Analysis) โดยใช้เทคนิ คการคัดเลือ ก
ตัวแปรแบบ Enter
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ผลการวิจัย
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 329 คน สามารถจําแนกข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ได้
ดังนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายจํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 เป็ นเพศหญิงจํานวน 185
คน คิดเป็ นร้อยละ 56.2 ส่ วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี มากที่สุด จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.7 และ
น้อยที่สุดอายุ 50 ปี ขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 279 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.8
และสูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.2 มีสถานภาพสมรส โสดมากที่สุด จํานวน
194 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.0 สถานภาพ สมรส จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.4 และสถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.6 มีตาํ แหน่งงานพนักงานทัว่ ไปมากที่สุด
จํานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.6 ตําแหน่งพนักงานระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การ จํานวน 60 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.2 และพนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนก/ผูจ้ ดั การทัว่ ไป จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.2 มีรายได้ต่อเดือนตํ่า 20,001 – 35,000 บาทมากที่สุด จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 และ
น้อยที่สุดรายได้ต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.6
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อ กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบด้วย ด้านความสําเร็ จ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านลักษณะงานที่ทาํ และด้านการได้รับการยกย่อ งนับ
ถือพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้านความสําเร็ จโดย
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.09) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านคิดว่าท่านได้ปฏิบตั ิงานที่
รับผิดชอบให้ประสบความสําเร็ จได้เป็ นอย่างดี มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.12) รองลงมา
คือ ท่านคิดว่าหากท่านทํางานในองค์กรนี้ จะทําให้ท่านมีโอกาสอย่างสู งที่จะประสบความสําเร็ จใน
ชีวติ การทํางาน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ( X = 4.08) ด้านความรับผิดชอบ โดยเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับปานมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านรับผิดชอบงานที่ทาํ อย่างเต็ม
ความสามารถ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.19) รองลงมาคือ ท่านมีความอิสระในการแก้ไข
ปั ญหาของงานที่ปฏิบตั ิ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.14) และลําดับสุดท้าย คือ ท่านทํางานที่
รับผิดชอบให้เสร็ จก่ อ นกําหนดเวลาเสมอและเมื่ อ ท่านเริ่ มต้น ทําสิ่ ง ใดแล้วและต้อ งทําให้ เ สร็ จ
โดยเร็ ว มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 3.94) ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน โดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 องค์กรของท่านมีนโยบายในการวางแผน
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.26) รองลงมาคือ แผนกที่
ท่านทําอยูน่ ้ นั มีโอกาสพัฒนาความรู ้และความสามารถเสมอ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.17)
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และลําดับสุ ดท้าย คือ หน่ วยงานที่ท่านทําอยูน่ ้ นั มีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่ งอย่างต่อ เนื่ อง มี
ความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 3.94) ด้านลักษณะงานที่ทาํ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.07)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านรู ้สึกว่ามีความอิสระในการทํางาน มีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.20) รองลงมาคือ ท่านมีความเข้าใจต่องานที่ท่านทําเป็ นอย่างดี มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ( X = 4.17) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านรู ้สึกว่างานของท่านมีความท้าทาย มีความคิดเห็น
ในระดับมาก ( X = 3.92) ตามลําดับและด้านการได้รับการยกย่องนับถือ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (
X = 4.08) เมื่ อ พิจารณารายข้อ พบว่า ลําดับที่ 1 ท่านได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากเพือ
่น
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.19) รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสและ
ได้รับการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร มีความคิดเห็นในระดับมาก
( X = 4.12) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนงานและตัดสิ นใจเรื่ องสําคัญๆ
ของหน่วยงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 3.93) ตามลําดับ
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี
ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของ
องค์กรของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.87)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านเต็มใจที่จะบอกแก่ผอู ้ ื่นว่าองค์กรนี้เป็ นองค์กรที่น่าทํางาน
ด้วย มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.18) รองลงมาคือ องค์กรนี้ สามารถตอบสนองในสิ่งที่ท่าน
ต้อ งการได้อย่างเพียงพอ มี ความคิดเห็ นในระดับมาก ( X = 4.00) ลําดับที่ 3 คือ ท่านทํางานโดย
คํานึงถึงชื่อเสียงขององค์กรที่ท่านทํางานอยูเ่ สมอ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 3.98) และลําดับ
สุดท้าย คือ ท่านมีความสุขและพอใจที่ได้ทาํ งานในองค์กรนี้ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 3.51)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปั จจัยจูงใจในการ
ทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

ค่าคงที่
ด้านความสําเร็ จ (X1)
ด้านความรับผิดชอบ (X2)
ด้านความก้าวหน้า (X3)
ด้านลักษณะงานที่ทาํ (X4)
ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ (X5)

ค่าสัมประสิ ทธิ์
b0
2.917
-0.084
0.082
0.104
0.042
0.090

-0.127
0.046
0.123
0.049
0.121

F – value , F - Prob

4.314

0.001

R – square Adjusted

0.250

0.063

Std. Error of the Estimate

0.34557

ปัจจัยจูงใจในการทํางาน

β0

t-value

t-prob

7.859
-2.352
1.774
2.266
0.861
2.224

0.000
0.019*
0.077
0.024*
0.390
0.027*

r , R square,
0.048

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปั จจัยจูงใจใน
การทํางานที่มีอิ ทธิ พลต่อ ความผูกพันของบริ ษ ัท ฟูจิ ซี ร็อ กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ด้าน
ความสําเร็ จ ด้านความก้าวหน้าและด้านการได้รับการยกย่องนับถือ พบว่า มีผลต่อตัวของพนักงาน
บริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์
ในระดับตํ่า (r = 0.250) และมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด ร้อยละ 4.8 (ปั จจัยจูงใจอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในความผูกพันธ์ของพนักงงานบริ ษทั
ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัดได้ ร้อยละ 4.8 จากค่า R – square Adjusted ซึ่ งเท่ากับ 0.048) ผล
การทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่า F –
Prob. เท่ากับ 0.048 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อ ความ
ผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ในการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ปั จจัยจูงใจใน
การทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ได้แ ก่ ด้า นความสํา เร็ จ ด้า นความก้า วหน้ า และ ด้า นการได้รั บ การยกย่อ งนั บ ถื อ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ส่ วนด้านความรับผิดชอบและด้านลักษณะงานที่ทาํ มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
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และวิเคราะห์การถดถอยเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อ กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด พบว่า ด้านความสําเร็ จ ด้านความก้าวหน้าและด้านการได้รับการยกย่องนับถือ พบว่า มี
ผลต่อตัวของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า (r = 0.250) และส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี
ร็ อ กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ร้อ ยละ 4.8 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิ ติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่า F – Prob. เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด เมื่อนําตัวแปรปั จจัยจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็จ ด้านความก้าวหน้า และด้านการได้รับ
การยกย่องนับถือ ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัดมา
สร้างสมการพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อ กซ์ (ประเทศไทย)
จํากัดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปั จจัยจูงใจในการทํางานด้านความก้าวหน้า ด้านการ
ได้รับการยกย่องนับถือและด้านความสําเร็จ โดยสามารถเขียนเป็ นรู ปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้
ดังนี้
Y = 2.917 + 0.104 X3 + 0.090 X5 - 0.084 X1
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี
ร็ อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้าน
การได้รับการยกย่องนับถือและด้านความสําเร็จที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี
ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ตามข้อค้นพบ โดยเรี ยงลําดับตามค่านํ้าหนักของปั จจัย ดังนี้
ปัจจัยด้ านความสํ าเร็จในหน้ าที่การงาน
ปั จจัยจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็ จในหน้าที่การงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นอันดับแรก
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั รายข้อของปั จจัยด้านการได้รับการยกย่องนับถือ พบว่าตัวบ่งชี้
ที่สาํ คัญมากที่สุด คือ “ ท่านคิดว่าท่านได้ปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบให้ประสบความสําเร็ จได้เป็ นอย่าง
ดี ” ทั้งนี้ พนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ปฎิบตั ิงานอย่างเต็มใจเพื่อทํางานให้
บรรลุ เป้ าหมาย หรื อ จุดประสงค์ขององค์กร โดยแต่ล ะคนแต่ล ะฝ่ ายแต่ล ะแผนกปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพือ่ ทํางานที่ตนเองได้รับให้สาํ เร็ จ
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เต็มความสามารถของตน เพือ่ ความก้าวหน้าในชีวติ และความสําเร็ จในหน้าที่การงานของตน เพราะ
ทุกคนเชื่อว่าการทํางานที่นี่จะสามารถทําให้ตนเองมีความสําเร็ จและความก้าวหน้าในชีวิตได้มาก
ขึ้ น สิ่ ง ต่ า งๆเหล่ า นี้ อาจจะกระตุน้ เป็ นรายบุค คล เป็ นกลุ่ ม หรื อ จัด ระบบองค์การให้มีส ภาพที่
ก่อให้เกิดความต้องการในส่วนของผูป้ ฏิบตั ิงานที่จะใช้พลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้
บังเกิดความสําเร็ จในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อด้วยความคิดริ เริ่ มของตนเองที่จะนํา
ความสําเร็ จมาสู่ องค์กร ความต้องการ แรงกดดัน หรื อ ความปรารถนา ที่จะผลักดันให้พนักงาน
พยายามดิ้นรน เพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมของพนักงานจะถูกกําหนดและ
ควบคุมโดยการจูงใจต่างๆ แรงจูงใจเหล่านี้ ยงั มีลกั ษณะที่แตกต่างกันในแต่ละคนอีกด้วย วิธีการจูง
ใจที่สาํ คัญต่อการบริ หาร คือ ความต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ความต้องการอํานาจและความ
ต้องการความสําเร็จ
ข้อค้นพบดังกล่าวดังคํากล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ (วรัญญา วงค์ประสิ ทธิ์, 2540, น.
29-30) กล่ า วว่ า ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารเป็ นสิ่ ง ที่ มี ความสํา คัญ ต่ อ ความอยู่ร อดและความมี
ประสิทธิผลขององค์การ โดยหน่วยงานจะต้องมี ความสามารถในการสรรหาทรัพยากรด้านบุคคลที่
มีคุณภาพเข้าไปในหน่วยงานแล้วยังต้องสามารถรักษาบุคคลไว้ให้ได้ดว้ ยการพยายามสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในองค์การดังนั้น ความยึดมัน่ ผูกพันต่อ
องค์การจึงเป็ นทัศนคติที่มีความสําคัญยิง่ ต่อหน่วยงานทุกประเภท
แนวคิ ด ข้างต้นยัง สอดคล้อ งกับแนวคิด ของ (Buchanan II, 1974.: pp.533-546) กล่ าวว่า
ความผูกพันเป็ นทัศนคติที่สาํ คัญอย่างยิง่ สําหรับองค์การไม่ว่าจะเป็ นองค์การแบบใด เพราะความ
ผูกพันเป็ นตัวเชื่อมระหว่างความรู ้สึกนึกคิดของมนุษย์กบั จุดมุ่งหมายขององค์การ ซึ่งการเชื่อมโยงนี้
สามารถแสดงออกได้ทางพฤติกรรมและความรู ้สึก โดยที่ทาํ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
องค์การและเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งที่ดีขององค์การ รวมทั้งลดการควบคุม
หรื อสิ่งที่จะมากระทบจากภายนอกอีกด้วย โดยสรุ ปแล้วความผูกพันต่อองค์การ เป็ นเงื่อนไขสําหรับ
องค์การทางสังคมที่จะประสบความสําเร็จ นอกจากนี้เขายังกล่าวเพิม่ เติมว่าความผูกพันของผูจ้ ดั การ
ต่อองค์การมีส่วนสําคัญต่อความอยูร่ อดและความมีประสิ ทธิภาพขององค์การ เพราะผูบ้ ริ หารที่อยู่
ตรงระดับนี้ จะต้อ งมี ความรับผิดชอบในการรักษาองค์การให้คงอยู่รอด ดังนั้นจึงจําเป็ นต่อ การ
บริ หารและดําเนิ นงานที่มีประสิ ทธิภาพ และยังเกี่ยวข้องกับความรู ้สึกรับผิดชอบและการอุทิศตน
เพือ่ เกื้อกูลให้องค์การอยูใ่ นภาพที่สามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้ และยังสอดคล้องกับ สันต์ฤทัย ลิ่มวีร
พันธ์ (2550) ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ : กรณี ศึกษาบริ ษทั ระยองเพียวริ ฟายเออร์
จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ด้านปั จจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์การของพนัก งาน
พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
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3.86 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับสู ง ได้แก่
ด้านองค์การเป็ นที่พ่งึ ได้ รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน และด้าน
ภาวะผูน้ า ด้านปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์การในด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยูใ่ นระดับสู งที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การ
ในด้านความรู ้สึก และด้านความต่อเนื่อง
ปัจจัยด้ านความก้ าวหน้ าในการทํางาน
ปั จจัยจูงใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของ
พนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นอันดับสอง
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั รายข้อของปั จจัยด้านความก้าวหน้าในการทํางาน พบว่าตัวบ่งชี้
ที่สาํ คัญมากที่สุด คือ “ องค์กรของท่านมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ”
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด มีการกําหนดนโยบายได้ชดั เจน มี
การวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตรงตามสายงานของ
ผูร้ ับผิดชอบ มีการพัฒนาบุคคลากรที่ทาํ งานในสายงานอย่างต่อเนื่ อง การทํางานเมื่อเทียบกับส่ วน
หรื อระดับเดียวกัน บริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด มีความแตกต่างกับที่อื่นอย่างมาก มีการ
พัฒนาความก้าวหน้าทําให้ลูกน้องเห็นว่าการทํางานกับบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัดนี้
เป็ นหน่ วยงานที่จะทํา ให้ตวั เองเจริ ญก้า วหน้า ยิง่ ขึ้นไป ตามความเชื่ อ มัน่ อย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร มีการยอมรับในแนวทางการปฏิบตั ิงานเพื่อให้สาํ เร็ จตาม
เป้ าหมาย และเป็ นไปตามค่านิ ยมขององค์กรมี ความภาคภูมิใจในผลงานและการเป็ นพนักงาน มี
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือ่ องค์กร การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที่
เต็มใจอุทศิ แรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการทํางานที่ดี ใช้ความพยายามอย่างมากเพือ่ ตอบสนองหรื อ
มุ่ งสู่ เป้ าหมายขององค์กร โดยมุ่ งหวังให้งานที่ปฏิบตั ิประสบความสําเร็ จอย่างมี คุณภาพภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่งจะส่งผลถึงความสําเร็ จและเป็ นผลดีต่อองค์กรในภาพรวมทําให้พนักงานใน
บริ ษทั มีความผูกพันธ์ในองค์กรและได้มองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง
ข้อค้นพบดังกล่าวดังคํากล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ (สุ พานี สฤษฎ์วานิ ช, 2549, น.9899) กล่ า วไว้ว่า องค์ก รที่ จ ะประสบความสําเร็ จ ต้อ งสร้ างประโยชน์ ใ ห้กับสัง คมให้โ อกาสแก่
พนักงานในการแสดงความคิดเห็น ทําให้สมาชิกมีความรู ้สึกรักองค์กร ภาคภูมิใจที่ได้เป็ นสมาชิก
ขององค์กร มีความรู ้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรสูง และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร เช่น ตั้งใจ
ทํางาน ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรเหมือนกับของของตน เมื่อองค์กรถูกว่าร้ายสมาชิกจะแก้ตวั
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ปกป้ อ งชื่ อ เสี ยงให้แก่ อ งค์กร และมักจะให้สรรพนามตัวว่าเราหรื อ ของเรา เช่ น องค์กรของเรา
หน่วยงานของเรา
แนวคิดข้างต้นยังสอดคล้อ งกับแนวคิดของ (Steers and Porter, 1983.: pp.433-434) ได้
สรุ ปว่าสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร คือ โครงสร้างขององค์กร ซึ่ งจะต้องมีลกั ษณะเป็ น
ระบบที่มีแบบแผน มีหน้าที่ที่เด่นชัด มีการกระจายอํานาจ การให้ผูร้ ่ วมมีการตัดสิ นใจ การมีส่วน
เป็ นเจ้าของ สิ่ งเหล่านี้ นับว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร คุณลักษณะของ
งานและบทบาทในการทํางาน เช่น งานที่ทาํ เป็ นงานที่มีคุณค่ามีบทบาทที่เด่นชัด มีความสําคัญ สิ่ ง
เหล่ า นี้ มี ค วามสัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ร คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในองค์กร และระดับการศึกษา แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และ ประสบการณ์ในงาน
เป็ นเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ บุ ค คลพบในระหว่า งการทํา งาน เช่ น การปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ัง คับ บัญชา
ความสามารถในการพึ่งพาได้และการปฏิบตั ิตวั ของผูบ้ งั คับบัญชาการรู ้สึกตนเองเป็ นบุคคลสําคัญ
ทัศนคติที่มีต่อเพือ่ นร่ วมงาน สิ่ งเหล่านี้ นบั ว่ามีอิทธิพลในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรและยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารุ ณี คําแก้ว (2550) ศึกษาเรื่ อ ง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารไทยธนาคาร (จํากัด) มหาชน สํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเกี่ยวระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่าทุกปั จจัย
เกี่ยวกับงาน เช่น งานที่รับผิดชอบ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ โอกาสก้าวหน้า ความสัมพันธ์กบั
เพื่อ นร่ ว มงาน และบรรยากาศที่ ทาํ งาน ล้ว นมี ค วามสัมพันธ์กับ ความผูกพันต่ อ องค์ก ร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเป็ นความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระดับปานกลาง
ปัจจัยด้ านการได้ รับการยกย่ องนับถือ
ปั จจัยจูงใจในการทํางานด้านการได้รับการยกย่องนับถือที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของ
พนักงานบริ ษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นอันดับสาม
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั รายข้อของปั จจัยด้านการได้รับการยกย่องนับถือ พบว่าตัวบ่งชี้
ที่ สํ า คัญ มากที่ สุ ด คื อ “ ท่ า นได้ รั บ การยอมรั บ และความไว้ว างใจจากเพื่ อ นร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ” ทั้งนี้ การที่พนักงานของบริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อ กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด มี โอกาสได้
รับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ ทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกว่าตนเองมีความสําคัญกับองค์กรหรื อ
เกิ ดความรู ้สึกได้รับการยอมรับจากองค์กรและเพื่อนร่ วมงาน ทําให้อ าจจะมีความรู ้สึกผูกพันกับ
องค์กรที่ทาํ งานอยู่ เนื่ องจากตอบสนองความต้องการที่จะให้ผูอ้ ื่นยกย่อ งตนเองได้ การที่บุคคลมี
อิสระในการตัดสินใจในวิธีการทํางานด้วยตนเองมาก จะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนที่ไม่มี
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อิสระในการทํางาน การที่ผูบ้ ริ หารบอกทุกอย่างว่าควรทําอย่างไร เหมือนเป็ นการสั่ง หรื อบอกให้
ปฏิบตั ิตาม ทําให้เกิดความไม่พอใจการใช้การควบคุมอย่างใกล้ชิด การกําหนดกฏเกณฑ์มากเกินทํา
ให้บุคลากรตกอยู่ในความกดดัน อาจมี การแสดงปฏิกิ ริย าตอบโต้โ ดยการลาออกได้และความ
ไว้วางใจระหว่างบุคคลจะมีความสําคัญต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผูอ้ ยูร่ ่ วมกันในสังคม การที่
บุคคลเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมในองค์กรมีลกั ษณะของการร่ วมมือ ช่วยเหลือเป็ นมิตรจะทํา
ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมี ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร หากองค์กรใดมี ล ักษณะการขาดการร่ วมมือ ในการ
ทํางานหรื อมีความเป็ นมิตรน้อย องค์กรนั้นจะทําให้บุคคลรู ้สึกผูกพันได้ยากยิง่ และการได้รับการ
สนับสนุ นช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชา บุคคลจะชอบผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีความเป็ นมิตร ชมเชยเมื่ อ
ปฏิบตั ิงานดี และยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง การสนับสนุนและช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจเพราะจะรู ้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ และเห็นความสําคัญ
ของตนเอง หากผูบ้ งั คับบัญชาไม่ค่อยให้ความสนใจ สนทนา หรื อให้การช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงาน
เขาอาจรู ้สึกว่าตนไม่ใช่เป็ นส่วนหนึ่ งขององค์กรและไม่เป็ นที่ยอมรับ จึงอาจไม่เกิดความรู ้สึกผูกพัน
ต่อองค์กรและงานที่ปฏิบตั ิอยูไ่ ด้
ข้อ ค้นพบดังกล่าวดังคํากล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ( Jerald Greenberg and Rober A.
Baron,1997.: p.196 ) ได้ให้ขอ้ แนะนําในการเสริ มสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรไว้
ดังนี้ ผูบ้ ริ หารองค์กรควรมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบที่สูงขึ้นในงานที่ทาํ พนักงานที่ได้รับมี
โอกาสในการควบคุมการทํางานของตนเองมากขึ้น และได้รับการยอมรับว่าเขาได้เป็ นส่ วนสําคัญที่
ทําให้งานประสบความสําเร็ จ มี แนวโน้มที่จะมี ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู ง ผูบ้ ริ หารของ
องค์กรความปรับปรุ งระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานโดยใช้หลักการแบ่งผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างองค์กรและพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมและผูบ้ ริ หารขององค์กรควรสรร
หาและคัดเลื อ กพนักงานที่จะเข้ามาทํางานในองค์กรโดยพิจารณาถึ งการมีทศั นคติและค่านิ ยมที่
สอดคล้องกับองค์กร ในขณะเดียวกันองค์กรก็ตอ้ งแจ้งให้พนักงานเห็นว่าองค์กรพยายามทุกวิถี ทาง
อย่างสมํ่าเสมอที่จะเสริ มสร้างให้พนักงานมีความสุขกับการทํางานและมีความผูกพันต่อองค์กร
แนวคิดข้างต้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Barry Dessler, 1997.: pp.693-694) ให้ขอ้ คิด
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรดังนี้ ผูบ้ ริ หารขององค์กรควรตระหนัก
เสมอว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดขององค์กร ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรให้ความไว้วางใจ ให้
เกียรติ และให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานกับให้กาํ ลังใจในการก้าวหน้า
และประสบความสําเร็ จอย่างเต็มความสามารถของเขา ผูบ้ ริ หารขององค์กรควรปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ รับฟั งข้อร้องทุกข์ของ พนักงาน มีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็ น
ระยะๆ และมีการแจ้งให้พนักงานทราบถึงผลของการสํารวจนั้น นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารควรหาโอกาส
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แจ้งข่าวสารข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับองค์กรให้พนักงานได้ทราบกับจัดให้มีระบบสื่ อ สารสองทางใน
องค์กร การเสริ มสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรควรเริ่ มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน โดยกําหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการมีทศั นคติและค่านิ ยมสอดคล้องกับองค์กรไว้เป็ นปั จ จัย
หนึ่ งในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งนี้ อ งค์กรจะต้องมีการะบุค่านิ ยมขององค์กรไว้อย่าง
ชัดเจน และถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนได้ทราบและผูบ้ ริ หารองค์กรความแสดงให้พนักงานทราบ
อย่างชัดเจนถึงโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานรวมทั้งมีการจัดระบบค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
พนักงานรู ้สึกว่ามีความเป็ นธรรม มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างพนักงานกับองค์กร ผูบ้ ริ หารของ
องค์ก รควรจัด การฝึ กอบรมให้พ นักงานแต่ล ะหน่ ว ยงานเข้าใจความต้อ งการของพนัก งานใน
หน่วยงานอื่นๆ เพือ่ เสริ มสร้างให้เกิดความประสานงาน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (วิฑูรย์ สิ มะโชคดี, 2539, น.19-20) กล่าวว่า ความผูกพันธ์องค์กรมี
ความสัม พันธ์กบั การเปลี่ยนงานมากกว่าความพอใจในงาน ทําให้ยงั คงทํางานในองค์กรนั้นเป็ น
เวลานาน ส่ วนความสัมพันธ์กบั การขาดงานและความสําเร็ จของงานจะมีระดับตํ่ากว่า ขณะที่ความ
พอใจในงานมี ความสัม พันธ์ใ ห้เกิ ดการขาดงานน้อ ยลงและได้ผลผลิ ต สู ง โดยทัว่ ไปแล้วความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กรจะช่วยลดความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนงาน และในขณะเดียวกันจะเป็ นศักยภาพ
ขององค์กรที่จะฝ่ าฟันปั ญหาต่างๆในช่วงภาวะวิกฤต ในแง่ลูกจ่างแต่ละคน ความผูกพันธ์องค์กรจะ
เป็ นผลดีและผลเสี ยต่อตัวเขา ในส่ วนของผลดีจะทําให้เขามีความก้าวหน้าในองค์กร เช่น ได้เลื่อน
ขั้น เจ้านายชมลูกน้อง เป็ นต้น ส่วนผลเสียนั้น เขาอาจจะมีโอกาสดีๆในการทํางานอย่างอื่นที่อาจให้
ประโยชน์กบั เขามากกว่าในองค์กรปั จจุบนั เพราะความผูกพันทําให้เขาไม่อยากเปลี่ยนงาน อย่างไร
ก็ตามความผูกพันต่อองค์กรจะมีผลดีหรื อผลเสียขึ้นกับลักษณะของตัวบุคคลนั้นๆเอง
จากเหตุผลข้างต้น ทําให้พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของ
องค์กรได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รับการยกย่องนับถือและด้านความสําเร็จของพนักงาน
บริ ษทั ฟูจิ ซี ร็อ กซ์ (ประเทศไทย) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสามารถสรุ ป ตาม
ผลการวิจยั ดังนี้
ปัจจัยจูงใจในการทํางาน
ด้านความสําเร็ จในหน้าที่การงาน
ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั ฟูจิ ซี
ร็ อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
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ข้ อเสนอแนะ
1. ลักษณะงาน พนักงานคิดว่าหากองค์กรมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาที่ชดั เจนจะทําให้
เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพและควรมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถอยูเ่ สมอ เพื่อให้พนักงาน
ได้รับความรู ้และนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
2. ประสบการณ์ในงาน พนักงานรู ้สึกว่าองค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการให้กบั
พนักงานมากขึ้นหรื อน้อยลงก็ไม่มีผลทําให้พนักงานเกิดความผูกพันจึงไม่ จาํ เป็ นต้องตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกไม่เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
3. ความผูกพันองค์กร ความรู ้สึกที่ทาํ ให้พนักงานไม่ผูกพัน คือ ความสุ ขและความพอใจที่
ได้ทาํ งานในองค์กรนี้ อาจเพราะการทํางานมีปริ มาณมากแต่ผลตอบแทนในการทํางานไม่มากตาม
งาน ผลประโยชน์และสวัสดิการก็ไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับ ทําให้พนักงานรู ้สึกไม่มีความผูกพัน
กับองค์กร
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผู้ใช้ แรงงาน
ภายในตลาดสี่ มุมเมือง
FACTORS AFFECTING BUYING DECISION ENERGY DRINK
OF LABORERS IN SI MUM MEANG MARKET.
ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ1 และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูใ้ ช้แรงงาน
ภายในตลาดสี่มุมเมือง ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาด
สี่ มุมเมื อ งที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ มชู กาํ ลัง และเพื่อ ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่มุมเมือง
การศึกษาวิจยั เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มี ขนาดกลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 330 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งพรรณนา โดยแสดงค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test , F-test และ Correlation ของ Pearson Production Moment Correlation
ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 41-45 ปี มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท/
เดื อ น และมี ภูมิล าํ เนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความเห็ นเกี่ ยวกับปั จ จัยส่ วนประสมทางการของเครื่ อ งดื่ ม ชู ก ําลัง ตลาดด้านผลิ ต ภัณฑ์ โดยให้
ความสําคัญกับความมี ชื่อ เสี ยงของตรายี่ห้อ มากที่สุ ด ด้านราคาให้ความสําคัญ กับ ราคามี ค วาม
เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายให้ความสําคัญกับมีจาํ หน่ายตาม
ร้านค้าทัว่ ไปทําให้เดินทางไปซื้อได้สะดวกมากที่สุด และด้านการส่งเสริ มการตลาดให้ความสําคัญ
กับมีการมีโฆษณาตามสื่อต่างๆ มากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง ด้านการ
รับรู ้ปัญหาให้ความสําคัญกับความต้องการจากที่ร่างกายรู ้สึกง่วงนอนขณะทํางานมากที่สุด ด้านการ
ค้นหาข้อมูลให้ความสําคัญกับค้นหาข้อมูลสินค้าจากเพือ่ นร่ วมงาน และคนรอบข้างมากที่สุด
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

1
2
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ด้านการประเมินผลทางเลือกให้ความสําคัญกับประเมินผลเปรี ยบเทียบในด้านคุ ณภาพที่ช่วยให้
ร่ างกาย รู ้สึกสดชื่ นมากกว่าเมื่ อ เทียบกับเครื่ อ งดื่มประเภทอื่ นมากที่สุด ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ให้
ความสําคัญกับหาซื้ อ ได้ง่า ยตามร้านค้าทั่วไปมากที่ สุด และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ให้
ความสําคัญกับหลังจากซื้อบริ โภคแล้วรู ้สึกคุม้ ค่ากับราคาที่จ่ายไปมากที่สุด
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชู
กําลังที่แตกต่างกัน พบว่า ปั จจัยเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกันในด้านการ
รับรู ้ปัญหา ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันในทุกด้าน ปั จจัยด้านรายได้เฉลี่ยที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกันในด้านการรับรู ้ปัญหา และปั จจัยด้านภูมิลาํ เนาที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกันในด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้าน
การตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ
เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ กับด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก
มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างตํ่า ปั จจัยด้านราคา กับด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการประเมินผลทางเลือก
ด้านการตัดสินใจซื้อ มีความสัมพันธ์กนั ตํ่า ปั จจัยด้านราคา กับด้านการค้นหาข้อมูล มีความสัมพันธ์
กันค่อ นข้างตํ่า ปั จจัยด้านช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย กับด้านการรับรู ้ปัญ หา ด้านการประเมิ น ผล
ทางเลื อ ก มี ความสัม พันธ์กันค่อ นข้างตํ่า ปั จจัยด้านช่ อ งทางการจัด จํา หน่ าย กับด้านพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์กนั ตํ่า และปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดกับด้านการรับรู ้ปัญหา มี
ความสัม พัน ธ์กัน ตํ่า ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดกับ ด้า นการค้นหาข้อ มู ล ด้า นพฤติ ก รรม
ภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างตํ่า
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, ผูใ้ ช้แรงงาน, เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
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Abstract

This research was carried out to study the factors affecting buying decision energy drink of
laborers in SI MUM MEANG market. The purposes of this research were to study the personal
factors of laborers in SI MUM MEANG market to the affecting buying decision energy drink and
the marketing mix factors related to the affecting buying decision energy drink of laborers in SI
MUM MEANG market
This was a quantitative research. There were 3 3 0 samples the tools used were
questionnaires The particular statistical values for analysis include the following Descriptive
Analysis, frequencies, percentage, mean, standard deviation, as well as applying t-test, F-test and
Pearson’s Correlation Analysis in the hypothesis test.
Major respondents in biography is male, 41-45 years old, income 5,000-10,000 baht per
month, and birthplace: North east region. Major respondents commented about marketing mix
factor of energy drink. In term of product, Brand is the most important. In the group of price,
respondents placed importance in balance of price and quality. In the group of place, convenient to
buy is the most factor. And the group of promotion, advertisement is the most influence of buying
decision.
Major respondents commented about buying decision as, in term of Need arousal or
Problem recognition is depend on sleepless effect in work time. In term of Information search is
occurred by Personal Sources. In term of Evaluation of alternatives prioritized by feeling of
freshness. Purchase decision prioritized by convenient to buy. Post purchase behavior prioritized
by worthiness of place by quality.
Hypothesis of differentiation of personal factors affects to differentiation of buying
decision showed that gender factor influenced to buying decision in the parts of problem
recognition, evaluation of alternatives, Purchase decision, and Post purchase behavior. Age factor
influenced to buying decision in all parts. Income factor influenced to buying decision in part of
problem recognition, Information search, Purchase decision and Post purchase behavior.
Hypothesis of relation of marketing mix factor and buying decision showed that product is
rather low related with the part of Information search and Evaluation of alternatives. Price is low
related with the part of problem recognition, Evaluation of alternatives, and Purchase decision. Price
is rather low related with the part of Information search. Place is low related with the part of Post
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purchase behavior. Promotion is low related with the part of Problem recognition. Promotion is low
related with the part of Information search and Post purchase behavior.
Keywords : buying decision, laborers, energy drink
1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ลว้ นทํางานแข่งกับเวลา ทําให้ร่างกายของคนเราต้องการพลังงานใน
การดําเนิ นชีวิตประจําวันมากยิง่ ขึ้น เมื่อพลังงานถูกใช้ไปในระหว่างวัน ร่ างกายจะรู ้สึกอ่อนเพลีย
วิธีที่สามารถเรี ยกพลังกลับคืนมาเพือ่ พร้อมทํางาน คือ การรับประทานอาหาร และนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ แต่ยงั มี คนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนมากนัก เนื่ อ งด้วยสาเหตุจาก
ลักษณะงาน หรื อ ความจําเป็ นต่างๆ เช่ น ทํางานติดต่อ กันเป็ นเวลานาน ทํางานในเวลากลางคืน
ทํางานล่วงเวลา เป็ นต้น ทําให้เครื่ องดื่มบํารุ งกําลัง หรื อที่เราเรี ยกกันว่า “เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง” เข้ามามี
บทบาทมากขึ้น
เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง เริ่ มวางจําหน่ ายในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 จากการนําเข้ามา
จากประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ นต้น ตํา หรั บ คิ ด ค้น เครื่ อ งดื่ ม เพื่อ เพิ่ม พลัง งานให้แ ก่ ร่ า งกาย และเป็ น
เครื่ องดื่มประเภทหนึ่งที่คนไทยรู ้จกั และคุน้ เคยเป็ นอย่างดี เพราะมีสรรพคุณที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะ
ช่วยให้ร่างกายเกิดการตื่นตัว กระฉับกระเฉง กระปรี้ กระเปร่ า ช่วยทําให้ไม่ง่วงนอน และหายจาก
ความเหนื่ อ ยล้า และอ่ อ นเพลี ย เนื่ อ งจากมี ส่ ว นผสมของคาเฟอี น จึ ง อาจก่ อ ให้เ กิ ด อัน ตรายได้
นอกจากนี้ ยงั มีส่วนผสมอื่นๆ เช่น นํ้าตาลกลูโคส หรื อพวกกรดที่ทาํ ให้ออกรสชาติเปรี้ ยวๆ รวมถึง
วิตามินต่างๆ เป็ นต้น (คณิ ต โพธิสาร, 2554)
เครื่ องดื่มชูกาํ ลังในระยะแรก กําหนดให้เป็ นทะเบียนตําหรับยา ต่อมามีผนู ้ ิยมซื้อดื่มมากขึ้น
จึงมี การจําหน่ า ยในร้านค้าทั่วไปที่มี ตูแ้ ช่ เ ย็นนอกเหนื อ จากร้ านขายยา ซึ่ งเป็ นการกระทํา ที่ ผิด
กฎหมาย อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยังมีเข้าใจว่าเป็ นเครื่ องดื่มชูกาํ ลังจึงบริ โภคกันอย่างฟุ่ มเฟื อย ทําให้เสียเงิน
เสี ยทองโดยเปล่าประโยชน์ และยังทําให้เกิดโทษต่อสุ ขภาพอีกด้วย เพราะมีความเข้าใจผิดว่าไม่
จําเป็ นต้องรับประทานอาหารหลัก ทําให้ร่างกายขาดแคลนสารอาหารที่จาํ เป็ น ภายหลักจากที่ได้มี
การพิ จ ารณาทบทวนหามาตรการที่ เ หมาะสมในการควบคุ ม ในปี พ.ศ. 2524 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงเปลี่ยนชื่อเครื่ องดื่มเหล่านี้ให้เป็ นอาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2524) เรื่ อ งเครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะที่บ รรจุปิ ดสนิ ท ซึ่ งตาม
กฎหมายกําหนดว่า ผูผ้ ลิต (ที่มีโรงงาน) และผูน้ าํ เข้าจะต้องมาขออนุญาตผลิต หรื อขออนุญาตนําเข้า
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และขอขึ้นทะเบียนตําหรับอาหารนั้น เมื่ อ ได้รับอนุ ญาตแล้วจึงสามารถผลิตหรื อนําเข้าได้ ต่อ มา
สํานักงานคณะกรรมการเห็นว่ามี ปริ มาณคาเฟอีนในเครื่ องดื่มชนิ ดนี้ มีความแตกต่างกันมาก การ
บริ โภคเครื่ องดื่ม เหล่านี้ จาํ นวนมากไปอาจทําให้เกิ ดผลเสี ยต่อร่ างกาย จึงได้กาํ หนดให้มีคาเฟอี น
ผสมในเครื่ องดื่มไม่ เกิด 80 มิลลิกรัมต่อ 1 ขวด ซึ่ งมีปริ มาณเทียบเท่ากับกาแฟ 1 ถ้วย (กระทรวง
สาธารณสุข, 2535)
ปั จจุบนั ธุรกิจเครื่ องดื่มชูกาํ ลังยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ทั้งนี้เนื่องจากมีปริ มาณการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ มชู ก ําลังเพิ่ม ขึ้นเรื่ อ ยๆ ทํา ให้ห ลายบริ ษ ัท ใช้ง บประมาณทางด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดเป็ นจํานวนมาก อาทิ การโฆษณาชวนเชื่อ การลด
ราคาจําหน่าย การชิงโชค เป็ นต้น เพือ่ ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อสินค้าของตนเองได้ง่ายขึ้น โดย
กลุ่มเป้าหมายของตลาดเครื่ องดื่มชูกาํ ลังส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน และผูท้ ี่ทาํ งานติดต่อกันเป็ น
เวลานาน อันได้แก่ กรรมกร เกษตรกร คนขับรถ พ่อค้า และพนักงานรักษาความปลอดภัย การใช้
งบประมาณดังกล่าวจึงเป็ นการรักษาและเพิม่ ส่วนแบ่งตลาดให้กบั บริ ษทั ของตนเอง
เนื่ อ งจากความนิ ยมในการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชู กาํ ลังมี เ พิ่ม มากขึ้น จึงส่ งผลต่อ อัตราการ
เจริ ญเติบโตของตลาดเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง และตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งเป็ นตลาดค้าส่ งผักผลไม้คุณภาพราย
ใหญ่ ที่ อ ยู่ใ กล้ก รุ ง เทพฯ ศู น ย์ก ลางการกระจายสิ น ค้า สู่ ต ลาดค้า ส่ ง -ค้า ปลี ก ในเขตกรุ ง เทพฯ
ปริ ม ณฑล และต่างจังหวัด มี การให้บริ การด้านการลงสิ นค้าและส่ งสิ นค้า โดยตลาดมี แรงงาน
ให้บริ การขนถ่ายสิ นค้าสําหรับผูซ้ ้ื อผูข้ าย อาทิ แรงงานลงสิ นค้าผลไม้ สวมเสื้ อ สี ฟ้า แรงงานลง
สิ นค้าผัก สวมเสื้ อสี เขียว แรงงานส่ งสิ นค้าผลไม้ สวมเสื้ อสี เหลือง แรงงานส่ งสิ นค้าผัก สวมเสื้ อสี
แดง (สัญชาติไทยเพียงอย่างเดียว) และแรงงานประจําแผงสวมเสื้ อสี ม่วง ซึ่ งแรงงานดังกล่าวมีท้ งั
เพศหญิงและเพสชาย อายุระหว่าง 18-50 ปี ประกอบไปด้วยสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และไทย
โดยสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว จะเป็ นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทํางาน
ดังนั้นการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่
มุ ม เมื อ ง ซึ่ งเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายในการจําหน่ ายเครื่ องดื่ มชู กาํ ลัง จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ (สุพจน์ เจนประเสริ ฐ. สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2559)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาปั จจัยที่มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชู กาํ ลังของผูใ้ ช้
แรงงานภายในตลาดสี่ มุม เมื อ ง เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ งข้อ มู ล และรายละเอี ยดต่างๆ ที่เกี่ ยวกับปั จ จัย ที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง เพือ่ จะได้นาํ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ที่สามารถนําไป
เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชู ก ํา ลัง ที่
แตกต่างกัน
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ชูกาํ ลัง
1.3 กรอบแนวคิดของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) รายได้เฉลี่ย
4) ภูมิลาํ เนา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4) ด้านการส่งเสริ มการตลาด

การตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
1) การรับรู ้ปัญหา
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินผลทางเลือก
4) การตัดสินใจซื้อ
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

1.4 สมมติฐานการวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย และภูมิลาํ เนา ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังที่แตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่ มุ ม เมื อ งที่มี อิ ทธิ พลต่อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ มชู กาํ ลัง เพื่อ นําไปใช้ประโยชน์ใ นการสร้า งแผนกลยุท ธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
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2) ทราบถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องดื่มชู กาํ ลัง
ของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่ มุมเมือง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
และการส่ งเสริ มการขายสําหรับผูผ้ ลิ ตและจําหน่ าย อี กทั้งยังเป็ นข้อ มู ล ที่เป็ นประโยชน์สําหรับ
ผูป้ ระกอบการที่สนใจดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor)
หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่ งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรู ปแบบของอุปสงค์
และปริ มาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทรงศรี ชลารั ก ษ์ (2554) ได้ใ ห้ค วามหมายของการตัด สิ น ใจว่า หมายถึ ง เหตุ ผ ลที่ ใ ช้
ประกอบการตัดสินใจด้วยกิจกรรมพื้นฐานของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพือ่ ความมุ่งหวังที่เขา
ตั้งเอาไว้ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์บางประการในการพิจารณาการ
ตัดสิ นใจ ที่มีอิ ทธิ พลต่อ การปฏิบตั ิงานที่ผูบ้ ริ หารจะเผชิ ญกับทางเลือ กจํานวนหนึ่ งซึ่ งผลลัพธ์ที่
เป็ นไปได้ข้ ึนอยูก่ บั การกระทําทางเลือกและความน่าจะเป็ นซึ่ งความมุ่งหวังหรื อเป้ าหมายนี้ เป็ นผล
จากทัศนคติที่มีต่อสภาพแวดล้อมหรื อสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นๆ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2545) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของ
บุคคลที่ประเมินผลให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและบริ การ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญ
เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมทางการตลาด คือ การพยายามกระตุน้ ให้ลูกค้าเลือกซื้ อ สิ นค้า
หรื อบริ การของกิจการแทนที่การเลือกซื้อจากคู่แข่ง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะทําให้เข้าใจได้
ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกิ ดขึ้นได้อ ย่างไรและทําไม และสามารถใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการแบ่ง
สัดส่ วนของผูบ้ ริ โภคได้ถูกต้องซึ่ งจะช่ วยให้สามารถแยกผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ ออกมาเป็ นส่ วน ๆ จาก
ตลาดส่ วนรวมทั้งหมด และสามารถผลิ ตสิ นค้า กําหนดราคา เลื อ กช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายและ
กระจายตัวสิ น ค้า รวมทั้งจัดกิ จกรรมการส่ ง เสริ มการตลาด สู่ ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นเป้ า หมายได้อ ย่า ง
เหมาะสม ซึ่ งมัก ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย 4 ด้า น คื อ ปั จ จัย ทางด้า นวัฒ นธรรม ประกอบด้ว ย
วัฒ นธรรม วัฒ นธรรมย่อ ย และชนชั้น ทางสัง คม ปั จ จัย ทางสัง คม ประกอบด้ว ย กลุ่ ม อ้า งอิ ง
ครอบครัว บทบาทและสถานภาพของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ อาชีพการงาน
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง และปั จจัยทาง
จิตวิทยา ประกอบด้วย ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรี ยนรู ้ ความเชื่อ และทัศนคติ
2.4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
กนกวรรณ แดงยืนยง (2553) ได้ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
กําหนดเครื่ อ งมื อ ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ทรัพยากรที่มีอยู่
รวมถึงการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างโอกาสและความได้เปรี ยบในการแข่งขันด้าน
ธุ รกิ จ ดังนั้นส่ วนประสมทางการตลาดจึงเป็ นขั้น ตอนในการกํา หนดจุดมุ่ ง หมายทางการตลาด
เพื่อ ให้สามารถตอบสนองความต้อ งการ หรื อ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคและเพื่อ ให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชู
กําลังของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่มุมเมือง
จงจิ ต ระวัง ทุ ก ข์ (2549) ได้ท าํ การศึ กษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ขิ ง ผงสํา เร็ จ รู ป ตราฮอทต้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดย
ทํา การศึ กษาจากกลุ่ ม ตัว อย่างจํานวน 400 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ประกอบด้ว ย ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ t-test และ F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความสัม พัน ธ์ของตัวแปรเชิ งกลุ่ มไคสแควร์
(Chi-square test) และหา ค่ า ความสัม พัน ธ์ใ ช้ส ถิ ติ ส หสัม พัน ธ์อ ย่า งง่ า ยของเพี ย ร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจ ัย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบแบบส่ ว นใหญ่
ได้แก่ผบู ้ ริ โภคเพศหญิง มีอายุระหว่าง 27-34 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,000.-20,000.บาทจากการวิเ คราะห์ ด้านส่ ว นประสมการตลาดพบว่ากลุ่ มตัว อย่า งได้ใ ห้ค วามสําคัญในด้าน
ผลิ ตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดับความสําคัญมาก และด้านการจัดจําหน่ าย และด้านส่ งเสริ ม
การตลาดอยู่ในระดับความสํา คัญปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี เ พศ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มขิงผงสําเร็จรู ปตราฮอทต้าแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุแ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ขิ ง ผงสํา เร็ จ รู ป ตราฮอทต้า แตกต่ า งกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มขิงผงสําเร็ จรู ป
ตราฮอทต้าด้านแตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อเครื่ องดื่มขิงผงสําเร็จรู ปตราฮอทต้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคา,ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายมีความสัมพันธ์กบั ความถี่
ในการซื้อต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
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2.6 งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มี ความสัมพันธ์ก ับการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่มุมเมือง
ปานฤทัย เลิศไตรภพ (2545) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังยีห่ ้อกระทิงแดงในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยทําการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 394 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มี อ ายุร ะหว่า ง 26-35 ปี มี ร ายได้ร ะหว่า ง 5,000-10,000 บาท เหตุ ผ ลส่ ว นใหญ่ ใ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คือ เครื่ องดื่มกระทิงแดงมีรสชาติดี ดื่มแล้วช่วยบํารุ งร่ างกายและช่วยทําให้เกิดกําลัง
งาน รู ปแบบบรรจุในการดื่มสะดวกและส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังยีห่ ้อกระทิงแดงจาก
การพบเห็นโฆษณาจากสื่อต่างๆ และกิจกรรมการส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ในระดับน้อ ย ด้านการจัดจําหน่ าย มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ในระดับปานกลาง ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แรงงานผูใ้ ห้บริ การการขนส่ งสิ นค้าที่เป็ นคนไทยซึ่ ง
สวมเสื้ อสี แดงภายในตลาดสี่ มุม เมือง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แรงงานผู ้
ให้บริ การการขนส่งสินค้าทีเ่ ป็ นคนไทยซึ่งสวมเสื้อสีแดงภายในตลาดสี่มุมเมือง จํานวน 330 คน
3.2 ขอบเขตการวิจยั
1) ขอบเขตประชากร ได้แก่ แรงงานผูใ้ ห้บริ การการขนส่งสินค้าที่เป็ นคนไทยซึ่ งสวมเสื้ อสี
แดงภายในตลาดสี่มุมเมือง เพราะกลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน คือ กลุ่มเป้าหมายหลักของเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
2) ขอบเขตตัวแปร ศึกษาเฉพาะตัวแปร
2.1) ตัวแปรอิสระ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย และภูมิลาํ เนาปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
2.2) ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
3) ด้านระยะเวลา การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)แบ่งเนื้ อ หาคําถามออกเป็ น 3
ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลาย
ปิ ด แบบมีคาํ ตอบให้เลือก และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว (Best Answer) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
เฉลี่ย และภูมิลาํ เนา
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องดื่มชูกาํ ลังในความเห็น
ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังในความเห็นของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
ด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจ และด้าน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็ นค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้บรรยายคุณลักษณะปั จ จัย
ส่ วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ อ งดื่มชูกาํ ลัง และระดับความสําคัญของการตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Divination) ใช้คู่กบั ค่าเฉลี่ยเพือ่ แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
การทดสอบสมมติฐาน ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย
ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังแตกต่างกัน โดยทําการทดสอบกับ
แบบสอบถามส่ วนนี้ ดว้ ยสถิติทดสอบ t-Test อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชู
กําลังแตกต่างกัน โดยทําการทดสอบกับแบบสอบถามส่ วนนี้ ด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test รายได้ที่
แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม ชู ก ํา ลัง แตกต่ า งกั น โดยทํา การทดสอบกับ
แบบสอบถามส่ ว นนี้ ด้ว ยสถิ ติ ทดสอบ F-Test ภู มิ ล ํา เนาที่แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มชูกาํ ลังแตกต่างกัน โดยทําการทดสอบกับแบบสอบถามส่วนนี้ดว้ ยสถิติทดสอบ F-Test ใน
ส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ มชู กาํ ลัง
แบบสอบถามส่วนนี้ดว้ ยสถิติทดสอบ Correlation ของ Pearson Production Moment Correlation
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน
246 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.5 มีอายุระหว่าง 41-45 ปี จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1 มีรายได้
เฉลี่ ย 5,000-10,000 บาท/เดื อ น จํา นวน 283 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85.8 และมี ภู มิ ล ํา เนาอยู่ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.9
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง ด้านผลิตภัณฑ์
ความมีชื่อเสี ยงของตรายี่ห้อ ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.48 ด้านราคา
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย มี จ าํ หน่ า ยตามร้ า นค้า ทั่ว ไปทํา ให้ เ ดิ น ทางไปซื้ อ ได้ส ะดวก ให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีการมีโฆษณา
ตามสื่อต่างๆ ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังในความเห็นของผูบ้ ริ โภค ด้านการ
รับรู ้ปัญหา เกิดความต้องการจากที่ร่างกายรู ้สึกง่วงนอนขณะทํางาน ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้านการค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลสิ นค้าจากเพื่อนร่ วมงาน และคน
รอบข้าง ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ด้านการประเมินผลทางเลือก
ประเมินผลเปรี ยบเทียบในด้านคุณภาพที่ช่วยให้ร่างกายรู ้สึกสดชื่นมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่ อ งดื่ ม
ประเภทอื่น ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านการตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจ
จากการหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทัว่ ไป ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้าน
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ หลังจากซื้ อบริ โภคแล้วรู ้สึกคุม้ ค่ากับราคาที่จ่ายไป เพราะร่ างกายรู ้สึก
ตื่นตัว ไม่ง่วงนอน หายจากความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่านัยสําคัญ
กับสมมติฐาน
กับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล

เพศ
0.049

อายุ
0.004

รายได้เฉลี่ย
0.350

ภูมิลาํ เนา
0.020
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
0.038

ด้านราคา
0.094

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
-0.250

ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.242
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5.2 การอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูใ้ ช้แรงงาน
ภายในตลาดสี่มุมเมือง สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1) การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่ มุมเมือ งที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามเพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชู ก ํา ลัง ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจงจิต ระวังทุกข์ (2549) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มขิงผงสําเร็ จรู ปตราฮอทต้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศแตกต่างกันมี พฤติกรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ อ งดื่ ม ขิ ง ผงสํา เร็ จ รู ป ตราฮอทต้า แตกต่ า งกัน ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มขิงผงสําเร็ จรู ปตราฮอทต้าแตกต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูบ้ ริ โภคนั้น เกิดขึ้นอย่างมีลาํ ดับขั้นตอน ได้แก่ สิ่ งเร้าที่เกิดจาก
ความอ่อนเพลีย การรับรู ้ปัญหาจึงต้องการเครื่ องดื่มที่ช่วยลดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และง่วงนอน
การค้นหาข้อมูลเป็ นการสื บค้นข้อมูลเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง ซึ่ งอาจเกิดจากข้อมูลการเคยบริ โภคในอดีต
การประเมินผลทางเลือกว่าต้องการเลือกเครื่ องดื่มชูกาํ ลังชนิ ดใด และสุ ดท้ายคือ การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอน นั่นคือ เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ดังกล่ าว แต่ล ะคนจะมี กระบวนการหรื อ ขั้นตอนที่แตกต่างกัน จึงสอดคล้อ งกับผลการวิจยั ที่ว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามเพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชู
กําลังที่แตกต่างกัน
2) การศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
ของผูใ้ ช้แรงงานภายในตลาดสี่ มุมเมือง พบว่า การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาและการตัดสิ นใจซื้ อตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อ งดื่มชูกาํ ลังของผูใ้ ช้แรงงานภายใน
ตลาดสี่ มุม เมื อ งด้านการตัดสิ นใจซื้ อ มี ความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่ ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มชูกาํ ลังด้านการตัดสิ นใจซื้อในระดับตํ่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของปานฤทัย เลิศไตร
ภพ (2545) ได้ทาํ การศึกษาวิจ ัย เรื่ อ ง ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิ ท ธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มชูกาํ ลังยีห่ อ้ กระทิงแดงในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับน้อย ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความเห็น
ว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภค ซึ่งในแต่ละครั้ง
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ที่เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะต้องคิดราคาต้นทุนที่จ่ายไปในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
1) บริ ษทั ที่ผลิ ตและจัดจําหน่ ายเครื่ องดื่ มชู กาํ ลังควรส่ งเสริ ม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีน้ นั จะช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม
ไว้ และสามารถสร้างโอกาสการได้รับฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสาม
รถตอบสนองความต้องการของลู กค้าในด้านต่างๆ ได้ เพื่อ ให้ลู กค้าเกิดความประทับใจอันดี ซึ่ ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังได้ง่ายขึ้น
2) จากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดย
ความเห็นในด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น
บริ ษทั ที่ผลิตและจัดจําหน่ ายเครื่ องดื่มชูกาํ ลังจึงควรรักษาคุณภาพในเรื่ องของความมีชื่อเสี ยงของ
ตรายีห่ อ้ รสชาติของสินค้า ขนาดของบรรจุภณั ฑ์ และคุณสมบัติที่ช่วยแก้อ่อนเพลียและง่วงนอนให้
คงไว้ดงั เดิม
3) จากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดย
ความเห็ นในด้านการส่ งเสริ ม การตลาด มี ค่าเฉลี่ ยน้อ ยกว่าด้านอื่ นๆ ดังนั้นบริ ษทั ที่ผลิ ตและจัด
จําหน่ ายเครื่ องดื่มชูกาํ ลังจึงควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั เช่น การจัด
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การส่ งฝาชิงโชค หรื อการแข่งขันกีฬาต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าว
ข้างต้นควรมีการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
4) จากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ โดยความเห็นในด้านการรับรู ้
ปั ญหา ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นบริ ษทั ที่ผลิตและจัด
จําหน่ ายเครื่ องดื่มชูกาํ ลังจึงควรให้ความสําคัญกับผลิ ตภัณฑ์ในเรื่ องของคุณสมบัติที่ช่วยลดความ
เหนื่ อ ยล้า อ่ อ นเพลีย และง่วงนอนได้ อี กทั้งเครื่ องดื่ มชู กาํ ลังควรมี ส่วนผสมของวิตามิ นเพื่อช่วย
บํารุ งร่ างกายให้กบั ลูกค้า
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูใ้ ช้แรงงานใน
พื้นที่อื่นๆ เพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่าย รวมถึง
เป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่สนใจจะดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่ องดื่มชูกาํ ลังต่อไป
2) ควรมี การศึกษาอุปสงค์เครื่ องดื่ มชู กาํ ลังของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่นๆ เพื่อ ให้ทราบถึง
ขนาดของตลาดเครื่ องดื่มชูกาํ ลังในปั จจุบนั
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3) ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
วัยรุ่ น จนถึงวัยทํางาน เนื่ องจากในปั จจุบนั กลุ่มผูบ้ ริ โภคดังกล่าวเริ่ มหันมาบริ โภคเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง
กันมากขึ้น รวมถึงสามารถนํามาเป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้อีก
ด้วย
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ ของบริษทั ผลิตอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ABC
FACTORS AFFECTING LOGISTICS EFFICIENCY
OF ABC ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY
รุ่ งมณี เอี่ยมสะอาด1 และ ผศ.ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม2

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

บทคัดย่ อ

งานวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิต
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ABC โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ และปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิ
สติ ก ส์ ใ นด้า นการลดต้น ทุ น ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และด้า นคุ ณ ภาพ ของบริ ษัท ผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ABC โดยงานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แบบสอบถามจํานวน 130 ชุด เป็ น
เครื่ องมื อในการวิ จ ัยจากกลุ่ มตัวอย่างที่ ตอ้ งติ ดต่ อกับซัพพลายเออร์ ในสายงานของบริ ษ ทั ผลิ ต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการหาค่า
ทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรโดยใช้ค่ า สถิ ติ
Independent Sample T-Test , One-Way ANOVA และ Correlation
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ประสบการณ์ทาํ งานและรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อนส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC โดย
ประสบการณ์ ท าํ งานที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพโลจิ ส ติ ก ส์ ข องบริ ษ ัท ผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ในรายด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ในรายด้านการลด
ต้นทุนที่แตกต่างกัน ในส่ วนของปั จจัยด้านการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ พบว่า การ
จัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ ทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านคุณภาพของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ABC โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับตํ่าต่อด้านการลดต้นทุน และด้านความน่าเชื่อถือ และระดับ
ปานกลางต่อด้านคุณภาพ
คําสํ าคัญ : การจัดการความสั มพันธ์ ซัพพลายเออร์ , ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

This research aims to study about the factors that affect Logistics Efficiency of ABC
Electronics Manufacturing Company. The purpose of this research is to study Demographic and
Suppliers Relationship Management factors affecting Logistics Efficiency of ABC Electronics
Manufacturing Company in terms of Cost, Reliability/Time and Quality. This quantitative research
had used 130 sets of questionnaire as the tool with target population which are ABC Electronics
Manufacturing Company staffs who have worked and cooperated with suppliers in their job field
by simple random sampling method. The computer program is used for statistical analysis;
Frequency, Percentage, Mean, and Standard deviation. What’s more, to find out the relationship of
variable will be using Independent Sample T -Test, One-Way ANOVA and Correlation.
The finding reveled that Demographic factors which are Work experience and Average
income per month have affected logistics efficiency of ABC Electronics Manufacturing Company.
The difference of work experiences affect the logistics efficiency of the ABC electronics company
concerning reliability and the different of average income per month affect the logistics efficiency
of the ABC electronics company with regard to cost. For Suppliers Relationship Management
factors, it’s found that Suppliers Relationship Management is positively correlated with 3 aspects
of logistics efficiency; Cost, Reliability, and Quality in ABC Electronics Manufacturing Company.
Suppliers Relationship Management correlates with Cost and Reliability in low level, but middle
level for Quality.
Keywords: Supplier Relationship Management, Logistics Efficiency.
บทนํา

บริ ษัท ผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ABC ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กั บ การพัฒ นาและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิ สติกส์ เพื่อเป้ าหมายในการลดต้นทุนการผลิตและตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้ทนั ท่วงที ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการเพิ่มสัดส่ วนกําไรให้กบั ธุ รกิจและยังเป็ น
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เกิ ดขึ้ นอย่างยัง่ ยืน และเมื่ อกล่ าวถึ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
ด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กับ ซัพ พลายเออร์ (Supplier Relationship Management:
SRM) เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมทางโลจิสติกส์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังช่ วยใน
การลดต้น ทุน โดยเฉพาะต้นทุ น แฝงจากการดําเนิ นการซื้ อขาย (Transaction cost) และยังทําให้
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วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนและสิ นค้ามีคุณภาพดีข้ ึน การพยากรณ์ร่วมกันระหว่างผูซ้ ้ือกับซัพพลายเออร์มีความ
แม่นยํามากขึ้น เหล่านี้ ลว้ นเป็ นประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ซัพพลายเออร์
(ศากุน บุญอิต,2558, น.155)
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ และการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางโลจิ
สติ ก ส์ ใ นด้า นการลดต้น ทุ น (Cost Reduction) ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) โดยพิ จ ารณา
ประเด็นของการส่ งมอบสิ นค้าได้ตรงตามเวลาและในกรณี เร่ งด่วน และด้านคุณภาพ (Quality) ของ
วัตถุดิบหรื อชิ้ นส่ วนที่ส่งมอบ กรณี ศึกษา บริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ประเภทของ
สิ นค้า ฮาร์ดดิสไดรฟ์ (Hard Disk Drive) หรื ออุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั อยู่
ระหว่างการขยายธุ รกิ จในลักษณะแนวนอน (Horizontal Integration) คือการขยายการเติบโตโดย
การควบรวมและเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งขันในธุ รกิจเดียวกันและเป็ นตลาดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่ งผล
ต่ อการคัด เลื อกและลดจํานวนซัพพลายเออร์ ใ ห้มีความเหมาะสมกับขนาดของธุ รกิ จและสร้ าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาว เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันสําหรับธุรกิจประเภทผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างหน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ในด้านการ
ลดต้นทุน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านคุณภาพ ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิ
สติ ก ส์ ใ นด้า นการลดต้น ทุ น ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และด้า นคุ ณ ภาพ ของบริ ษัท ผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ABC
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ อนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทาํ งาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ของ
บริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ต่างกัน
2. ปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ อนั ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มซัพพลาย
เออร์ การแบ่งปั นข้อมูล/ การสื่ อสารแบบสองทาง การวัดผลการดําเนิ นงาน และการร่ วมมือกันเพื่อ
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพทางโลจิสติกส์ในเชิงบวกของบริ ษทั ผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC
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ของเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
ศึ กษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ แ ละการจัด การความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษ ัทผลิ ต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC กับซัพพลายเออร์ ที่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั ซึ่ งมีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ในด้านการลดต้นทุนความน่าเชื่อถือและคุณภาพ
2. ขอบเขตประชากร
ประชากรของงานวิจยั ในครั้ งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้ อ เจ้าหน้าที่แผนกโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ แผนก Supply Chain วิศวกรดูแลคุณภาพของสิ นค้าจากซัพพลายเออร์ (Suppliers Quality
Engineer) ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC จํานวน 130 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างจากการ
สุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับซัพพลายเออร์ ดั้งนั้นจึง
สามารถให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถามได้
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
งานวิจยั นี้ได้แบ่งตัวแปรออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ทาํ งาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
ได้แก่ การแบ่งกลุ่ มซัพพลายเออร์ การแบ่งปั นข้อมู ล/การสื่ อกสารแบบสองทาง การวัดผลการ
ดําเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2. ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การลดต้นทุน ความน่าเชื่อถือ
และ คุณภาพ
4.ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ. 2560 รวม 3 เดือน
กรอบแนวคิด
การศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพโลจิ ส ติ ก ส์ ข องบริ ษั ท ผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ABC สามารถสรุ ปออกมาเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ อ้างอิงตาม
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทาํ งาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
- การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์
- การแบ่งปั นข้อมูล/การสื่ อสารแบบสองทาง
- การวัดผลการดําเนินงาน
- การร่ วมมือกันเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

100

ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC
- การลดต้นทุน
- ความน่าเชื่อถือ
- คุณภาพ

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ประชากรศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรื อจํานวนคนที่มีอยูใ่ นแต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค
และระดับโลก นอกจากนี้ ยงั ศึ กษาเกี่ ยวกับการกระจายตัวในด้านพื้นที่ ของประชากร ตลอดจน
องค์ประกอบต่างๆของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้
เพศ ลักษณะทางชี วภาพที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุ ษย์ออกเป็ นแต่ละเพศว่ามีความ
เป็ นหญิง มีความเป็ นชาย ที่ถูกกําหนดโดยสรี ระ
อายุ
เวลาที่ดาํ รงชีวิตอยู่ เวลาชัว่ ชีวิต ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดหรื อมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึง
สถานภาพสมรส ความผูกพันธ์ระหว่างชายกับหญิงในการเป็ นสามีภรรยา แบ่งได้ดงั นี้ โสด
สมรส หม้าย หย่า และแยกกันอยู่
ระดั บ การศึ ก ษา การแบ่ ง ระดับ ชั้ นทางการศึ ก ษาออกเป็ นขั้น ๆ เช่ น ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ได้แก่ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
ประสบการณ์ ทาํ งาน ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรื อได้พบเห็นมาในการทํางาน
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รายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อน รายได้ประจําเฉลี่ยต่อคนต่ อเดื อน ซึ่ งเป็ นค่าจ้างและเงิ นเดื อนจาก
บริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC
การจัดการความสั มพันธ์ กับซั พพลายเออร์ การวางแผนจัดการกับคู่คา้ ในการจัดหาสิ นค้า
และบริ การเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในด้านของการดําเนินงานทางธุรกิจ ได้แก่ การแบ่งกลุ่ม
ซัพพลายเออร์ การแบ่ งปั นข้อมูล/ การสื่ อสารแบบสองทาง การวัดผลการดําเนิ นงาน และการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
การแบ่ ง กลุ่ ม ซั พ พลายเออร์ การแบ่ ง กลุ่ ม และคัด เลื อ กซัพ พลายเออร์ ที่ ต ้อ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ดว้ ยแบบพันธมิตร
การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล / การสื่ อ สารแบบสองทาง การทํา ความเข้า ใจและพยายามให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของทั้ง 2 ฝ่ ายจนเกิ ดความไว้วางใจกันโดยการติดต่อสื่ อสารกันอย่าง
ครบถ้วนและลดอุปสรรคในการสื่ อสารระหว่างคู่คา้
การวัดผลการดําเนินงาน การประเมินและวัดผลการดําเนิ นงานร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อกับซัพ
พลายเออร์ เพื่อให้ทราบถึงผลของการปรับปรุ งและพัฒนาร่ วมกันทั้ง 2 ฝ่ าย
การแลกเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง คือการแลกเปลี่ยนและมีความร่ วมมือกัน
ในด้านต่างๆ อย่างเป็ นธรรมเพื่อการปรับปรุ งการดําเนิ นงานตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิการไปจนถึงระดับ
บริ หารอย่างต่อเนื่องและสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวในระดับพันธมิตร
ประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ ความร่ วมมือในการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆทางโลจิ สติกส์ของผูซ้ ้ื อ
กับซัพพลายเออร์มีความสอดคล้องกัน และมีการส่ งเสริ มและพัฒนาร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในด้านต่างๆ เช่ น การลดต้นทุน การลดเวลาในการจัดส่ ง และสิ นค้ามีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านคุณภาพ ดังนี้
การลดต้ นทุน การลดค่าใช้จ่ายที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสิ นค้าที่ทาํ การผลิตและ
ทําให้บริ ษทั มีผลกําไรมากยิง่ ขึ้น
ความน่ าเชื่ อถือ ผูซ้ ้ื อมีความเชื่อใจในซัพพลายเออร์ ว่าจะต้องดําเนิ นการได้ตามที่ตก
ลงกันไว้ ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาในประเด็นของระยะเวลาการจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงตามเวลานัด
หมายและมีความรวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อได้ทนั ท่วงที และการรับประกันสิ นค้า
เมื่อเกิดความเสี ยหาย รวมไปถึงความรับผิดชอบหรื อการบริ การหลังการขายในกรณี ที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามที่ตกลงกันไว้
คุณภาพ คุณลักษณะเชิงเทคนิ ค ซัพพลายเออร์ สามารถออกแบบ ผลิตและนําส่ งสิ นค้า
ที่มีองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีตรงตามที่ผูซ้ ้ื อกําหนด วงจรชี วิตของสิ นค้ามีระยะเวลาตรง
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ตามที่ ระบุไว้ การบํารุ งรั กษาและการซ่ อมแซมสามารถทําได้ง่าย การบรรจุ และการจัดส่ งที่ ไ ม่
กระทบต่อคุณภาพของสิ นค้า
เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดซื้อ ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่จดั ซื้ อจัดหาสิ นค้าและบริ การทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่
องค์กรเพื่อใช้และสนับสนุนการผลิต
ซัพพลายเออร์ บุคคลหรื อองค์กรที่ผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าและบริ การมาจําหน่ายให้กบั ธุรกิจ
อื่นตามใบสัง่ ซื้อสิ นค้าของบริ ษทั นั้นๆ
บริษัทผลิตอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นบริ ษ ทั ที่ ผลิ ต และส่ ง ออกฮาร์ ดิ สก์ห รื อ ตัว จัด เก็บ
ข้อมูล คอมพิวเตอร์อนั ดับต้นๆ ของโลก โดยมีฐานการผลิตหลักอยูท่ ี่ประเทศไทย ซึ่งมียอดการผลิต
และส่ งออกมากกว่าหนึ่งร้อยล้านชิ้กต่อปี
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลาย
เออร์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC
2. ให้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ซ่ ึ งมีผลต่อการ
เพิ่มประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ ในด้านการลดต้นทุน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านคุณภาพ
3. พัฒนาการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ซึ่งส่ งผลต่อการสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันสําหรับธุรกิจประเภทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4. หน่วยงานจัดซื้ อของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC สามารถนําผลการศึกษาไป
ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ และเพิ่ม
ศักยภาพงานด้านจัดซื้อจัดหาให้กบั องค์กร
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การรวบรวมเนื้ อหาสาระที่เกี่ยวข้องของทฤษฎีที่ได้ศึกษาจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบการศึกษา โดยแบ่งเป็ นประเด็นสําคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการจัดการความสั มพันธ์
ความหมายของการจัดการความสั มพันธ์ กบั ซัพพลายเออร์
ศากุณ บุญอิต (2558) ได้ให้ความหมายของการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
(Supplier Relationship Management) ไว้ว่ า “การที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ การและซั พ พลายเออร์ มี ก ารพัฒ นา
ความสัม พันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในระยะยาวร่ วมกันแบบพันธมิตร (Partnership) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้าอย่างดีที่สุด ความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์เป็ นความร่ วมมือ
กันระหว่างสองสองบริ ษทั หรื อมากกว่าซึ่ งเห็ นชอบที่จะทํางานร่ วมกันเพื่อมุ่งสู่ การดําเนิ นงานที่
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ยัง่ ยืน การทําธุรกิจลักษณะนี้ ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งควรมี
การประเมินและทบทวนการทํางานร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการดําเนินงาน”
ธนิ ต โสรัตน์ (2550) ได้อา้ งถึงคําจํากัดความที่คล้ายคลึงกันของความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งมอบ
(Supplier Relationship) ของ Burnes (1998) ไว้วา่ “ความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งมอบ คือ การที่ลูกค้าและผู ้
ส่ ง มอบมี ก ารพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ กัน อย่ า งใกล้ชิ ด และในระยะยาวร่ วมกัน แบบพัน ธมิ ต ร
(Partnership) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้าอย่างดีที่สุด”
จากการให้ความหมายที่แตกต่างของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์ หมายถึ ง ความร่ วมมื อกันของพันธมิ ตรทางการค้าในเชิ งบู รณาการของผูซ้ ้ื อ
และซัพพลายเออร์เพื่อการพัฒนาและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการจัดการความสั มพันธ์
แนวความคิดการจัดการความสัมพันธ์เพื่อนําไปสู่ ซพั พลายเชนที่ประสบความสําเร็ จ (ศากุน
บุญอิต, 2558) มีปัจจัยดังต่อไปนี้
- ความไว้วางใจ (Trust) เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานแรกที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยัง่ ยืน
ระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ หากปราศจากความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ปั จจัยอื่นๆก็ไม่มีทางที่จะสําเร็ จ
ได้ ความไว้วางใจเอื้ออํานวยให้เกิ ดความร่ วมมือ ให้ทุกฝ่ ายสามารถมีส่วนร่ วมในการออกแบบ
สิ นค้าใหม่ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริ งได้
- ความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-term Relationships) เพื่อการทํางานร่ วมกันในระยะยาว
และการนําซัพพลายเออร์ เข้ามามี บทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั การผลิ ตจําเป็ นต้อง
แบ่งปั นวิสัยทัศน์และข้อมูลที่สาํ คัญบางอย่าง ดังนั้นจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกัน
ให้นานที่สุด
- การแบ่งปั นข้อมูลสารสนเทศ (Information Sharing) เพื่อสนับสนุนการวางแผนกําลังการ
ผลิ ต (Capacity Planning) การกําหนดตารางเวลาการดําเนิ นงาน (Scheduling) และกิ จกรรมอื่ นๆ
โดยอาศัยข้อมูลพยากรณ์ในการเริ่ มต้นวางแผนการผลิตจนสิ้ นสุ ดกระบวนการที่การจัดส่ งถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค โดยการยินยอมให้คู่คา้ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นของแต่ละฝ่ าย ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทั้งในเรื่ องของเวลา และต้นทุน คือ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องของ
ระยะเวลาในการรอสิ นค้า (Lead Time) การเติมเต็มการสั่งซื้ อ (Order Fulfillment) ขณะเดี ยวกันก็
สามารถลดต้นทุนในเรื่ องสิ นค้าคงคลังได้ดว้ ย
- คุ ณภาพของข้อมูลที่ ใช้ร่วมกัน (Quality of Shared Information) คุณภาพของข้อมูลโดย
ทัว่ ไปหมายถึ ง ความถูกต้อง (Accuracy) และความทันต่อเวลา (Timeliness) ข้อมูลนั้นจะไม่ เกิ ด
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ประโยชน์ใดๆเลย หากเป็ นข้อมูลที่ขาดความถูกต้องแม่นยําและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ต้องเป็ น
ข้อมูลที่ทนั สมัยและสามารถเรี ยกใช้ได้ตามเวลาต้องการ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication Technologies)
ปั จจุบนั การใช้อินเตอร์เน็ตได้เปรี ยบสมือนเครื อข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมบริ ษทั ต่างๆเข้าด้วยกัน ทําให้
สามารถพัฒนากระบวนการทํางานร่ วมกัน (Collaboration) ให้เกิดขึ้นได้
- จุดแข็งของบริ ษทั (Individual Strengths of Organizations) หมายถึง จุดแข็งหรื อข้อได้
เปรี ยบด้านการเงิ นของผูข้ ายที่ตอ้ งสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูซ้ ้ื อ เพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืน
ระหว่างกัน นอกจากจุ ดแข็งด้านการเงิน ผูข้ ายควรจะมีขอ้ ได้เปรี ยบด้านการปฏิบตั ิการและด้าน
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ผลิตและส่ งมอบให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย จุดแข็งนี้ ทาํ ให้บริ ษทั ผูข้ าย
สามารถใช้เพื่อเพิม่ คุณค่าให้กบั สิ นค้าหรื อใช้เป็ นข้อได้เปรี ยบเหนือคู่แข่งอื่นในตลาดได้
ขั้นตอนในการสร้ างความสั มพันธ์ กบั ซัพพลายเออร์ จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเลื อกซั พ พลายเออร์ ที่ต้ องการสร้ างความสั มพัน ธ์ ด้วย ในขั้น ตอนนี้ จะทําการ
แบ่ งกลุ่ มและคัด เลื อกซัพ พลายเออร์ โดยมี ก ารประยุก ต์ใ ช้ทฤษฎี ABC Analysis และ Portfolio
Model ของ Kraljic มาช่วย
2. การสร้ างความสอดคล้ องของโครงสร้ างองค์ การ จุดที่ติดต่อกับซัพพลายเออร์ ในการ
สร้าง
ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในส่ วนงานด้านการปฏิบตั ิการที่ควรมีการติดต่อสื่ อสารกันอย่างครบถ้วน
การสื่ อสารกันอย่างชัดเจนโดยการลดอุปสรรคในการสื่ อสารระหว่างคู่คา้ มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
สําหรับการสร้างความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ รวมถึงการมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายการทํางาน
ที่สอดคล้องกันก็มีความจําเป็ นเช่นเดียวกัน
3. การวัดผลการดําเนิ นงานของซั พพลายเออร์ โดยเครื่ องวัดผลการดําเนิ นงานควร
สะท้อนการปรับ ปรุ งการดําเนินงานและความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ าย
4. การแลกเปลี่ยน โอกาสในการพัฒนาปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ฝ่ าย ผ่าน
การปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่ องร่ วมกัน โดยเริ่ มต้นจากส่ วนงานการปฏิบตั ิการประจําวัน
และต่อยอดไปในระดับบริ หารต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์
นิยามและความหมาย
Mentzer and Konrad (1991) ได้กล่าวไว้ว่าประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
ด้านประสิ ทธิ ภาพ (Efficienc) หมายถึง อัตราส่ วนระหว่างทรัพยากรที่มีอยูก่ บั ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
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จากการใช้ทรัพยากรนั้น และ ด้านประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึง อัตราส่ วนระหว่างผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริ งจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยูก่ บั ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
ต่อมา Langley and Holcomb (1992) ได้เพิ่มเติมประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติกส์ อีกหนึ่ งด้าน คือ
ความแตก ต่ า ง (Differentiation) หมายถึ ง การเปรี ย บเที ย บกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ข องตนเองกับ
กิจกรรมโลจิสติกส์ของคู่แข่งขัน เนื่ องจากคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากกิจกรรมโลจิสติกส์น้ นั จะต้องถูก
นําไปเป็ นตัวประเมิ นประสิ ทธิ ภาพด้วย โดยคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากกิ จกรรมโลจิสติกส์น้ ันมี
มากมาย เช่น ความง่ายของการหาซื้อสิ นค้านั้น เวลาและความแน่นอนของการส่ งมอบสิ นค้า เป็ นต้น
จากความหมายต่างๆ ที่ ได้รวบรวมมาสามารถสรุ ปได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพทางโลจิสติกส์ คือ ความ
ร่ ว มมื อ ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆทางโลจิ ส ติ ก ส์ ข องผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งในซัพ พลายเชนมี ค วาม
สอดคล้องกัน และมีการส่ งเสริ มและพัฒนาร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในด้าน
ต่างๆ เช่น การลดต้นทุน การลดเวลาในการจัดส่ งและสิ นค้ามีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์
งานศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ แบ่งการวัดผลการดําเนิ นงานเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์ออกเป็ น 3
มิติ ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสํานักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2556) ดังนี้
1. ด้ านการลดต้ นทุน (Cost Management) เป็ นดัชนีที่แสดงถึงสัดส่ วนต้นทุนของกิจกรรม
โลจิสติกส์เปรี ยบเทียบกับยอดขายประจําปี ทั้งหมดของกิจการ
2. ด้ านความน่ าเชื่ อถื อ ((Reliability) จะพิจารณาในประเด็นของระยะเวลาการจัดส่ งสิ นค้า
ได้ตรงตามเวลานัดหมายและมีความรวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อได้ทนั ท่วงที และการ
รับประกันสิ นค้าเมื่อเกิดความเสี ยหาย รวมไปถึงความรับผิดชอบหรื อการบริ การหลังการขายใน
กรณี ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ตกลงกันไว้ การดําเนินการวิเคราะห์ประเมิน คัดเลือกตัวชี้วดั ที่
มีความสมบูรณ์ของข้อมูลสู งสุ ด เพื่อจัดทําเป็ นเกณฑ์ตวั ชี้วดั ประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์นาํ ร่ องของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. ด้ านคุณภาพ (Quality) คุณลักษณะเชิงเทคนิ ค ซัพพลายเออร์ สามารถออกแบบ ผลิตและ
นําส่ งสิ นค้าที่ มีองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีตรงตามที่ผูซ้ ้ื อกําหนด วงจรชี วิตของสิ นค้ามี
ระยะเวลาตรงตามที่ระบุไว้ การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซมสามารถทําได้ง่าย การบรรจุและการ
จัดส่ งที่ไม่กระทบต่อคุณภาพของสิ นค้า และอัตราการถูกตีกลับของสิ นค้า (Return Rate)
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ พนักงานของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนก
จัดซื้ อ เจ้าหน้าที่แผนกโลจิสติกส์ เจ้าหน้าที่แผนก Supply Chain วิศวกรดูแลคุณภาพของสิ นค้าจาก
ซัพ พลายเออร์ (Suppliers Quality Engineer) จํานวน 182 คน (ข้อมู ลจากฝ่ ายบุ คคลของบริ ษ ัท ปี
2559) ซึ่งแผนกเหล่านี้ล่วนต้องติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ในการปฏิบตั ิงาน
กลุ่มตัวอย่ าง การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เพี ย งพอจะใช้เ ป็ นตัว แทนของกลุ่ ม ประชากรจากการสุ่ ม ตัว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) จากแผนกที่สายงานต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ ได้แก่ เแผนกจัดซื้ อ แผนกโลจิสติกส์
แผนก Supply Chain และแผนกวิศวกรดูแลคุณภาพของสิ นค้าจากซัพพลายเออร์ (Suppliers Quality
Engineer) ซึ่ งกําหนดระดับความเชื่ อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่ อนหรื อผิดพลาดที่ สามารถ
ยอมรั บได้ไม่เกิ นร้ อยละ 5 หรื อที่ระดับนัยสําคัญ 0.05โดยผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้วิธีการคํานวณขนาด
ตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane, 1973)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ผูว้ ิ จ ัย ใช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ทํา การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูท้ าํ วิจยั โดยคําถามจะมีท้ งั คําถามแบบปิ ด (Close-ended Question)
ที่ ก ํา หนดคํา ตอบไว้ใ ห้ ผู ต้ อบเลื อ กตอบและคํา ถามแบบเปิ ด (Open –ended Question) ที่ ผูต้ อบ
สามารถแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ ในส่ วนของแบบสอบถามนั้นมีการกําหนดจากเนื้ อหา
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยว ข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยแบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย
รายละเอียดดัง ต่อไปนี้ คือ
• ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
และเป็ นข้อเท็จจริ งของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา
ประสบการณ์ทาํ งาน ระดับรายได้
• ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ประกอบด้วย การ
แบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ , การแบ่งปั นข้อมูล/การสื่ อสารแบบสองทาง, การวัดผลการดําเนินงาน และ
การร่ วมมือกันเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (โดยเรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย) เป็ นการ
ให้คะแนนแบบ Likert Scale โดยมีสเกลอยู่ 5 ระดับ
• ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพทางโลจิสติกส์ (โดยเรี ยงลําดับความสําคัญจากมาก
ไปน้อย) จํานวน 3 ข้อ เป็ นการให้คะแนนแบบ Likert Scale โดยมีสเกลอยู่ 5 ระดับ
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• ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆต่อการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต เป็ นคําถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 130 ชุด นํามาทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ประมวลผลและจัดทําตารางวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพื่อนําเสนอ
ข้อมูลและสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics)
สถิติเชิงพรรณนาเป็ นสถิติที่นาํ มาใช้ในการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็รวบรวมมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างของประชากร ได้แก่
1.1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้บรรยายลักษณะ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติกส์ ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ABC
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สาํ หรับ
บรรยายระดับความสําคัญของปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ
ภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ได้แก่ การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ การ
แบ่งปั นข้อมูล/การสื่ อสารแบบสองทาง การวัดผลการดําเนิ นงาน การร่ วมมือกันเพื่อการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง
2) สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้สรุ ปถึงลักษณะตัวแปรต้นได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลาย
เออร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ได้แก่ การลด
ต้นทุน ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั
2.1) การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test ใช้ในการทดสอบเปรี ยบเทียบตัวแปรต้น 2 กลุ่ม คือ เพศ ที่
มีผลต่อประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ 1 ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใช้
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน คืออายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์
ของบริ ษ ัท ผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ABC กรณี ที่ พ บความแตกต่ า ง จะทํา การทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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2.3) การวิ เ คราะห์ ความสัมพัน ธ์ (Correlation) การหาความสัมพัน ธ์ระหว่างการจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ กบั ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ABC โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient)
สรุปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั สามารถแบ่งเป็ น 5 ตอนดังต่อไปนี้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 83.1) ซึ่ งมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ
63.1) ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 66 คน (ร้อยละ 50.8) และมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
(ร้อยละ 65.4) ในส่ วนของประสบการณ์ทาํ งานจะอยูใ่ นช่วง 11 – 15 ปี (ร้อยละ 31.5) มากที่สุดและ
มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 60.0) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ระดั บ ความสํ า คั ญ ของการจั ด การความสั ม พั น ธ์ กั บ ซั พ พลายเออร์ ของบริ ษั ท ผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ABC
1. ด้ านการแบ่ งกลุ่มซั พพลายเออร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยการ
จัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในด้านการแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ ในระดับมาก โดยให้
ความสําคัญมากที่สุดกับการแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ ที่มีความมัน่ คงทางการเงิ น รองลงมาคือซัพ
พลายเออร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย, การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ ที่ตอ้ งการสร้างความสัมพันธ์
ด้วยและซัพพลายเออร์ที่มีผลกระทบต่อผลกําไรของบริ ษทั และกลุ่มซัพพลายเออร์ที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ซัพพลายเออร์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ ยงในการจัดหาชิ้นส่ วน
2. ด้ า นการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล /การสื่ อ สารแบบสองทาง พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในด้านการแบ่งปั นข้อมูล/การสื่ อสารแบบ
สองทาง โดยให้ความสําคัญกับการสื่ อสารกับซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับข้อกําหนดด้านคุณภาพอย่าง
ชัดเจนและแม่นยํามากที่สุด ส่ วนที่มีระดับความสําคัญต่อปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพ
พลายเออร์ ในระดับมากคือบริ ษทั ได้แบ่งปั นข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ร่วมกันกับซัพพลายเออร์
ต่างฝ่ ายต่างมีความเชื่ อถือในข้อมูลที่ได้จากทั้งสองฝ่ าย และมีการจัดหา/ติดต่อประสานงานด้าน
ข้อมูลการวางแผนการผลิตให้กบั ซัพพลายเออร์ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยย่อยในด้านการแบ่งปั นข้อมูล/
การสื่ อสารแบบสองทางที่ ก ลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่ สุดคื อ การใช้ระบบสารสนเทศที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับซัพพลายเออร์ได้ทนั ที (Real Time)
3. ด้ า นการวัด ผลการดํ า เนิ น งาน พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การ
ความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในด้านการวัดผลการดําเนินงานโดยให้ความสําคัญมากที่สุด และให้
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ความสําคัญกับปั จจัยย่อยในการประเมินงานด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การของซัพพลายเออร์
และส่ งผลการประเมินให้ซัพพลายเออร์ รับทราบเป็ นลําดับที่ 1 รองลงมาคือมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านการดําเนินธุรกิจ การจัดส่ ง และคุณภาพของซัพพลายเออร์อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้
ยังมีการพบปะหารื อกับซัพพลายเออร์ เพื่อแจ้งผลการดําเนิ นงานอย่างเป็ นทางการ และปั จจัยย่อยที่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามสํ า คัญ น้ อ ยที่ สุ ด ในด้ า นการวัด ผลการดํา เนิ น งานคื อ มี ก ารทบทวน
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
4. ด้ านการร่ วมมื อกันเพื่อการปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในด้านการร่ วมมือกันเพื่อการปรั บปรุ ง
อย่างต่อเนื่ องในระดับมากโดยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาต่างๆในการดําเนิ นธุ รกิ จร่ วมกัน
กับซัพพลายเออร์ มากที่สุด รองลงมาคือ มีการคิดค้นหรื อพัฒนากระบวนการดําเนินงานร่ วมกับซัพ
พลายเออร์ อีกทั้งมีโครงการ (Project) ที่ประสบความสําเร็ จร่ วมกันในการลดต้นทุนกับซัพพลาย
เออร์ ทุ ก ไตรมาส ซัพ พลายเออร์ มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนจัด ซื้ อ และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ลด
ปรากฏการณ์ข้ ึนลงที่ไม่คงที่ของอุปสงค์ (Demand) ตามลําดับ และให้ความสําคัญกับการให้โอกาส
ซัพพลายเออร์มีส่วนร่ วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์นอ้ ยที่สุด
ระดับความสํ าคัญของประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ ของผู้ที่ต้องติดต่ อกับซัพพลายเออร์ ของบริ ษัท
ผลิตอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ABC
1. ด้ านการลดต้ นทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 130 คน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
ทางโลจิสติกส์ ในด้านการลดต้นทุนในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ น
ต้นทุนโดยพยายามปรับระดับของสิ นค้าคงคลังให้ต่าํ ที่สุดเป็ นลําดับที่ 1 รองลงมาคือบริ ษทั มีความ
พึงพอใจในยอดขายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สายการผลิตไม่หยุดชะงัก (Line idle) เนื่ องจากขาดชิ้นส่ วน
หรื อวัตถุดิบ และบริ ษทั มีความพึงพอใจในอัตรากําไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งตามลําดับ ส่ วนปั จจัยย่อยที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่สุดคือ การพบว่าต้นทุนของสิ นค้าโดยรวมของบริ ษทั มีแนวโน้ม
ลดลง
2. ด้ านความน่ าเชื่ อถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 130 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพทาง
โลจิสติกส์ในด้านความน่าเชื่อถือโดยให้ความสําคัญในระดับมาก และให้ความสําคัญกับปั จจัยย่อย
ในส่ ว นของซัพ พลายเออร์ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการได้อ ย่า งถู ก ต้อ งแม่ น ยํา มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ซัพพลายเออร์มีการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังเผือ่ ขาด (Safety Stock) เพื่อสนองความต้องการ
ของท่ านได้ทนั ที ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การจากซัพพลายเออร์ ตรงตามเวลานัดหมายและตรงตาม
จํานวน ซัพพลายเออร์ รับผิดชอบต่อปั ญหาต่างๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การในกรณี ที่ท่านไม่พอใจต่อ
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สิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับตามลําดับ และให้ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ซัพพลายเออร์สามารถลด Lead
Time ในการจัดส่ ง
3. ด้ านคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 130 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพทางโลจิ
สติกส์ ในด้านคุ ณภาพ โดยให้ความสําคัญมากที่สุดกับความสามารถของบริ ษทั ในการนําเสนอ
สิ นค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ทนั เวลา รองลงมาคือ มีความพึงพอใจทางด้านคุณภาพ
ของสิ น ค้าและบริ การที่ ได้รับจากซัพ พลายเออร์ และซัพพลายเออร์ สามารถปรั บปรุ ง นําเสนอ
แนวทางแก้ไขปั ญหาทางด้านคุณภาพได้อย่างรวดเร็ ว ในส่ วนของปั จจัยย่อยที่ให้ความสําคัญน้อย
ที่สุดคือ ปั ญหาในเรื่ องการซ่อม แก้งาน (Rework) จากซัพพลายเออร์ลดลง
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ อนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ท ํา งาน และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน นั้น จะมี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ต่างกัน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้
ดังตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของปัจจัยประชากรศาสตร์
ปัจจัยประชากรศาสตร์
สถิติทใี่ ช้
ค่
า ผลการทดสอบ
นัยสํ าคัญ*
เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ Independent .511
ปฏิเสธสมมติฐาน
ของบริ ษ ัท ผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอ นิ ก ส์ ABC ที่ sample t-test
แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ One-Way
.423
ปฏิเสธสมมติฐาน
ของบริ ษัท ผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ABC ที่ ANOVA
แตกต่างกัน
ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ One-Way
.439
ปฏิเสธสมมติฐาน
ประสิ ทธิ ภ าพโลจิ สติ ก ส์ ของบริ ษ ทั ผลิ ตอุ ป กรณ์ ANOVA
อิเล็กทรอนิกส์ ABC ที่แตกต่างกัน
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ One-Way
.273
ปฏิเสธสมมติฐาน
ประสิ ทธิ ภ าพโลจิ สติ ก ส์ ของบริ ษ ทั ผลิ ต อุ ป กรณ์ ANOVA
อิเล็กทรอนิกส์ ABC ที่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ ท ํา งานที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ One-Way
.019*
ยอมรั บสมมติฐาน
ประสิ ทธิ ภ าพโลจิ สติ ก ส์ ของบริ ษ ทั ผลิ ต อุ ป กรณ์ ANOVA
ในรายด้า นความ
อิเล็กทรอนิกส์ ABC ที่แตกต่างกัน
น่าเชื่อถือ
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ One-Way
.008*
ยอมรั บสมมติฐาน
ประสิ ทธิ ภ าพโลจิ สติ ก ส์ ของบริ ษ ทั ผลิ ต อุ ป กรณ์ ANOVA
ใ น ด้ า น ก า ร ล ด
อิเล็กทรอนิกส์ ABC ที่แตกต่างกัน
ต้นทุน
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ อนั ประกอบด้วย การ
แบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ การแบ่งปั นข้อมูล/ การสื่ อสารแบบสองทาง การวัดผลการดําเนิ นงาน และ
การร่ วมมือกันเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ในเชิงบวก
ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

Journal of Business Research and
Administration

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพ
พลายเออร์กบั ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ จําแนกตามการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
ปัจจัยการจัดการความสั มพันธ์ กบั
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ* ผลการทดสอบ
ซัพพลายเออร์
การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์
Correlation
.000*
ยอมรับสมมติฐาน
Analysis
การแบ่งปั นข้อมูล/การสื่ อสารแบบ Correlation
.000*
ยอมรับสมมติฐาน
สองทาง
Analysis
การวัดผลการดําเนินงาน
Correlation
.000*
ยอมรับสมมติฐาน
Analysis
การร่ วมมื อ กัน เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง Correlation
.000*
ยอมรับสมมติฐาน
อย่างต่อเนื่อง
Analysis
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติ กส์ ของบริ ษ ทั ผลิ ตอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ABC และจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอ
การอภิปรายผลซึ่งแยกเป็ น ประเด็นดังต่อไปนี้
อภิปรายผลวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุ คคลกับประสิ ทธิ ภาพโลจิ
สติกส์ ของบริษัทผลิตอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ABC
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ABC พบว่า
1. ประสบการณ์ ท ํา งานที่ แ ตกต่ า งกัน ของผู ้ที่ ต ้อ งติ ด ต่ อ กับ ซั พ พลายเออร์ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติกส์ ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ในรายด้านความน่ าเชื่ อถือ
ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตอยู่เสมอ มี
ความยืดหยุ่นต่อความต้องการของลูกค้าสู งเนื่ องจากเทคโนโลยีในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว วงจรชี วิตของสิ นค้าไม่ยาวนาน ความต้องการของลูกค้าจึ งมี การ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วเช่นกัน ดังนั้นการนําชิ้นส่ วนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ เข้ามาสู่ สายการผลิตจึง
ต้องมีความแม่นยําในเรื่ องของเวลานัดหมาย พร้อมทั้งคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานกําหนด หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้อ งจึ ง ต้อ งมี ป ระสบการณ์ สู ง และกลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษัท ผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ABC เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ทาํ งานยาวนาน คือมากกว่า 11 ปี เพื่อลดความเสี่ ยงและ
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สามารถโต้ตอบต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง กานดา เจริ ญจิต (2558) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสําคัญสู่ การเป็ นนักจัดซื้ อมืออาชีพ พบว่า ประสบการณ์ทาํ งานเป็ นตัวบ่งชี้วา่
บุคคลนั้นจะสามารถทํางานด้านจัดซื้ อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ทักษะประสบการณ์
เป็ นหลัก เนื่ องจากว่าผูท้ ี่มีประสบการณ์การทํางานมีพ้ืนฐานความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถเรี ยนรู ้ งานได้รวดเร็ ว พร้ อมทั้งสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เช่ น เดี ย วกัน สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ สุ ธ าสิ นี เงาวิ พ ัฒ นากุ ล (2552) กล่ า วว่ า วิ ศ วกรที่ มี
ประสบการณ์ทาํ งานในส่ วนงานผลิตแตกต่างกันจะมีการรับรู ้เกี่ยวกับการปรับปรุ งงานเพื่อลดความ
สู ญเปล่าในกระบวนการผลิตแตกต่างกัน
2. รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพโลจิ ส ติ ก ส์ ข องบริ ษ ัท ผลิ ต
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ABC ในรายด้า นการลดต้น ทุ น และกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ท้ ี่ มี
ประสบการณ์ทาํ งานยาวนาน และอยูใ่ นวัยกลางคนมีสถานะภาพสมรสแล้วเป็ นส่ วนใหญ่ จึงส่ งผล
ให้ระดับรายได้อยุท่ ี่ 40,001 บาทขึ้นไป ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มของผูบ้ ริ หารระดับต้นและให้ความสําคัญกับ
ต้นทุนรวมขององค์กร ผูท้ ี่มีรายได้สูงกว่าจะมีความแตกต่างในลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
จะมากกว่าการทําหน้าที่ของตนให้สาํ เร็ จ แต่ยงั ต้องคํานึ งถึงวัตถุประสงค์ของหน่ วยงาน พร้อมทั้ง
เป้ า หมายขององค์ก ร สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ทวี ศ ัก ดิ์ รองแขวง (2556) จากการศึ ก ษาเรื่ อง
ความสั ม พัน ธ์ ข องคุ ณ ลัก ษณะงานกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน: กรณี ศึ ก ษา อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุสาหกรรมนวนคร พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะงาน
ในภาพรวม ด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านความสําคัญของงาน และด้านความมีอิสระในงาน
แตกต่างกัน
อภิปรายผลวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการความสั มพันธ์ กบั ซัพพลาย
เออร์ กบั ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ ของบริษัทผลิตอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ABC
1. การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ใน
เชิงบวก ในด้านการลดต้นทุนของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC โดยบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ABC จะให้ความสําคัญกับการวัดผลการดําเนิ นงานของซัพพลายเออร์ เป็ นอย่างมาก
ซึ่ งซั พ พลายเออร์ ที่ มี ผ ลการดํา เนิ น งานที่ ดี และมี ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจัด การ
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการแบ่งปันข้อมูล/การสื่ อสารแบบสองทาง และการร่ วมมือ
กันเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง จะให้ความร่ วมมือในการหาวิธีลดต้นทุน พร้อมทั้งเสนอแนวคิด
ในการลดต้นทุนการดําเนิ นงาน เพื่อเพิ่มผลกําไรให้กบั ทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วนิ ดา นรเศรษฐ์โศภน (2555) ที่ว่า ผูข้ ายที่มีความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่ องจะมีทศั นคติที่เปลี่ยนไป
คือมีความรับผิดชอบมากขึ้น บริ ษทั ผูข้ ายต้องทราบว่าตนเองมีส่วนสําคัญต่อระบบการผลิ ตของ
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บริ ษทั ผูซ้ ้ื อ ซึ่งอาจส่ งผลทําให้ระบบการผลิตหยุดชะงักลงได้โดยเฉพาะผูซ้ ้ื อที่ติดต่อกับบริ ษทั ผูข้ าย
เพียงไม่กี่ราย เพราะผูซ้ ้ือมัน่ ใจในคุณภาพของผูข้ าย ผูข้ ายที่พฒั นาเป็ นธุรกิจระดับโลกจะใช้หลักการ
ในการสนับสนุ นการจัดซื้ อด้วยระบบ JIT โดยจะพยายามหาวิธีลดต้นทุนในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ อง และผลการวิจยั นี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพปฎล สุ วรรณทรัพย์ (2557) กล่าวว่า การ
จัดการความสัมพันธ์แบบร่ วมมือช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการจัดซื้ อในเรื่ องของต้นทุนการขนส่ ง
สิ นค้า และต้นทุนในการสั่งซื้ อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องการตอบสนองการสั่งซื้ อ ประสิ ทธิ ภาพ
ทางการขนส่ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านคุณภาพของสิ นค้าและผูจ้ าํ หน่ ายในอุตสหกรรมซ่ อม
บํารุ งอากาศยาน
2. การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิ
สติกส์ ด้านความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC เนื่องจากการบริ การและการ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นตัววัดผลการดําเนินงานโลจิสติกส์ดา้ นเวลา ดังนั้นการผิด
นัดหมายของซัพพลายเออร์ ในการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ ทําให้เกิ ดการขาดแคลนวัตถุดิบหรื อ
ชิ้ น ส่ ว นในการผลิ ต และก่ อให้เ กิ ด ความล่ า ช้าในการส่ ง มอบสิ น ค้า ให้กับลู ก ค้า ของบริ ษ ทั ผลิ ต
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ABC ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จ ัย ของ วัน ดี สุ ฉัน ทบุ ต ร (2556) พบว่ า
แนวทางในการพัฒนาผูส้ ่ งมอบให้สามารถส่ งสิ นค้าได้ตามเวลาคือ การแบ่งปั นข้อมูลซึ่ งกันและกัน
ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อความร่ วมมือในระยะยาว เนื่ องจากอุปสรรคที่ผูส้ ่ งไม่
สามารถส่ งสิ นค้าได้คือ ข้อมูลในการสั่งซื้ อที่ ไม่แน่ นอนและขาดงบประมาณในการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี ดังนั้นจึงควรมีการจัดตั้งทีมงานข้ามสายงานเพื่อกําหนดกระบวนการทํางาน และการทํา
ความเข้าใจกับทางผูบ้ ริ หารระดับสู งของทั้งสองฝ่ ายให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับร่ วมกันจาก
การพัฒนาตามรู ปแบบที่ทุกฝ่ ายได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผลงานวิจยั ของศรายุทธ ตรั ยศิลานันท์
(2554) ได้สนับสนุนผลการศึกษาที่ว่าปั จจัยการดําเนิ นงานด้านการสื่ อสารและปั จจัยการดําเนิ นงาน
ด้านความร่ วมมือ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานของสถานประกอบการ
เนื่ องจากสถานประกอบการมีการดําเนิ นงานด้านการสื่ อสารกับผูจ้ ดั หาวัตถุดิบอย่างสมํ่าเสมอ ใน
การสื่ อสารเกี่ ย วกับข้อกําหนดด้านคุ ณ ภาพกับผูจ้ ัด หาวัตถุ ดิ บอย่างชัด เจนและแม่ น ยําและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผูจ้ ดั หาวัตถุดิบได้อย่างทันที
3. การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อประสิ ทธิ ภาพโล
จิส ติกส์ ด้านคุณภาพของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC โดยเฉพาะการวัดผลดําเนิ นงาน
หลังจากที่ได้มีการประเมินผลและแจ้งผลการประเมินนั้นให้กบั ซัพพลายเออร์ ทราบ ผูท้ ี่ตอ้ งติดต่อ
กับซัพพลายเออร์ ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ยังต้องทําการติดตามผลการดําเนิ น
อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ ได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขขั้นตอนการดําเนิ นงานที่มีส่วน
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ทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายร่ วมกันของทั้ง 2 ฝ่ าย โดยต่างฝ่ ายต่างแสดงความคิดเห็น
คิดค้นหรื อพัฒนากระบวนการการทํางานและให้ความร่ วมมื อกันในการแก้ปัญหาต่างๆในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จร่ วมกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พุฒิพล เทอดเหนื อเกล้า (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
ความร่ วมมือของบริ ษทั ผูส้ ่ งมอบชิ้นส่ วนรถยนตร์ที่มีต่อการดําเนิ นงานด้านคุณภาพของกลุ่มบริ ษทั
อีซูซุ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ความร่ วมมือกันในระดับมากของบริ ษทั ผูส้ ่ งมอบชิ้นส่ วนรถยนตร์
มีผลต่อการดําเนิ นงานด้านคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการอนุ มตั ิชิ้นส่ วนก่อนการผลิต
ด้านการดําเนิ นงานหลังการอนุ มตั ิชิ้นส่ วน ด้านกิจกรรมคุณภาพ อีกทั้งการจัดการความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์ โดยการติ ดตามประเมินผลการดําเนิ นงานยังมีส่วนช่ วยในการลดปั ญหาด้าน
คุณภาพ ดังที่กล่าวในงานวิจยั ของ เยาวลักษณ์ โพธิ นิมิตร์ (2555) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการลด
อัตรารายการบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีได้รับการปฏิเสธลอตจากการตรวจสอบลอตรับเข้าโดยการจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพผูส้ ่ งมอบ พบว่า สาเหตุของปัญหาลูกค้าร้องเรี ยนเรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์มาจาก การขาด
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างระบบการตรวจสอบของโรงงานกรณี ศึกษาและผูส้ ่ งมอบ และการไม่
ติดตามผูส้ ่ งมอบให้จดั ทําข้อกําหนด วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั ในครั้งนี้
1.การแบ่ งกลุ่มซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดว้ ย จากผลของการศึกษาบริ ษทั ผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ควรให้ความสําคัญกับซัพพลายเออร์ ที่มีความมัน่ คงทางการเงินเป็ น
กลุ่มแรกๆ และสร้างความสัมพันธ์ในเชิงพันธมิตรทางการค้ากับซัพพลายเออร์ กลุ่มนี้ เนื่ องจากซัพ
พลายเออร์ จะต้องใช้เงิ น ทุนในการดําเนิ น งานและการพัฒนาธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีในการผลิตและการดําเนิ นงาน การหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลังและการเก็บ
สิ นค้าและวัตถุดิบเผื่อขาด ซึ่ งซัพพลายเออร์ จะต้องมีเงินหมุนเวียนในปริ มาณที่เพียงพอเพื่อให้เกิด
ความราบรื่ นในการดําเนินงาน อีกทั้งความมัน่ คงทางการเงินยังแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการ
ดําเนินงานและผลกําไรของสถานประกอบการได้อีกด้วย
2.การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล /การสื่ อ สารแบบสองทาง ควรพัฒ นาระบบสารสนเทศที่ ส ามารถ
เชื่อมโยง ข้อมูลกับซัพพลายเออร์ได้ทนั ที (Real Time) ในปั จจุบนั บริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ABC จะเน้นการสื่ อสารด้วยการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เป็ นส่ วนใหญ่ จึงทําให้เกิดความ
ล่าช้าได้หากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่สามารถทําหน้าที่ได้ ดังนั้นควรจะมีระบบที่ซพั พลายเออร์สามารถลงชื่อ
เข้าใช้ได้ และติดตามข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิ ดเผยได้ดว้ ยตัวเองได้ทนั ที และซัพพลายเออร์ เอง
ควรพัฒนาระบบดังกล่าวเช่นกันเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการภายนอก
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3. การวัดผลการดําเนินงาน การประเมินงานด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การของซัพ
พลายเออร์ ควรส่ งผลการประเมินให้ซัพพลายเออร์ รับทราบเสมอ และผูว้ ิจยั ขอเสนอว่าควรมีการ
ทบทวนประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลการดําเนิ นงานของซัพพลายเออร์และชี้แจงให้
ซัพพลายเออร์ทราบถึงรายละเอียดของตัวชี้วดั และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมิน
เพื่อการยอมรับในเป้าหมายเดียวกันในการดําเนินงาน
4. การร่ วมมือกันเพื่อการปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าควร
เปิ ดโอกาสให้ซพั พลายเออร์มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาในการดําเนิ นธุรกิจร่ วมกันให้มากยิง่ ขึ้น ใน
ส่ วนที่เป็ นความลับหรื อลิขสิ ทธิ์ เฉพาะสามารถทําหนังสื อสัญญารับรองการเปิ ดเผยข้อมูลร่ วมกัน
โดยประสานงานกันประหนึ่ งองค์กรเดียวกัน นอกจากนี้ ความร่ วมมือกันระหว่างซัพพลายเออร์ ที่
เป็ นส่ วนสําคัญกับความสําเร็ จของธุ รกิ จกับบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ไม่ควรอยู่ที่
ระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารเท่ า นั้น แต่ ค วรจะขยายไปสู่ ร ะดับ บริ ห าร และระดับ องค์ก ร เพื่ อ การพัฒ นา
ความสัมพันธ์ในระดับพันธมิตรทางการค้าอย่างยัง่ ยืน มีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ชดั เจนทั้งสอง
ฝ่ าย เพื่อความร่ วมมือกันในทุกๆ ด้านและการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันร่ วมกัน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ของบริ ษทั
ผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ABC ซึ่ งเป็ นความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานบริ ษั ท ผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ABC ที่มีต่อปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ เท่านั้น เนื่ องจากการ
บริ หารความสัมพันธ์เกิดจากความร่ วมมือของทั้งสองฝ่ ายได้แก่ ผูท้ ี่ตอ้ งติดต่อประสานงานกับซัพ
พลายเออร์ ของบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC กับซัพพลายเออร์ ดังนั้นผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะ
ว่าควรจะมีการศึกษาความคิดเห็ นของซัพพลายเออร์ ดว้ ยว่ามีความคิดเห็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน
หรื อไม่ และอาจมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของงานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการสุ่ ม อย่ า งง่ า ยจากแผนกที่ ต ้อ งติ ด ต่ อ
ประสานงานกับ ซัพพลายเออร์ แต่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดของแต่ละแผนก ดังนั้นควรมีการศึกษา
การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในแต่ละแผนกว่าแผนกหรื อสายงานที่แตกต่างกันจะ
ส่ งผลต่อความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์หรื อไม่
3. เนื่ องจากการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า และยังสามารถลดต้นทุนรวมตลอดทั้งโซ่ อุปทาน ดังนั้นหลายบริ ษทั ได้นาํ กลยุทธ์น้ ี ไปใช้
(Lenders, et al., 2006) เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าควรมีการศึกษา
และค้น หาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การจัด การความสัม พัน ธ์ กับ ซัพ พลายเออร์ ท้ ัง ทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพกลยุทธ์น้ ี
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4. ควรมี การศึ กษาถึ งรู ปแบบความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ แต่ละราย เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของความสัมพันธ์แต่ละรู ปแบบ และความเหมาะสมต่อธุรกิจนั้นๆ
5. การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาในอุ ต สาหกรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสหกรรมที่แตกต่างกัน
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้ าคงคลัง
กรณีศึกษา :ร้ านซ่ อมและขายอะไหล่ รถมอเตอร์ ไซค์ ส.เจริญชัย
Increase Efficiency of Inventory Management
CASE STUDY : The repair shop and sales of motorcycle spare S.Charoenchai.
เมฆินทร์ คําตัน1 และ ดร. นพปฎล สุ วรรณทรัพย์2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั เรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังร้านซ่ อมและขายอะไหล่
มอเตอร์ ไซค์ ร้าน ส.เจริ ญชัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการพัฒนา ร้าน ส.เจริ ญชัยที่ส่งผลต่อ
คลังสิ นค้าและรู ปแบบการจัดสิ นค้าคงคลังโดยกําหนดปั จจัยที่คาดว่าจะมีรูปแบบในการจัดการ
สิ นค้าคงคลังให้มีระบบและมีเวลาในการใช้งานที่น้อยลง การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสิ นค้าของร้าน ส.เจริ ญชัย จํานวน
4 คน โดยใช้ทฤษฎี (ABC Analysis) ทฤษฎี (FIFO First In First Out) และทฤษฎี (ก้างปลา) การ
ทดสอบจับเวลาก่อนและหลังการทําการจัดการเพิ่มประสิ ทธิภาพสิ นค้าคงคลัง และปัจจัยอื่นโดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ผลการวิจยั พบว่าสิ นค้าก่ อนทําการปรั บปรุ งการจัดการเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพสิ นค้าคงคลัง
จํานวน 20 ครั้ ง พบว่าระยะเวลาที่ใช้การหาน้อยที่สุดเท่ากับ 0.34 นาที ส่ วนระยะเวลาในการหา
สิ นค้าสู งสุ ดเท่ากับ 5.21 นาที โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 นาที แต่หลังจากการทําการปรั บปรุ งเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังพบว่าระยะเวลาในการหาสิ นค้าน้อยที่สุดเท่ากับ 0.12 นาที
ส่ วนระยะเวลาในการหาสิ นค้าสู งสุ ด เท่ากับ 1.25 นาที โดยเวลาเฉลี่ยอยูใ่ นการหาสิ นค้า อยูท่ ี่ 34.8
วินาที และเมื่อผลการวิจยั ก่อนและหลังทําการจัดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าคงคลังนํามาทําการ
เปรี ยบเที ยบจากสถิ ติสรุ ปผลได้ว่าหลังจากทําการจัดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าคงคลังเร็ วกว่า
24.16% และจะเห็นได้ว่าเมื่อนําทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการสิ นค้าคงคลังจะมีพ้ืนที่การจัดวาง
สิ นค้าคงคลังมีมากขึ้น เป็ นระเบียบมากขึ้น สะดวกในการตรวจสอบและบริ หารจัดการสิ นค้ามากขึ้น
ทําให้เกิดเป็ นระบบใหม่ในการทํางานของร้านไปแนวทางที่ดีข้ ึนลดการเกิดสิ นค้าค้างสต๊อก การเกิด
ปัญหาต้นทุนจม และทําให้ราคาใกล้เคียงตลาด ณ ปัจจุบนั
คําสํ าคัญ : การเพิ่มประสิ ทธิภาพ, การจัดการสิ นค้าคงคลัง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

119

Journal of Business Research and
Administration

ABSTRACT

The study on increase efficiency of inventory management the repair shop and sales of
motorcycle spare S.Charoenchai has an objective to examine what determinant affects improving
the inventory management. This study is expected to help S.Charoenchai shop set a system of
inventory and less time-consuming. Important research tools used in this research is to interview
in order to gather data from 4 participants at S.Charoenchai shop. ABC analysis, Kanban, and First
in First Out (FIFO) theory involve with this paper.
Before-and-after test is used to measure the efficiency of inventory and other factors with
calculating mean in 20 times to find the difference between before and after improving inventory.
The results show that before improving inventory employees spent at least 34 seconds and
the most 5.21 minutes finding products in the inventory with average time of 2.24 minutes, but after
improving inventory they spent at least 12 seconds and the most 1.25 minutes with average time of
34.8 seconds. The finding is that after improving inventory saves spending time 24.16 percent.
Moreover, S.Charoenchai shop has more space inventory and a better system which reduce
inventory expenses.
Keyword: INCREASING EFFICIENCY, INVENTORY MANAGEMENT
บทนํา

การวางแผนการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ
โดยคลังสิ นค้ามีความสําคัญมากในระบบโลจิ สติกส์ การบริ หารคลังสิ นค้าต้องมีองค์ประกอบที่
สําคัญหลายอย่างเข้ามาร่ วมด้วย โดยต้องอาศัยระบบการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและ มีบุคลากรที่มี
คุณภาพเพื่อก่อให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างถู ก ต้องและเหมาะสม จากแนวคิ ด ลี น การบริ ห ารควบคุ มสิ น ค้าอะไหล่ ใ นคลังสิ น ค้าเป็ น
รู ปแบบหนึ่ งของความสู ญเปล่าที่ตอ้ งขจัดออก เนื่ องจากต้องสู ญเสี ยพื้นที่ในการจัดเก็บอะไหล่ที่
ไม่ได้ประโยชน์ อะไหล่ที่เสื่ อมสภาพและล้าสมัย ล้วนแล้วแต่ทาํ ให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บ แต่หาก
บริ หารจัดการไม่ดี ก็จะทําให้เกิดสต็อกสิ นค้าอะไหล่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทําให้
เกิ ดความไม่พึงพอใจและทําให้ลูกค้าขาดความเชื่ อถือ รวมทั้งทําให้ธุรกิจสู ญเสี ยรายได้และกําไร
จากขายสิ นค้าและการให้บริ การไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นธุ รกิ จจึงควรติดตามมาตรวจสอบ
อะไหล่ ในคลังสิ นค้าอย่างเหมาะสมและต่ อเนื่ อง โดยมุ่ งลดความสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จและ
คํานึ งถึงปั จจัยด้านต้นทุนเป็ นสําคัญ หน้าที่ของการจัดการคลังสิ นค้าประกอบไปด้วย การจัดเก็บ
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การเคลื่อนย้าย การหยิบสิ นค้า การจัดวางผังคลังสิ นค้า และการเลือกอุปกรณ์สาํ หรับใช้ในคลังสิ นค้า
และนอกจากการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าแล้ว กระบวนการที่ช่วยปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการ
ทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น คือ การทํา 5 ส. ซึ่ งจะช่ วยสะสาง วัสดุ อะไหล่ที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั ธุ รกิจแล้วออกจากคลังสิ นค้า อีกทั้งช่วยดูแลสุ ขลักษณะ เช่น ช่ องลม ช่ องแสง ฝุ่ นที่
ก่อให้เกิดอันตรายกับร่ างกาย ลดความเสี่ ยงในการที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุภายในคลังสิ นค้าได้ ดังนั้น
งานวิจยั นี้ จึงได้ทาํ การศึกษาการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า โดยเป็ นการบริ หารการจัดการอะไหล่รถ
มอเตอร์ ไซด์และการตรวจนับอะไหล่คงเหลือ ของ ร้าน ส.เจริ ญชัย จํากัด เนื่ องจาก ร้านยังไม่ได้มี
การบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ และประสบปั ญหาในการตรวจนับอะไหล่ในแต่ละเดือนไม่ตรงกับ
ยอดที่เบิกจ่ายจริ ง รู ปแบบของร้าน ส.เจริ ญชัย จะเป็ นร้านที่ซ่อมมอเตอร์ไซด์ที่ไม่ได้ดดั แปลงตัวรถ
ใดๆ คือรถเดิมๆที่ออกจากโรงงานรวมถึงขายอะไหล่มอเตอร์ ไซด์อีกด้วย การแข่งขันของร้าน ส.
เจริ ญชัย ธุ รกิจนี้ มีการแข่งขันสู งมากระแวกของร้านของส.เจริ ญชัยมีธุรกิจแบบเดียวกันอยูม่ ากมาย
แต่ส่วนใหญ่ธุรกิจนี้จะแข่งขันที่ฝีมือของช่างแต่ละร้านว่ามีความชํานาญมากน้อยขนาดไหนและการ
บริ การที่ ดีหรื อไม่ รวมไปถึ งราคาของสิ นค้าและการสต็อกอะไหล่มีเพียงพอพร้ อมให้บริ การแก่
ลูกค้าหรื อไม่ (www.thaigov.go.th)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษารู ปแบบการการจัดเก็บอะไหล่มอเตอร์ไซด์ของร้าน ส.เจริ ญชัย และปัญหาที่เกิดขึ้น
2.เพื่อหาแนวทางในการลดขั้นตอนในค้นหาและหยิบอะไหล่มอเตอร์ไซด์ของร้าน ส.เจริ ญชัย
3.เพื่อหาแนวทางในการประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดเก็บอะไหล่มอเตอร์ไซด์
ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 4 ท่าน ในร้าน ส.เจริ ญชัย ซึ่ ง
เป็ นร้านกรณี ศึกษา ได้แก่ ผูจ้ ดั การร้าน 2 ท่าน และช่าง 2 ท่าน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ครั้งนี้คือ ข้อมูลสิ นค้าคงคลังในร้าน ส.เจริ ญชัย ซึ่งเป็ นอะไหล่ที่มีแพ็ค
เก็จคลายกันได้แก่ สายคันเร่ ง สายครัช สายเบรก สายโช๊ค สายไมล์ สายวัดรอบ สายดึงวาล์วและสาย
ปลดล็อคเบาะ
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการนําวิธีการจัดสิ นค้าคงคลัง
ให้เป็ นระเบี ยบ และการเลื อกใช้กลยุทธ์และวิธีการในการจัดเก็บตามความถี่ ในการใช้งาน มา
ประยุกต์ใช้
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ร้านมีข้ นั ตอนการดําเนินการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ข้อมูลของสิ นค้าในคลังสิ นค้ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามใบสัง่ ซื้อ ใบเบิก-จ่ายอะไหล่
3. ลดต้นทุนในการใช้พ้นื ที่ในการจัดเก็บสิ นค้าอะไหล่มอเตอร์ไซด์
4. ลดต้นทุนทางด้านเวลาในกระบวนการทํางาน ลด lead time ในการสัง่ อะไหล่
นิยามศัพท์
1. อะไหล่มอเตอร์ไซด์ หมายถึง ชิ้นส่ วนรถมอเตอร์ไซด์ที่สามารถเปลี่ยนหรื อซ่อมได้
2. สิ นค้าคงคลัง หมายถึงสิ นค้าคงเหลือ (Inventory) เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับธุ รกิจ เพราะจัดเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ งซึ่ งธุ รกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรื อการขาย สามารถดําเนิ นไปได้
อย่างราบรื่ น การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็ นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่ องต้นทุนการเก็บรักษาที่
สู ง สิ นค้าเสื่ อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรื อสู ญหาย นอกจากนี้ ยงั ทําให้สูญเสี ยโอกาสใน
การนําเงินที่จมอยูก่ บั สิ นค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ
3. ความถี่ในการหยิบ หมายถึง การหยิบใช้สินค้าหรื ออะไหล่ที่มากครั้งบ่อยครั้งตามการหยิบจับ
4. สิ นค้าที่ใช้แล้วหมดไป หมายถึง อะไหล่ที่ไม่สามารถซ่อมได้ตอ้ งเปลี่ยนหรื อซื้ อใหม่อย่างเดียว
เท่านั้น เช่นนํ้ามันเครื่ อง
5. ร้านส.เจริ ญชัย หมายถึง ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์และขายอะไหล่มอเตอร์ไซด์
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิโรจน์ พุทธวิถี (2553) กล่าวว่า การวัดประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บในคลังสิ นค้า ขั้นตอนการ
ดําเนิ นงานถ้าจะทําให้ได้ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องดําเนินงานให้ได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ดังนั้นการเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานจะทําได้จาํ เป็ นต้องอาศัยการบันทึกผลในด้านต่างๆจะต้อง
จัดทําและวางระบบให้ประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน โดยมีแนวทางการจัดทําตัวชี้วดั เพื่อเป็ นแนวทาง
ดังนี้
1. ระดับการบริ การ (Service level) เช่นความมีพร้อมของวัสดุ (Stock availability) เมื่อความ
ต้องการ เวลานําการสั่ง สัดส่ วนการจัดส่ งตามกําหนด สัดส่ วนความถูกต้องในการรับ และการส่ ง
จํานวนคําสัง่ ค้างส่ ง (Order remaining at completed due date) และคําร้องเรี ยนของลูกค้า
2. ประสิ ท ธิ ผ ลทางด้า นต้น ทุ น (Cost effectiveness) เช่ น อัต ราการทํา งานล่ ว งเวลา
ค่าใช้จ่ายบํารุ งรักษาทรัพยากร อัตราความเสี ยหายของทรัพยากร ค่าวัสดุสิ้นเปลือง การซื้ อบริ การ
พิเศษนอกเหนือจากแผนงาน
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3. อัต ราการใช้ท รั พ ยากร เช่ น เนื้ อ ที่ อุ ป กรณ์ จ ัด เก็บ อุ ป กรณ์ ข นถ่ า ย แรงงานค่ า ขนถ่ าย
(Docks) ที่ตอ้ งการให้มีอตั ราการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงที่สุด จะสามารถช่วยให้ได้
ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนจัดหาทรัพยากรเกิดขึ้นสู งที่สุด
4. ความปลอดภัย เป็ นสิ่ งสําคัญมากที่สุดโดยบันทึกผลเป็ น จํานวนครั้ งการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
มูลค่าความเสี ยหาย ทั้งที่เกิดขึ้นกับพนักงานและทรัพยากรทั้งหมด
5. อัตราการหมุนเวียนของวัสดุ บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานทั้งการจัดเก็บ
การผลิต การขาย การสั่งซื้ อ โดยการบริ หารงานที่ดีจะมีตอ้ งเกิดอัตราการหมุนเวียนสู งที่สุดการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics performance measurement) การวัด ผลการดํา เนิ น งาน
ด้านโลจิสติกส์สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่ม 1. ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ได้แก่ การวัดเวลา
ในกระบวนการผลิต (Processing time) อัตราการใช้ทรัพยากร (Resource utilization) เวลานํา (Lead
time) ต่ า ง ๆ เช่ น เวลานํา การผลิ ต เวลานํา การสั่ ง ซื้ อ เวลานํา การส่ ง มอบ 2. ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Effectiveness) ได้แ ก่ การวัด ผลการลดเวลาในการส่ งมอบความเที่ ยงตรงของข้อมูล ผลการลด
ต้ น ทุ น การขนส่ ง และค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) 3. ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) ได้ แ ก่
ความสามารถในการปรับ หรื อยืดหยุ่นกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในปั จจุบนั และใน
อนาคต ตัว ชี้ วัด เช่ น เวลาการปรั บ ตั้ง เครื่ อ งจัก ร ความสามารถในการรั บ คํา สั่ ง ซื้ อ ขนาดเล็ ก
ความสามารถในการปรับรุ่ นการผลิตในแต่ละเดือน
กมลชนก สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ และคณะ (2547) กล่าวว่า องค์กรโลจิสติกส์ท่ีมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลเป็ นส่ วนสําคัญของกระบวนการบริ หารกลยุทธ์ของกิจการ ปั ญหาและความท้าท้าย
ขององค์กรจะต้องเผชิ ญหน้า ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั การตัดสิ นใจทางกลยุทธ์ท้ งั หมด แต่ข้ ึนอยู่กบั ระบบ
โครงสร้างพันธกิ จ บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และโครงสร้างผลตอบแทน ซึ่ งทุกเรื่ องเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรทางกลยุทธ์และสิ นทรัพย์ระยะยาวของกิจการ
สมใจ ลัก ษณะ (2549) ได้จ าํ แนกประสิ ทธิ ภ าพ ออกเป็ น 2 ระดับ 1. ประสิ ทธิ ภ าพส่ ว น
บุคคล บุคคลที่ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานคือ บุคคลที่ต้ งั ใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธี
หรื อเทคนิ คในการสร้างผลงานได้มาก เป็ นผลงานที่มีคุณภาพ เป็ นที่น่าพึงพอใจในการทํางาน เป็ น
บุคคลที่พอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ และปริ มาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการทํางานให้ได้ผล
ยิง่ ขึ้นเสมอ 2. ประสิ ทธิภาพขององค์การ หมาถึง การที่องค์การสามารถดําเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์การโดยใช้ทรัพยากรปั จจัยต่าง ๆ รวมถึงกําลังคนอย่างคุม้ ค่าที่สุด มีการสู ญเสี ยน้อย
ที่ สุ ด มี ล ัก ษณะของการดํา เนิ น งานไปสู่ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้อ ย่า งดี โดยประหยัด ทั้ง เวลา
ทรัพยากร และกําลังคน องค์การระบบการบริ หารจัดการที่เอื้อต่อผลการผลิตและการบริ การได้ตาม
เป้าหมาย องค์การมีความสามารถใช้ยทุ ธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิ ควิธีการ และเทคโนโลยีอย่างฉลาด
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ทําให้เกิ ดวิธีการทํางานที่เหมาะสม มีความราบรื่ นในการดําเนิ นงาน มีอุปสรรค์ และความขัดแย้ง
น้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความสุ ขความพอในการทํางานแม้คาํ ว่าประสิ ทธิภาพจะ
เป็ นส่ วนย่อยของคําว่าประสิ ทธิ ผล แต่เมื่อพิจารณา ความมีประสิ ทธิ ภาพในองค์การ จะเน้นปั จจัย
และกระบวนการที่เชื่อมโยงสู่ ผลผลิตแบบครบวงจร นัน่ คือพิจารณาประสิ ทธิ ภาพในลักษณะที่การ
จัดปั จจัยและการใช้ปัจจัย อย่างมีคุณค่า ไม่สูญเปล่า ไม่สิ้นเปลืองใช้วิธีการทํางานบริ หารจัดการที่ดี
ให้องค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ปั จจัยด้านบุคคลเป็ นปั จจัย
หนึ่ งที่องค์การส่ วนใหญ่สามารถแก้ไขปรับปรุ ง พัฒนาได้ดว้ ยตนเอง จึงจัดได้ว่าบุคคลเป็ นปั จจัยที่
ควบคุมได้ การพัฒนาปั จจัยด้านด้านบุคลากรมีตวั อย่างการกําหนดวัตถุประสงค์เป้ าหมายของการ
พัฒนาไว้ดงั นี้
1. ความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติส่วนบุคคล
1.1 มีความกระตือรื อร้นและการพัฒนาตนเอง เช่น เอาจริ งเอาจังกับงาน
1.2 ปฏิ บตั ิ ตามคําสั่งและมีระเบียบวินัย เช่ น เชื่ อฟั งคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา โดยไม่มีขอ้
ขัดแย้ง
1.3 พร้อมที่ประสานงานและให้ความร่ วมมือ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน
1.4 เป็ นผูท้ ี่ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
1.5 มีความรู ้ความเข้าใจในการระวังรักษา ดูแล การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์และ ทรัพย์สิน ต่าง
ๆ ขององค์กรให้อยูใ่ นสภาพดีเสมอ
1.6 สามารถวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาให้ทนั ต่อเหตุการณ์
2. ปริ มาณและคุณภาพของงาน
2.1 สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้สาํ เร็ จลุล่วงตามระยะเวลาหรื อมาตรฐานที่ต้ งั
ไว้คุณภาพของงานที่ทาํ สําเร็ จ มีความถูกต้อง เรี ยบร้อยและสมบูรณ์ครบถ้วนตามกําหนด
2.2 มี ความรั บผิดชอบ สนใจ เอาใจใส่ งานและปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความรั บผิดชอบ
เชื่อถือ
และไว้วางใจได้
2.3 มีความรอบรู ้ ชํานาญในขั้นตอน หรื อวิธีการทํางานทั้งงานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 มีความคิดริ เริ่ มในการปรับปรุ งงานวิธีการการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ
3. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ พฤติกรรมบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใน
การทํางาน
3.1 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสิ่ งใหม่ ๆ เช่ น คิดหาคําตอบของปั ญหาได้หลาย ๆ อย่างในเวลา
จํากัด
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สามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาใดปั ญหาหนึ่งได้หลายแนวทาง
3.2 สามารถ ยืดหยุน่ วิธีการทํางานเพื่อความสําเร็ จในการทํางาน
3.3 ค้นคว้าการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่นเป็ นคนสังเกต เกี่ยวกับลักษณะของงาน
4. ทักษะในการปฏิบตั ิงานการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการทํางานนอกจากองค์ประกอบต่างๆ
ตามที่กล่าวมาแล้ว ทักษะการปฏิบตั ิงานดังนี้
4.1 ทักษะเทคนิ คเฉพาะ (Technical skill) เป็ นความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคลักษณะ
การทํางาน หรื อวิธีการทํางานเฉพาะด้าน
4.2 ทักษะในการทํางานร่ วมกับบุคคลอื่น (Human skill) เป็ นความสามรถในการทํางาน
ร่ วมกับบุคคลอื่น สร้างความเข้าใจ ร่ วมประสานงานกับบุคคล และกลุ่มบุคคลในองค์กร
4.3 ทักษะด้านความรู ้ ความคิด (Conceptual skill) เป็ นความสามรถทางด้านสติปัญญาใน
การมององค์การ เห็นความสัมพันธ์ของกิจการต่าง ๆ ในองค์การ ทั้งในแง่ ทาง สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
5. บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิ ยมในการทํางาน เนื่องจากบุคลิกภาพ หรื อคุณสมบัติต่าง ๆที่ประกอบ
ขึ้นเป็ นบุคคล และคุ ณสมบัติเหล่านี้ เป็ นต้นเหตุของการกระทําไม่ว่าจะเป็ นการพูด การปฏิ บตั ิ
ความคิด เจตคติ ค่านิ ยม และลักษณะนิ สัยต่างๆดังนั้น เมื่ อบุคคลต้องปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้าที่
ประสิ ทธิภาพของการทํางานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสดงออก หรื อพฤติกรรมของบุคคลในการ
ทํางาน เช่น
5.1 แสดงออกถึงเจตคติที่ดีต่อการทํางาน รักงาน พอใจงาน
5.2 แสดงถึงการทํางานให้ครบถ้วนถูกต้อง ได้ผลในเวลาอันสั้น
5.3 แสดงออกถึงความสามรถในการปฏิบตั ิงานตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคําสั่งของ ผูบ้ งั
บัญชาได้อย่างสบาย
6. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ในการทํางานสิ่ งที่ควรเกิ ดขึ้นกับพนักงาน ก็คือเขาสามารถ
รับรู ้ เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ มุ่งมัน่ พยายามทํางานอย่างเต็มความสามารถโดย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของการทํางาน มีความสุ ขในการทํางาน มีความรู ้สึกมัน่ คงในหน้าที่และการ
งานมัน่ ใจว่าตนเองสามารถเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธงชัย สันติวงษ์ (2541 : 30) ได้ให้ขอ้
แตกต่ า งของคํา ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพไว้ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หมายถึ ง
ความสําเร็ จในการที่สามารถดําเนินกิจการก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์กรตั้ง
ไว้ได้ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึ ง การเปรี ยบเที ยบทรั พยากรที่ ใช้ไปกับผลที่ ได้จากการ
ทํางานว่าดี ข้ ึนอย่างไรแค่ไหน ในขณะที่กาํ ลังทํางานตามเป้ าหมายขององค์กร โดยหลักการแล้ว
องค์กรควรจะมีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลควบคู่กนั แต่ก็ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งว่ามีองค์กร
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จํานวนมากที่สามารถมีได้เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ องค์กรบางแห่ งอาจ ทําให้มีประสิ ทธิ ผลบรรลุ
เป้ าหมายได้แต่กลับมีการใช้จ่ายทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง (หรื อก็คือทํางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ) ซึ่ ง
อาจปรากฏในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่ น ต้องใช้วตั ถุดิบหรื อวัสดุ อุปกรณ์ มากเกิ นความจําเป็ น และ
รวมถึงการใช้แรงงานคนอย่างสิ้ นเปลืองและเหนื่อยอ่อนด้วย
ธวัชชัย เมฆกระจาย (2547) ได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ภาพไว้ว่าประสิ ทธิ ภาพคือ การ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนําเข้ากับผลผลิตและทําให้
เกิดความพึงพอใจเพื่อให้ได้ดาํ เนินงานที่ได้กาํ หนดไว้และเพื่อผลกําไรขององค์กร
นิ ต ยา เงิ น ประเสริ ฐศรี (2542) ได้ก ล่ า วว่ า เป้ า หมายถู ก นํา มาใช้เ พื่ อ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การ โดยใช้เกณฑ์ท่ีเรี ยกว่า ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ซึ่งประสิ ทธิภาพ หมายถึง
ระดับ(Degree) ที่องค์กรใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ มีการวัดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยผลิตที่ได้ ดังนั้นประสิ ทธิภาพขององค์กรจึงเน้นว่าองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
อดุลย์ นิ ลทิรัง (2545) ได้ศึกษาความหมายของประสิ ทธิ ภาพจากทรรศนะของบุคคลต่าง ๆ
พบว่ า มี อ งค์ป ระกอบร่ ว มตรงกัน อย่า งหนึ่ ง คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ความสามารถในการ
ดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งให้สําเร็ จลุล่วงไปโดยดี ท่ีสุด ซึ่ งความหมายของคําว่า โดยดีที่สุด ใน
ด้านธุรกิจ หมายถึงการให้ได้ผลกําไรสู งสุ ด แต่ถา้ เป็ นการบริ หารราชการ หมายถึง ความสามารถใน
การสร้ างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนผูร้ ั บบริ การได้สูงสุ ด สรุ ปได้ว่าความมีประสิ ทธิ ผลและ
ความมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องเกิดจากการทํางานที่บรรลุเป้ าหมายของงานเป็ นหลัก โดยมุ่งเน้นให้
เกิ ดการประหยัดทรัพยากรอันเป็ นปั จจัยการผลิต ซึ่ งนํามาสู่ การเกิดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน
และในขณะเดี ยวกันที่ผลิตผล หรื อบริ การนั้น ๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ย่อมก่ อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพตามมา ส่ งผลให้ลูกค้าได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดความพึงพอใจแต่ลูกค้า
ในที่สุด
เจษฎา นกน้อ ย (2552) กล่ า วว่ า การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านโดยใช้ดัช นี ว ัด ผลการ
ปฏิบตั ิงานหลัก ( Key performance indicators: KPI’s) เป็ นวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานวิธีหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั โดยเฉพาะองค์การที่มุ่งเน้นการบริ หารจัดการสมัยใหม่
โดยเป็ นวิธีการประเมินที่พฒั นามาจากวิธีการประเมินที่ยึดผลสําเร็ จของงานหรื อวัตถุประสงค์เป็ น
หลัก( Result or Objective Based Approach ) ทั้งนี้ เพราะวิธีการดังกล่าวมีขอ้ จํากัดหรื อจุดอ่อนในแง่
ของความเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จและกลยุทธ์การดําเนิ นงานขององค์การในอันที่จะทําให้
องค์การมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน จึงได้มีการพัฒนาเป็ นดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานหลัก( Key
performance indicators : KPI’s) เพื่อประเมินผลความสําเร็ จขององค์การ เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าองค์การ
จะสามารถเจริ ญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนดัชนี วดั ผลการปฏิบตั ิงานหลัก ( Key performance
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indicators: KPI’ss ) คือเครื่ องมือหรื อดัชนี ที่ใช้ในการวัดหรื อประเมินว่าผลการดําเนิ นงานที่สาํ คัญ
ในด้านต่าง ๆ ขององค์การเป็ นอย่างไร สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้หรื อไม่ วัตถุประสงค์ของ
KPI’s ว่ามีไว้เพื่อวัดผลการดําเนินงานของโครงการหรื อองค์การ โดยดัชนี วดั ผลการปฏิบตั ิงานหลัก
หรื อ KPI’s นั้นถือเป็ นหัวใจของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะทําให้องค์การทราบว่าหาก
ต้องการเพิ่มผลการปฏิ บตั ิ ง านอย่า งรวดเร็ ว นั้น ควรให้ความสําคัญที่ จุ ด ใดขณะที่ ดัชนี ว ดั ผลกา
ปฏิบตั ิงานจะบอกว่าองค์การต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่วางไว้ ส่ วนดัชนี วดั
ผลตอบแทน ( Key result indicators ) หรื อKPI’s นั้น จะบอกถึ ง ภาพรวมของการดําเนิ น งานของ
องค์การเท่านั้นการจัดทําดัชนี วดั ผลการปฏิบตั ิงานหลัก หรื อ KPI’s นั้นมีหลายวิธีได้แก่ จัดทําจาก
ลิขิตสมดุล (Balanced scorecard: BSC ) ผลงานหลักKey result area: KRA ) ปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จ ( Critical success factor: CSF ) และจากการถามตอบ ( Question & Answer ) ทั้งนี้ ดชั นี
วัดผลการปฏิบตั ิงานหลักที่กาํ หนดต้องสามารถโยงไปถึงนโยบายขององค์การได้ ซึ่ งวิธีการที่จะ
ขยายนโยบาย ขององค์การ ( Policy deployment ) ให้เป็ นการปฏิ บตั ิ ที่มีการประเมิ น ผลงานด้ว ย
KPI’s เป็ นวิธีการกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองนโยบายขององค์การที่เป็ นระบบ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ มีความคืบหน้าและสามารถตอบสนองนโยบายได้เพื่อจะได้ดาํ เนินการแก้ไข
ปรับปรุ งกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้นต่อไปสรุ ปประโยชน์ของ KPI’s ที่มีต่อองค์การ
และพนักงานไว้ ดังนี้
1.ช่วยทําหน้าที่สื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบวัตถุประสงค์ท้ งั ในระดับองค์การ และ
ระดับหน่ วยงานอย่างถูกต้อง ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อองค์การ
2. ทําให้ทศั นะที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานในองค์การเป็ นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทํางาน
3. เป็ นกรอบซึ่งช่วยกําหนดทิศทางให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานในทุกระดับขององค์การ
ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการขององค์การ
4.เป็ นหลักประกันความสําเร็ จของการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานในทุกฝ่ ายทุกแผนก
เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนคุณลักษณะสําคัญของ KPI’s ดัชนี วดั ผลการ
ปฏิบตั ิงานหลักจะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์การบรรลุเป้าหมายการปฏิบตั ิงานในแต่ละด้าน
หรื อไม่ Collin (2002) ได้เสนอว่า KPI’s ที่ดีควรจะมีคุณลักษณะสําคัญ คือ
1. เป็ น KPI’s ซึ่งส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานที่พึงประสงค์ขององค์การ
2. มี จ าํ นวนไม่ มากจนเกิ น ไป เพราะถ้าหากมี มากจนเกิ น ไปจะทําให้ตอ้ งเสี ย เวลา และ
ทรัพยากรในการบริ หารจัดการ
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3. การนํา ไปใช้ต ้อ งเป็ นระบบ โดยจะต้อ งสอดคล้อ งกับ แผนงานหรื อ โครงการอื่ น ได้
นําไปใช้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสามารถทําได้โดยง่าย
5.ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมต้องมีปริ มาณมากพอที่จะลดผลกระทบจากข้อมูลบางตัว ซึ่ งอาจ
ผิดปกติทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมได้
6.เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานบรรลุผลตามต้องการ KPI’s จะต้องเป็ นที่ยอมรับ
และเป็ นที่เข้าใจของทุกหน่วยงานในองค์การ
7.การนําเสนอ KPI’s ให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทราบจะต้องนําเสนอในรู ปแบบที่สามารถเข้าใจ
ได้โดยง่ายและง่ายต่อการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนอกจากนี้ยงั มี
คุณลักษณะสําคัญประการอื่น ๆ ที่ KPI’s ที่ดีควรจะมีประกอบด้วย
1. มีความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ
2. ประกอบด้วย KPI’s ด้านการเงินและ KPI’s ด้านอื่น ๆ เพราะ KPI’s ด้านการเงิน
บ่งบอกถึงผลการดําเนินงานในอดีตหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะที่ KPI’s ด้านอื่น ช่วยชี้ให้เห็น
ถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคตแม้ว่าสิ่ งที่องค์การต้องการวัด หรื อประเมินจะมีเป็ นจํานวนมาก แต่
องค์การจะต้องคัดเลือกเฉพาะ KPI’s ที่สาํ คัญ ๆ ประมาณ 20-25 ตัวเท่านั้น และร้อยละ 80 ควรเป็ น
KPI’s ด้านอื่นที่มิใช่ดา้ นการเงิน
3. KPI’s ที่สร้างขึ้นจะต้องมีบุคคลหรื อหน่วยงานรับผิดชอบทุกตัว
4. KPI’s ที่สร้างขึ้นมาควรเป็ น KPI’s ที่องค์การสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80
ทั้งนี้ เนื่ องจากถ้าภายในองค์การประกอบด้วย KPI’s ที่ไม่สามารถควบคุมได้มากเกิ นไป จะทําให้
KPI’s นั้นไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานที่แท้จริ งขององค์การ
5. สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนิ นงานที่แท้จริ ง หรื อแสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่ตอ้ งการวัดหรื อ
ประเมิน
6. สามารถนําผลการดําเนิ นงานไปเปรี ยบเทียบกับองค์การหรื อหน่ วยงานอื่น หรื อผลการ
ดําเนินงานในอดีต
7. มีความสัมพันธ์กบั ดัชนีช้ ีวดั อื่นในเชิงเหตุและผล
8.ช่วยให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีวา่ การดําเนินงาน
องค์การ
9. จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การทั้งนี้ KPI’s ที่กาํ หนดขึ้นจะต้องมีลกั ษณะ
สอดรับกันทั้งหัวข้อ KPI’s ในระดับปฏิบตั ิการและ KPI’s ที่ใช้ในการวิเคราะห์
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สั ม ฤทธิ์ ยศสมศั ก ดิ์ (2549) กล่ า วว่ า การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน (performance
evaluation) เป็ นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่ งของการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน และเป็ นปั จจัย
สําคัญที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การเนื่ องจากผล การประเมินจะ
เป็ นข้อมูลที่บ่งบอกว่าการทํางานนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจหรื อไม่ ส่ งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
เพื่อประสิ ทธิภาพขององค์การ โดยที่การประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
และหน่ วยงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มาเป็ นระยะเวลายาวนาน จึงควรนํารายละเอียดมาพิจารณา
ดังนี้ ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีความสําคัญต่อ
การดําเนินงานในระดับต่าง ๆ คือ
1.ความสําคัญต่อบุคคลพนักงานสามารถนําผลลัพธ์ หรื อข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานมาใช้ในการปรับปรุ งผลการดําเนิ นงาน หรื อเพิ่มศักยภาพของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ตามมาตรฐานที่องค์การกําหนด
2.ความสําคัญต่อหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาหัวหน้างานสามารถนําผลลัพธ์ หรื อข้อมูลที่
ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ประกอบการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การบริ หารค่าตอบแทน การตัดสิ นใจจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ งของพนักงานใน
เรื่ อ งเส้ น ทางอาชี พ (Career path) ทั้ง นี้ เพื่ อ ก้า วไปสู่ ก ารพัฒ นาอาชี พ (Career development) ใน
องค์การอย่างเหมาะสม เป็ นระบบ เป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานในองค์การ
3.ความสําคัญต่อองค์การ องค์การสามารถวางแผนใช้จ่ายเงินในเรื่ องบุคลากรได้อย่างคุม้ ค่า
ตลอดจนกํา หนดตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสมให้แ ก่ พนัก งาน ซึ่ งเป็ นส่ ว นสําคัญในการสร้ า งขวัญ และ
กํา ลัง ใจให้ แ ก่ พ นั ก งาน อัน จะส่ ง ผลให้ พ นัก งานปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถ นํา ไปสู่
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การ
อรุ ณ บริ รักษ์ และคณะ (2547) ได้ให้ความหมายการคลังสิ นค้าและการจัดการคลังสิ นค้าไว้
ว่าการคลังสิ นค้า หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสิ นค้า และให้บริ การเกี่ยวกับสิ นค้าเพื่อบําเหน็จ
เป็ นการค้าปกติไม่ว่าบําเหน็จนั้นจะเป็ นเงินค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใดการจัดการคลังสิ นค้า
เป็ นการจัดการในระดับการจัดเก็บ หมายถึงการจัดส่ งสิ นค้าให้ผรู ้ ับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้ าหมาย
หลักในการบริ หารการดําเนิ นธุรกิจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสิ นค้าก็เพื่อให้เกิดการดําเนินการเป็ น
ระบบให้คุม้ ค่ากับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการจัดเก็บ การหยิบสิ นค้า การป้องกัน ลดการ
สู ญเสี ยจากการดําเนินงานเพื่อให้ตน้ ทุนการดําเนินงานตํ่าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่
ธนิ ต โสรัตน์ (2552) คลังสิ นค้า (Warehouse) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาสิ นค้าให้อยู่ใน
สภาพดี และมีคุณสมบัติที่พร้อมจะส่ งมอบให้กบั ลูกค้า บุคคล องค์กร หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
โซ่ อุปทาน หรื อภายนอกโซ่ อุปทาน โดยคลังสิ นค้าทําหน้าที่ เป็ นสถานที่ พกั และเก็บสิ นค้าหรื อ
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วัตถุดิบหรื อวัสดุต่าง ๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้าย ส่ งมอบไปสู่ ผทู ้ ี่มีความต้องการ ไม่วา่ เพื่อการผลิต
หรื อเพื่อจําหน่ ายจ่ายแจก หรื อขาย ดังนั้น กิจกรรมของคลังสิ นค้าจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของ
การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เพราะคลังสิ นค้าเป็ นสถานที่เก็บสิ นค้าคงคลัง หากมีการ
จัดการสิ นค้าคงคลังที่ดี จะสามารถช่ วยในเรื่ องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุนโลจิ
สติกส์ได้
ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพคล่ อ งและผลตอบแทนจากการลงทุ น คลัง สิ น ค้า สาธารณะ (Public
warehouse) หมายถึง สถานที่ซ่ ึ งผูเ้ ป็ นเจ้าของได้มีการส่ งมอบให้กบั เจ้าของ หรื อบุคคล-สถานที่ ซึ่ ง
เจ้าของสิ นค้าต้องการ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็ นคลังสิ นค้าหรื อคลังสิ นค้าสาธารณะ ถือเป็ นหน้าที่
ของคลังสิ นค้าหรื อบุคคล ซึ่ งดูแลคลังสิ นค้าจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบทั้งทางธุ รกิจและทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่ ซึ่ งต้องการเก็บรักษาหรื อถือ
ครองสิ นค้า รวมทั้งกิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับจํานวนนํ้าหนักการรั กษาคุ ณภาพ และสภาพ
รวมทั้งความปลอดภัยของสิ นค้าจนกว่าสิ นค้านั้น ๆ จะได้มีการนําออกจากคลังสิ นค้า และส่ งมอบ
หรื อจัดส่ งให้กบั ผูร้ ับถูกต้องตรงตามเงื่อนไขซึ่ งได้มีการตกลงกันคลังสิ นค้าเป็ นกิจกรรมหลักของ
กระบวนการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุปทาน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งการขนส่ ง การ
จัดเก็บ และกระจายสิ นค้าตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของการผลิตจนถึงผูบ้ ริ โภค ตอบสนองต่อความต้องการ
และความพึ ง พอใจต่ อลู ก ค้า การจัด การสิ น ค้าคงคลัง จึ งเป็ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้องกับโครงสร้ าง
พื้ น ฐาน (Warehouse structure) และการบริ ห ารสิ น ค้า คงคลัง (Inventory management) เกี่ ย วข้อ ง
โดยตรงกับการบริ หารคลังสิ นค้า (Warehouse management) เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งการมีการออกแบบ
ให้สามารถรองรับระบบการผลิตส่ วนเกิน และหรื อเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดในการกระจายสิ นค้า
จากแหล่งผลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภคที่มีความซับซ้อนหรื อระยะทางไกล ทําให้ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการ
คลังสิ นค้ามีบทบาทต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิ จ ทั้งในด้านการจัดเตรี ยมสิ นค้า
ให้กบั สายการผลิ ตและกระจายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในปริ มาณที่เพียงพอและจัดส่ งให้ตรงกับเวลา
ความต้องการ
คํา นาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2553) คลั ง สิ นค้า หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ ว างแผนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสิ นค้าทําหน้าที่ในการเก็บ
สิ นค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต และการกระจายสิ นค้า
ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์ (2552) กล่าวว่า การบริ หารคลังสิ นค้าเพื่อให้เกิดการดําเนิ นการที่เป็ น
ระบบให้คุม้ กับการลงทุ น การควบคุ มคุ ณภาพของการเก็บ การหยิบสิ นค้า การป้ องกัน ลดการ
สู ญเสี ยจากการดําเนินงานเพื่อให้ตน้ ทุนการดําเนินงานตํ่าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่
กิจกรรมภายในคลังสิ นค้าแบ่งออกได้ดงั นี้
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

130

Journal of Business Research and
Administration

1.การรั บสิ น ค้า (Goods receive) รั บสิ น ค้าที่ ส่ัง ไปนั้น ถู ก ต้อ งตามปริ มาณและคุ ณ ภาพที่
ต้องการการตรวจรับจะรับตามรายการในใบสั่งซื้ อ (PO) ผูซ้ ้ื อก็จะกําหนดเงื่อนไขในใบสั่งซื้ อให้
ผูข้ ายต้องระบุเลขที่ใบสัง่ ซื้อของผูซ้ ้ือไว้ในใบส่ งของ (Delivery note)
2.การจัดเก็บสิ นค้า (Put-away) หลังจากกระบวนการตรวจรับเสร็ จแล้ว ก็ตอ้ งนําสิ นค้าที่
รับเข้ามาไปเก็บยังสถานที่ที่ถูกตําแหน่ง ระบบจะระบุตาํ แหน่งที่จดั เก็บ (Storage location) มาให้ใน
ใบรับสิ นค้าสิ นค้ามีการควบคุมการรับเข้าและการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามล็อต ไม่ว่าจะเป็ นแบบเข้า
ก่อนออกก่อน (First in first out : FIFO) หรื อแบบเข้าหลังออกก่อน (Last in first out : LIFO) สิ นค้า
พวกนี้ได้แก่วตั ถุดิบในการผลิต สิ นค้าที่มีอายุจาํ กัด สารเคมี
3. การดูแลรักษาสิ นค้า (Holding goods) หลังจากที่ได้จดั เก็บสิ นค้าในพื้นที่เก็บรักษาของ
คลังสิ นค้าจะต้องเอามาตรการต่าง ๆ ของการดูแลรักษามาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่เก็บรักษาอยู่
ในคลังสิ นค้าเกิดความเสี ยหาย สู ญหายหรื อเสื่ อมคุณภาพ
4. การนําออกจากที่ เก็บ (Picking) ก่ อนจะหยิบสิ นค้าออกจากที่ จดั เก็บ จะต้องมี ใบหยิบ
สิ นค้า(Picking list) ที่มีรายการตามที่ลูกค้าแต่ละรายสัง่ ออกมาก่อน ในการจ่ายจะเป็ น FIFO
5. การหี บห่ อ (Packing) กระบวนการบรรจุหีบห่อ เพื่อป้องกันสิ นค้าเสี ยหายในระหว่างการ
ขนส่ งจนกว่าจะถึงมือลูกค้า
6. การจัดส่ งสิ นค้า (Dispatch goods) การจัดส่ งหรื อการจ่ายสิ นค้าให้แก่ผรู ้ ับ ในสภาพพร้อม
สําหรับการนําไปใช้ในการจัดส่ ง
กมลชนก สุ ท ธิ ว าทนฤพุ ฒิ และคณะ (2547) กล่ า วว่ า การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ (Packing) เป็ น
องค์ประกอบในการบริ หารคลังสิ นค้า และวัสดุและมีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของคลังสิ นค้า การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ดีช่วยลดต้นทุน สร้ างความสะดวกและรวดเร็ วในการยกสิ นค้า
หน้าที่ของบรรจุภณ
ั ฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1.ด้า นการตลาด บรรจุ ภ ัณ ฑ์ทาํ หน้าที่ ใ ห้ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับผลิ ตภัณ ฑ์แ ละช่ ว ยโน้มน้าวให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกสนใจในผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้สี การออกแบบรู ปร่ าง และข้อความให้เป็ นสร้างความ
น่าในสนใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ั ฑ์ทาํ หน้าที่ป้องกันสิ นค้าและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและ
2. ด้านโลจิสติกส์ บรรจุภณ
วัสดุ ในบางครั้งเจ้าหน้าที่บริ หารงานโลจิสติกส์จาํ เป็ นต้องเพิ่มนํ้าหนักหรื อขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์พ่นยา
ฆ่าเชื้อใส่ โฟมกันกระแทก ใช้วสั ดุห่อหุ ม้ ที่เหมาะสม และเลือกใช้วสั ดุที่ไม่มีพิษ วัสดุจากธรรมชาติ
หรื อวัสดุที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ได้ หน้าที่บรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
2.1 ใช้เป็ นภาชนะบรรจุสินค้า (Containment) เป็ นหน้าที่หลักของบรรจุภณ
ั ฑ์โดยนํามาใช้
เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากสถานที่แห่งหนึ่ งไปยังสถานที่แห่ งหนึ่ง ซึ่งหากปราศจาก
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บรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว การเคลื่อนย้ายนั้นก็อาจมีสินค้าสู ญหายหรื อเสี ยหายไประหว่างเดินทาง หรื อหาก
เป็ นการขนส่ งสิ นค้าอันตรายก็อาจก่อให้เกิดมลพิษหรื อผลกระทบต่อสังคมได้
2.2 ใช้ป้องกันสิ นค้า (Protection) ผูส้ ่ งสิ นค้าสามารถป้ องกันสิ นค้ามิให้เกิ ดความเสี ยหาย
จากสิ่ งแวดล้อม เช่น ความชื้น ฝุ่ นละออง แมลง ความร้อน สารเคมี
2.3 ใช้แบ่งสิ นค้า (Apportionment) ผูส้ ่ งสิ นค้าสามารถใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ในการแบ่งสิ นค้าที่
ผลิตจากโรงงานออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ ตามขนาดความต้องการของลูกค้า
2.4 ใช้รวมรวบสิ นค้า (Unitization) เพื่อรวบรวมบรรจุภณ
ั ฑ์ข้ นั ปฐมภูมิ (Primary package)
หลายชิ้ น ไว้ใ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ช้ ัน ทุ ติย ภู มิ (Secondary package) เช่ น ใส่ ก ล่ องสิ น ค้าขนาดเล็ก เข้าไว้
ด้วยกันในกล่องสิ นค้าขนาดใหญ่
2.5 ใช้เพิม่ ความสะดวก (Convenience) เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น กล่อง
ยาสามัญประจํา ที่รวบรวมยาหลายประเภทไว้ในกล่องเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
2.6 ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อสาร (Communication) โดยการแสดงข้อ มู ล หรื อ
เครื่ องหมายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจทัว่ ไปแก่ผใู ้ ช้ เช่น ใช้รหัส UPC (Universal Product Code)
อริ ยวดี อริ ยไตรรัตน์ และสื บสกุล ชุ่มฤทัย (2548) กล่าวว่าการบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packing) เป็ น
กลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ ส ามารถสร้ า งความน่ า สนใจในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากยิ่ง ขึ้ น ด้ว ยการออกแบบ
รู ปลักษณ์ สี สันภายนอกให้ดึงดูด หรื อตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในด้านโลจิสติกส์ บรรจุ
ภัณฑ์มีบทบาทสําคัญหลายประการที่แตกต่างไปจากมุมมองทางการตลาด เช่น เป็ นสิ่ งปกป้ องตัว
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสี ยหายในขณะที่มีการเคลื่อนย้าย ช่วยให้กระบวนการเคลื่อนย้ายและเก็บ
รักษาสิ นค้ามีความสะดวกมากขึ้น เหมาะสมต่อการจัดวาง ณ จุดขาย
อรุ ณ บริ รัก ษ์ และคณะ (2546) ได้ก ล่ าวว่า บรรจุ ภ ัณ ฑ์เ ป็ นสิ่ งที่ แ สดงรวมไว้ ซึ่ งรู ปร่ าง
ลักษณะของภาชนะบรรจุ (Container) และการออกแบบ สี สันรู ปร่ าง ตราฉลาก ข้อความโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในการการออกแบบซึ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ใด ๆ ก็ตามควรที่จะมี ข้อพิจารณาตามปั จจัยหลัก
3 ประการอย่างกว้างๆ ต่อไปนี้คือ
1. ทําอย่างไรบรรจุภณ
ั ฑ์ จึงจะสื่ อสารได้ท้ งั วจนสัญลักษณ์และทัศน์สญ
ั ลักษณ์
2. บรรจุ ภ ัณ ฑ์ค วรจะสร้ า งความพึ ง พอใจ เกี ย รติ แ ละศัก ดิ์ ศรี สํา หรั บ ผูใ้ ช้ (The prestige
desired)บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีตอ้ งสร้างความต่อเนื่อง ในการนํามาใช้และการขายหลังจากที่ถูกซื้ อไป แล้ว
ไม่ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์จะถูกนําไปวางที่ใดก็ตามหรื อจนกว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั จะใช้หมด หรื อ
ถูกทําลายไปจึงถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด
3. บรรจุ ภ ัณ ฑ์จ ะต้อ งแสดงความโดดเด่ น ออกมา (Its stand out appeal) ให้ ชัด เจน จาก
ผลิตภัณฑ์
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อื่น ด้วยการใช้รูปร่ าง สี หรื อขนาด เพื่อบ่งชี้ เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ สามารถจดจําได้ง่าย
เป็ นที่ติดตา เรี ยกหาใช้ได้อีกวัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่ วนใหญ่มี 2 ประการอย่าง
กว้าง ๆ คือ
1.เพื่อสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สามารถเอื้ออํานวยคุณประโยชน์ดา้ นหน้าที่ใช้สอย ได้ดีมีความ
ปลอดภัยจากการคุม้ ครองผลิตภัณฑ์ความประหยัด ความมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิต การบรรจุ การ
ขนส่ ง การเก็บรักษา การวางจําหน่ าย และการอุปโภค ซึ่ งทั้งนี้ การออกแบบต้อง อาศัยความรู ้และ
ประสบการณ์เข้ามาช่วยเป็ นหลัก
2.เพื่อสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สามารถสื่ อสารและสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผูบ้ ริ โภคโดย
ใช้ความรู ้ทางแขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะของการบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ความมี
เอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์ความมีลกั ษณะพิเศษที่สามารถสร้างความทรงจําหรื อทัศนคติที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริ ษทั ผูผ้ ลิตความมีลกั ษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูอ้ ุปโภคตลอดจน
ให้เข้าใจถึ งความหมายคุณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ สรุ ปได้ว่า การจัดการคลังสิ นค้า มี บทบาท
หน้าที่สาํ คัญในระบบโลจิสติกส์ ซึ่ งเป็ นการสนับสนุนกระบวนการทํางานในระบบโลจิสติกส์ ซึ่ ง
ั ฑ์ ให้มี
เกี่ยวข้องการรับสิ นค้า การจัดเก็บสิ นค้า การนําออกจากที่เก็บการบรรจุหีบห่ อ การบรรจุภณ
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ระเบียบวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษา ร้าน ส.เจริ ญชัย
เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) มุ่ ง เน้น ในการศึ ก ษากระบวนการในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการสิ นค้าคงคลัง เพื่อให้การดําเนิ นงานวิจยั เป็ นไปตามแนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระเบียบวิธีวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
5. สรุ ปวิธีการดําเนินงานวิจยั
การสั มภาษณ์ เชิงลึก
การสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านและช่างของร้าน ส.เจริ ญชัย ได้อธิ บายโดยละเอียดในเชิงลึก
ถึงกิจกรรมการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าคงคลังว่าไม่มีการควบคุมและดูแลให้ดีอย่างจริ งจังและยัง
มีระบบการจัดการสิ นค้าที่ไม่มีประสิ ทธิภาพอีกด้วย โดยเมื่อสิ นค้ามาส่ งกับทางร้าน ก็จะให้คนที่วา่ ง
ไปนับจํานวนของ ตรวจสอบสิ นค้าว่าครบไหมหรื อตามที่สั่งหรื อไม่ โดยถ้าเรี ยบร้อยแล้วก็จาํ นําไป
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เก็บไว้ที่สินค้าจําพวกนั้นอยู่ แต่ไม่มีการเรี ยงหรื อระบุตาํ แหน่ง วางซ้อน ๆ กัน และเมื่อถึงเวลาที่จะ
ใช้งานจริ งจะทําให้ใช้เวลานานในการหาสิ นค้า
ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ เชิงลึก
รูปแบบการบริหารในการจัดการสิ นค้ าคงคลังเป็ นอย่ างไร และมีกจิ กรรมอะไรบ้ าง?
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่าในปั จจุบนั ร้ าน ส.เจริ ญชัย ไม่ได้มีรูปแบบในการจัดการ
สิ นค้าคงคลังที่แน่ นอน สิ นค้าที่ขายอยู่จดั วางอย่างไม่เป็ นระบบ ไม่มีกระบวนการในการจัดการ
สิ นค้าคงคลังที่เป็ นรู ปแบบ เช่น เมื่อสิ นค้าใหม่มาส่ งก็จะนํามาซ้อนกันเรื่ อย ๆ ไม่มีการจัดเรี ยงเป็ น
ลําดับก่ อนหลัง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยงั ระบุว่า ร้าน ส.เจริ ญชัย มีการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บ
สิ นค้า แต่ไม่มีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็ นระบบ รวมถึงไม่มีป้ายระบุประเภทและตําแหน่งของสิ นค้า ซึ่ง
ส่ งผลให้การรับและการจัดเก็บสิ นค้าของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีความละเอียดเท่าที่ควร ทําให้การ
หาสิ นค้าในเวลาที่จะใช้คน้ หาสิ นค้าได้ยากและใช้เวลาค่อนข้างนานในการหาสิ นค้าไม่สามารถ
ทราบจํานวนที่แท้จริ งได้ นําไปสู่ การสั่งเพิ่มถ้าไม่สามารถหาสิ นค้าได้เจอทําให้เกิดสิ นค้าค้างสต๊อก
และต้นทุนจม
จํานวนของสิ นค้ าคงคลังมีกปี่ ระเภท และแต่ ละประเภทมีปริมาณและมูลค่ าเท่ าไร?
สิ นค้าคงคลังของร้าน ส. เจริ ญชัย กว่าร้อยละ 80 เป็ นอะไหล่รถจักรยานยนต์ ส่ วนที่เหลือ
อีก ร้ อยละ20 เป็ นสิ นค้าที่ใช้ในการซ่ อมบํารุ ง อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ เจ้าของกิ จการ และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง พบว่าไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทําให้ไม่สามารถ
ทราบประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังที่แน่ นอนได้ การตรวจสอบ ประเภท ปริ มาณ
และมูลค่าของสิ นค้าทําได้โดยตรวจสอบจากใบสัง่ ซื้อสิ นค้าที่ทางร้านทําการสัง่ ซื้อจากผูจ้ าํ หน่าย ซึ่ง
ข้อมูลจากการตรวจสอบใบสั่งซื้ อสิ นค้าในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา พบว่าประเภทของสิ นค้าที่มีมูลค่า
ทางการสั่งซื้ อมากที่สุดได้แก่สินค้าประเภท สายไมล์สายเบรค สายคันเร่ ง สายครัช สายวัดรอบ สาย
โช๊ค สายดึงวาล์ว และสายปลดล็อคเบาะ รองลงมาจะเป็ นสิ นค้าประเภท นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันเบรก
ไส้กรอง และ หัวเทียน ตามลําดับ อย่างไรก็ตามข้อมูลจากใบสั่งซื้ อไม่สามารถทําให้ทราบจํานวน
สิ นค้าคงคลังที่มีอยูจ่ ริ งได้ เนื่องจากข้อมูลที่มีครอบคลุมระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี
ปัญหาทีพ่ บในการจัดการสิ นค้ าคงคลังของร้ าน ส.เจริญชัย มีอะไรบ้ าง และมีแนวทางแก้ ไขอย่ างไร?
เจ้าของร้านและช่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ นค้าคงคลังระบุถึงปั ญหาที่พบในการจัดการ
สิ นค้าคงคลังของร้าน ส.เจริ ญชัยออกเป็ นประเด็นดังต่อไปนี้
- พื้นที่ในการจัดเก็บมีขนาดพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดทําให้การจัดเก็บสิ นค้าที่เป็ นอยู่ไม่เป็ น
ระเบียบ รวมถึงการขาดระบบในการจัดเก็บที่ดีพอ ทําให้ไม่สามารถบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังใน
พื้นที่จดั เก็บที่มีจาํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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- สิ นค้าของร้าน ส.เจริ ญชัย มีสินค้าที่แบ่งแยกตามยีห่ อ้ และรุ่ นของรถจักรยานยนต์ อย่างไร
ก็ดีพบว่า สิ นค้าบางรายการสามารถใช้ร่วมกันได้ กับรถมอเตอร์ ไซค์หลายรุ่ น และหลายยี่ห้อ การ
จัดการสิ นค้าคงคลังในกลุ่มนี้ จําเป็ นต้องอาศัยความชํานาญของช่างแต่ละคน ในบางกรณี ที่ช่างไม่
คุน้ เคยกับสิ นค้าดังกล่าว ทําให้เกิดความผิดพลาดในการระบุปริ มาณสิ นค้าคงคลัง และเกิดการสัง่ ซื้อ
ที่เกินความต้องการ ส่ งผลให้เกิดปั ญหาสิ นค้าค้างสต๊อก
- มีสินค้าค้างสต๊อกเป็ นจํานวนมากทั้งที่เป็ นสิ นค้าที่ชาํ รุ ด และสิ นค้าที่ยงั สามารถใช้การได้
ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและการบันทึกในระบบ สิ นค้าจําพวกนี้ ส่วนมากห่ อสิ นค้าจะเก่า และขาด
ทําให้ขาดข้อมูลในการตรวจสอบประเภทของสิ นค้า รุ่ น และยีห่ อ้ ของรถจักรยานยนต์
การจัดการสิ นค้ าคงคลังของร้ าน ส.เจริญชัย มีข้อจํากัดและอุปสรรคอะไรบ้ าง?
สําหรับข้อจํากัดในการจัดการสิ นค้าคงคลังคือข้อจํากัดในเรื่ องพื้นที่การเก็บสิ นค้า ทําให้ไม่
สามารถแยกสิ นค้าตามยี่ห้อรถจัก รยานยนต์ ตามประเภทของสิ นค้า ตามรุ่ นของสิ นค้าได้อย่าง
ละเอียด จึงก่อให้เกิดปั ญหาในการตรวจสอบและควบคุมรวมถึงการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ซึ่ ง
ส่ งผลทําให้ การตรวจนับสิ นค้าคงคลังทําได้ยาก และใช้เวลานาน ข้อจํากัดอีกอย่างคือพนักงานที่
ร้าน ส.เจริ ญชัย ที่ไม่มีความรู ้ในการจัดสิ นค้าคงคลังที่ดีพอ และจํานวนของพนักงานที่มีไม่มากพอ
สําหรับการแยกมาดูแลจัดการสิ นค้าคงคลังโดยเฉพาะ รวมถึงการไม่มีระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ที่ดี ทําให้ตอ้ งอาศัยความรู ้ความชํานาญเฉพาะบุคคลในการรับ จัดเก็บ และหยิบสิ นค้า ทําให้คนรับ
และจัดเก็บสิ นค้าเท่านั้นที่จะทราบว่าสิ นค้าชนิดนั้นอยูต่ รงไหน ซึ่งทําให้พนักงานคนอื่นไม่ทราบ
การดําเนินงานปรับปรุ ง
เพื่อที่จะทําตามวิธีการและทฤษฎีที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้
และนํามาสร้ างเป็ นแผนภู มิกา้ งปลาเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จะถ่ายรู ปก่ อนการจัด
สิ นค้าคงคลังของร้านกรณี ศึกษา และจะทําการเก็บข้อมูลในการหยิบสิ นค้าของช่างเพื่อหาค่าเฉลี่ย
และจะทําการรื้ อชั้นวางสิ นค้าทั้งหมด 4 ชั้นของกิจกรรมนี้ เพื่อจัดใหม่ท้ งั หมด ทําการเปลี่ยนถุงใส่
สิ นค้าของสิ นค้าเก่าๆบางชนิ ด ถ้าเก่ามากหรื อชํารุ ดก็จะทิ้งเลย และจะถ่ายรู ปเพื่อเป็ นหลักฐานเพื่อ
บันทึกไว้เป็ นฐานข้อมูลอีกด้วย
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานด้ านเวลา
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะทําการเปรี ยบเทียบในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าคงคลังใน
ด้านเวลาของการทํางานในคลังสิ นค้าที่ส่งผลต่อการสั่งซื้ อและการผลิต เนื่ องจากปั ญหาของสิ นค้า
คงคลังจะทําให้มีผลต่อการผลิตคือการหาสิ นค้าเป็ นเวลานานทําให้การสั่งซื้ อช้าหรื อการผลิตหยุด
เพราะว่าเจ้าของร้านหรื อช่างแจ้งว่าสิ นค้าหมดหรื อไม่มีในคลังสิ นค้า แต่จริ ง ๆ แล้วสิ นค้านั้นยังคงมี
แต่หาไม่เจอ
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สรุปวิธีการดําเนินงานวิจยั
จากการศึกษาของกระบวนการดําเนิ นงานโดยจะศึกษาเฉพาะสิ นค้าที่มีแพ็คเกจเหมือนกัน
ได้แก่ สายครัช สายคันเร่ ง สายเบรก สายโช๊ค สายล็อคเบาะ สายไมล์ สายวัดรอบ และสายดึงวาล์ว
โดยเริ่ มจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์การทํางาน ได้แก่ การ
บริ หารสิ นค้าคงคลัง ประเภทของสิ นค้าคงคลังและการสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านและช่างในร้านเพื่อ
นํามาวิเคราะห์ปัญหาและเปรี ยบเทียบก่อนและหลังทํา
ผลการดําเนินงานวิจัย
การวางสิ นค้ าไม่ ตรงตําแหน่ ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางสิ นค้าไม่ตรงตําแหน่งนั้นคือ เราไม่สามารถหยิบสิ นค้าตามความ
ต้องการได้ดงั นั้นทฤษฎีที่แก้ไขปั ญหาได้คือทฤษฎี ABC Analysis และการจัดเก็บสิ นค้าตามความถี่
ในการหยิบ โดยทฤษฎี ABC Anlysis เป็ นวิธีการแบ่งสิ นค้าคงคลังออกเป็ น 3 กลุ่มโดยประยุกต์จาก
หลักการของพาเรโต้ ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับกลุ่มสิ นค้าจํานวนน้อยที่มีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่ม
สิ น ค้า จํา นวนมากโดยรวมที่ มี มู ล ค่ า น้อ ย (Critical Few and Trivial Many) แนวคิ ด นี้ นํา ไปสู่ ก าร
ควบคุมสิ นค้าคงคลังโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของสิ นค้า โดยกําหนดให้
สิ นค้ากลุ่ม A มีปริ มาณ 20 %แต่มีมูลค่าสู งถึง 70% ในขณะที่สินค้ากลุ่ม B มีปริ มาณ 30% และมี
มูลค่าอยู่ที่ 25% และสิ นค้ากลุ่ม C มีปริ มาณมากถึง 50% แต่มีมูลค่าเพียง 5% ทฤษฎีดงั กล่าวจะถูก
นํามาช่วยจัดอันดับความสําคัญในการจัดการสิ นค้าคงคลัง โดยใช้การแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้า
คงคลังตามมูลค่าทางการสั่งซื้ อ และการจัดเก็บสิ นค้าตามความถี่ในการหยิบเป็ นแนวคิดที่ใช้ในการ
แบ่งพื้นที่ของสิ นค้าคงคลัง โดยมุ่งเน้นให้สินค้าที่มีความถี่ในการหยิบสู ง มีการเก็บรักษาในพื้นที่ที่
ง่ายต่อการเข้าถึง การตรวจสอบ การรับ การจัดเก็บ และการหยิบ โดยการวัดความถี่ในการหยิบจะ
วัดจาก ปริ มาณยอดขายสิ นค้าในแต่ละชนิดแล้วเปรี ยบเทียบกัน แนวคิดดังกล่าวจะถูกนํามาประยุกต์
เพื่อลดปั ญหาในเรื่ องของระยะเวลาในการหยิบสิ นค้า การตรวจนับสิ นค้า และ การลดสิ นค้าค้างส
ต๊อก ดังนั้นทั้งสองทฤษฎีจะถูกนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการวางสิ นค้าไม่ตรงตําแหน่งได้
การตรวจนับสิ นค้ าภายในร้ าน
จากระบบที่ไม่มีรูปแบบของร้าน ส.เจริ ญชัยทําให้การตรวจนับสิ นค้าทําได้ยากและปั ญหาที่
ตามมาคือการใช้เวลานานในการตรวจนับสิ นค้าดังนั้นทฤษฎี ที่จะนํามาแก้ไขปั ญหาได้คือ ABC
Analysis และการระบุตาํ แหน่งด้วยแผ่นป้าย ABC Analysis เป็ นการแบ่งกลุ่มสิ นค้าออกเป็ น 3 กลุ่ม
ตามราคาของสิ นค้าดังนั้นหากมี การนําทฤษฎี การระบุตาํ แหน่ งด้วยแผ่นป้ ายมาใช้ดว้ ยจะทําให้
สามารถเช็ค ชื่อสิ นค้า รุ่ นของสิ นค้า ยีห่ อ้ ของสิ นค้าได้อย่างแม่นยํา และรวดเร็ ว อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพราะเป็ นทฤษฎีที่นาํ แผ่นป้ ายมาระบุตาํ แหย่งของสิ นค้าซึ่ งเป็ นการกําหนดพื้นที่อย่างชัดเจนอีกทั้ง
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ยังกําหนดตําแหน่งในการจัดวางสิ นค้าอย่างชัดเจนอีกด้วยดังนั้นแนวคิดนี้ จะสามารถทําให้เกิดการ
ลดระยะเวลาในการตรวจนับสิ นค้าและทําให้สินค้าเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
การจัดการสิ นค้ าอย่ างไม่ มีระบบ
ทฤษฎี FIFO หรื อ เข้า ก่ อ นออกก่ อ นเป็ นกระบวนการในการจัด การสิ น ค้า คงคลัง ตาม
ระยะเวลาในการจัดเก็บ โดยทําการจัดสิ นค้าที่เข้าคลังสิ นค้าก่ อน หรื อมีอายุการจัดเก็บที่นาน ให้
หมุนเวียนออกไปก่อน ทําให้ลดความเสื่ อมจากการจัดเก็บเป็ นเวลานาน สามารถแสดงต้นทุนของ
สิ นค้าให้ใกล้เคียงกับตลาดในปั จจุบนั มากที่สุดได้อีกด้วย การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเข้าก่อนออกก่อนจะ
ถูกนํามาช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่ องของการหยิบสิ นค้า และปัญหาสิ นค้าที่คา้ งอยูใ่ นคลังสิ นค้านาน
เกินไป และการจัดการสิ นค้าอย่างไม่มีระบบระเบียบให้มีระบบมากขึ้นดังนั้นทฤษฎี FIFO เป็ นการ
จัดการสิ นค้าที่ก่อให้เกิดกระบวนการทํางานอย่างเป็ นระบบอีกทั้งยังลดต้นทุนได้อีกด้วย
การใช้ เวลานานในการหาสิ นค้ า
เป็ นปั ญหาให้เกิดเวลาการสู ญเปล่าในการทํางานดังนั้นทฤษฎีที่จะแก้ไขปั ญหาอย่างตรงจุด
คือทฤษฎี การระบุตาํ แหน่ งด้วยแผ่นป้ ายมาระบุตาํ แหน่ งของสิ นค้าซึ่ งเป็ นแนวคิดในการกําหนด
พื้นที่อย่างเป็ นสัดส่ วนสวยงาม มีรายละเอียดบอกทั้งยี่ห้อของสิ นค้า ชื่อของสิ นค้า และชื่อรุ่ นของ
สิ นค้า อย่างครบถ้วนทําให้การทํางานมีประสิ ทธิสูงขึ้นมากกว่าระบบเก่าของร้าน ส.เจริ ญชัย
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เชิ งทดลองเรื่ องการปรับปรุ งพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน ในกา
ดําเนิ นงานด้านสิ นค้าคงคลังในกรณี ศึกษาครั้ง เพื่อให้การบริ หารจัดการสิ นค้ามีปริ มาณที่ไม่มาก
หรื อ น้อ ยจนเกิ น ไป มี ค วามสะดวกในการหยิบ ใช้ง าน มี ค วามถู ก ต้อ งเหมาะสม ทํา ให้สิ น ค้า
ค้างสต๊อคได้ถูกนํามาใช้ ทําให้มีพ้ืนที่ในคลังสิ นค้าเป็ นสัดส่ วน ทําให้เช็คสิ นค้าได้ง่าย และเป็ น
ระเบียบแบบแผนในการจัดการและดําเนินงานมากขึ้น โดยรู ปแบบสิ นค้าคงคลังครั้งใหม่ที่ปรับปรุ ง
นี้ จะช่วยอํานวยความสะดวกในการบันทึก แก้ไข และการใช้งาน ทําให้สามารถสรุ ปจัดทํารายงาน
สิ นค้าคงคลังของร้าน ส.เจริ ญชัย เพื่อใช้ขอ้ มูลนี้พิจารณาวางแผนงานในอนาคตได้
ในงานวิจยั เรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง ในการดําเนินงานด้านสิ นค้า
คงคลัง ในกรณี ศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ท ํา การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาโดยการหาทฤษฎี ต่ า งๆนํา มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าคงคลัง เพื่อวิเคราะห์หาปั ญหาว่ามีกิจกรรมใดเกี่ยวข้องหรื อผลกระทบที่มี
ต่อสิ นค้าคงคลัง อีกทั้งการไหลเข้าและออกจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งในกรณี ศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลกับเอกสาร เครื่ องมือที่ใช้ในการสนับสนุ นการทํางาน พร้อมทั้งบันทึก
เวลาก่อนและหลังทําการปรับปรุ งสิ นค้าคงคลัง จากนั้นทําการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นสิ นค้าคงคลัง
ของร้านกรณี ศึกษาไม่มีรูปแบบการจัดเก็บที่แน่นอน ทําให้การค้นหาสิ นค้าต้องใช้เวลา และสิ นค้า
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วางไม่เป็ นระเบียบทําให้ยากต่อการทํางาน เมื่อสิ นค้าหมดหรื อหาไม่เจอก็จะไม่ทราบถึงจํานวนใน
คลังสิ น ค้า ทํา ให้ตอ้ งสั่ง สิ น ค้า เพิ่มมาตลอด และทําให้เ กิ ด สิ น ค้าค้างสต๊อค ปั ญหาที่ ต ามมาจาก
ผลกระทบนี้ คือต้นทุนจมและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะทําการแก้ไขปั ญหานี้จึงต้องทําการสัมภาษณ์
ในข้อมูลเชิ งลึกถึงข้อมูลในงานสิ นค้าคงคลัง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งของสิ นค้า
คงคลังผูว้ ิจยั จึงใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลมาใช้วิเคราะห์สาเหตุหลักสาเหตุรองที่ทาํ ให้เกิดปั ญหา
ย่อยที่ส่งผลต่อปั ญหาสิ นค้าคงคลัง สรุ ปปั ญหาได้ดงั นี้ พื้นที่ในการจัดเก็บมีพ้ืนที่ค่อนข้างจํากัดทํา
ให้สินค้าที่อยู่ไม่เป็ นระเบี ยบ และปั ญหารองคือสิ นค้าบางอย่างใช้ร่วมกันได้กบั รถมอเตอร์ ไซค์
หลายรุ่ น การจัดเก็บสิ นค้าคงคลังจําเป็ นต้องใช้ความชํานาญค่อนข้างสู ง รวมไปถึงปัญหาสารสนเทศ
ไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ และไม่มีระบบในการจัดเก็บสิ นค้าที่แน่ นอน อีกทั้งยังรวมไป
ถึงปั ญหาสภาพแวดล้อม มีฝุ่นและขยะจากห่ อสิ นค้าที่คา้ งสต๊อคเป็ นเวลานานค่อนข้างมาก เมื่อ
ทราบสาเหตุที่แน่ชดั แล้ว
ดังนั้นจึงมีการปรับโครงสร้างการดําเนิ นงานในคลังสิ นค้า ซึ่ งได้มีการดําเนิ นงานปรับปรุ ง
การบริ หารการจัดสิ นค้า ได้มีการดําเนินงานดังต่อไปนี้
1.การปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นของกระบวนการรั บและกระบวนการเบิ ก สิ น ค้า ให้ดี ข้ ึ น ทั้ง ใน
กระบวนการรับที่จะต้องนําสิ นค้าเก็บเข้าตําแหน่งจัดวางสิ นค้าใหม่ที่ได้มีการเขียนระบุตาํ แหน่งไว้
และกระบวนการเบิกสิ นค้าต้องมีใบเบิกทุกครั้ง
2.การปรั บปรุ งโครงสร้ างในคลังสิ นค้า โดยเริ่ มจากการแยกยี่ห้อสิ นค้า Honda Yamaha
Suzuki และKawasaki
3.การจัด Location ของสิ นค้าโดยแบ่งเป็ น 4 ชั้นวางสิ นค้าแต่ละยี่ห้อเพื่อไม่ให้สินค้ามา
รวมกันสะดวกต่อการหาสิ นค้าในการขาย
4.การออกแบบชั้นวางสิ นค้า โดยทําเป็ นชั้นวางแต่ละชั้นมีความกว้างxยาวxสู ง ไม่เท่ากัน
แต่ละชั้นทําตามพื้นที่ของร้านเนื่องจากพื้นที่มีจาํ กัด
5.เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานว่าก่อนทําและหลังทําเกิดประโยชน์มากขึ้นหรื อน้อยเพียงใดเพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
6.การจัดทําแผนโครงสร้างการปฏิบตั ิงาน มีจุดประสงค์เพื่อกําหนดหน้าที่ของพนักงานที่
ปฏิบตั ิในคลังสิ นค้า
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่ น กลยุท ธ์ ก ารจัด เก็ บ สิ น ค้า และแนวคิ ด การจัด เก็บตามความถี่ ใ นการใช้ง าน จนถึ ง ไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้เพื่อการทดลองปรับปรุ งประสิ ทธิภาพสิ นค้าคงคลัง ในกรณี ศึกษาใช้ได้จริ งหรื อไม่ และ
ช่วยลดปัญหาการทํางานด้านใดจากคําถามงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริ ง และยังลดเวลาเวลาในการทํางานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังได้มาก
ขึ้นด้วย
ผลการเปรียบเทียบกับงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากงานวิจยั ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ จึงสรุ ปได้ว่าการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านสิ นค้าคงคลังนั้น
จําเป็ นจะต้องอาศัยข้อมูลสิ นค้าคงคลังที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานและการ
ตัดสิ นใจต่อกิจกรรมที่มีผลต่อโซ่อุปทาน ซึ่ งการประยุกต์ใช้ทฤษฎี FIFO (First In First Out) เพื่อทํา
การจัดสิ นค้าเข้าก่อนออกก่อน คือนําสิ นค้าที่คา้ งสต๊อคออกมาเรี ยงให้อยูใ่ นด้านหน้าของห่ อสิ นค้า
ใหม่สามารถหยิบได้เที่ยงตรงและแม่นยําสามารถหยิบสิ นค้าที่คา้ งสต๊อคเป็ นเวลานานได้ 100% ซึ่ ง
ต่างจากงานวิจยั ของ (อชิระ เมธารัชตกุล, 2557) ซึ่งงานวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการ
คลังสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ ในบทที่ 5 (อชิระ เมธารัชตกุล, 2557) ได้สรุ ปว่า
การนํา (FIFO) มาประยุกต์ใช้ทาํ ให้ไม่สามารถหยิบสิ นค้าคงคลังได้ตามระบบคิดเป็ น 25.21% ของ
สิ นค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบ ซึ่งในปั จจุบนั ธุรกิจร้านซ่อมมอเตอร์ ไซค์มีการแข่งขันกันค่อนข้างสู ง
จึ งทําให้กิจการต้องมี การบริ หารจัดการเกี่ ยวกับปริ มาณจํานวนอะไหล่ ในสต๊อคเพื่ อให้มีความ
เหมาะสม กับการใช้จริ งเพื่อลดค่าใช้จ่ายการสั่งสิ น ค้าเพิ่มและลดสิ น ค้าค้างสต๊อคที่ อาจจะเกิ ด
เสื่ อมสภาพ ซึ่ งส่ งผลให้มีกาํ ไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
สู งตามความเป็ นจริ งหรื อมีความใกล้เคียงย่อมส่ งผลต่อการบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะในครั้งนี้
1.การทําวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การจัดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเฉพาะสิ นค้าประเภท Cable หรื อสาย
ต่างๆเท่านั้น ข้อดี ข้อเสี ย จึงเห็นผลในระดับหนึ่ ง อาจเนื่ องจากพื้นที่ในกรณี ศึกษามีจาํ กัดด้วยส่ วน
หนึ่ง
2.เนื่ องจากการทําวิจยั ครั้งนี้ มีระยะเวลาเพียง 6 เดือนถ้าเทียบกับจํานวนสิ นค้าในร้านที่มี
หลายชนิด หลายรุ่ น ถึงทําให้สามารถวิจยั ได้เพียงเรื่ องเดียวเท่านั้น
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ข้ อเสนอแนะในครั้งต่ อไป
1.ควรมี ก ารปลู ก ฝั ง พนัก งานทุ ก คนให้สามารถปรั บปรุ งคุ ณ ภาพในการบริ ห ารให้ดีข้ ึน
ตลอดเวลา และควรทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าควบคู่ไปกับดัชนี ช้ ี วดั
อื่นๆ ที่ใช้เป็ นตัววัด โดยการปรับปรุ งเราจะเน้นคุณภาพเป็ นสําคัญ
2.ตอนนี้ ทางร้าน ส.เจริ ญชัย ยังไม่ได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริ หารสิ นค้าหรื อ
ไว้เก็บข้อมูลต่างๆของสิ นค้า มีแค่ใบรับออเดอร์จากการออเดอร์สินค้าไปเท่านั้น การนําคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริ หารการจัดเก็บสิ นค้าจะทําให้ทราบจํานวนที่แน่ นอน ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ ว
เพื่อเป็ นการยืนยันสิ นค้าที่มีกบั ข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกันกับสิ นค้านั้นเอง
3.การนําระบบ Barcode มาใช้ในกระบวนการทํางานของคลังสิ นค้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานในส่ วนของคลังสิ นค้า ทําให้กระบวนการทํางานในส่ วนของคลังสิ นค้ามีความรวดเร็ ว
และแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
บรรณานุกรม
กมลชนก สุ ทธิวาทนฤพุฒิ. การบริ หารงานโลจิสติกส์ . กรุ งเทพฯ : บริ ษทั สํานักพิมพ์ทอ้ ป, 2547
กริ ช สื บสนธิ์. วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่ อสารในองค์ การ. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2547
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. โลจิ สติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรงเทพฯ : บริ ษทั
โฟกัสมีเดียแอนด์ พับลิซซิ่ง, 2550
จุฬาลักษณ์ ตั้งวิวฒั น์วงศ์. ระบบรวบรวมข้ อมูลเพื่อศึกษากิจกรรมของคลังพัสดุ. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2542
เจษฎา นกน้อย. แนวคิดการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ร่วมสมัย. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552
ฉัตรยาพร เสมอใจ. การจัดการและการตลาดบริ การ. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2547
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. การจัดการตลาด การบริ หารความสัมพันธ์ กับลูกค้ า. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชัน่ , 2549
ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์. การจัดการโลจิ สติกส์ และซัพพลายเชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : เอ็กซเอปร์
เน็ท, 2550
ธนิต โสรัตน์. การจัดการคลังสิ นค้ าและการกระจายสิ นค้ า. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั วี เซิร์ฟ โลจิสติกส์,
2552

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

140

Journal of Business Research and
Administration

ธวัชชัย เมฆกระจาย. การศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ ายจัดเก็บค่ าผ่ านทาง
การศึกษาพิเศษ แห่ งประเทศไทย. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร, 2547
นิตยา เงินประเสริ ฐศรี . ทฤษฎีองค์ การ : แนวการศึกษาเชิ งบูรณาการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
ประเสริ ฐ ลาดสุ วรรณ. การลดระยะทางการเคลื่อนย้ ายสิ นค้ าในคลังสิ นค้ าโดยใช้ ระบบการจัดเก็บ
แบบแบ่ งกลุ่มสิ นค้ า.ชลบุรี : การศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต. สาขาการ
จัดการการขนส่ งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์. อุตสาหกรรมบริ การการตลาด. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. การจัดการตลาดอุตสาหกรรมบริ การการตลาดและความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชัน่ , 2547
วิเชียร วิทยาอุดม. ภาวะผู้นาํ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ธีระฟิ ล์มและไชเท็กซ์, 2550
วิโรจน์ พุทธวิถี. การจัดการโลจิ สติกส์ ขุมพลังของธุรกิจยุคใหม่ . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : วอเตอร์
แปซิฟิก,2553
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ. การจัดการตลาด. กรุ งเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2550
สมชาย หิ รัญกิตติ. การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ . กรุ งเทพฯ : ไดมอนด์ อิน บิซิเนส เวิลด์, 2542
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน.พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพฯ : คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา, 2549
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. คอร์ รัปชั่น ธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมในสังคมไทย. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
อดุลย์ นิลทิรัง. ประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของฝ่ ายดับเพลิงและกู้ภัยท่ าอากาศยานกรุ งเทพ. ปั ญหา
พิเศษ (รป.ม.), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545
อริ ยวดี อริ ยไตรรัตน์ และสื บสกุล ชุ่มฤทัย. การจัดการโลจิ สติกส์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2548
อรุ ณ บริ รักษ์. การบริ หารงานจัดซื ้อในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ : ไอทีแอล เทรด มีเดีย, 2550
สยามธุรกิจ.
http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=121:200905-28-00-43- 13&catid=38:warehousing&Itemid=92

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

141

Journal of Business Research and
Administration

James, A.T and Jerry, D.S. The Warehouse Management Handbook. Second edition. Tompkins
press, 1998
NJB Green, CE Bolton, RD SpencerSmith. Modlling chemistry in radiation tracks. Some
Unexpected problems and possible solutions. JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE ET DE
PHYSICO CHIMIE BIOLOGIQUE, 1997

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

142

Journal of Business Research and
Administration

ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพในการจัดซื้อของพนักงาน Modern Trade ABC
SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND ITS EFFECTS ON
PURCHASING EFFICIENCY OF MODERN
นริ ศรา หลอดทอง1 และ ผศ.ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม 2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการจัดซื้ อของ
พนักงาน Modern Trade ABC กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริ ษทั Modern Trade ABC ที่มีความ
เกี่ ยวข้องกับผูจ้ ดั จําหน่ าย จํานวน 140 คน เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
หาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที่เป็ นอิสระ (t- test Independent )
การวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA ) ด้ว ยสถิ ติทดสอบ (F – test) การ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบาช (Cronbach’s
Alpha) และ Multiple Linear Regression Analysis (MRA) ในการวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ตอบคําถามส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั จําหน่ าย
ซึ่ งเป็ นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่
คือปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ 6-10 ปี และส่ วนมากเป็ นตําแหน่งเจ้าหน้าที่ (Staff)
โดยปัจจัยองค์กรพบว่า ทั้งเพศของพนักงาน อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทํางาน และตํา แหน่ ง งานปั จ จุ บนั ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภาพในการจัดซื้ อของ
พนักงาน Modern Trade ABC สู งที่สุดคือ การเจรจาต่อรอง การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว การ
สร้างความไว้วางใจ และการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกันตามลําดับ
คําสํ าคัญ: การจัดซื้อของพนักงาน Modern Trade

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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Abstract

The objective of this research is to study the effectiveness of the purchasing department of
the Modern Trade ABC. The samples are collected from the workers in the Modern Trade ABC
that has direct contact with the suppliers the total of 140 samples. The researcher used
questionnaires to collect raw data from the workers. The researcher decided to use the computer
statistic program to analyzed all the data to find the result in percentage, average, and standard
deviation. The researcher also use t-Test Independent, One-Way Anova, F-Test, Cronbach’s Alpha,
and Multiple Linear Regression Analysis (MRA) to analyzed all the collected data.
The result shows that most workers that have the direct contact to the suppliers are female
the age between 31-40 years old, most of them are married, and finished at least bachelor degree
with 6-10 years of working experience. They are working as staffs of the company.
The researcher also found that the differences in genders, age, social status, working experiences,
and company position have impact in purchasing efficiency in the Modern Trade ABC. The most
efficient ways are deal negotiation, long term relationship with the suppliers, suppliers’ liability,
and trading value in order.
Key words: PURCHASING EFFICIENCY OF MODERN
บทนํา
ยุคปั จจุบนั ในโลกของการแข่งขันทางธุ รกิจที่องค์กรส่ วนใหญ่มีความสนใจและตื่นตัวต่อ
กระแสโลกาภิวฒั น์มากขึ้น จึงส่ งผลให้ในแต่ละองค์กรที่ตอ้ งมีการเผชิญหน้ากับแรงกดดันในการ
แข่งขัน นําเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสร้างประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นธุรกิจเพื่อ
สร้างความได้เปรี ยบที่สามารถนํามาแข่งขันกับคู่แข่งหรื อทําให้เหนื อกว่าคู่แข่ง เพื่อในการดํารงอยู่
รอดในธุรกิจ ซึ่งหากธุรกิจได้รับผลตอบแทนหรื อกําไรที่สูง จะส่ งผลให้คู่แข่งขันรายใหม่กา้ วเข้ามา
ในวงธุรกิจโดยหลีกเหลี่ยงไม่ได้ และคงไม่มีผดู ้ าํ เนินธุรกิจรายใดที่จะหยุดนิ่งต่อสภาวะที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดที่ เพิ่มมากขึ้ น หากองค์กรใดที่ ไม่มีการตื่ นตัวและพัฒนาปรั บปรุ งธุ รกิ จนั้น อาจทําให้
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่พ่ งึ เข้ามา แชร์ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นได้อีกด้วย
ภาคของธุ รกิ จค้าปลีก (Modern Trade) ก็เป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิ จที่ประสบปั ญหาการแข่งขันที่
รุ นแรง ซึ่ งในปั จจุบนั ธุ รกิจประเภทค้าปลีกได้มีผูป้ ระกอบการรายใหม่กา้ วเข้ามามากมายไม่ว่าจะ
เป็ นขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ อีกทั้งปั จจุบนั การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นเรื่ องไม่ยากนักที่จะทําให้
ลูกค้ารู ้จกั กับร้านค้า Modern Trade รายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็ นทางสื่ อป้ายโฆษณา โทรทัศน์หรื อ Social
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Media ต่าง ๆ จึงทําให้ผูป้ ระกอบ Modern Trade รายเดิมที่อยู่ในตลาดต้องตื่นตัวต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องที่สุดและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
สู งสุ ด ไม่ว่าจะเป็ นด้านการบริ การที่น่าประทับใจ การสรรหาสิ นค้าใหม่ ๆ มาขายก่ อน Modern
Trade รายอื่น เช่น สิ นค้านวัตกรรม สิ นค้าใส่ ใจสุ ขภาพ สิ นค้าผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น และยังต้องเป็ นผูน้ าํ
ด้านราคา เพื่ อรั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดอี ก ด้ว ย ซึ่ ง กิ จ กรรมที่ ก ล่ าวมาข้างต้น ต้องอาศัยการ
จัดการโลจิสติกส์ต้ งั แต่ตน้ นํ้ายันปลายนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ การติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา ระหว่างผูจ้ ดั จําหน่ายจึงเป็ นปัจจัยอันสําคัญ
ดังนั้นหลายองค์กรจึงหันมาให้ความสําคัญกับการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้ าหมายในการในการลดต้นทุนการบริ หารจัดการต่างๆ และการ
ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ร วดเร็ ว ที่ สุ ด ทั้ง นี้ กลยุท ธ์ ก ารจัด การความสัม พัน ธ์ ผูจ้ ัด
จํ า หน่ าย (Supplier Relationship Management : SRM) จึ ง เป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ กในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ซึ่ ง SRM เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพยากรณ์ยอดขายภายใต้ความไม่
แน่นอนของลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดความแม่นยําและเกิดประโยชน์กบั ทั้งสองฝ่ ายให้มากที่สุด
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
และการจัดการความสัมพันธ์ผจู ้ ดั จําหน่ายที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดซื้อของพนักงาน Modern
Trade ABC ในด้านการลดต้นทุน ด้านคุณภาพ ด้านการสื่ อสารที่ดี และด้านการทํางานที่รวดเร็ วขึ้น
กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC ธุ รกิจค้าปลีก (Modern Trade) เป็ นองค์กรที่จาํ หน่ ายสิ นค้า และให้บริ การที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมบ้านและที่อยูอ่ าศัยแบบครบวงจร ซึ่งขณะนี้ถึงแม้
บริ ษทั จะเป็ นผูน้ าํ มีถึง 80 กว่าสาขาทัว่ ประเทศ แต่องค์กรก็ไม่หยุดนิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อจะเป็ น
ผูน้ าํ ทางธุ รกิจต่อไป ดังนั้นการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ าํ หน่ ายก็เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยหลักต่อการ
พัฒนาธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพทางการจัดซื้ อมากขึ้นและการติดต่อสื่ อสารที่ดีกบั ผูจ้ ดั
จําหน่ายจึงสําคัญในการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่แม่นยํา ชัดเจน และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับผูจ้ ดั จําหน่ าย เพื่อการทํางานร่ วมกันในระยะยาวและสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันใน
ประเภทธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด ซื้ อ ของ
พนักงาน Modern Trade ABC
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย การจัด การความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูจ้ ัด จํา หน่ า ยที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการจัดซื้อของพนักงาน Modern Trade ABC
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ อนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทํางานและตํา แหน่ ง งานปั จ จุ บนั ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภาพในการจัดซื้ อของ
พนักงาน Modern Trade ABC แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย การจัด การความสั ม พัน ธ์ ผูจ้ ัด จํา หน่ า ยอัน ได้แ ก่ ก ารสร้ า งความไว้ว างใจการ
แลกเปลี่ ย นคุ ณ ค่ า ระหว่ า งกั น การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะยะยาวและการเจรจาต่ อ รองที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพในการจัดซื้อของพนักงาน Modern Trade ABC ในเชิงบวก
ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตของเนื้อหา
ศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ร้านค้า
ปลีก (Modern Trade) กับคู่คา้ ที่ส่งมอบสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ซึ่งมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดซื้อของ
พนักงาน Modern Trade ABC ในด้านการลดต้นทุน ด้านคุณภาพ ด้านการสื่ อสารที่ดี และด้านการ
ทํางานที่รวดเร็ วขึ้น
ขอบเขตประชากร
ประชากรของงานวิจยั ในครั้งนี้ได้แก่ พนักงาน Modern Trade ABC จํานวน 200 คน ซึ่งเป็ น
กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิงานเนื่องกับผูจ้ ดั จําหน่าย ดังนั้นจึงสามารถให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถามได้
ตัวแปรที่ศึกษา
งานวิจยั นี้ได้แบ่งตัวแปรออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทาํ งาน ตําแหน่ งงานในปั จจุบนั และปั จจัยการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ าย
ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจ การแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกัน การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
การเจรจาต่อรอง(สื่ อสาร)
2. ตั ว แปรตาม คื อ ประสิ ทธิ ภาพในการจั ด ซื้ อของพนั ก งาน Modern Trade ABC
ประกอบด้วย การลดต้นทุน คุณภาพ การสื่ อสารที่ดี และการทํางานที่รวดเร็ วขึ้น
ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 รวม 3 เดือน
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กรอบแนวความคิด
การศึกษาเรื่ อง การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางการจัดซื้ อ
ของ Modern Trade
ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่งงานปัจจุบนั
การจัดการความสั มพันธ์ ระหว่ างคู่ค้า
- การสร้างความไว้วางใจ
- การแลกเปลีย่ นคุณค่าระหว่างกัน
- การสร้ างความสัมพันธ์ระยะยาว
- การเจราจาต่อรอง (สื่ อสาร)

ประสิ ทธิภาพทางการจัดซื้อของ
Modern Trade
- การลดต้นทุน
- คุณภาพ
- การสื่อสารที่ดี
- การทํางานที่รวดเร็วขึ้น (เวลา)

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิยามศัพท์
1. ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ ขายสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารโดยตรงแก่ ผูบ้ ริ โ ภคเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายเพื่อซื้ อไปอุปโภค บริ โภคของตนเอง การค้าปลีก
ได้พฒั นาเป็ นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก สมัย ใหม่ (Modern Trade) การค้า ปลี ก สมัย ใหม่ คื อ รู ป แบบการค้า ปลี ก ที่ มี
กระบวนการจัดจําหน่าย ที่มุ่งเน้นในการนําเสนอสิ นค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ โดย
อาศัยความรู ้ความชํานาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า นําไปสู่
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ปลีกและลูกค้า
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3. ผูจ้ ดั จําหน่าย คนหรื อองค์กรที่จดั หาสิ นค้าและบริ การให้กบั ธุรกิจอื่น
4. การจัดการความสัมพันธ์กับผูจ้ ดั จําหน่ าย การวางแผนจัดการกับคู่คา้ ในการจัดหาสิ นค้าและ
บริ การเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในด้านของการดําเนินงานทางธุรกิจ
5. การแบ่งกลุ่มผูจ้ ดั จําหน่ าย การแบ่งกลุ่มและคัดเลือกคู่คา้ ที่ตอ้ งการสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยแบบ
พันธมิตร
6. การแบ่งปั นข้อมูล/การสื่ อสารแบบสองทาง การทําความเข้าใจและพยายามให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายของทั้ง 2 ฝ่ ายจนเกิดความไว้วางใจกันโดยการติดต่อสื่ อสารกันอย่างครบถ้วนและลด
อุปสรรคในการสื่ อสารระหว่างคู่คา้
7. ประสิ ทธิภาพทางโลจิสติกส์ ความร่ วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆทางโลจิสติกส์ของผูซ้ ้ื อกับ
คู่คา้ มีความสอดคล้องกัน และมีการส่ งเสริ มและพัฒนาร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ในด้านต่างๆ เช่น การลดต้นทุน การลดเวลาในการจัดส่ ง และสิ นค้ามีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
8. เจ้าหน้าที่จดั ซื้อ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่จดั ซื้อจัดหาสิ นค้าและบริ การทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่ องค์กรเพื่อ
ใช้และสนับสนุนการผลิต
9. ประสิ ทธิภาพการทํางานที่รวดเร็ วขึ้น การทํางานด้วยวิธีที่ง่าย และสู ญเสี ยเวลาทรัพยากรน้อยที่สุด
เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิผลของการทํางานสู งสุ ด
10. การลดต้นทุน การลดค่าใช้จ่ายที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสิ นค้าที่ทาํ การผลิตและทําให้บริ ษทั
มีผลกําไรมากยิง่ ขึ้น
11. ความน่าเชื่อถือ ผูซ้ ้ือมีความเชื่อใจในคู่คา้ ว่าจะต้องดําเนินการได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ เช่น
ระยะเวลาการจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงตามเวลานัดหมาย มีความรวดเร็ ว ถูกต้องและตอบสนองความ
ต้องการของผูซ้ ้ือได้ทนั ท่วงที และการรับประกันสิ นค้าเมื่อเกิดความ
12. การสื่ อสารที่ดี การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความต้องการที่แท้จริ งซึ่ งกันและกันของทั้ง
สองฝ่ าย
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สิ ทธิ ชัย ฝรั่ งทอง (2552) กล่าวว่า การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier
Relationship Management : SRM) คือการทํางานร่ วมกันในระยะยาวมีความสัมพันธ์แบบหุ ้นส่ วน
อันนับตั้งแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี จนถึงการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ าย อีกทั้งหน่ วยงานจัดซื้ อของบริ ษทั จะต้องมีทกั ษะในการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั
จําหน่าย ดังนี้
1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน คือต้องแสดงความไว้วางใจต่อกันได้ ให้เกียรติซ่ ึงกัน
และกันในการทําธุรกิจ ไม่ใช่มุ่งหาแต่ผลประโยชน์ต่อกัน
2. การให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ กัน การทํา ธุ ร กิ จ ร่ ว มกัน จะต้อ งมี ค วามชัด เจน เช่ น การทํา สั ญ ญา
ติดต่อกันอย่างสมํ่าเสมอ มิใช่เป็ นการติดต่อกับแบบลักษณะติดตาม ทวงงาน หรื อสัง่ การเท่านั้น
3. การคบกันหรื อสร้างความสัมพันธ์กนั ในระยะยาว คือไม่ได้มองผูจ้ ดั จําหน่ายเป็ นแค่คู่คา้
เท่านั้น แต่การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ ายในลักษณะนี้ ตอ้ งพิจารณากันตั้งแต่ช่วงเวลาที่
เพิ่งรู ้จกั เริ่ มทํางานด้วยกันอย่างใกล้ชิด
4. เป็ นนักเจรจาต่อรอง จะต้องเจรจาเปลี่ยนจากจุดที่บริ ษทั มีจุดอ่อนในเรื่ องของการเจรจา
นั้นเป็ นข้อได้เปรี ยบหรื อการได้ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย
รุ ธีร์ พนมยงค์ และท่านอื่น ๆ (2550) อ้างถึง การแบ่งประเภทของผูจ้ ดั จําหน่าย ตามสมาคม
การบริ หารการจัดซื้ อแห่ งชาติ (Nation Association of Purchasing Management : NAPM) ได้แบ่งผู ้
จัดจําหน่ายออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ๆ ตามความสัมพันธ์ของผูซ้ ้ือและผูจ้ ดั จําหน่ายในธุรกิจ ดังนี้
1). ผูจ้ ดั จําหน่ ายที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Supplier) หมายถึงผูจ้ ดั จําหน่ ายที่ผ่านการ
คัดเลือกในเบื้ องต้นและได้รับการยอมรับให้อยู่ในข้อมูลรายชื่ อของผูส้ ่ งมอบที่ผ่านการคัดเลือก
(Approve Vendor List/AVL) ดังนั้นผูจ้ ดั จําหน่ ายที่มีรายชื่ อของธุ รกิ จ จึงจําเป็ นที่ตอ้ งมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1.1) สิ นค้าของผูจ้ ดั จําหน่ายมีลกั ษณะตรงตามคุณสมบัติที่กาํ หนดของผูซ้ ้ือ
1.2) ราคาที่ผจู ้ ดั จําหน่ายเสนอต้องยอมรับได้
1.3) ผูจ้ ดั จําหน่ายสามารถส่ งมอบสิ นค้าได้ตรงตามเวลาและปริ มาณที่ถูกต้องตรงตามเวลา
ต่อความต้องการของผูซ้ ้ือ
2). ผูจ้ ดั จําหน่ ายในลําดับต้น(Preferred Suppliers) คือผูจ้ ดั จําหน่ายที่ดาํ เนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั
ผูซ้ ้ื ออยู่แล้ว มีการส่ งมอบสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอและยังสามารถตอบสนองตามความต้องการของ
บริ ษทั ผูซ้ ้ื อได้เป็ นอย่างดี เช่ น มีการส่ งสิ นค้าที่ตรงเวลา ตรงตามปริ มาณที่ตอ้ งการ และตรงตาม
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คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ต กลงกัน อี ก ทั้ง ราคาของสิ น ค้า ยัง มี ค วามสมเหตุ ส มผล และนอกจากนี้ อาจจะมี
คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมจากผูจ้ ดั จําหน่ายที่ผา่ นการคัดเลือกดังต่อไปนี้
2.1) หากบริ ษทั ผูซ้ ้ือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการจัดส่ งสิ นค้า เช่น จํานวนสิ นค้าในการ
สั่งซื้ อ ระยะเวลาในการส่ งสิ นค้า คุณสมบัติของสิ นค้าเป็ นต้น ผูจ้ ดั จําหน่ายก็สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการตามที่เปลี่ยนแปลงได้
2.2) ผูจ้ ดั จําหน่ายมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ นําเสนอสิ นค้าที่ทาํ ให้ผซู ้ ้ือมีความพึงพอใจมาก
ยิง่ ขึ้น 2.3) ผูจ้ ดั จําหน่ายในลําดับนี้ จะมีการแจ้งเตือนบริ ษทั ผูซ้ ้ื อล่วงหน้าหากเกิดปั ญหาในการส่ ง
มอบ เพื่อร่ วมกันคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
2.4) ผูจ้ ดั จําหน่ ายที่อยู่ในลําดับนี้ จะมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าก่อนที่
จะทําการส่ งมอบให้บริ ษทั ผูซ้ ้ื อ และยังต้องสามารถออกเอกสารรับรองคุณภาพสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ผู ้
ซื้อได้อีกด้วย
2.5) ผูจ้ ดั จําหน่ ายในลําดับนี้ จะต้องมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับ
บริ ษทั ผูซ้ ้ือ
3) ผูจ้ ดั จําหน่ ายที่ได้รับการยอมรับ(Certified Supplier) คือผูจ้ ดั จําหน่ ายที่สามารถควบคุม
คุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ผูซ้ ้ื อได้ จนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบริ ษทั ผูซ้ ้ื อ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
ในการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าเวลาส่ งมอบ และยังไม่เกิ ดการส่ งคืนสิ นค้าอันเนื่ องมาจากสิ นค้า
ไม่ ไ ด้คุ ณ ภาพ อี ก ทั้ง ผูจ้ ัด จํา หน่ า ยในลํา ดับ นี้ ยัง มี ค วามมุ่ ง มั่น ในการพัฒ นาความสัม พัน ธ์ ไ ปสู ้
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริ ษทั ผูซ้ ้ือ
4) ผูจ้ ดั จําหน่ ายที่อยู่ในฐานะหุ ้นส่ วน (Partnership Supplier) ผูจ้ ดั จําหน่ ายที่มีปริ มาณการ
ซื้ อขายสิ นค้ากับบริ ษทั ผูซ้ ้ื อมากที่ สุดและร่ วมกันดําเนิ นงานกันในฐานะห้างกุน้ ส่ วนที่ จะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันจากการซื้ อขายสิ นค้า และยังมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั อย่างยุติธรรม
เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังรวมถึงการดําเนิ นงานอื่นๆร่ วมกัน เช่น การวางแผนการส่ งมอบ การร่ วมมือ
การพัฒนาหาสิ นค้าใหม่ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายที่มีความรู ้ความสามารถ
มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์นาํ เอาเทคโนโลยีมาปรั บใช้ และผูจ้ ดั จําหน่ ายยังมีการวิจยั และพัฒนา
สิ นค้าร่ วมกับบริ ษทั ผูซ้ ้ื อ มีการลงทุนในสิ นค้าร่ วมกัน ทําให้เกิดการร่ วมทุนกันเพื่อพัฒนาสิ นค้าใน
อนาคต
ธนิ ต โสรั ตน์ (2550) อ้างถึงคําจํากัดความของความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ ายของ Burnes
(1998) ว่ า “ ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผู ้จ ัด จํา หน่ า ย คื อ การที่ ลู ก ค้า และผู ้จ ัด จํา หน่ า ยมี ก ารพัฒ นา
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดและในระยะยาวกันแบบพันธมิตรโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์
ทางการค้าอย่างดีที่สุด” และ Tennyson, et al. (2000) ว่า “ ความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ ายเป็ นความ
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ร่ วมมื อกันระหว่างบริ ษทั สองแห่ งหรื อมากกว่านั้นมี ความเห็ นชอบที่ จะทํางานร่ วมกันเพื่อการ
ดําเนิ นงานที่ยงั่ ยืนอีกทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งจะต้องมี
การประเมินการทํางานร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการดําเนินงาน”
ดวงพรรณ กริ ชชาญชัย ศถงคาริ นทร์ (2549) อ้างถึงคํากล่าวของ Julie England ประธาน
กลุ่มบริ ษทั Texas Instruments Semiconductor ได้กล่าวถึงพันธมิตรทางธุ รกิจว่า เป็ นความสัมพันธ์
อย่างหนึ่ งของธุ รกิจที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของการเชื่อใจ เปิ ดเผยข้อมูล การแบ่งผลประโยชน์ หรื อแม้
กระทั้งความเสี่ ยง ความสัมพันธ์แบบนี้ จะทําให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันเชิ งยุทธศาสตร์
มากกว่าที่ทาํ ด้วยตนเอง
จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของผูจ้ ดั จําหน่ ายเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากผูจ้ ดั จําหน่ายมีผลโดยตรงกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการสร้างผลกําไรของ
บริ ษทั ผูซ้ ้ือ และผูจ้ ดั จําหน่ายยังมีอิทธิผลต่อทุนในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ ปริ มาณสิ นค้าคงคลัง ตาราง
การผลิตสิ นค้าและนะยะเวลากําหนดการในการส่ งมอบสิ นค้า องค์กรส่ วนใหญ่มกั จะมีการติดต่อซื้อ
ขายสิ นค้ากับผูจ้ ดั จําหน่ายจํานวนมาก แนวทางในการบริ หารความสัมพันธ์ของผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละ
รายแตกต่ างกันออกไปโดยในการบริ หารการจัดซื้ อจัดหาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องมี การ
กําหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับผูจ้ ดั จําหน่าย (Gelderman,2000)
ธนัญญา วสุ ศรี (2550) ได้อา้ งถึง Harrison และ Hork (2001) สรุ ปถึงรู ปแบบความสัมพันธ์
ในห่ วงโซ่ อุปทานจากแนวคิดของ Cooper และ Garn(1993) ว่ามีต้ งั แต่ความสัมพันธ์ห่างๆ (arm’s
length) ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์แบบที่เกิดขึ้นผ่านตลาดจากราคาเป็ นรากฐานสําคัญในการตัดสิ นใจซื้อ
จนกระทั้งก่อความสัมพันธ์ในลักษณะการบูรณาการในแนวดิ่ง full vertical integration) ซึ่งหมายถึง
การที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายมีความสัมพันธ์กนั แบบเหนี ยวแน่ น อันเนื่ องมาจากทั้งสององค์กรมีเจ้าของ
เดี ยวกัน หรื ออาจเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน จากรู ปที่ 1 และ 2 แสดงนํ้าหนักความสัมพันธ์ในโซ่
อุปทาน ความสัมพันธ์ที่ห่าง ๆ (arm’s length) มีน้ าํ หนักที่นอ้ ยที่สุดเรื่ อยไปจนถึงลักษณะการบูรณา
การในแนวดิ่ ง (full vertical integration) ทั้งนี้ น้ าํ หนักของความสัมพันธ์แต่ ละชนิ ดมี ปัจจัยที่เป็ น
แรงผลัก ดัน เพื่ อ พัฒ นามากขึ้ น และในองค์ก รหนึ่ ง ๆ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ซ้ ้ื อ กับ ผู ข้ ายมี
หลากหลายรู ป แบบแตกต่ า งกัน ออกไป การบริ ห ารกับ ผูจ้ ัด จํา หน่ า ยจะต้อ งมี ก ารดํา เนิ น งานที่
แตกต่างกันออกไปตามลําดับความสําคัญ ซึ่ งจะทําให้กระบวนการจัดซื้ อขององค์กรมีประสิ ทธิภาพ
ที่ดีมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งมีการนําเครื่ องมือและวิธีมาใช้ในการแบ่งประเภทผูจ้ ดั จําหน่าย ในอดีตมีการนํา
วิธีการวิเคราะห์แบบ ABC มาใช้ในการแบ่งระดับความสําคัญของกลุ่มสิ นค้าที่มีการจัดซื้ อ โดยจะ
แบ่งตามมูลค่าของสิ นค้าที่จะทําการซื้อ
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Weele (2005) ได้ให้ความหมายของการจัดซื้ อไว้ว่า คือการบริ หารจัดการแหล่งทรัพยากรภายนอก
ของบริ ษทั ได้แก่ สิ นค้า บริ การ ความสามารถ และความรู ้ ที่มีความสําคัญในการดําเนิ นงาน และ
การจัดการกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
อรุ ณ บริ รักษ์ (2550) ได้กล่าวให้ความหมายของการจัดซื้อ คือกระบวนการที่บริ ษทั ต่างๆตก
ลงทําการซื้ อขายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่ ตอ้ งการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุ รกิ จอย่างมี
จังหวะเวลาและมีตน้ ทุนที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปริ มาณที่ถูกต้อง
ตรงตามเวลาที่ตอ้ งการ ในราคาที่เหมาะสมจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ
David (1990) ได้ศึกษารู ปแบบของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั นิ สสัน มอเตอร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่ งได้ศึกษาถึงกระบวนการในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย กระบวนการในการพัฒนาความมันพันธ์ที่ บริ ษทั นิ สสัน
พัฒนาขึ้นนั้น เน้นเรื่ องการจัดการคุณภาพของสิ นค้า และกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผูจ้ าํ หน่าย ซึ่งพิจารณา
เรื่ องคุณภาพ ต้นทุนและระยะเวลาการขนส่ งเป็ นสําคัญ จากการวิจยั เห็นว่า การจัดการความสัมพันธ์
ระหว่ า งผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น ส่ ง ผลต่ อ การจัด การคุ ณ ภาพโดยรวม และยัง เป็ น
กิจกรรมสําคัญที่ทาํ ให้การจัดการคุณภาพโดยรวมประสบความสําเร็ จ
Mayer (1998) กล่าวว่ารู ปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ไฮเทค เน้นในเรื่ องของรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย ต้นทุนของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย การ
จัดการความเสี่ ยงในความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ดังนั้นผูว้ ิจยั นําเสนอในรู ปแบบของ 3
ความเสี่ ยงโดยเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และกลุ่มอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ โดยผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเป็ นความสัมพันธ์แบบที่ผจู ้ าํ หน่ ายมีส่วนร่ วมใน
การพัฒ นาสิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต โดยผูซ้ ้ื อ ในส่ ว นของอุ ต สาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีว ภาพ การจัด การ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายมี ปั จ จัย ที่ สํา คัญ คื อ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า ส่ ว นอุ ต สาหกรรม
ซอฟต์แวร์ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ ายจะเน้นการพัฒนาสัญญาระยะยาว
นิต กุลศิริ (2548) วิจยั เรื่ องความพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความพอใจในการบริ การและพนักงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในระดับปานกลาง
และเห็นว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีลกั ษณะทางการตลาดโดยรวมในแต่ละด้านในระดับปานกลาง
โดนมีคะแนนตามลําดับมากไปหาน้อยของแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขาย ด้านสถานที่
จําหน่าย ด้านพนักงาน ด้านราคา ด้านสิ นค้า และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
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ระเบียบวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นพนักงานของบริ ษทั Modern Trade ABC ที่เกี่ยวข้องกับ
ผูจ้ ดั จําหน่าย ทั้งหมด 140 คน
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูล แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานประชากรศาสตร์ จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้ จํานวน 12 ข้อ แบ่งเป็ น 4 ด้านการ
สร้างความไว้วางใจ จํานวน 3 ข้อ ด้านการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกัน จํานวน 3 ข้อ ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาว จํานวน 3 ข้อ และด้านการเจราจาต่อรอง(สื่ อสาร) จํานวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการจัด ซื้ อของพนักงาน Modern Trade จํานวน 3 ข้อ
แบ่งเป็ น 3 ด้าน ด้านการลดต้นทุน จํานวน 4 ข้อ ด้านคุณภาพ จํานวน 3 ข้อ ด้านการสื่ อสารที่ ดี
จํานวน 3 ข้อ และด้านการทํางานที่รวดเร็ วขึ้น(เวลา) จํานวน 3 ข้อ
การทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ด้ว ยการตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) นํา
แบบสอบถามจํานวน 30ชุ ดไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ กลุ่มเป้ าหมายในงานวิจยั เพื่อนํา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ มาทํา การวิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยแนวทางการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องภายในของครอนบาซ สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ 0.79 (ค่ามาตรฐาน
ต้องมากกว่า 0.7)
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นําแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างกรอกด้วยตัวเอง จํานวน 30 ชุ ดก่ อน เพื่อ
นํากลับมาทดสอบค่าความเชื่อมัน่ หลังจากนั้นทําการเก็บข้อมูลต่อจนครบ 140 ชุด
2. ตรวจความความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่ ถูกต้องมาลงรหัสตามที่ กาํ หนดไว้ เพื่อนําข้อมูลไปประมวลผลผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป
4. ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่ออภิปลายผล
สรุปผลงานวิจัย
1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนข้อมูลประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อทัว่ ไปของประชากรศาสตร์จากผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามจํานวน 140 คน ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 108 คน ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่า 31-40 ปี จํานวน 67 คน ส่ วนใหญ่มี
สถานะสมรสจํา นวน 68 คน ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี จ ํา นวน 126 คน ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ทาํ งานอยู่ระหว่า 6-10 ปี จํานวน 56 คน และส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่ งงานเป็ นเจ้าหน้าที่
จํานวน 102 คน
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความเห็นการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่าย
2.1 ระดับการสร้ างความไว้วางใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (xˉ= 3.786) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพอว่าการสร้างความไว้วางใจ ด้านการเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ=
3.093) สร้างความไว้วางใจในการให้เครดิตในการสัง่ สิ นค้าหรื อการรับประกันอยูใ่ นระดับมาก (xˉ=
3.750) และสร้างความไว้วางใจด้วยการทําข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ=
4.514) ตามลําดับ
2.2 ระดับการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่ากันในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.626)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากร
ร่ วมกันอยูใ่ นระดับมาก (xˉ=3.564) การแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกันด้านการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
คู่คา้ อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ=3.271) และการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกันด้านการวางแผนการ
ดําเนินงานและการวางกลยุทธ์ร่วมกันอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ=4.043) ตามลําดับ
2.3 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ=3.986)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยการทําสัญญา ซื้อ-ขาย แบบระยะ
ยาวอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (xˉ=4.321) การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะยะยาวเรื่ อ งการวางแผนการ
ดําเนินงานร่ วมกันแบบระยะยาวอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( xˉ=4.214) และการสร้างความสัมพันธ์ระยะ
ยาวโดยมีการร่ วมลงทุนระหว่าง Modern Trade กับคู่คา้ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ=3.421) ตามลําดับ
2.4 ระดับการเจรจาต่อรอง(สื่ อสาร) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ= 4.340) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าการสื่ อสารที่มีการกําหนดการนัดประชุมระหว่าง Modern Trade กับคู่คา้
อย่าสมํ่าเสมออยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ= 4.400) การสื่ อสารเพื่อร่ วมกันแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด (xˉ= 4.286) และการเจรจาต่อรองเพื่อได้ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ในระดับมากที่ สุด (xˉ=
4.336) ตามลําดับ
การอภิปรายผล
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางการจัดซื้ อของ Modern Trade ด้านการลดต้นทุน ด้าน
คุณภาพ ด้านการสื่ อสารที่ดี และด้านการทํางานที่รวดเร็ วขึ้นพบกว่า
ปั จจุบนั การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่าย เป็ นกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจมาก ได้มี
การแบ่งรู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ ายที่แตกต่างกัน รู ปแบบด้านอุตสาหกรรม
รู ปแบบด้านการจัดซื้ อ และในด้านของวิชาการ จากการทบทวนวรรณกรรมรู ปแบบของการจัดการ
ความสัมพันธ์ผจู ้ ดั จําหน่ายได้จาํ แนกออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1.รู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์กบั ผู ้
จัด จํา หน่ า ยแบบผิวเผิน 2. รู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์กับผูจ้ ดั จําหน่ ายแบบมี ส่วนร่ วม 3.
รู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายแบบร่ วมมือ 4. รู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์กบั
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ผูจ้ ดั จําหน่ ายแบบหุ ้นส่ วน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจยั พบว่า การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั
จํา หน่ า ยในอุ ต สาหกรรมการค้า ปลี ก ด้า นการจัด ซื้ อ มี ก ารประยุก ต์ใ ช้รู ป แบบการจัด จํา หน่ า ย
ความสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรมที่เกี่ ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลพิจารณาในเรื่ องการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การสื่ อสาร การแบ่งบันและปิ ดบังข้อมูล รุ ธ์ ิ พนมยงค์ และท่านอื่นๆ(2550),Charles (2004),Charles
(2004) ,Institute for supply Managent (2008) และ Joseph และ Christian (2001) ที่ให้ความสําคัญ
กับรู ปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
ในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ว ัด ประสิ ท ธิ ภ าพทางการจัด ซื้ อ จากแนวคิ ด โดยการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพทางการจัด ซื้ อ ด้า นปริ ม าณสิ น ค้า ด้า นระยะเวลาในการนํา ส่ ง สิ น ค้า และด้า น
ประสิ ทธิ ภาพของผูจ้ ดั จําหน่าย จะพบว่า การแบ่งตามรู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั
จําหน่ายพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบของการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายทั้ง 2 แบบ ที่
มีผลต่อต้นทุนรวมทางการจัดซื้ อ จะเห็ นว่า รู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูจ้ าํ หน่ ายแบบ
ร่ วมมือ ช่วยเรื่ องการลดต้นทุนรวมในการจัดซื้ อ ได้ดีกว่า การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้ แบบ
ผิ ว เผิ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Linda (1994), Joseph และ Christian (2001) ,Wang
(2007),Tobias และ Peter (2009) ที่ได้ระบุว่า รู ปแบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั จําหน่ าย
ที่ แ น่ น แฟ้ น ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการลดต้น ทุ น รวมของการจัด ซื้ อ ได้ดี ก ว่ า การจัด การ
ความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายแบบไม่แน่นแฟ้น
ข้ อเสนอแนะ
1.งานวิจยั ครั้ งต่อไปควรกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ ยวข้องกับผูจ้ ดั จําหน่ ายทุกกลุ่มไม่เลือกเฉพาะ
หน่วยงานจัดซื้อเท่านั้น เช่น หน่วยงาน Inventory Management (IM)
2.งานวิ จยั ครั้ งต่อไปควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่ง ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัด การความสัมพันธ์
ทางการจัดซื้อ ในธุรกิจอื่นๆที่ต่างออกไปเพื่อที่จะสามารถนํางานวิจยั มาเผยแพร่ ได้มากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผู้ให้ บริการขนส่ งทางถนนในจังหวัด
สุ รินทร์
FACTORS AFFECTING TRANSPORTATION PERFORMANCE OF
TRANSPORTARION ENTREPRENEUR IN SURIN PROVINCE
ณริ นรัตน์ ชัยศิริ1 และ ดร.นพปฎล สุ วรรณทรัพย์2

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

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร
รายได้ ระดับการศึกษา อายุงานและตําแหน่งที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผู ้
ให้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ และเพื่อศึกษาปั จจัยกิ จกรรมในการจัดการขนส่ งที่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ในเชิง
บวก ซึ่ งใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนใน
จังหวัดสุ รินทร์ จํานวน 400 ราย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อหาค่าทางสถิ ติ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
ใช้ค่าสถิติทดสอบ t – Test , F – Test (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) กรณี พบ
ความแตกต่างจะทําการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของ
LSD และสถิ ติ ท ดสอบการหาสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson product moment
correlation coefficient)
ผลการตอบแบบสอบถามพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งได้แก่
สถานภาพ จํานวนบุตร รายได้ อายุงาน และตําแหน่ งงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งของผู ้
ให้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ และปัจจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ งที่มีความสัมพันธ์
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ได้แก่ การขนส่ ง
เที่ ย วกลับ ,ระบบบริ ห ารจัด การการขนส่ ง สิ น ค้า , การปรั บ ปรุ ง รถยนต์ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง
เครื่ องยนต์และขนาดบรรทุก และพฤติกรรมของพนักงานขับรถ อยูใ่ นระดับปานกลาง
คําสํ าคัญ: ประสิ ทธิภาพ,การขนส่ งทางถนน
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

This research aims to examine the personal factors which are gender, age, marriage status,
number of child, income, working experience and positions and transportation activity factors that
affect to transportation performance of the transportation entrepreneurs in Surin Province.
Questionnaire was used as a tool in this research. Data were collected from 400 transportation
entrepreneurs in Surin Province. The instruments for data analysis are frequency, percentage, mean,
standard deviation, T-Test, F-Test (One-way Anova) and Pearson product moment correlation
coefficient.
The research result shows that marriage status, number of child, income, working
experience and working position are the personal factors that affects to transportation performance.
Transportation activities which are Backhaul, Transportation Management Systems (TMS), Vehicle
performance improvement, driver behavior are related to transportation performance in medium
level.
Keywords: Efficiency, Transportation
1. บทนํา
การบริ หารการขนส่ งที่ดีน้ นั มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ และลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ยิ่งไปกว่านั้นการบริ หารการปฏิบตั ิการขนส่ งอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านการ
จัดส่ งที่ตรงต่อเวลา สภาพของสิ นค้าที่ไม่บุบสลาย และการจัดส่ งสิ นค้าได้อย่างครบถ้วนไม่สูญหาย
ก็ จ ะทํา ให้ เ กิ ด การบริ การลู ก ค้า ที่ ดี ข้ ึ นซึ่ งก็ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพัฒ นาของธุ ร กิ จ ที่ ดี ย่ิ ง ขึ้ น
เนื่องจากการขนส่ งนั้นเป็ นการเชื่อมโยงส่ วนต่าง ๆ ของโซ่อุปทาน การบริ หารการขนส่ งจึง
มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการในส่ วนต่าง ๆ ของโซ่ อุปทาน ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนการผลิต
การจัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดการคลังสิ นค้า การกระจายสิ นค้า และการบริ การลูกค้า การที่เรา
ดําเนินการปฏิบตั ิการขนส่ งให้เกิดต้นทุนที่ต่าํ ที่สุดในด้านการขนส่ งนั้น อาจจะส่ งผลให้เกิดต้นทุนที่
สู งขึ้นในส่ วนอื่น ดังนั้นการตัดสิ นใจในการดําเนิ นการปฏิบตั ิการขนส่ งใด ๆ ก็ตามจึงต้องคํานึ งถึง
ผลกระทบที่ จ ะมี ต่ อ การบริ ห ารจัด การในส่ ว นต่ า งๆ ในการบริ ห ารการขนส่ ง และแนวคิ ด ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารการขนส่ งกับการบริ หารจัดการส่ วนต่าง ๆ ของโซ่ อุปทาน ทั้งนี้
เพื่อเป็ นแนวทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าใจถึงหลักของการบริ หารการ
ขนส่ ง และสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งของตนได้
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การขนส่ งมีความสําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมาก การขนส่ งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์เกี่ยวกับ
สถานที่และเวลา การขนส่ งเป็ นการเคลื่อนย้ายบุคคล สิ่ งมีชีวิต หรื อสิ่ งของจากที่หนึ่ งไปอีกที่หนึ่ ง
ซึ่ งการเคลื่อนย้ายสิ่ งของ หรื อสิ นค้าจากที่หนึ่ งที่มีสินค้าจํานวนมากเกินความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ไปอีกที่หนึ่ งที่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีมากกว่าสิ นค้า จะทําให้ราคาของสิ นค้าเพิ่มขึ้นและการ
ขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพทําให้เกิ ดการประหยัดเวลาในการขนส่ ง และการเดิ นทาง การขนส่ งเป็ น
ตัวเชื่ อมโยงการผลิตและการบริ โภค การขนส่ งเป็ นการเคลื่ อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
นํามาผลิตสิ นค้าซึ่งเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากปั ญหาดังกล่ า วจึ ง นํา มาศึ ก ษาค้น คว้าการประยุก ต์ใ ช้ก ลยุท ธ์ก ารขนส่ ง กับการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ โดยกลยุทธ์ที่สามารถลดต้นทุนใน
การขนส่ งของบริ ษทั กรณี ศึกษาที่นาํ มาศึกษาในครั้งนี้ เป็ นกลยุทธ์การขนส่ งสิ นค้า ทั้งเที่ยวไปและ
กลับ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่า การใช้เทคโนโลยี GPS มาติดตั้ง
ในรถบรรทุก ปั จจุบนั ราคานํ้ามันและเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสู งขึ้นจึงจําเป็ นต้องหามาตราการในการ
ขนส่ งทางถนนที่มีประสิ ทธิภาพจึงได้ทาํ งานวิจยั นี้ ข้ ึน โดยมุ่งเน้นการจัดการขนส่ งทางถนนซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการขนส่ งและต้นทุนโลจิสติกส์โดยตรง ซึ่งถ้าการจัดการขนส่ งทําได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพก็จะทําให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง
ทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
2.เพื่อศึกษาปั จจัยกิ จกรรมในการจัดการขนส่ งที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
3. สมมติฐาน
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร รายได้ ระดับการศึกษา อายุ
งานและตําแหน่ งที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนน
ในจังหวัดสุ รินทร์แตกต่างกัน
2.ปั จจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ งที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผู ้
ให้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ในเชิงบวก
4. นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนน
ในจังหวัดสุ รินทร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร รายได้ ระดับการศึกษา อายุงานและ
ตําแหน่งงาน
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การขนส่ ง เที่ ย วกลับ หมายถึ ง เป็ นการจัด การการขนส่ ง ที่ มี เ ป้ า หมายให้ เกิ ด การใช้
ประโยชน์จากรถบรรทุกเพราะการขนส่ งโดยทัว่ ไปเมื่อส่ งสิ นค้าเสร็ จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา
ซึ่งทําให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสู งขึ้นโดยเปล่าประโยชน์
ระบบบริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้า หมายถึง ระบบรองรั บเรื่ องของเส้นทางการเดินรถ
(Route) ด้วย มีเรื่ องของจุดจอด Sequence ในการจัดส่ ง เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ในการจัดรถกับ
สิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เพื่อลดในการเกิดปั ญหา เกี่ยวกับการจัดส่ งที่ไม่ทนั ต่อความต้องการ
ของลูกค้า
การปรับปรุ งเครื่ องยนต์รถยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การปรั บปรุ งเครื่ องยนต์ของ
รถยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน อัตราการกินนํ้ามันลดลง มีกาํ ลังเครื่ องยนต์ที่เพิ่มขึ้น การปรับให้
เครื่ องยนต์สามารถใช้พลังงานทดแทนรู ปแบบอื่นได้
การปรั บปรุ งขนาดบรรทุก ของรถยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง การปรั บปรุ งขนาด
บรรทุกของรถยนต์ให้มีขนาดบรรทุกได้เพิ่มมากขึ้น
ประสิ ทธิภาพการขนส่ งทางถนน หมายถึง การขนส่ งสิ นค้าด้วยรถประเภทต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้
ทรั พยากรที่ มีอยู่อย่างคุม้ ค่ามากที่ สุดเพื่อให้การขนส่ งเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้า
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5. กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- สถานภาพสมรส
- รายได้ต่อเดือน
- อายุงาน

- อายุ
- จํานวนบุตร
- ระดับการศึกษา
- ตําแหน่ง

ปัจจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ ง
- การขนส่ งเที่ยวกลับ
- ระบบบริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้า
- การปรับปรุ งรถยนต์ให้มีประสิ ทธิภาพ
ทั้งเครื่ องยนต์และขนาดบรรทุก
- พฤติกรรมของพนักงานขับรถ

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิภาพในการจัดการขนส่ งของผู้
ให้ บริการขนส่ งทางถนนในจังหวัด
สุ รินทร์
- ความคล่องตัวและความรวดเร็ ว
ในการจัดส่ ง
- การประหยัดและลดการใช้น้ าํ มัน
เชื้อเพลิง
- ความปลอดภัย
- การตรงต่อเวลาและมีความน่าเชื่อถือ
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6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ประโยชน์ทางด้านวิชาการ ทําให้ได้ทราบถึงวิธีการและแนวทางในการจัดการขนส่ งและ
รู ปแบบการใช้งานและปรั บปรุ งรถยนต์ที่เ ข้ามาช่ วยในการบริ ห ารการจัดการขนส่ งเพื่อให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพการทํางานสู งสุ ดของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
2.ประโยชน์สาํ หรับผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ทําให้ทราบถึงวิธีการลด
ต้นทุนตามขบวนการบริ หารแบบโลจิสติกส์ ส่ งผลทําให้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายทําให้มีกาํ ไรหรื อ
รายได้เพิ่มมากขึ้น
7. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
พรทิพย์ วรกิ จโภคาทร (2550) ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกันไปโดยความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ มีผลให้มีอิทธิ พลต่อการสื่ อสารซึ่ งอาจ
จําแนกออกเป็ นกลุ่ม คือ
1. เพศ (Sex) มีงานวิจยั ที่พิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางประการของเพศชายและเพศหญิงที่
ต่างกันจะส่ งผลให้การสื่ อสารของชายและหญิงต่างกัน เช่น การวิจยั เกี่ยวกับชมภาพยนตร์โทรทัศน์
ของเด็กวัยรุ่ น พบว่า เด็กวัยรุ่ นชายสนใจภาพยนตร์ สงครามและจารกรรมมากที่สุด ส่ วนเด็กวัยรุ่ น
หญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ มากที่สุด แต่ก็ยงั มีงานวิจยั หลายชิ้นที่แสดงว่าชายและหญิงมีการ
สื่ อสารและรับสื่ อไม่ต่างกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผู ท้ ี่ มี อ ายุต่ า งกัน ให้ เ ชื่ อ ฟั ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ หรื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกัน ยิ่งมีอายุมากกว่าที่จะสอนให้เชื่ อฟั งให้เปลี่ยน
ทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยง่ิ ยากขึ้น การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Male) และ ไอ แอล เจนิส และ
ดีเรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ได้ทาํ การวิจยั และได้ให้ผลสรุ ปว่าการชักจูงจิตใจหรื อโน้มน้าวจิตใจ
ของคนจะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้นด้วย อายุยงั มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข่าวสาร และสื่ อ
อีกด้วย เช่น ภาษาที่ใช้ในวัยต่างกัน ก็ยงั มีความต่างกัน โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบใน
คนหนุ่มสาวสู งกว่าผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลต่อพฤติกรรมของการ
สื่ อสารของผูร้ ับสาร ดังงานวิจยั หลายชิ้นที่วา่ การศึกษาของผูร้ ับสารนั้นทําให้ผรู ้ ับสารมีพฤติกรรม
การสื่ อสารต่างกันไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสู งจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมัก
เปิ ดรับสื่ อสิ่ งพิมพ์มาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได้
เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล
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โดยมี รายงานหลายเรื่ องที่ ได้พิสูจน์แล้วว่า ระดับฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมของมนุ ษย์จะมี
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเขาเหล่านั้น
5 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ ง (http://www.similantechnology.com) กลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการขนส่ ง และลดต้นทุนในการขนส่ ง อาทิเช่น
1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลื อก โดยปรั บเปลี่ ยนพลังงานที่ ใช้ในการขนส่ งจาก
นํ้ามันดีเซลหรื อเบนซิ น เป็ นไบโอดีเซลหรื อก๊าซ CNG ซึ่ งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้
นํ้ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสิ นใจติดตั้งระบบ NGV ผูป้ ระกอบการควรมีการตัดสิ นใจที่
ละเอี ย ดถี่ ถ ้ว น เนื่ อ งจากการติ ด ตั้ง ระบบ NGV ใช้ ง บประมาณที่ ค่ อ นข้า งสู ง ในการติ ด ตั้ง
ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเครื่ องยนต์ พิจารณา
สถานีบริ การ NGV และเส้นทางในการขนส่ ง สุ ดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งการ
พิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะทําให้ผปู ้ ระกอบการเห็นถึงความเป็ นไปได้ของการติดตั้งในด้าน
ผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ งแบบใหม่ หรื อการใช้วิธีการขนส่ งต่อเนื่อง
หลายรู ปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็ นวิธีการขนส่ งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่ งตั้งแต่
2 รู ปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรื อผูร้ ับผิดชอบการขนส่ งรายเดียว ซึ่ งโครงสร้างของระบบขนส่ ง
สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ
1.การขนส่ งทางถนน เป็ นรู ปแบบการขนส่ งที่นิยมใช้มากที่สุด สําหรับการขนส่ ง
ภายในประเทศ
2.การขนส่ งทางราง มีขอ้ จํากัดในด้านสถานที่ต้ งั และสถานี บริ การ ต้นทุนการ
ขนส่ งตํ่า และสามารถบรรทุกสิ นค้า ได้ครั้งละมาก ๆ
3.การขนส่ งทางนํ้า สามารถขนส่ งได้ครั้งละมาก ๆ มีตน้ ทุนในการขนส่ งตํ่าที่สุด
และเป็ นการขนส่ งหลักของการขนส่ งระหว่างประเทศ
4.การขนส่ ง ทางอากาศ ใช้สํา หรั บ การขนส่ ง ระยะทางไกล ๆ และต้อ งการ
ความเร็ วสู ง มีตน้ ทุนการขนส่ งสู งที่สุด และใช้กบั สิ นค้าที่มีราคาแพง มีน้ าํ หนักและปริ มาตรน้อย
5.การขนส่ งทางท่อ ต้องมีการกําหนดตําแหน่ งที่ต้ งั สถานที่รับและส่ งสิ นค้าที่
แน่นอน
นอกจากการปรับมาใช้การขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการ
ขนส่ ง เช่ น ทางนํ้าซึ่ งประหยัดกว่าการขนส่ งทางถนน 8-9 เท่า หรื อทางรางซึ่ งประหยัดกว่าการ
ขนส่ งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบยังช่ วยในการแก้ปัญหาเรื่ อง
การจราจรติดขัดได้อีกด้วย
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3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสิ นค้า การหาที่ ต้ งั ศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้า ตามจุ ด
ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่สามารถกระจายและส่ งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรื อประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
จัดระบบการขนถ่ายสิ นคาการจัดพื้นที่การเก็บสิ นค้า ระบบการจัดส่ งสิ นค้า (บาร์ โค้ด /สายพาน
ลําเลียง) ระบบบริ หารคลังสิ นค้า มีการจัดประเภทสิ นค้า ที่จดั เก็บการบรรจุดว้ ยหน่ วยมาตรฐาน
(Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จดั วางสิ นค้า การมีศูนย์กระจายสิ นค้า จะช่วยทําให้สามารถ
ลดต้นทุนการขนส่ งได้เนื่ องจากการขนส่ งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพัก
สิ นค้า ตามต่างจังหวัด ที่เป็ นศูนย์กลางการขนส่ ง ทําให้ส่วนใหญ่ตอ้ งขนส่ งรถเที่ยวเปล่ากลับหรื อ
ส่ งสิ นค้า ไม่เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวทําได้ โดยการมีศูนย์กระจายสิ นค้า ที่มีประสิ ทธิภาพ
ซึ่ งมีโครงข่ายกระจายสิ นค้า ทําหน้า ที่รวบรวมสิ นค้า ให้เต็มคันรถหรื อจัดพาหนะให้เหมาะสมกับ
จํานวน และสอดคล้องกับสถานที่ ส่งมอบสิ นค้า อีกทั้งยังมีเครื อข่ายในการรวบรวมสิ นค้า หรื อ
เปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ งไปสู่ รูปแบบที่ประหยัดพลังงานอีกด้วย
4. กลยุทธ์การขนส่ งสิ นค้าทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งด้วย
การลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรื อ Backhauling management เป็ นการจัดการการขนส่ งที่มีเป้ าหมายให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากรถบรรทุก (Load utilization) เพราะการขนส่ งโดยทัว่ ไปเมื่อส่ งสิ นค้า เสร็ จ
จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่ งทําให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสู งขึ้นโดยเปล่าประโยชน์
ซึ่ งต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นมานี้ นั บ เป็ นต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า (Non-value added cost) และ
ผู ้ป ระกอบการต้อ งแบกรั บ ภาระต้น ทุ น เหล่ า นี้ ซึ่ งเป็ นส่ ว นสํ า คัญ ในการทํา ให้ ต ้น ทุ น การ
ประกอบการสู ง ขึ้ นแต่ อย่า งไรก็ตาม การบริ ห ารการขนส่ ง เที่ ย วกลับ ในปั จ จุ บนั ยังไม่ สามารถ
ดําเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากนักเนื่ องจากไม่ทราบปริ มาณความต้องการในการขนส่ ง
สิ นค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสิ นค้า ที่สาํ คัญปริ มาณความต้องการการขนส่ งสิ นค้า ระหว่าง
ต้นทางและปลายทางมักจะมีปริ มาณไม่เท่ากัน
5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส่ ง คื อ ระบบบริ ห ารจัด การการขนส่ ง สิ น ค้า (Transportation
management system; TMS) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการขนส่ ง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
ธุรกิจการขนส่ ง ซึ่ งก็คือ ความรวดเร็ วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ
การบริ หารการจัด การด้ า นขนส่ ง (Transportation manager) ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผนการ
ดําเนิ นงานขนส่ งและอีกองค์ประกอบหนึ่ ง คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ ง (Transportation
optimizer) มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยการตัด สิ น ใจในเรื่ อ งการบรรทุ ก สิ น ค้า และการจัด วางเส้ น ทางให้ มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดภายใต้ขอ้ จํากัดต่าง ๆ
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คํา นาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2556) กล่ า วว่ า การขนส่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency of
Transportation) จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. รวดเร็ ว (Speed) การขนส่ งที่มีความรวดเร็ ว สามารถที่จะทําให้สินค้าและบริ การต่าง ๆ
ไปสู่ ตลาดได้อย่างรวดเร็ วทันเวลา และทันต่อความต้องการ มีความสดและมีคุณภาพเหมือนกันกับ
สิ น ค้า และบริ ก ารที่ แ หล่ ง ผลิ ต นอกจากนี้ ผู ท้ ี่ เ ดิ น ทางไปยัง ที่ ต่ า ง ๆ ก็ ต ้อ งการความรวดเร็ ว
เช่นเดียวกัน ดังนั้นการขนส่ งที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพจะต้องมุ่งไปที่ความรวดเร็ วในการเดินทางเป็ น
ประการสําคัญ
2. ประหยัด (Economy) การขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องทําให้เกิดการประหยัดต้นทุน
การขนส่ งและประหยัดราคาค่าบริ การ ซึ่ งผูป้ ระกอบกิ จการขนส่ งก็ตอ้ งพยายามให้ตน้ ทุนในการ
ขนส่ งตํ่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ เมื่อต้นทุนในการขนส่ งตํ่าแล้วการเรี ยกเก็บอัตราค่าบริ การก็จะลดลง
ด้วยทําให้ผใู ้ ช้บริ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสี ยค่าบริ การโดยสารหรื อค่าระวางด้วย
3. ปลอดภัย (Safety) ในการขนส่ งหมายถึงความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร ความปลอดภัยจาก
การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการขนส่ ง ความปลอดภัยถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากสําหรับระบบการขนส่ ง ซึ่ งผูป้ ระกอบการ
ขนส่ ง ต้อ งรั บ ผิด ชอบต่ อ การสู ญ เสี ย และเสี ย หายในทุ ก สิ่ ง อย่า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ สิ น ค้า และบริ ก าร
ตลอดจนความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูโ้ ดยสารด้วย
4. ความสะดวกสบาย (Convenient) การขนส่ ง ที่ ดี จ ะต้อ งให้ ค วามสะดวกสบายแก่
ผูใ้ ช้บริ การไม่ว่าจะเป็ นความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารหรื อความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้า การ
ขนส่ งที่ดีและมีประสิ ทธิภาพจะต้องมีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
เช่ น บนรถไฟหรื อเครื่ องบินจะมีอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกเพื่ออํานวยความสะดวกสบายให้
ผูโ้ ดยสาร ส่ ว นด้า นสิ น ค้า และบริ ก ารนั้น จะต้อ งมี อุ ปกรณ์ อ าํ นวยความสะดวกต่ า ง ๆ ไว้อ ย่าง
ครบถ้วนพร้อมที่นาํ มาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทนั ที
5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) เพราะการขนส่ งที่ดี
และมีประสิ ทธิภาพจะต้องมีกาํ หนดเวลาในการเดินทางแน่นอน เชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา กล่าวคือ
จะต้องมีกาํ หนดเวลาในการเดินทางไว้อย่างแน่นอน มีจาํ นวนเที่ยววิ่ง เวลาที่จะออกเดินทางจากต้น
ทาง เวลาที่จะเดินทางถึงปลายทางระยะเวลาในการเดินทาง เวลาที่ผา่ นจุดที่สาํ คัญต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมี
ระบุไว้ และจะต้องรักษาเวลาให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้จึงจะถือว่ามีประสิ ทธิภาพ
8. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิลป์ ชัย อุ่นอรุ ณ (2554) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การ
การปฏิบตั ิงานเพื่อกําจัดความสู ญเปล่าและประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งทางบก กรณี ศึกษา บริ ษทั เอ็น
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

166

Journal of Business Research and
Administration

เอ็ม แอล จํากัด” พบว่าการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อประเมินระดับปั จจัยคุณภาพ
การให้บริ การของ บริ ษทั เอ็น เอ็ม แอล จํากัด 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ ก ารที่ มีต่อประสิ ทธิ ภ าพการขนส่ ง ทางบกของ บริ ษ ทั เอ็น เอ็ม แอล จํากัด 3) เพื่อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานเพื่อกําจัดความสู ญเปล่าที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งทางบกของ
บริ ษทั เอ็น เอ็ม แอล จํากัด โดยแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การ ที่เป็ นสมาชิกบริ ษทั เอ็น เอ็ม แอล จํากัด ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่าสถิติ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้ อยละ 52.00 มี อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 66.25 ใช้บริ การประเภทการขนส่ งคือ ขนส่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 30
ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ ก ระหว่าง 4 – 5 ปี ขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 32 เป็ นกิจการประเภทบริ ษทั คิด
เป็ นร้อยละ 52.25 ทํางานตําแหน่งพนักงานทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 60 อยู่ฝ่ายสต็อกสิ นค้า-จัดส่ ง คิด
เป็ นร้อยละ 59.50 2) ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยคุณภาพการให้บริ การขนส่ งทาง
บก ด้านความสามารถ ด้านการเข้าถึงบริ การ ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความ
ปลอดภัย โดยรวม อยู่ใ นระดับ มาก 3) ความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามต่ อ ปั จ จัย ในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อกําจัดความสู ญเปล่า ด้านสะสาง ด้านสะดวก ด้านสะอาด ด้านสุ ขลักษณะ ด้านสร้าง
นิสยั โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 4) ด้านประสิ ทธิภาพการขนส่ งทางบก ด้านการลดต้นทุนกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่คิดว่ากิจการในรอบปี ที่ผา่ นมามีการลดต้นทุนการขนส่ งที่เกิดจากการใช้บริ การกับบริ ษทั
เอ็น เอ็ม แอล จํากัด ลดลง 5 – 6 % และด้านการลดต้นทุน ส่ วนใหญ่มีการขนส่ งสิ นค้าสิ นค้าภายใน
เวลาที่กาํ หนด สําหรับการทดสอบสมมติฐานปัจจัยคุณภาพในการให้บริ การ ด้านความสามารถ ด้าน
การเข้าถึงบริ การ ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งทางบก ด้านการลดต้นทุน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้
ปั จจัยคุณภาพในการให้บริ การ ด้านความสามารถ ด้านการเข้าถึงบริ การ ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการขนส่ งทางบก ด้านความ
รวดเร็ วในการขนส่ งสิ นค้า ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
9. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
จํานวน 16,339 ราย (สํานักงานขนส่ งจังหวัดสุ รินทร์,15 กรกฎาคม 2559)
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กํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ต ารางกํา หนดขนาดตัว อย่า งของ Taro Yamane
(Yamane Taro, 1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ไม่เกิ นร้ อยละ 5 จํานวนประชากรสําหรั บงานวิจยั นี้ อยู่ท่ี 16,339 ราย กําหนดเป็ นขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในระหว่าง 390 – 392 ราย อย่างไรก็ดีในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีสุ่ มตัวอย่างโดยแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) เพื่อความ
สะดวกในการเก็บข้อมูล จํานวน 400 ราย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความครบถ้วน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาปั จจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ ง
รวมถึงปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนน
ในจังหวัดสุ รินทร์เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําถามมีลกั ษณะปลายปิ ด แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้เลือกเพียงคําตอบ
เดียว จํานวน 8 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ระดับ ความเข้า ใจปั จ จัย กิ จ กรรมในการจัด การขนส่ ง
ประกอบด้วย วิธีการและการจัดการขนส่ ง 4 วิธีการ การขนส่ งเที่ยวกลับ,ระบบบริ หารจัดการการ
ขนส่ งสิ นค้า,การปรับปรุ งรถยนต์ให้มีประสิ ทธิภาพทั้งเครื่ องยนต์และขนาดบรรทุก และพฤติกรรม
ของพลขับ โดยลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยคําถามที่ใช้ระดับการวัดระดับความเข้าใจ
ของกลุ่มประชากรเป็ นแบบข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยให้เลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 11
ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับระดับความคิดเห็ นของประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
ขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ โดยลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย
คําถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยให้เลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 8 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล เมื่อทําการแจกแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษารวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว จึงนํา
แบบสอบถามมาศึกษาตามขึ้นตอน ดังนี้
1)การตรวจสอบข้อมูล ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบแบบสอบถามแยก
แบบสอบถามแบบที่ไม่สมบูรณ์ออก
2)การลงรหัส นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสตามกําหนดไว้ล่วงหน้า
3)ผูศ้ ึกษาบันทึกตามรหัสกําหนดไว้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปเพื่อประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ
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4)การประมวลผลข้อมูล ด้วยสถิ ติเบื้ องต้นและใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป แล้วนําค่าสถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนํามาอธิบายผล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลด้วยสถิติเบื้องต้น
และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1)ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2)ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยกิ จกรรมในการจัดการขนส่ ง วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3)ข้อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส่ ง ของผูใ้ ห้บ ริ ก ารขนส่ ง ทางถนนในจัง หวัด สุ ริ น ทร์
วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติทใี่ ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทาง
ถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ได้แก่ เพศ ใช้ค่าสถิ ติทดสอบ t – Test , อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร
รายได้ ระดับการศึกษา อายุงาน และตําแหน่งใช้ค่าสถิติทดสอบ F – Test (One-way Analysis of
Variance: One-way ANOVA) กรณี พบความแตกต่างจะทําการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบเป็ นราย
คู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของ LSD และปัจจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ งที่มีความสัมพันธ์
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ใช้ค่าสถิติทดสอบ
การหาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient)
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10. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลทัว่ ไป

จํานวน

ร้ อยละ

เพศ

ชาย

334

83.50

อายุ

40-49 ปี

120

30.00

สถานภาพ

สมรส

295

73.70

จํานวนบุตร

2 คน

117

29.30

รายได้

10,000-20,000 บาท

239

59.80

ระดับการศึกษา

ตํ่ากว่า ม.3

138

34.50

อายุงาน

4-10 ปี

135

33.70

ตําแหน่ง

พนักงานขับรถ

291

72.80

จาการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 334 คน (ร้อยละ 83.50) มีอายุ
ช่วง 40-49 ปี จํานวน 120 คน (ร้อยละ 30) สมรส จํานวน 295 คน (ร้อยละ73.70) จํานวนบุตร 2 คน
จํานวน 117 คน (ร้อยละ 29.30) รายได้ 10,000-20,000 บาท จํานวน 239 คน (ร้อยละ 59.80) ระดับ
การศึ กษาตํ่ากว่า ม. 3 จํานวน 138 คน (ร้ อยละ 34.50) อายุงาน 4-10 ปี จํานวน 135 คน (ร้ อยละ
33.70) และเป็ นพนักงานขับรถ จํานวน 291 คน (ร้อยละ 72.80)
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ ง
ปัจจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ ง
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
การขนส่ งเทีย่ วกลับ
1.การวิง่ รถเที่ยวเปล่ากลับมายังที่ต้ งั บริ ษทั /ร้าน

2.89

1.30

พอใช้

2.การวิ่งรถเที่ยวกลับแบบมีส่ิ งของจากปลายทางกลับมา 3.68

1.10

ดี

1.06

ดี

0.95

ดี

0.92

ดี

การปรับปรุ งรถยนต์ ให้ มีประสิ ทธิภาพทั้งเครื่ องยนต์ และ
ขนาดบรรทุก
1.การปรับปรุ งเครื่ องยนต์ทาํ ให้อตั ราการกินนํ้ามันลดลง 3.51

1.21

ดี

2.การปรับปรุ งเครื่ องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงรู ปแบบ 3.18

1.23

พอใช้

1.17

พอใช้

4.02

1.03

ดี

2.พนักงานขับรถที่ได้รับการอบรมการขับรถที่ถูกต้องทํา 4.15

0.93

ดี

0.80

ดีมาก

ยังที่ต้ งั บริ ษทั /ร้าน
3.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการกับเครื อข่าย 3.57
ในการบริ หารจัดการรถขนส่ งเที่ยวเปล่า
ระบบบริหารจัดการการขนส่ งสิ นค้ า
1.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 3.71
การขนส่ งจากสถานีตน้ ทางกับสถานีปลายทาง
2.ระบบการรั บคําสั่งจากลูกค้า (ประเภทสิ นค้าจํานวน 3.74
ต้นทาง-ปลายทาง เวลานัดหมายบริ การเพิ่มเติมอื่น ๆ)

อื่นช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น CNG
3.การปรับปรุ งขนาดบรรทุกทําให้สามารถบรรทุกสิ นค้า 3.36
ได้เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมของพนักงานขับรถ
1.พนักงานขับรถด้วยความเร็ วที่กาํ หนด
ให้การขนส่ งประหยัดนํ้ามันมากขึ้น
3.พนักงานขับรถที่รู้เส้นทางในการเดินทางจะทําให้การ 4.39
ขนส่ งรวดเร็ วขึ้น
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จากการศึกษาปั จจัยกิจกรรมในการจัดการขนพบว่า ด้านการขนส่ งเที่ยวกลับ ระบบบริ หาร
จัดการการขนส่ งสิ นค้า และพฤติกรรมของพนักงานขับรถ อยูใ่ นระดับดี ส่ วนการปรับปรุ งรถยนต์
ให้มีประสิ ทธิภาพทั้งเครื่ องยนต์และขนาดบรรทุกอยูใ่ นระดับพอใช้
ส่ วนที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
ประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส่ งของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ งทาง ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับ
ถนนในจังหวัดสุ รินทร์

มาตฐาน

1.การเคลื่อนย้ายสิ นค้าให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า 4.15

0.88

ดี

2. ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ค ล่ อ ง ตั ว ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น ก า ร 3.82

1.06

ดี

4.05

0.96

ดี

4.การใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงในการขนส่ งสิ นค้าในระยะทางที่ 4.01

0.98

ดี

0.83

ดีมาก

4.54

0.73

ดีมาก

7.การขนส่ ง สิ น ค้า ปลายทางตรงต่ อ เวลาตามที่ ลู ก ค้า 4.29
ต้องการ
8.สิ นค้ามีความสมบูรณ์ตรงตามปริ มาณที่ลูกค้าต้องการ 4.45

0.91

ดีมาก

0.71

ดีมาก

เปลี่ยนแปลงความต้องการสิ นค้า
3.ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าลดลง
เท่ากันใช้ในปริ มาณที่นอ้ ยลง
5.การปฏิบตั ิ ภารกิ จสําเร็ จและยานพาหนะอยู่ในสภาพ 4.45
ปกติไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
6.การปฏิบตั ิภารกิจสําเร็ จและพนักงานขับรถปลอดภัย

จาการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
พบว่าประสิ ทธิภาพ อยูใ่ นระดับดี
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผู ้
ให้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
สมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติ
Sig.
ผลลัพธ์
ปัจจัยส่ วนบุคคล

เพศ

T-Test

0.64

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

0.12

ปฏิเสธ

สถานภาพ

F-Test

0.02

ยอมรับ

จํานวนบุตร

F-Test

0.02

ยอมรับ

รายได้

F-Test

0.00

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.69

ปฏิเสธ

อายุงาน

F-Test

0.00

ยอมรับ

ตําแหน่ง

F-Test

0.03

ยอมรับ

ผลการทดสอบสมมติ ฐานด้านปั จจัยส่ วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ที่แตกต่างกัน
ผลไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ ง ไม่ ย อมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ส่ ว น
สถานภาพ จํานวนบุตร รายได้ อายุงานและตําแหน่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผู ้
ให้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ที่แตกต่างกัน ผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ งมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของ
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
ความคล่องตัวและความรวดเร็ วในการจัดส่ งมีความสัมพันธ์กบั การขนส่ งเที่ยวกลับและ
ระบบบริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้า อยูใ่ นระดับตํ่า
ความคล่องตัวและความรวดเร็ วในการจัดส่ งมีความสัมพันธ์กบั การปรับปรุ งรถยนต์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งเครื่ องยนต์และขนาดบรรทุกกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถ อยู่ในระดับปาน
กลาง
การประหยัดและลดการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์กบั การขนส่ งเที่ยวกลับและระบบ
บริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้า และการปรับปรุ งรถยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้งเครื่ องยนต์และขนาด
บรรทุกอยูใ่ นระดับตํ่า
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การประหยัดและลดการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของพนักงานขับรถ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความปลอดภัย มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การขนส่ ง เที่ ย วกลับ และการปรั บ ปรุ ง รถยนต์ใ ห้มี
ประสิ ทธิภาพทั้งเครื่ องยนต์และขนาดบรรทุก อยูใ่ นระดับตํ่า
ความปลอดภัยมี ความสัมพันธ์กับระบบบริ หารจัดการขนส่ งสิ น ค้าและพฤติ กรรมของ
พนักงานขับรถ อยูใ่ นระดับปานกลาง
การตรงต่อเวลาและมีความน่ าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กบั การขนส่ งเที่ยวกลับ ระบบบริ หาร
จัดการการขนส่ งสิ นค้าและการปรับปรุ งรถยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้งเครื่ องยนต์และขนาดบรรทุก
อยูใ่ นระดับตํ่า
การตรงต่อเวลาและมีความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กบั มีพฤติกรรมของพนักงานขับรถ อยู่
ในระดับปานกลาง
จากการทดสอบสมมติ ฐานด้านปั จจัยกิ จกรรมในการจัดการขนส่ งที่ มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
11. อภิปรายผล
จากการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนใน
จังหวัดสุ รินทร์ ได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการค้นคว้าอิสระได้
ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร รายได้ ระดับการศึกษา
อายุงานและตําแหน่ง สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปัจจัยส่ วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษาส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการขนส่ง
ของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ที่แตกต่างกัน ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สถานภาพส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัด
สุ รินทร์ ที่แตกต่างกัน ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของศิ ริ พ ร สอนไชยา (2558) ที่ ก ล่ า วว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้าน
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบสํารวจส่ วนใหญ่ สมรสส่ งผลต่อความสําเร็ จในการทํางานของบริ ษทั
กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) )
จํานวนบุตรส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัด
สุ รินทร์ ที่แตกต่างกัน ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งส่ วนใหญ่มีจาํ นวนบุตร 2 คนส่ งผลต่อความรับผิดชอบและมีรายได้เพิ่ม
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รายได้ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
ที่แตกต่างกัน ผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ซ่ ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริพร สอนไชยา (2558)
ที่กล่าวว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้
ผูต้ อบแบบสอบสํารวจส่ วนใหญ่ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ที่ 10,000-20,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงให้เห็นได้ว่า รายได้ส่งผลต่อความสําเร็ จในการทํางานของบริ ษทั กรุ งเทพประกัน
ชี วิต จํากัด (มหาชน) และสอดคล้องกับแนวคิดอดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2551) ที่กล่าวว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านรายได้มีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้า
ทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยส่ วนบุคคลชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่
อายุงานส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพในการขนส่ ง ของผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง ทางถนนในจังหวัด
สุ รินทร์ ที่แตกต่างกัน ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ ต้ งั ไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของไพบู ลย์ อิ นทธิ สณห์ (2544) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการทํางาน
บริ การบนเครื่ องบินสายการบินไทยพบว่าพนักงานที่มีอายุการทํางานมากมีพฤติกรรมการทํางาน
ดีกว่าพนักงานที่มีอายุการทํางานน้อย
ตําแหน่ งงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัด
สุ รินทร์ ที่แตกต่างกัน ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร สอนไชยา (2558) ที่กล่าวว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน
ตําแหน่ งงานผูต้ อบแบบสอบสํารวจส่ วนใหญ่ ตําแหน่ งงานเป็ นพนักงาน ส่ งผลต่อความสําเร็ จใน
การทางานของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ งที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ ง
ของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ในเชิงบวก
ผลจากการศึกษาพบว่าการขนส่ งเที่ยวกลับด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่ามีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของวศิน แย้มชื่นพงศ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิภาพการขนส่ งเที่ยวกลับ : รถกึ่งพ่วงหาง
เปลือย” ที่ระบุว่าเมื่อปริ มาณงานขนส่ งกระดาษมากการเลือกให้รถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับโรงงานเป็ น
ทางเลื อกที่ ดีสุด และเมื่ อปริ มาณงานขนส่ งกระดาษน้อยการเลื อกให้รถวิ่ง รั บไม้ท่อนกลับเป็ น
ทางเลือกที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวิภาวรรณ พันธุ์สังข์ ศึกษาเรื่ อง “การพัฒนา
ระบบวางแผนการขนส่ งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า” พบว่าสามารถลดจํานวนรถบรรทุก
เที่ยวเปล่าได้สูงสุ ด 24.53% สามารถลดต้นทุนรถบรรทุกเที่ยวเปล่าได้สูงสุ ด 13.99%
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า ระบบบริ หารจั ด การการขนส่ งสิ นค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
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ของไพฑูรย์ ศิริโอฬาร (2557) ศึกษาเรื่ อง “การลดต้นทุนการขนส่ ง โดยการจัดเส้นทางพาหนะที่
เหมาะสม กรณี ศึกษา ธุรกิจเครื่ องดื่มชานม” ที่ระบุว่าการจัดเส้นทางที่ได้สามารถลดต้นทุนของการ
ขนส่ งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้นทุนพลังงานที่ใช้ลดลงจากเดิม 18.15% ดังนั้น การจัดเส้นทางการขนส่ ง
ที่เหมาะสม จึงเป็ นวิธีที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการวางแผนการขนส่ งให้กบั องค์กรได้
ผลจากการศึ กษาพบว่าการปรั บปรุ งรถยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้งเครื่ องยนต์และขนาด
บรรทุกมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการขนส่ งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์
สอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จ ัย ของดิ เ รก ชู วิ เ ชี ย ร,เชษฐวุ ฒิ ภู มิ พิ พ ฒ
ั น์ พ งศ์ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง“การ
เปรี ย บเที ย บสมรรถนะระหว่ า งรถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ที่ ใ ช้น้ ํา มัน ดี เ ซลและก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น
เชื้ อเพลิง” ที่ระบุว่าผลการทดสอบกําลังของรถบรรทุกพบว่าการใช้เชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติทาํ ให้
กําลังสู งสุ ดลดลง 27.99% และส่ งผลให้อตั ราเร่ งตํ่าลง 2.76 เท่า และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
กรี ฑา จุฬานนท์ (2549) ศึกษาเรื่ อง “แนวทางการเพิ่มรายได้จากรถบรรทุกวิ่งเปล่าของบริ ษทั ขนส่ ง
รถยนต์ เพื่อปรับปรุ งการบริ การขนส่ งและเพิ่มความสามารถในการทํากําไร” พบว่าการปรับปรุ ง
ดัดแปลงโครงสร้างรถเทรลเลอร์ เพื่อให้สามารถรองรับสิ นค้าชนิ ดอื่นได้ เมื่อคิดต้นทุนค่าปรับปรุ ง
โครงสร้างรถเทรลเลอร์ สามารถทําให้บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดปั ญหาทางพลังงานอีก
ด้วย
ผลจากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของพลขับมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการขนส่ งของ
ผูใ้ ห้บริ ก ารขนส่ ง ทางถนนในจัง หวัด สุ รินทร์ สอดคล้องกับผลงานวิจ ัยของพณณกร ทองหลิ้ม
(2556) ศึกษาเรื่ อง“การประเมินผลการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่ งในกลุ่ม
คนขับรถบรรทุก” ที่ระบุว่ามาตรการด้านการขนส่ งมีส่วนช่วยในการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุอย่าง
มาก สอดคล้องกับผลงานวิ จ ัย ของจารุ ว รรณ สาลิ ก า (2551) ศึ ก ษาเรื่ อง”การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพ
พนัก งานขับ รถโดยการใช้ก ลยุท ธ์ จู ง ใจร่ ว มกัน ” พบว่า คนขับ รถเป็ นผูม้ ี ส่ ว นช่ ว ยได้อ ย่า งมาก
เนื่องจากเป็ นผูค้ วบคุมยานพาหนะโดยการใช้ความเร็ วในอัตราที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยประหยัดนํ้ามัน
ได้ และ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรักชาติ ชาติสิริทรัพย์ (2549) ศึกษาเรื่ อง “สาเหตุและปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านคนเป็ น
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายมากที่สุด นอกจากนี้ สาเหตุที่พบ
มากที่สุดคือ ผูข้ บั ขี่รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กาํ หนด
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งทางถนนของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งในจังหวัดสุ รินทร์
พบว่า ปั จ จัยกิ จ กรรมในการจัด การขนส่ ง ที่ มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ ง ของผู ้
ให้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ในเชิ งบวก อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนิ มิตร ศิริวาร (2555) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการโลจิ
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สติ ก ส์ ของผูป้ ระกอบการขนส่ ง สิ น ค้า โดยรถบรรทุ ก เส้ น ทางการขนส่ ง ภาคกลาง และภาค
ตะวัน ออก” พบว่ า การบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ด้า นต้น ทุ น การขนส่ ง และด้า นมู ล ค่ า เพิ่ ม ทาง
เศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการเห็นว่ามีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านอํานวยความสะดวก ด้าน
การตอบสนอง และด้านความปลอดภัย ผูป้ ระกอบการเห็นว่ามีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
และสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของสุ จิ รั ต น์ ศรี สุ ธ รรม (2559) ศึ ก ษาเรื่ อง”ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพทางด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องรถบรรทุ ก ขนส่ ง กุ้ง ในจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ” ที่ ร ะบุ ว่ า
ประสิ ทธิ ภาพทางด้านโลจิสติกส์ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญเฉลี่ยมากที่สุดคือปั จจัยความ
รวดเร็ ว รองลงมาคื อปั จ จัยความสะดวกสบาย และน้อยที่ สุด คื อปั จ จัยด้านความปลอดภัย และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรชุมา หนูนอ้ ย (2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการบริ หารทัว่ ไปและปั จจัยการ
จัดการเพื่อประสิ ทธิภาพการขนส่ งของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนส่ งโดยรถบรรทุก” ที่ระบุวา่ ปั จจัยการ
จัดการเพื่อประสิ ทธิภาพการขนส่ งของผูป้ ระกอบการ ธุรกิจขนส่ ง โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความรวดเร็ วและปัจจัยด้านความปลอดภัย สู ง
กว่าปั จจัยด้านการประหยัดด้านความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลาและด้านความสะดวกสบาย
12. ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยในครั้งนี้
1) ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ควรให้ความสําคัญในด้านความสะดวก
รวดเร็ ว ความปลอดภัย และการตรงต่อเวลาในการขนส่ งสิ นค้า เพื่อรักษาลูกค้าและให้บริ การที่ดีแก่
ลูกค้า
2) ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางถนนในจังหวัดสุ รินทร์ ควรให้ความสําคัญด้านการประหยัดต้นทุน
การขนส่ งเพื่อให้ได้กาํ ไรเพิ่มขึ้น หรื อให้ลูกค้ามีกาํ ไรมากขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมี การศึ กษาเพิ่มเติ มตัวแปรด้านอื่ น ๆ ที่ อาจจะส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการขนส่ ง
นอกจากตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เช่ น การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ (Multimodal
transportation) การรวบรวมสิ นค้าตามเส้นทางแล้วนําส่ งระบบมิลค์รัน (Milk Run) เป็ นต้น
2) ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการดําเนิ นงานวิจยั เช่ น พื้นที่จงั หวัดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อคลอบ
คลุม และยืนยันผลที่แน่นอนมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการให้ บริการของพนักงาน
ร้ านอาหารญีป่ นุ่ Kin Japanese Buffet & Ramen
FACTORS THAT AFFECT SERVICE EFFICIENCY OF EMPLOYEES KIN
JAPANESE BUFFET&RAMEN
ธนพล ธาราวัชรศาสตร์ 1 และ ดร.นพปฎล สุ วรรณทรัพย์2

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

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen (2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ลักษณะร้ านที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการบริ การของร้ านอาหารญี่ ปุ่น Kin Japanese Buffet &
Ramen (3) เพื่อศึกษาปั จจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของ
ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในร้านอาหารญี่ปุ่น Kin
Japanese Buffet & Ramen จํานวน 180 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test, One Way Analysis of Variance และ Correlation
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น 10,001–20,000 บาท ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ตํา แหน่ ง หน้า ที่ พ นัก งานเสิ ร์ ฟ และมี
สถานภาพโสด การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยลักษณะร้าน พบว่า ส่ วนใหญ่มีพนักงานในร้านจํานวน 10
คนหรื อน้อยกว่า ทํางานในร้านขนาดพื้นที่ น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ทํางานในร้านที่มีระยะเวลาใน
การดําเนิ นการ 1 ปี หรื อน้อยกว่า และมีมูลค่ายอดขายต่อเดือน ตํ่ากว่า 1,000,000 บาท การวิเคราะห์
ข้อ มู ล ปั จ จัย กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ พบว่ า ด้า นการคาดการณ์ ค วามต้อ งการของลู ก ค้า ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการให้บริ การมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่งหน้าที่ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การไม่แตกต่างกัน ปั จจัย
ลักษณะร้าน พบว่า ในทุก ๆ ด้านไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ ปั จจัยกิจกรรมโลจิสติกส์
พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่ ด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
ด้านการเพิม่ มูลค่า ด้านการดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่ อสารทางด้าน
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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โลจิสติกส์ และด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้าน
ต้นทุน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านต้นทุนเวลา ในเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ประสิ ทธิภาพการให้บริ การ, การจัดการโลจิสติกส์ภายใน, การจัดการโลจิสติกส์
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Abstract

The objectives of this research were: (1) To study the demography factors influenced on
the effeiciency of service in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants, (2) To study the
impacts of shop style to the service efficiencies in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese
restaurants, (3) To study the logistics activities relevant to the service efficiencies in Kin Japanese
Buffet & Ramen, Japanese restaurants. The sample is 180 employees in Kin Japanese Buffet &
Ramen, Japanese restaurants.
The research would explore is questionnaires. The statistical analyses data
information,which is Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation. The statistical to test
hypothesis which is Independent Sample T-Test, One Way Analysis of Varience and Correlation.
The research found that the most sample group were women age 21-30 years old, Earned
and average monthly income 10,001-20,000 baht, bachelor degree graduation, waitress and single.
The shop style factors that the most sample group have ten or less than ten employees in the shop,
Shop size is less than 50 square meter, Working in shop that founder one year ago or less than that,
Sale value per month is less than 1,000,000 bath. The logistics activities factors that gave the highest
level of significant were the forecasting of consumer demand.
From the hypothesis, The research showed that the difference of gender, age, average
money income, position in company, education and status affect to the undifferent service
efficiencies in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants. The shop style factors does not
affect to the service efficiencies in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants. The
logistics activities factors that purchasing, demand forecasting, add value, order processing,
logistics communication, inventory management relevant to the service efficiencies, cost trust
times, in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants with statistical significance at level
0.05
Keywords : service efficiencies, internal logistics management, logistics management.
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บทนํา

การจัดการโลจิสติกส์เป็ นกระบวนการวางแผนการดําเนินงานเพื่อควบคุมประสิ ทธิภาพการ
ไหลเวียนสิ นค้าและบริ การ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสิ นค้า การบริ หาร
ต้นทุนการขนส่ งและห่ วงโซ่ แห่ งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรื อถึงมือผูบ้ ริ โภค โลจิสติกส์
เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการขนส่ งสิ นค้าซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนสนับสนุน และการ
ควบคุมการไหลของกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล (เสาวนี จุลิรัชนี กร,
2553)
อย่างไรก็ตาม ในห่ วงโซ่ อุปทานของแต่ละบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องมีส่วนประกอบเหล่านี้ ทุก
ตัวก็ได้ ตัวอย่างเช่น เดลล์ คอมพิวเตอร์ ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้วบริ ษทั ซึ่ง
เป็ นผูผ้ ลิต จะผลิตและจัดส่ งสิ นค้าถึงมือลูกค้าโดยตรงเลย โดยไม่ผ่านมือผูค้ า้ ส่ ง/ผูก้ ระจายสิ นค้า
หรื อผูค้ า้ ปลีกเลย
การดําเนิ นธุ รกิ จร้ านอาหารญี่ ปุ่นที่ ในปั จจุ บนั มีหลายหลายให้เลื อก โดยข้อมูลจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารที่ดาํ เนินกิจการอยูท่ ว่ั ประเทศ จํานวน 11,945
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) จะเห็นได้ว่าการแข่งขันในธุ รกิจร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นรุ นแรง
มากขึ้น ดังนั้น ปั จจัยด้านการบริ การและการสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าจึงมีผลต่อการเลือก
ร้านอาหาร ผูบ้ ริ หารควรเห็ นความสําคัญในเรื่ องการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและการแก้ไข
ปั ญหาทางด้านโลจิสติกส์เพื่อทําให้ตน้ ลดทุนในการขนส่ ง และประยุกต์ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในการ
จัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่ดีและสดตามความต้องการของลูกค้า โดยวัตถุประสงค์หลัก
ไม่เพียงแต่สร้างผลกําไร แต่จะเน้นทางด้าน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่ งมอบความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการที่พยายามบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ (กชกร บุญฤทธิผล, 2553)
ปั จจุบนั มีบริ ษทั ที่ให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพสู งหลายแห่ ง และมีขอบเขตการ
ให้บริ การแบบครบวงจร ตั้งแต่การแก้ไขปั ญหาทางด้านการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน การแข่งขันที่
รุ นแรงมากขึ้น กิจกรรมการทํางานเหล่านี้ ลว้ นแล้วเป็ นสิ่ งที่สําคัญที่จะช่วยให้งานด้านการบริ การ
โลจิ สติ ก ส์ เ ป็ นไปด้ว ยความรวดเร็ ว แม่ น ยํา ลดข้อผิด พลาดที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลให้ก ารบริ ก ารมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิจร้านอาหารมีการแข่งขันมากขึ้นมีการเปิ ด
สาขาเยอะขึ้น เพื่อการทําให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ การลูกค้า การลดต้นทุน ในธุ รกิ จอาหาร
ญี่ปุ่นจึ งมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นธุ รกิ จอาหารญี่ปุ่นก็เป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จมีการแข่งขันมากขึ้นการ
ประยุกต์ใช้โลจิ สติ กส์ จะช่ วยเพิ่มในด้านการแข่งขันให้กับธุ รกิ จ ร้ านอาหารญี่ ปุ่นได้ (วราภรณ์
ศรี สุข, 2551)
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ การของร้านอาหาร
ญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen
2. เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะร้านที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น
Kin Japanese Buffet & Ramen
3. เพื่อศึกษาปั จจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของ
ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิ สระ ทําการศึ กษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
ตําแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ปั จจัยลักษณะร้าน ซึ่ งประกอบด้วย ด้านจํานวนพนักงาน ด้านขนาดของพื้นที่ ด้านระยะเวลา
ในการดําเนินกิจการ และด้านมูลค่ายอดขายต่อเดือน
ปั จ จัย กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ด้า นการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง (Purchasing) ด้า นการ
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) ด้านการเพิ่มมูลค่า (Add Value) ด้านการ
ดําเนิ นการตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า (Order Processing) ด้านการติ ดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิ สติ กส์
(Logistics Communications) และด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management)
ตัวแปรตาม ทําการศึกษาประสิ ทธิ ภาพให้การให้บริ การ คือ ด้านต้นทุน ด้านความน่ าเชื่อถือ
และด้านเวลา
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ พนักงานของร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet
& Ramen ที่ทาํ หน้าที่กบั ใช้การบริ การและกิจกรรมที่เกี่ ยวข้อง จํานวน 325 คน และกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 180 คน (Kin Japanese Buffet & Ramen, 2560)
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ทาํ การศึกษา คือ ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet &
Ramen
สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
หน้าที่ และสถานภาพ ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การของพนักงานร้านอาหาร
ญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen ที่แตกต่างกัน
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2. ปั จจัยลักษณะร้าน อันได้แก่ ด้านจํานวนพนักงาน ด้านขนาดของพื้นที่ ด้านระยะเวลาใน
การดําเนินการ และด้านมูลค่ายอดขายต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
ของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen แตกต่างกัน
3. ปั จ จัย กิ จ กรรมโลจิ สติ ก ส์ อัน ได้แ ก่ ด้านการจัด ซื้ อจัด จ้าง ด้านการคาดการณ์ ค วาม
ต้อ งการของลู ก ค้า ด้า นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ด้า นการดํา เนิ น การตามคํา สั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้า ด้า นการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ และด้า นการบริ หารสิ น ค้า คงคลัง ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen ในเชิง
บวก
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการโลจิ สติกส์
ภายในสําหรับร้านอาหารญี่ปุ่น
2. ประโยชน์สาํ หรับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen จากกระบวนการ
ทํางานภายในไปจนถึงลูกค้าที่เข้ามารับบริ การและรับประทานอาหาร ทําให้ทราบถึงวิธีการการและ
แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้บริ การ ทั้งในเรื่ องของการจัดหาวัตถุดิบและรสชาติตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าซึ่ งส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การที่มีคุณภาพและรวดเร็ วอีกทั้งยัง
สามารถช่วยให้กิจการลดต้นทุนตามกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอีกด้วย
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยประชากรศาสตร์
เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่งหน้าที่
ระดับการศึกษา สถานภาพ

ประสิ ทธิภาพการให้ บริการ

ปัจจัยลักษณะร้ าน
จํานวนพนักงาน ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลา
ในการดําเนินกิจการ มูลค่ายอดขายต่อเดือน

ด้านต้นทุน
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านเวลา

ปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง การคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า การเพิม่ มูลค่า การดําเนินการตาม
คําสัง่ ของลูกค้า การติดต่อสื่ อสารทาง
ด้านโลจิสติกส์ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
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แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2539) กล่ า วถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิ ยมหรื อคุณค่าและรู ปแบบของการดํารงชีวิตซึ่ งสามารถจําแนก
ได้ดงั นี้
แนวคิดเกีย่ วกับกิจกรรมโลจิสติกส์
Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (2006,อ้างถึงในสถาพร โอภาสานนท์,2552
: 63-82) ได้ให้ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ไว้ว่าเป็ นกระบวนการเคลื่อนย้ายสิ นค้าหรื อ
บริ การทั้งภาคการผลิต และภาคบริ การ นอกจากนี้ ยงั ต้องพิจารณาการจัดการขั้นสุ ดท้าย การขจัด
การแปรสภาพเนื่องจากโลจิสติกส์มีการเกี่ยวเนื่องในทุกกิจกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับประสิ ทธิภาพการให้ บริการ
Keebler, J. S., Manradt, K. B., Durtsche, D. A., & Ledyard, D. M. (1999) ได้ จ ั ด ประเภท
ตัวชี้ วดั เป็ น 4 ด้าน คือ ตัวชี วดั ด้านเวลา ตัวชี้วดั ด้านต้นทุน ตัวชี้วดั ในด้านคุณภาพ และตัวชี้ วดั ใน
ด้านอื่นๆ นักวิจยั และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่ให้ความสําคัญกับการวัดผล
การดําเนินงานด้านต้นทุน ด้านน่าเชื่อถือ และด้านเวลา
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กชกร บุ ญฤทธิ ผล (2553) ได้ทาํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง “กลยุทธ์ใ นการเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริ การทางด้านโลจิ สติกส์ ” พบว่า การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยังเป็ นการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงที่มีอุปสงค์ของลูกค้าน้อยอีกด้วย
วาสนา จรู ญศรี โชติ กาจร (2550) วิจยั เรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิ
สติกส์ ที่มีต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าวว่า
การจัดการโลจิ สติ กส์ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ความน่ าเชื่ อถื อของธุ รกิ จสะท้อนถึ งความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จซึ่ งจะส่ งผลสําเร็ จต่อ
องค์กรในที่สุด
เสาวนี จุลีรัชนีกร (2553) ได้ทาํ การศึกษากระบวนการโลจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแช่แข็ง กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะมุ่งเน้นให้ความสําศัญไปยังต้นทุนใน
ส่ วนของการจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบ และการบริ หารสิ นค้าคงคลัง เพราะผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

186

Journal of Business Research and
Administration

อาหารทะเลแช่แข็งส่ วนใหญ่มุ่งเน้นการลดต้นทุนในส่ วนของการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง เพื่อที่จะ
นํามาซึ่งการลดต้นทุนการขนส่ งและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
วราภรณ์ ศรี สุข (2551) ได้ทาํ การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมการบริ การลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดดังนั้นทุก
กิจกรรมเพื่อให้การบริ การลูกค้าที่รวดเร็ วทันทันจึงสําคัญทั้งสิ้ นไม่ว่าจะเป็ น การบริ การลูกค้า การ
ดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การจัดซื้อ การขนส่ ง และการบริ หารคลังสิ นค้า
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย T-Test, One
Way Analysis of Variance และ Correlation
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น
Kin Japanese Buffet & Ramen” เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณโดยการใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใน
งานวิจยั ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet &
Ramen จํานวน 180 คน ดําเนินการวัดความตรงเชิงเนื้อหานั้น ซึ่งจะใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 คนที่มี
ความเชี่ยวชาญกับสิ่ งที่จะวัดเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบวิธีการหาค่า IOC ของเครื่ องมือวัด ผูท้ าํ วิจยั จะ
นําเครื่ องมือวัดที่สร้างขึ้นมาให้ผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านตรวจสอบและให้คะแนนราย
ข้อตามดุลยพินิจของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยการให้คะแนนรายข้อของผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั จะมี 3 ท่าน คือ มี
ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง (Index of Consistency / Index of Item Objective Congruence / Index of
Congruence หรื อ IOC) ทุกรายการผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด ที่ค่าดัชนีระหว่าง 0.66 – 1.00 จึงดําเนินการ
ทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุ ด ไปทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่
ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาทําการวิเคราะห์หาความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยแนวทางการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องภายในของครอนบาซ
(Cronbach ‘s Alpha Conefficient) โดยมีค่าค่าความเชื่ อมัน่ รวมเท่ากับ 0.844 จากนั้นจึ งนําข้อมูลที่
ได้ม าวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และทดสอบสมมติ ฐ าน โดยแบ่ ง ออกเป็ น การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติ T-Test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปร 2 ตัวแปร
ที่เป็ นอิ สระต่อกัน ใช้สถิ ติ One Way Analysis of Varience ในการวิเคราะห์ตวั แปรมากกว่า 2 ตัว
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แปร จากนั้นทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของพนักงานในร้ านอาหารญี่ ปุ่น Kin Japanese Buffet &
Ramen พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จํานวน 128 คน (ร้อยละ 71.10) อายุ 2130 ปี จํานวน 98 คน (ร้อยละ 54.40) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 142 คน
(ร้ อยละ 78.90) มี ระดับการศึ ก ษาปริ ญญาตรี จํานวน 140 คน (ร้ อยละ 77.80) ส่ ว นใหญ่ อยู่ใน
ตําแหน่ งหน้าที่พนักงานเสิ ร์ฟ จํานวน 60 คน (ร้อยละ 33.3) และมีสถานภาพโสด จํานวน 130 คน
(ร้อยละ 72.20)
2. ข้อมูลปั จจัยลักษณะร้านของร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen พบว่า ใน
ร้านส่ วนใหญ่มีพนักงานในร้านจํานวน10 คนหรื อน้อยกว่าจํานวน 110 คน (ร้อยละ 61.10) มีขนาด
พื้นที่ร้านน้อยกว่า 50 ตารางเมตรจํานวน 75 คน (ร้อยละ 41.70) พนักงานส่ วนใหญ่ทาํ งานในร้านที่
มีระยะเวลาในการดําเนินการ1 ปี หรื อน้อยกว่า จํานวน 75 คน (ร้อยละ 41.70) และร้านมียอดขายตํ่า
กว่า 1,000,000 บาท จํานวน 61 คน (ร้อยละ 33.90)
3. ข้อ มู ล ปั จ จัย กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ข องร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น Kin Japanese Buffet & Ramen
จําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการจัดซื้ อจัดจ้างพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.55) เมื่อ
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อพบว่า คุ ณภาพวัตถุดิบเหมาะสมกับราคาอยู่ในระดับมากที่ สุด (x� = 4.63)
รองลงมา มีการจัดชื้อวัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.47)
ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x� = 4.64) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคล่องตัวในการเสิ ร์ฟอาหาร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x� = 4.67) รองลงมา สัง่ ชื้อวัตถุดิบเพียงพอต่อลูกค้าอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.60)
ด้านการเพิ่มมูลค่าพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 4.48) เมื่อ
จําแนกเป็ นรายข้อพบว่า การตกแต่งร้ านอาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 4.57) รองลงมา การ
ตกแต่งจานอาหารมีความสวยงามน่ารับประทาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.53) และ การแต่งกาย
ของพนักงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.33)
ด้านการดําเนินการตามคําสั่งซื้ อของลูกค้าพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x� = 4.24) เมื่ อจําแนกเป็ นรายข้อพบว่า ความถูกต้องแม่นยําตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x� = 4.40) รองลงมา ความรวดเร็ วในการบริ การ อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.07)
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ด้านการติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์พนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x� = 4.57) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อพบว่า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้าและซัพพลาย
เออร์ และมีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใน เช่ น กฎระเบียบและนโยบายของทางร้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x� = 4.57)
ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลังพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 4.10)
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อพบว่า สถานที่จดั เก็บวัตถุดิบไว้ในที่ปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (x� = 4.60) รองลงมา การใช้พ้ืนที่ได้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น การจัดโต๊ะ อยู่ใน
ระดับมาก (x� = 3.60)
4. ข้อมูลประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ จําแนกเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านต้นทุนพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 3.96) เมื่อจําแนก
เป็ นรายข้อพบว่า ร้ านของท่ านมี ตน้ ทุนวัต ถุดิบอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x� = 4.57)
รองลงมา ร้านของท่านมีตน้ ทุนในการดําเนิ นงานอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x� = 4.03) และ
ร้านของท่านมีตน้ ทุนในการจัดเก็บรักษาอย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.73)
ด้านความน่ าเชื่ อถือพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 4.71) เมื่อ
จําแนกเป็ นรายข้อพบว่า การไม่มีสินค้าหรื อขาดสต็อคสําหรับการจัดส่ งให้แก่ลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x� = 4.80) รองลงมา คือ การส่ งมอบวัตถุดิบให้ลูกค้าครบตามจํานวนและตรงตามที่กาํ หนด
อยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 4.70) มีการร้องเรี ยนจากลูกค้าอยูใ่ นระดับที่ต่าํ และ ไม่มีการออกใบสั่ง
งานที่ผดิ พลาดที่ออกโดยฝ่ ายรับคําสัง่ ซื้อจากลูกค้าอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.67)
ด้านเวลาพนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.74) เมื่อจําแนกเป็ น
รายข้อพบว่า มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการสต็อคสิ นค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้อย่างเพียงพออยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.80) รองลงมา ลูกค้าได้รับอาหารที่สั่งตามเวลาที่
เหมาะสม ไม่รอนานจนเกินไป อยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 4.73) และ ลูกค้าได้รับการบริ การทันที
เมื่อเข้ามาในร้านอาหาร อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.70)
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ทตี่ ่ างกัน ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการให้ บริการ
ของพนักงานร้ านอาหารญีป่ ุ่ น Kin Japanese Buffet & Ramen ทีแ่ ตกต่ างกัน
ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
เพศ

สถิติที่ใช้การวิจยั
T–Test

อายุ

ANOVA

รายได้ต่อเดือน

ANOVA

ANOVA
ระดับการศึกษา
ตําแหน่งหน้าที่

ANOVA

สถานภาพ

ANOVA

ค่าความน่าจะเป็ นในการยอมรับ
สมมติฐาน
ด้านต้นทุน
0.412
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.869
ด้านเวลา
0.473
ด้านต้นทุน
0.671
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.992
ด้านเวลา
0.893
ด้านต้นทุน
0.413
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.939
ด้านเวลา
0.795
ด้านต้นทุน
0.476
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.934
ด้านเวลา
0.836
ด้านต้นทุน
0.872
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.172
ด้านเวลา
0.337
ด้านต้นทุน
0.632
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.418
ด้านเวลา
0.345
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะร้ านทีแ่ ตกต่ างกันส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการให้ บริการของ
พนักงานร้ านอาหารญีป่ ุ่ น Kin Japanese Buffet & Ramen แตกต่ างกัน
ปัจจัยลักษณะร้าน

ด้านจํานวนพนักงาน
ด้านต้นทุน
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านเวลา
ด้านขนาดของพื้นที่
ด้านต้นทุน
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านเวลา
ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ
ด้านต้นทุน
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านเวลา
ด้านมูลค่ายอดขายต่อเดือน
ด้านต้นทุน
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านเวลา

ค่าเฉลี่ยยก
กําลังสอง

จํานวนชุด
ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย
ค่าความ
ความ
น่าจะเป็ น
แปรปรวน ในการ
ระหว่าง
ยอมรับ
กลุ่ม
สมมติฐาน

150.063
60.063
40.911

179
179
179

0.129
1.235
0.406

0.879
0.293
0.667

150.062
60.062
40.911

179
179
179

0.945
0.328
0.932

0.420
0.805
0.932

150.063
60.063
40.911

179
179
179

0.106
0.096
0.344

0.957
0.962
0.793

150.062
60.063
40.911

179
179
179

0.791
0.456
0.242

0.533
0.768
0.914

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ประสิ ทธิภาพในการ
ให้ บริการของพนักงานร้ านอาหารญีป่ ุ่ น Kin Japanese Buffet & Ramen ในเชิงบวก
สมมติฐานที่ 3.1 กิ จกรรมโลจิ สติกส์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้าน
ต้นทุนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กิจกรรมโลจิสติกส์ดา้ นการจัดซื้อจัด
จ้างการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าการเพิ่มมูลค่า และการติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์มี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่า ส่ วนกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้ นการดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า และการ
บริ หารสิ นค้าคงคลังมีความสัมพันธ์เชิงบวกปานกลาง
กิจกรรมโลจิสติกส์

การจัดซื้อจัดจ้าง
การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
การเพิ่มมูลค่า
การดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
การติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์
การบริ หารสิ นค้าคงคลัง

ประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ด้านต้นทุน
ค่า
ค่าความ
ระดับความสัมพันธ์
ความสัมพั น่าจะเป็ นใน
นธ์
การยอมรับ
สมมติฐาน
.275
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่า
.381
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่า
.244
.001*
มีความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่า
.436
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง
.375
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่า
.624
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง

สมมติฐานที่ 3.2 กิ จกรรมโลจิ สติกส์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้าน
ความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ดา้ นการ
ดําเนิ นการตามคําสั่งซื้ อของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่า ส่ วนกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้ นการจัดซื้ อ
จัดจ้างการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าการเพิ่มมูลค่าการติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์ และ
การบริ หารสิ นค้าคงคลังมีความสัมพันธ์เชิงบวกปานกลาง
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กิจกรรมโลจิสติกส์

การจัดซื้อจัดจ้าง
การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
การเพิ่มมูลค่า
การดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
การติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์
การบริ หารสิ นค้าคงคลัง

ประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ด้านความน่าเชื่อถือ
ค่า
ค่าความน่าจะ
ระดับความสัมพันธ์
ความสัม เป็ นในการ
พันธ์
ยอมรับ
สมมติฐาน
.491
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ปานกลาง
.520
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ปานกลาง
.528
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ปานกลาง
.342
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ตํ่า
.553
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ปานกลาง
.425
.000*
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ปานกลาง

สมมติฐานที่ 3.3 กิ จกรรมโลจิ สติกส์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้าน
เวลาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ดา้ นการจัดซื้อจัด
จ้างการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าการเพิ่มมูลค่าการดําเนิ นการตามคําสั่งซื้ อของลูกค้าการ
ติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์ และการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
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กิจกรรมโลจิสติกส์

การจัดซื้อจัดจ้าง
การคาดการณ์ความต้องการของ
ลูกค้า
การเพิ่มมูลค่า
การดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อของ
ลูกค้า
การติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิ
สติกส์
การบริ หารสิ นค้าคงคลัง

ประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ด้านเวลา
ค่า
นัยสําคัญ
ระดับความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ ทางสถิติ
.475
.000* มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง
.420
.000* มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง
.567
.000* มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง
.459
.000* มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง
.494
.000* มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง
.415
.000* มีความสัมพันธ์เชิงบวกปาน
กลาง

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาถึงกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารญี่ปุ่นสามารถอภิปรายผลได้
ว่า 1) ด้านการจัดซื้ อจัดจ้างพนักงานให้ความสําคัญในกิ จกรรมโลจิสติกส์ที่เกิ ดขึ้นในร้านอาหาร
ญี่ปุ่นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดอาจเป็ นเพราะร้านอาหารญี่ปุ่นมีการคัดเลือกคุณภาพวัตถุดิบ
เหมาะสมกับราคาและมีการจัดชื้ อวัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน 2) ด้านการคาดการณ์ความต้องการของ
ลูกค้าพนักงานให้ความสําคัญในกิ จกรรมโลจิ สติกส์ ที่เกิ ดขึ้นในร้ านอาหารญี่ ปุ่นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดอาจเป็ นเพราะร้ านอาหารญี่ปุ่นมีการฝึ กพนักงานให้มีความคล่องตัวในการเสิ ร์ฟ
อาหารและมีการสั่งชื้ อวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการใช้บริ การลูกค้า 3) ด้านการเพิ่มมูลค่าพนักงานให้
ความสําคัญในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดอาจเป็ น
เพราะร้านอาหารญี่ปุ่นมีการตกแต่งร้านอาหารตกแต่งจานอาหารมีความสวยงามน่ารับประทานจึง
ทําให้ส่งผลต่อการใช้บริ การของลูกค้า 4) ด้านการดําเนิ นการตามคําสั่งซื้ อของลูกค้าพนักงานให้
ความสําคัญในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดอาจเป็ น
เพราะพนักงานใส่ ใจความถูกต้องแม่นยําตามคําสั่งซื้ อของลูกค้าและความรวดเร็ วในการบริ การอยู่
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เสมอ 5) ด้านการติดต่อสื่ อสารทางด้านโลจิสติกส์พนักงานให้ความสําคัญในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่
เกิ ดขึ้นในร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดอาจเป็ นเพราะพนักงานมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ และมีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใน เช่น กฎระเบียบ
และนโยบายของทางร้ านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และ 6) ด้านการ
บริ หารสิ นค้าคงคลังพนักงานให้ความสําคัญในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารญี่ปุ่น
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากอาจเป็ นเพราะพนักงานใส่ ใจในสถานที่จดั เก็บวัตถุดิบไว้ในที่ปลอดภัยและ
เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยรวมถึ ง การใช้พ้ื น ที่ ไ ด้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เช่ น การจัด โต๊ะ เป็ นต้น ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ วราภรณ์ ศรี สุ ข (2551) ได้ท าํ การศึ ก ษาการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ใ น
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็ นส่ วนหนึ่ งในกิ จกรรมการบริ การลูกค้าให้ได้รับ
ความพึงพอใจสู งสุ ดดังนั้นทุกกิจกรรมเพื่อให้การบริ การลูกค้าที่รวดเร็ วทันทันจึงสําคัญทั้งสิ้ นไม่วา่
จะเป็ น การบริ การลูกค้า การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การจัดซื้ อ การขนส่ ง
และการบริ ห ารคลัง สิ น ค้า อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของเสาวนี จุ ลี รั ช นี ก ร (2553) ได้
ทําการศึกษากระบวนการโลจิ สติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่ แข็ง กล่าวว่า การ
จัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ ง กระบวนการคลังสิ นค้า การวางแผนจัดการสิ นค้าคงคลัง และการ
ควบคุมระบบสิ นค้า ที่เป็ นมาตรฐานนั้นส่ งผลต่อการดูการวางแผนสิ่ งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้
ปริ มาณวัตถุดิบ การวางแผนในการจัดซื้ อจัดหาจะต้องเหมาะสมกับปริ มาณในการผลิต มาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งทั้งหมดส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการให้บริ การในร้านอาหารทั้งสิ้ น
2. จากการศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของจากกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มีต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นสามารถอภิปรายผลได้ว่า 1) ด้านต้นทุนพนักงานให้ความสําคัญใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดอาจเป็ นเพราะ
ร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นมีการใช้วตั ถุดิบ และการจัดเก็บรักษาอย่างดี ดังนั้นจึงต้องมีตน้ ทุนในการดูแล
วัตถุดิบอย่างเหมาะสม 2) ด้านความน่ าเชื่ อถือพนักงานให้ความสําคัญในกิ จกรรมโลจิสติกส์ ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดอาจเป็ นเพราะร้านอาหารญี่ปุ่นจะดูแล
ไม่ให้มีสินค้าขาดสต็อคสําหรับการจัดส่ งให้แก่ลูกค้าและจะดูแลเรื่ องการส่ งมอบวัตถุดิบให้ลูกค้า
ครบตามจํานวนและตรงตามที่กาํ หนด 3) ด้านเวลาพนักงานให้ความสําคัญในกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้บ ริ ก ารโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด อาจเป็ นเพราะร้ า นอาหารญี่ ปุ่นมี
ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการสต็อคสิ นค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่าง
เพียงพอทําให้ลูกค้าได้รับอาหารที่ส่ังตามเวลา เมื่อเข้ามาใช้บริ การในร้านอาหาร ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จ ัย ของ เสาวนี จุ ลี รั ช นี ก ร (2553) ได้ท าํ การศึ ก ษากระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ แ บบใหม่ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญไป
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ยังต้นทุนในส่ วนของการจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบ และการบริ หารสิ นค้าคงคลัง เพราะผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งส่ วนใหญ่มุ่งเน้นการลดต้นทุนในส่ วนของการเก็บรักษาสิ นค้าคง
คลัง เพื่ อที่ จ ะนํา มาซึ่ งการลดต้น ทุนการขนส่ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การอี กทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร บุญฤทธิ ผล (2553) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง “กลยุทธ์ในการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางด้านโลจิ สติ กส์ ” พบว่า สาเหตุที่ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคมาใช้บริ หารใน
ร้านอาหารญี่ปุ่นเป็ นเพราะทําเร็ ว มีค่าใช้จ่ายไม่แพง และพนักงานดูแลเป็ นอย่างดี อีกทั้งอาหารยัง
สะอาด สด ซึ่งส่ งผลต่อการความถี่ในการบริ โภคผูผ้ บู ้ ริ โภค
3. เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ทแี่ ตกต่ างกัน ส่ งผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพการ
ให้ บริการแตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะพนักงานทั้งเพศชายและหญิงตั้งใจ
ทํ า งานกั น อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ดั ง นั้ นจึ ง ไม่ ส่ งผลต่ อ การให้ บ ริ การ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า ทุกเพศให้ความสําคัญกับสําเร็ จในชี วิต ดังนั้นการทํางานเพื่อ
ส่ งผลให้มีรายได้ ทุกเพศจะตั้งใจทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานที่มีอายุต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะพนักงานทุกช่ วงอายุต่างตั้งใจ
ทํา งานกัน เต็ม ที่ ใ นหน้า ที่ ข องตนเองจึ ง ทํา ให้ก ารให้บ ริ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า การรับพนักงานเข้าทํางานเจ้าของกิจการจะเลือกพนักงานที่มีประ
สิ ทธาภพการทํางานสู งสุ ด ดังนั้นการทํางานของพนักงานจึงไม่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะทางร้านอาหารมีการให้
เงินอัตราค่าตอบแทนเป็ นเงินที่คุม้ ค่าเหนื่ อยกับทุกตําแหน่งงานจึงทําให้พนักงานทุกคนตั้งใจทํางาน
กันอย่างเต็มที่ ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า รายได้เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้พนักงาน
เชื่อมัน่ ในตนเอง เมื่อพนักงานมีรายได้ที่เพียงพอต่อความต้องการทําให้มีประสิ ทธิภาพการบริ การที่
ดีดว้ ยเช่นกัน
สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะทุกกลุ่มระดับการศึกษา
ที่รับพนักงานเข้าทํางานในร้านอาหารญี่ปุ่น ได้แสดงศักยภาพในการทํางานได้อย่างเต็มที่จึงทําให้
งานการให้ บ ริ ก ารออกมามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หั ว หน้า งานและลู ก ค้า พึ ง พอใจ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า ระดับการศึกษาทําให้การแสดงออกของภาพพจน์ของพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากทุกคนต่างรู ้หน้าที่ของตนและทํางานอย่างเต็มที่
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานที่มีตาํ แหน่งหน้าที่ต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะพนักงานได้รับหน้าที่ตน
ถนัด จึงทําให้ให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า
ทุกหน้าที่ของตําแหน่ งงานมีเหตุผลของการตัดสิ นใจ ดังนั้นความชํานาญของแต่ละตําแหน่ ง จะ
ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการทํางานดีข้ ึน
สมมติ ฐานที่ 1.6 พนัก งานที่ มีสถานภาพต่ างกัน ไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะสถานภาพการสมรสที่
ต่างกันของพนักงานทุกคนไม่ทาํ ให้ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานเลย ซึ่ งสอดคล้องกับ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า สถานภาพครอบครัวทําให้พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่ง
ถ้าพนักงานทุกคนต่างมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจึงทําให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะร้ านที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการให้ บริการของ
พนักงานร้ านอาหารญีป่ ุ่ น Kin Japanese Buffet & Ramen แตกต่ างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2.1 ปั จ จัย ลัก ษณะร้ า น ด้า นจํา นวนพนัก งาน ต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิภาพการให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะจํานวน
ของพนักงานในร้านมีเพียงพอต่อการให้บริ การ การให้บริ การลูกค้าของพนักงานจึงให้บริ การได้
อย่างทัว่ ถึงไม่ทาํ ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร บุญฤทธิ ผล
(2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ ได้
กล่าวว่า การเพิ่มจํานวนทรัพยากรเพื่อลดจํานวนการปฏิเสธคําร้องขอของลูกค้า ช่วยรองรับปริ มาณ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยังเป็ นการเพิ่มโอกาส
ในการสร้างรายได้ในช่วงที่มีอุปสงค์ของลูกค้าน้อยอีกด้วย
สมมติ ฐ านที่ 2.2 ปั จ จัย ลัก ษณะร้ า น ด้า นขนาดของพื้ น ที่ ต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะขนาด
พื้นที่ของร้านมีรองรับกับลูกค้ามากพอ จึงทําให้ให้บริ การลูกค้าได้อย่างครบถึง ทําให้ไม่ส่งผลต่อ
การให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร บุญฤทธิ ผล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์
ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ กล่าวว่า การวิเคราะห์หาสถานที่ต้ งั ให้มี
ขนาดที่เพียงพอต่อการรองรับส่ งผลต่อความประทับใจในการเข้าใจบริ การ
สมมติฐานที่ 2.3 ปั จจัยลักษณะร้าน ด้านระยะเวลาในการดําเนิ นการ ต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะ
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ระยะเวลาการดําเนิ นการของร้านมีมากพอจึงทําให้ลูกค้าเชื่อถือในตราสิ นค้า และเชื่ อมัน่ ในความ
อร่ อยของอาหารในร้ าน จึ ง ไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อการให้บริ การ ซึ่ งไม่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วาสนา จรู ญศรี โชติกาจร (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิ
สติกส์ ที่มีต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าวว่า
ระยะเวลาในการดําเนิ นธุ รกิจแตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิสติกส์แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.4 ปั จจัยลักษณะร้าน ด้านมูลค่ายอดขายต่อเดือน ต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิภาพการให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะอาหาร
ราคาไม่แพง หรื อมีการจัดโปรโมชัน่ อยูเ่ สมอ ทําให้ยอดขายของร้านมีเพียงพอในการบริ หารภายใน
ร้าน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการให้บริ การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร บุญฤทธิ
ผล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์
กล่าวว่า การปรับปรุ งด้านส่ วนลดหรื อโปรโมชัน่ โดยการลดราคาตามช่วงเวลา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทําให้ร้านมียอดขายที่เพียงพอต่อการจัดการทําให้ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ประสิ ทธิภาพในการให้ บริการ
ของพนักงานร้ านอาหารญีป่ ุ่ น Kin Japanese Buffet & Ramen ในเชิงบวก
สมมติฐานที่ 3.1 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการให้บริ การด้านต้นทุน
แตกต่างกันในเชิ งบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะต้นทุนในการจัดซื้ อ
วัต ถุ ดิ บ เข้า ร้ า น จ้า งพนั ก งาน และต้น ทุ น การการจัด เก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ นํา ให้ ข ายนั้ นมี
ความสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกกัน ทํา ให้ไ ด้ว ตั ถุ ดิ บ ในราคาที่ เ หมาะสม มี พ นัก งานเพี ย งพอต่ อ การ
ให้บริ การ และทําให้ได้วตั ถุดิบที่ทาํ อาหารนั้นมีความสดใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา
จรู ญศรี โชติกาจร (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ที่มี
ต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าวว่า จํานวน
พนักงานที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3.2 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ ด้านความ
น่ าเชื่อถือ แตกต่างกันในเชิ งบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะพนักงานมี
การให้บริ ก ารที่ รวดเร็ ว ครบถ้ว น ส่ ง ผลต่ อความสัมพัน ธ์ต่อประสิ ทธิ ภ าพการให้บริ การลู กค้า
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ทนั ที ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา จรู ญศรี
โชติกาจร (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิ สติกส์ ที่มีต่อ
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ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าวว่า การจัดการโล
จิสติกส์ให้เกิดประสิ ทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจสะท้อนถึงความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจซึ่งจะส่ งผลสําเร็ จต่อองค์กรในที่สุด
สมมติฐานที่ 3.3 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ ด้านเวลา
แตกต่างกันในเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะเวลาที่ให้บริ การลูกค้า
นั้นมีความเหมาะสมไม่นานจนเกินไป เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านจะได้รับบริ การทันทีโดยไม่ตอ้ งรอ จึง
ทําให้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้าและทําให้เกิดความพึงพอใจอย่าง
สู งสุ ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร บุญฤทธิ ผล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์ในการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์” พบว่า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และยังเป็ นการเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงที่มีอุปสงค์ของลูกค้าน้อยอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากการศึกษาพบว่า พนักงานให้ความใส่ ใจในเรื่ องภาพลักษณ์ของร้านเป็ นอย่างมาก เช่น
การจัดสรรวัตถุดิบที่สดสะอาด และไม่ใช้ของข้ามวัน จึงทําให้อาหารญี่ปุ่นในร้าน Kin Japanese
Buffet &Ramenขึ้นชื่อในเรื่ องอาหารสด ใหม่ และพนักงานคอยดูแลใส่ ใจผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
2. การจัดสรรปริ มาณวัตถุดิบภายในร้านให้เพียงพอ ทําอาหารนั้นมีความสดใหม่ ทําให้
ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet &Ramen ได้เปรี ยบทางวัตถุดิบส่ งผลให้ลูกค้ามีพึงพอใจใน
การเข้าใช้บริ การเป็ นอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อการมาใช้บริ การซํ้า
3. อี ก ทั้ง ยัง พบว่า พนัก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารเป็ นอย่า งมาก โดยที่ ส ามารถ
ให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว ให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นข้อดีของร้านอาหาร
ญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet &Ramenและควรพัฒนาทักษะบริ การให้พนักงานต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาขวัญและกําลังใจในการให้บริ การของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น Kin
Japanese Buffet & Ramen เพื่อให้ผบู ้ ริ การนํามาปรับปรุ งการให้กาํ ลังพนักงานต่อไป
2. ควรทําการศึกษาการบริ หารประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น
Kin Japanese Buffet & Ramen เพื่อให้บริ การประสิ ทธิภาพการให้บริ การที่ดีดงั เดิมตลอดไป
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ระดับการรับรู้ ด้านการสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม ของนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
LEVEL OF CROSS- CULTURAL COMMUNICATIONS
PERCEPTION OF TOURIST IN BANGKOK.
นํ้าทิพย์ อรรถการพงษ์1 และ ดร.ปริ ญญ์ ศุกรี เขตร2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ องระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาท่องเดินทางมาท่องเที่ยวในเขต กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ การรับรู ้ต่างวัฒนธรรมและด้านการสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC) โดยใช้
แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล 400 ตัวอย่าง และใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ t-Test , FTest และ Cronbach's Alpha และผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน แต่ เพศ สัญชาติ/เชื้อชาติ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC)ข้อมูล
ปั จจัยด้านการโฆษณาและการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ที่ มีผลต่อระดับการรั บรู ้ ด้านการ
สื่ อสารข้ามวัฒนธรรม พบว่าปั จจัยด้านระดับการรับรู ้การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมมีผลต่อระดับการ
รับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig =
0.000และด้านการสื่ อสารการตลาดครบวงจร ที่มีผลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
อย่างมีมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.000
คําสํ าคัญ : ระดับการรับรู ้, การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม, กรุ งเทพมหานคร

1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

Research on the level of perception of cross-cultural communication among of tourists in
Bangkok. The questionnaire was used to collect data from foreign tourists in Bangkok. The
objectives were to study the demographic, cultural perception and integrated marketing
communication (IMC) by using 400 questionnaires. The data were analyzed by t-Test, F-Test and
Cronbach's Alpha. And the researcher reviewed various related theories and concepts.
The study found that the age, status, education, occupation, income, that difference are
influenced the level of perception of cross-cultural communication among of tourists in Bangkok
in difference results. But sex and nationality did not affect the level of perception of cross-cultural
communication among of tourists in Bangkok at the 0.05 level of significance, the results of the
analysis of comprehensive marketing communications. (IMC) Advertising and Publicity, and
Public Relations. Affecting the level of awareness of cross-cultural communication. It was found
that the level of perception of cross-cultural communication influenced the perception of crosscultural communication. Significant statistical significance was found at 0.05 level, based on Sig
value = 0.000 and integrated marketing communication. Affecting the level of awareness of crosscultural communication. The statistical significance was 0.05 at the Sig value of 0.000.
KEY WORDS : PERCEPTION, CROSS - CULTURAL COMMUNICATION, BANGKOK
บทนํา
เนื่ องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2559
ครึ่ งปี แรกมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยจํานวน มากกว่า 19.5 ล้านคน โดยเป็ น
นักท่องเที่ยวจากเอเชี ยมากที่สุดประมาณร้อยละ 72.23 รองลงมาคือ ชาวยุโรป ร้อยละ18.35 ส่ วน
นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ ม าเที่ ย วประเทศไทยมากที่ สุ ด ยัง คงเป็ นชาวจี น ประมาณ 5.7 ล้า นคน
คาดการณ์จากจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วน่ าจะเพิ่มขึ้น ซึ่ งนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สร้าง
รายได้ให้กบั ภาคการท่องเที่ยวของไทยมากถึง 6 แสนล้านบาท (ข้อมูล ณ ปี 2016 อ้างอิงโดย ผลการ
สํารวจจุดหมายปลายทางโลก มาสเตอร์การ์ด) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทยมีความโดดเด่น ทั้งในด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ
และศิ ล ปวัฒ นธรรมและด้ว ยมาตรฐานของโรงแรมในระดับ สากลและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
เอกลักษณ์ความเป็ นไทยทั้งทางด้านอาหารและการให้บริ การต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้ธุรกิ จท่องเที่ยวของไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและหลัง่ ไหลเข้ามาใน
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ประเทศไทยจํานวนมากในแต่ละปี ต่างล้วนนําวัฒนธรรมต่าง ๆ ของแต่ละชาติ เข้ามาในประเทศ
ไทย
ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมจากการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิเช่ น สายการบิน บริ ษทั ทัวร์
มัคคุเทศก์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค การบอกกล่าวจากผูท้ ี่เคยเดินทางมาประเทศไทย ฯลฯ ถือว่า
เป็ นการรั บรู ้ จากช่ องทางต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ หลากหลายที่ มา รวมถึ งหลากหลายมุมมองทาง
ความคิด
ผูว้ ิ จ ัย เห็ น ว่า ควรศึ ก ษาระดับ การรั บรู ้ ด้านการสื่ อสารข้า มวัฒ นธรรมของนัก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
เพื่อเป็ นแนวทางสร้างการรั บรู ้ และความเข้าใจอันดี ต่อนักท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่ ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยงั สร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมซึ่งกันระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเติมเต็มในสิ่ งที่อาจขาดหายไป และสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว
ให้ ก ลับ มาเที่ ย วประเทศไทยอี ก พร้ อ มกั บ การช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของประเทศไทยสู่ นานาประเทศทัว่ โลก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ ต่อระดับการรับรู ้ ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่ มีอิทธิ ต่อระดับการรั บรู ้ ด้านการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านการรั บรู ้ ขา้ มวัฒนธรรมที่ ที่มีอิทธิ ต่อระดับการรั บรู ้ ด้านการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ ทําการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
เชื้อชาติ – สัญชาติ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้
การรั บรู ้ (Perception) ซึ่ งประกอบด้วย ความเข้าใจ การคิด การรู ้ สึก (Sensing) ความจํา
(Memory) การเรี ยนรู ้ (Learning)
การสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC) ซึ่ งประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การให้
ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation)
ตัวแปรตาม ทําการศึกษาการข้ามวัฒนธรรม
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2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 21.47 ล้านคน คน (ข้อมูล ณ ปี 2016 อ้างอิงโดย ผลการสํารวจจุดหมาย
ปลายทางโลก มาสเตอร์การ์ด) สําหรับงานวิจยั นี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา ทําการศึกษาวิจยั ใช้ระยะเวลาระหว่าง เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม
2560
สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยด้านการการรับรู ้มีอิทธิ พลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้าม วัฒนธรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การสื่ อสารการตลาดครบวงจร ( IMC )มีอิทธิ พลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนําผลจากงานวิจยั ไปเป็ นแนวทางศึกษาด้านระดับการรับรู ้ขา้ มวัฒนธรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. สามารถนําผลจากงานวิจยั ไปเป็ นแนวทางศึกษาด้านการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่ อ ระดั บ การรั บ รู ้ ด้ า นการสื่ อสารข้า มวัฒ นธรรม ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. สามารถนําผลจากงานวิจยั ไปเป็ นแนวทางศึกษาพัฒนาช่องทางในการเพิ่มระดับการรับรู ้
ข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ( Independent variable )

ตัวแปรตาม ( Dependent variable )

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
เชื้อชาติ – สัญชาติ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
การรับรู้ (Perception)
ค ว า มเ ข้ า ใจ ก า ร คิ ด ก า ร รู้ สึ ก
(Sensing)
-

ความจํา (Memory)

-

การเรี ยนรู้ (Learning)

การข้ามวัฒนธรรม
(Cross culture)

การสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC)
- การโฆษณา (Advertising)
การให้ข่า วและการประชาสัมพันธ์
(Publicity and public relation)

แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีเรื่ องการสื่ อสารต่ างวัฒนธรรม ความหมายของการสื่ อสารต่างวัฒนธรรมซึ่ ง Lustig
and koester , 1993 ( ภริ ดา โกเชก, 2548) ได้นิยามความหมาย “การสื่ อสารต่างวัฒนธรรม” หมายถึง
“กระบวนการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณ์ในบริ บทหนึ่ งๆโดยบุคคลในกระบวนการสื่ อสาร
นั้น มี ค วามแตกต่ า งทางวัฒ นธรรมมากในระดับ ที่ มี ก ารตี ค วามและมี ค วามคาดหวัง เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกันซึ่ งนําไปสู่ ความหมายที่ไม่เหมือนกันความหมายของ การสื่ อสาร
ต่ า งวั ฒ นธรรม (Intercultural Communication) นั้ นมั ก จะเน้ น การสื่ อสารระหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal Communication) ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน แบบไม่ผ่านสื่ อ (Non-mediated) หรื อ
เน้นการสื่ อสารแบบเห็นหน้าค่าตา (face-to-face) และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน (Interactive)
ซึ่ ง เมตตา วิวฒั นานุกูล (2536) พูดถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสารต่างวัฒนธรรมสนใจในด้านการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมสาเหตุและองค์ประกอบที่มีผลต่อความ
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แตกต่างนั้น ๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลที่มาจากวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน
การสื่ อสารต่างวัฒนธรรมผูส้ ่ งสารอยู่ในวัฒนธรรมหนึ่ งผูร้ ับสารอยู่ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ ง
เกิ ดขึ้นในระดับวัฒนธรรมผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีปฏิกิริยาต่อกันในแง่ของสมาชิ กในวัฒนธรรม
มากกว่าสมาชิกของชาติ การสื่ อสารต่างวัฒนธรรมอาจเกิดเป็ นแบบเผชิญหน้ากับคนที่อยูใ่ นประเทศ
เดียวกันเป็ นคนสัญชาติเดียวกันก็เป็ นได้แต่มาจากกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
แนวคิดด้ านข้ ามวัฒนธรรมของ Gudykunst & Kim (Cross Culture) Gudykunst & Kim
ได้อธิบายพฤติกรรมการสื่ อสารของบุคคลจากต่างวัฒนธรรมและการทํานายผลของการสื่ อสารโดย
ชี้ ว่าการเข้าใจคนๆหนึ่ งจากวัฒนธรรมหนึ่ งๆ มีการรั บรู ้ ตีความและแสดงออกอย่างไรนั้นจะต้อง
เข้าใจอิทธิพล 4 อย่าง คือ
1. อิทธิ พลทางวัฒนธรรม (culture influence) คือ การมองวัฒนธรรมในวงกว้าง ในด้าน
ค่านิยมและโลกทัศน์ (world view)
2.อิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคม (sociocultural influence ) เป็ นการมองวัฒนธรรม
ในระดับแคบลงมา คือ การเข้าใจว่าคนๆนั้นเป็ นกลุ่มคนไหนในสังคม เช่น เพศ อายุ อาชีพ ชาติพนั ธ์
ฯลฯ ซึ่ งคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวฒั นธรรมย่อย (Sub-culture) แตกต่างกันโดยมองรวมถึงบทบาท
และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกกําหนดมาและความคาดหวังต่อพฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่ม
นั้น ๆ ในสังคม
3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมจิตวิทยา (psychocultural influence) คือ การเข้าใจใน กระบวนการ
ที่เกิ ดขึ้นภายใจตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบความคิด ทัศนคติ การรับรู ้ รวมถึงกระบวนการแยก
ประเภท/จัดกลุ่ม (categorization) ภายในความคิดของบุคคลแต่ละวัฒนธรรม
4. อิ ท ธิ พลทางสภาพแวดล้ อ ม (environment influence) คื อ การศึ ก ษาถึ ง ผลของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมไม่วา่ จะเป็ นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฯลฯ กระบวนการสื่ อความหมาย
จะสําเร็ จลงได้ก็ดว้ ยการที่คนต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม พยายามศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรมของกัน
และกัน ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งใน การสื่ อความหมายและการสื่ อความหมายสามารถ
ส่ ง ผ่ า นได้ ท างวัฒ นธรรม (Culture is in communication and communication is thought culture)
ทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC- Integrated Marketing Communication) (เสรี วงษ์
มณฑา. 2540:25) เครื่ อ งมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารการตลาด (Integrated Marketing CommunicationIMC) จะใช้การติดต่อสื่ อสารทุกรู ปแบบที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้น หรื อเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภค
เปิ ดรั บ (Exposure) ทุ ก รู ป แบบ รู ป แบบต่ า ง ๆ ของ IMC ซึ่ ง ตัว อย่า ง รู ป แบบเหล่ า นี้ อาจจะไม่
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ครบถ้วนตามรู ปแบบของ IMC แต่เป็ นรู ปแบบที่นิยมใช้กนั มากเพราะว่าความคิดทางวิชาการใหม่ ๆ
จะเกิดขึ้นเสมอ
ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ (Perception Theory) การรั บ รู ้ หมายถึ ง กระบวนการตี ค วามหมายหรื อ แปล
ความหมายของมนุ ษย์ที่ได้จาก ความรู ้ สึก สัมผัส เมื่ อสิ่ ง เร้ ามากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 อัน
ประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น และกาย สัมผัส โดยการจําแนก คัดเลือก วิเคราะห์ ด้วยระบบการทํางาน
ของตนเอง เทียบเคียงกับ ประสบการณ์เดิมในความทรงจําให้กลายเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่มีความหมาย
ส่ ง ผลต่ อ การแสดง พฤติ ก รรม และนํา ไปใช้ใ นการเรี ย นรู ้ ต่ อ ไป การรั บ รู ้ (Perception) เป็ น
ประสบการณ์การรับรู ้ที่เกิดขึ้นจริ ง ในขณะที่จินตนาการนั้นถูก สร้างขึ้นโดยอยูใ่ นความควบคุมของ
จิตใจ เป็ นจินตภาพ ที่ไม่ได้มีการรับรู ้เกิดขึ้นจริ ง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พรพะเยาว์ กงเม่ง (2557 : 634 - 660) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสามารถทางการสื่ อสาร
ข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาถึง
ความสามารถ ทางการสื่ อสารของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ภายใต้วฒั นธรรมไทย เพื่อศึกษา
ถึง การปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถ
ทางการสื่ อสารภายใต้วฒั นธรรมไทยกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต รู ปแบบ
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งผสมผสานคือ การวิจยั เชิง คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มี
การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 กลุ่มคือ กลุ่ม นักศึกษาจีนที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตร Chinese
Business School จํานวน 20 คนและ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับนักศึกษาและหลักสู ตรจํานวน 5 คน
และการวิจยั เชิงปริ มาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาจีนที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
Chinese Business School ที่เป็ นประชากรทั้งหมด 67 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเที่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานที่ 1-2 โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธี
t-test และทดสอบสมมติฐานที่ 3 ใช้วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
XICHANG HUANG (2556) ทํา การศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อง ผลกระทบของการสื่ อสารต่ า ง
วัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครู ชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษาระดับการสื่ อสารและระดับการปรั บตัวของครู ชาวจี นในกรุ งเทพมหานครและเพื่อศึ ก ษา
ผลกระทบของการสื่ อสารต่างวัฒนธรรมที่ มีต่ อการปรั บตัวของครู ชาวจี นในกรุ งเทพมหานคร
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู ชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 206
คน ผลการวิจยั พบว่า
ครู ชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุ งเทพมหานครมีการสื่ อสารต่างวัฒนธรรมในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการสื่ อสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเอง
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(Ethnic Social Communication) อยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่ดา้ นความสามารถทางการสื่ อสารภายใต้
วัฒนธรรมเจ้าบ้าน(Host Communication Competence)และด้านการสื่ อสารในสังคมของเจ้าบ้าน(
Host Social Communication) อยูใ่ นระดับกลาง
ครู ชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุ งเทพมหานคร มีการปรับตัวในภาพรวมและรายด้านทั้ง 3
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายได้พบว่า การปรับตัวด้านความรู ้สึก (Affective Component) มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ การปรับตัวด้านพฤติกรรม ( Behavior Component) และการปรับตัวทาง
ความคิด ( Cognitive Component) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การสื่ อสารต่างวัฒนธรรมในภาพรวมและการสื่ อสารต่าง
วัฒนธรรมด้านการสื่ อสารในสังคมของเจ้าบ้าน( Host Social Communication)มีผลกระทบเชิงบวก
กับการปรับตัวของครู ชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 3
ด้าน คือ การปรับตัวทางความคิด ( Cognitive Component) ด้านความรู ้สึก (Affective Component)
และด้านพฤติกรรม ( Behavior Component) อยูใ่ นระดับน้อย
ญชริ โชติรสฐิติ (2556) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักเรี ยนไทย
ในต่างประเทศ ศิ ลปศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสื่ อสารประยุกต์ 2556 การศึกษาเรื่ องการ
ปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักเรี ยนไทยในต่างประเทศครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการ
สื่ อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศ ศึกษาถึงปั ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งปั จจัยที่เอื้อต่อการปรับตัว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นนักศึกษาไทยที่ไปเรี ยนต่างประเทศ ทั้งหมด จํานวน 30 คน แบ่งเป็ น เพศชาย 1 5 คน และหญิง
15 คน
สําหรับการวิเคราะห์ผลของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้ าหมาย ได้ยดึ
แนวทางการวิ เ คราะห์ ตามปั ญ หานํา วิจ ัย ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต ้อ งการศึ ก ษา โดยมี ผ ลการศึ ก ษา
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหญิงและชายไม่มีความแตกต่างกันมากนัก คือ สามารถปรับตัวได้เหมือนกัน
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับการตี ความสภาพปั ญหาและอุ ปสรรคที่ เกิ ดขึ้นในการปรั บตัวข้าม
วัฒนธรรมสามารถสรุ ปได้ 3 ด้าน คือ ด้านทัศนคติที่ชาวต่างชาติมองชาวเอเชียในด้านลบทําให้ เกิด
การแบ่งแยกระหว่างกลุ่มคนเอเชียและตะวันตก กลายเป็ นเกิดอคติทาํ ให้ไม่เปิ ดใจกว้างที่จะ เรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ที่พบเจอจากสังคมนั้น ด้านลักษณะพฤติกรรมของคนไทยเรื่ องความขี้เกรงใจไม่พูด อย่าง
ตรงไปตรงมาทําให้ไม่เข้าใจกับลักษณะนิ สัยของคนอเมริ กนั ที่พูดตรง และนิ สัยไม่กล้า แสดงออก
ทําให้ขาดการสื่ อสารเพราะอายที่จะพูดกับชาวต่างชาติ ด้านความสามารถทางการสื่ อสาร คือ เรื่ อง
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ของภาษา ส่ งผลต่อการสื่ อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มคนทั้งในชีวติ ประจําวันและในชั้นเรี ยน ส่ งผล
ให้ยากต่อการทําความเข้าใจทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมระหว่างบุคคลและขาดการตีความการ
สื่ อสารที่ถูกต้อง
สมพงษ์ เส้ ง มณี ย ์, นธกฤต วัน ต๊ ะ เมล์ (2555 : 657 – 665) ได้ท ํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง
ประสิ ท ธิ ผ ลของการสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่ มี ต่ อ ทัศ นคติ พฤติ ก รรม
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
แบบผสมผสานออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ นักท่องเที่ยวได้แก่ การโฆษณาออนไลน์ (β =
.311) การขายโดยบุคคลออนไลน์ (β = .200) และการส่ งเสริ ม การขายออนไลน์ (β = .218) และ
เครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่ อ พฤติ กรรมนักท่องเที่ ยว
ได้แก่ การส่ งเสริ มการขายออนไลน์ (β = .072) และเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบ ผสมผสาน
ออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (β =
.206) ดังนั้น หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ควรนําเครื่ องมือดังกล่ าวมา
วางแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้วิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง
สํารวจ (Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผู ้
กรอกข้อ มู ล ในแบบสอบถามด้ว ยตนเอง ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดตัวอย่างจากสู ตรคํานวณไม่ทราบขนาดประชากรของ
โดยใช้สูตรการคํานวณหากลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) โดยกําหนดระดับ
ค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุด ดําเนินการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) กับ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็ จรู ป จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
และ การวิเคราะห์เชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ดังนี้
ตอนที่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ปั จ จัย ด้า นการสื่ อ สารข้า มวัฒ นธรรมวัฒ นธรรมโดยวิ เ คราะห์ ด้ว ยสถิ ติ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression analysis)
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ตอนที่ 3 ปั จจัยด้านการรับรู ้และการสื่ อสารการตลาดครบวงจรโดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression analysis)
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 234 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.5 มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปจํานวน190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.5 มีสถานภาพโสด จํานวน
200 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.0 ที่ ม าจากทวี ป เอเชี ย จํา นวน 201 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.3 มี ร ะดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5 มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน
146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 มีรายได้ มากกว่า 1,000 USD จํานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3
การวิเคราะห์ ข้อมูลระดับการรับรู้ด้านการสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
ปั จจัยด้านการรับรู ้การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมพบว่า ด้านการรับรู ้การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ด้านการเรี ยนรู ้ มีอิทธิ พลต่อระดับการรับรู ้ ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 และน้อยที่สุดคือ ด้านความจํา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC)
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดครบวงจร
(IMC) ข้อมูลปั จจัยด้านการโฆษณาและการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อระดับการรับรู ้
ด้านการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม พบว่า ปั จจัยด้านระดับการรับรู ้การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมมีผลต่อ
ระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการ
สื่ อสารการตลาดครบวงจร ที่มีผลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม อย่างมีมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อ สารการตลาดครบวงจร (IMC) พบว่ า ด้า นการสื่ อ สาร
การตลาดครบวงจรอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านการโฆษณาช่องทางออนไลน์ มีอิทธิ พลต่อระดับการรับรู ้ดา้ น
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89
รองลงมาคือ ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ทัวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.06 และน้อยที่สุดคือ ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ของสื่ อในประเทศไทย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.29
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ สัญชาติเชื้อชาติ
ระดับการศึ กษา อาชี พและรายได้ ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่ อระดับการรั บรู ้ ดา้ นการสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
เชื้อชาติ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ ต่อเดือน

สถิติทใี่ ช้ การวิจัย

Sig.

t -Test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA

0.055
0.000*
0.020*
0.563
0.016
0.000*
0.008*

สมมติฐานข้ อที่ 2 ปัจจัยด้านการโฆษณาและการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อระดับ
การรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
ระดับการรับรู ้ดา้ น
การสื่ อสารข้าม
B
Std.
Beta
t
Sig. Toleranc VIF
วัฒนธรรม
Error
e
Constant
-0.171 0.259
-0.660 0.510
ด้านระดับการรับรู ้
0.335 0.061 0.228 5.516 0.000 0.880 1.136
การสื่ อสารข้าม
วัฒนธรรม (X1)
ด้านการสื่ อสาร
0.764 0.061 0.520 12.587 0.000 0.880 1.136
การตลาดครบวงจร
(IMC) (X2)
R=0.636 R2 =0.404 Adj. R2 = 0.401 SEE = 0.74216 F = 134.652 Sig. = 0.000
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ค่าR
ความหมาย
0.70 – 1.00
มีความสัมพันธ์มากที่สุด
0.30– 0.69
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
0.01-0.29
มีความสัมพันธ์นอ้ ยที่สุด
จากตารางพบว่าระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้าม มีอิทธิ พลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการ
สื่ อสารข้ามวัฒนธรรม อย่างมีมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.000และ
ด้านการสื่ อสารการตลาดครบวงจร ที่มีอิทธิ พลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
อย่างมีมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.000 และปั จจัยที่มีอิทธิ พลมาก
ที่สุดคือ ด้านการสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ 0.520 และด้านการรับรู ้การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยใน
แบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.228
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในระดับมากโดยพิจารณาจาก ค่า R=0.636 โดยมี
อํานาจการพยากรณ์ที่ร้อยละ 40.4 โดยพิจารณาจาก R2 =0.404 มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
SEE = 0.74216
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในแบบคะแนนดิบและมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในแบบคะแนนดิบ
Y =-0.171+0.335(X1)+0.764(X2)
สมการพยากรณ์ในแบบคะแนนมาตรฐาน
ZY=0.228((ZX1)+0.520(ZX2)
อภิปรายผล
ปั จจัยด้านการรั บรู ้ มีผลต่อการข้ามวัฒนธรรม พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน แต่ เพศ สัญชาติ/เชื้อชาติ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่ อ ระดั บ การรั บ รู ้ ด้ า นการสื่ อสารข้า มวัฒ นธรรม ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นยังพบว่า ด้านการ
เรี ยนรู ้ มีอิทธิพลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Gudykunst & Kim (1992 ) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับองค์ประกอบที่จะทําให้การสื่ อสารในต่าง
วัฒนธรรมมีประสิ ทธิ ภาพ พบว่า ความอดกลัน่ ต่อสิ่ งที่ยงั คลุมเครื อ การที่ตอ้ งเผชิ ญกับสิ่ งใหม่ๆ
รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในความรู ้สึกของผูร้ ับสารโดยกล่าวถึงในแง่ของการมีส่วนรวมในความรู ้สึก
ของผูร้ ับสารเปรี ยบกับการมีความเห็นอกเห็นใจโดยให้เหตุผลที่ว่าในการสื่ อสารต่างวัฒนธรรมการ
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ที่มีความรู ้สึกร่ วมในประสบการณ์ของบุคคลอื่นนั้นเป็ นสิ่ งที่จะไม่เกิดขึ้นกับความรู ้สึกเห็นอกเห็น
ใจ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (1982, อ้างใน ธานิ ษฏ์ กองแก้ว, 2544)
กล่าวว่า ผูแ้ ปลกหน้าที่เข้าไปอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมใหม่จะใช้การสื่ อสารทั้งเชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษา
เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและจัดการกับสิ่ งต่าง ๆ ในสิ่ งแวดล้อมใหม่ เกิดการเรี ยนรู ้และเผชิญกับ
สถานการณ์ ที่มีปัญหาต่าง ๆ ผ่านทางการสื่ อสารระดับระหว่างบุคคลและระดับสื่ อมวลชนและ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซาโมวาร์ และ พอร์ เตอร์ (Samovar and Porter, 1995 อ้างใน ปั ทมาภรณ์
ธรรมทัต, 2542) ได้ให้ความหมายการสื่ อสารต่างวัฒนธรรมว่าเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล โดย
บุคคลจากวัฒนธรรมหนึ่งทําการส่ งสารให้กบั บุคคลที่มาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งและเนื่องด้วยความ
ที่บุคคลทั้งสองมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นย่อมทําให้พฤติกรรมการสื่ อสารที่แสดงออกมา
ของทั้งสองคนมี ความแตกต่างกันไปด้วย นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ XICHANG
HUANG (2556) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของการสื่ อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัว
ของครู ช าวจี น ที่ ส อนภาษาจี น ในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จ ัย ครู ช าวจี น ที่ ส อนภาษาจี น ใน
กรุ งเทพมหานคร มี การปรั บตัวในภาพรวมและรายด้านทั้ง 3 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายได้พบว่า การปรับตัวด้านความรู ้สึก (Affective Component) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ การ
ปรั บ ตั ว ด้ า นพฤติ ก รรม ( Behavior Component) และการปรั บ ตั ว ทางความคิ ด ( Cognitive
Component) ตามลําดับ
ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC)ส่ งผลต่อการข้ามวัฒนธรรมโดยพิจารณา
จากด้านการโฆษณาช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมมาก
ที่สุด เนื่ องจากช่องทางที่เข้าถึงได้ทวั่ โลกและสะดวกรวดเร็ วง่ายต่อการรับรู ้ดว้ ยวัจนภาษาหรื ออวัจ
นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ทุกชาติทุกภาษา รองลงมาคือ ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
ทัวร์ และน้อยที่สุดคือ ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ของสื่ อในประเทศไทย ข้อมูลปั จจัยด้านการ
โฆษณาและการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์มีผลต่อระดับการรับรู ้ดา้ นการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดครบวงจรและด้านการโฆษณาช่องทางออนไลน์มีอิทธิ พลต่อระดับ
การรั บ รู ้ ด้า นการสื่ อ สารข้า มวัฒ นธรรมมากที่ สุ ด อย่า งมี มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี เสรี วงษ์มณฑา (2540,หน้า28-29) ให้ความหมายของการสื่ อสาร
การตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงาน
การสื่ อสารการตลาด ที่ตอ้ งใช้การจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่ อง เป้าหมาย IMC
พบว่า การที่มุ่งสร้าง พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการ
พิจารณาวิธีการสื่ อ สารตราสิ นค้า (Brand Contracts) เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้าที่จะ
นําไปสู่ ความรู ้ ความคุน้ เคยและความเชื่อมัน่ ในสิ นค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งซึ่ ง IMC เป็ นวิธีการพื้นฐาน
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ในการสํารวจกระบวนการติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ับข่าวสารที่เป็ นหมายแนวความคิดIMC เป็ นกลยุทธ์
วิธีการสื่ อสารแนวใหม่
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านการโฆษณา พบว่า การโฆษณาออนไลน์ เป็ นช่องทางที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สนใจและเข้ าถึงมากที่สดุ จากผลงานวิจยั ควรนําไปพัฒนาช่องทางด้ านการส่งเสริ มวัฒนธรรมไทย
ที่ถกู ต้ องและสวยงามให้ กบั นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทางแอปพลิเคชัน่ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ
เพื่ อส่ง เสริ ม ด้ า นการรั บรู้ วัฒ นธรรมไทยที่ ถูก ต้ องและเพื่ อให้ นัก ท่องเที่ ย วชาวต่า งชาติ ปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกกาลเทศะไม่ขดั กับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนอกจากนัน้ ควรรณรงค์
ส่งเสริ มการใช้ ด้านภาษาไทยง่ายๆให้ ชาวต่างชาติได้ รับรู้ อาทิเช่น การสอนการไหว้ คําทักทาย
ขอบคุณ ขอโทษ เป็ นภาษาไทยให้ กบั ชาวต่างชาติ สิ่งเล็ก ๆ น้ อยทางวัฒนธรรมของเราที่คนไทย
มองข้ ามกลับเป็ นที่ชื่นชอบและสนใจที่จะเรี ยนรู้ของชาวต่างชาติเป็ นอย่างยิ่ง
2. ด้ านการให้ ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่ องวัฒนธรรมไทยของสื่อในประเทศไทยควรพัฒนา
ส่งเสริ มให้ มีช่องทางการรับรู้ ทางด้ านวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ ้น เช่น การขึ ้นป้ายประชาสัมพันธ์
แผ่ น พับ สื่ อ โฆษณามัล ติ มี เ ดี ย ในการรณรงค์ ด้ า นการรั บ รู้ วัฒ นธรรมไทยให้ กั บ ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ ตามสถานที่สําคัญต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ รับรู้ จดจําข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับธรรม
เนียมปฏิบตั ทิ างด้ านวัฒนธรรมไทยที่ถกู ต้ อง เช่นการรับรู้วา่ ควร การยืนตรงหรื อหยุดเดินขณะเพลง
ชาติไทยบรรเลง ควรแต่งกายสุภาพไปยังศาสนสถาน ไม่ควรสัมผัสศีรษะของผู้อื่น ไม่ควรแสดงสี
หน้ าท่าทางยักไหล่ ล้ อเลียน ชี ้หน้ าผู้อื่น รวมไปถึงการใช้ เท้ าชี ้หรื อหยิบสิง่ ของ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งในเรื่ อ งช่ อ งทางใหม่ ๆ ในการรั บ รู้ ข้ อมู ล ข้ ามวั ฒ นธรรมของ
ชาวต่างชาติที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายรวดเร็ วเข้ าใจได้ ง่าย เช่น แอพพลิเคชั่นในการนําเสนอด้ าน
วัฒนธรรม ในสิง่ ที่ควรหรื อไม่ควรปฏิบตั เิ มื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นต้ น
2. ควรศึกษาข้ อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลากหลายชาติและประเทศควรเก็บ
ข้ อมูลในหลายๆพื ้นที่มีกลุม่ นักท่องเที่ยวในแต่ละชาติให้ ความสนใจกับสถานที่นนั ้ ๆ เป็ นพิเศษ
3. ควรมีการพูดควรแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ ยวกับเรื่ องวัฒนธรรมกับผู้ทําแบบสอบถาม
นอกเหนือจากข้ อมูลในแบบสอบถามรับฟั งข้ อเสนอแนะและสอบถามความรู้ ความต้ องการในการ
รับรู้ วัฒนธรรมเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถามพร้ อมแนะนําช่องทางในการรับรู้ ข้ อมูลที่ถูกต้ อง
ทางด้ านวัฒนธรรมให้ กบั นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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การตัดสิ นใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
DECISION OF COFFEE INTAKE OF UNDERGRADUATE STUDENTS
AT RANGSIT UNIVERSITY.
อาทิตย์ วงษ์ทน1 และ ดร. ปริ ญญ์ ศุกรี เขตร2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษา การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ซึ่ งเป็ น
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่เคยใช้บริ การร้านกาแฟ ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
บริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต 3) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรม
การบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรั งสิ ตและ 4) เพื่อศึ กษาปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคกาแฟของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย กําลังศึ กษาชั้นปี ที่ 2 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-15,000 บาท มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน บริ โภคกาแฟ ร้าน
AMAZON บริ โภคกาแฟเย็น อเมริ กาโน รับประทานกาแฟอย่างเดียว เลือกใช้บริ การด้วยเหตุผล
ชอบรสชาติและกลิ่นของกาแฟ ดื่มกาแฟ 1ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลากลางวัน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 6180 บาท และดื่มในร้าน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวน
สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคกาแฟของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า การตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคกาแฟของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ ง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษา บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกาแฟ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่จดจําง่ายมีผลต่อการซื้ อกาแฟ ผูบ้ ริ โภค
สามารถยอมรั บ ราคากาแฟที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ กาแฟมี ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด ร้านกาแฟ พฤติกรรมการบริ โภค

Abstract

This paper study decision of coffee drinking of undergraduate students at Rangsit
University by collecting data from samples was 400 people. This is the undergraduate student doctor
used coffee shop. The purpose 1) to examine the demographic factor affecting their decision to
choose coffee intake of students 2) to study the marketing mix factors affecting consumer coffee of
undergraduate students at Rangsit University 3) to study the factors of coffee consumption behavior
of undergraduate students at Rangsit University 4) to study the factors affecting the decision of
brand image, coffee intake of the students Rangsit University.
The study found that the majority of respondents were male students. The average income
per month at 5,000-15 000 baht, the family members 3-4 people consume coffee shop amazon drink
iced coffee Americano, drink coffee alone and like the taste and smell of coffee drinking coffee 1
times / week in the daytime and cost per time 61-80 baht and drink at the shop.
The hypothesis study of demography, including sex, income per month, and the number of members
of the family. Decision making coffee intake of undergraduate students. There was no significant
difference in the total 0.05. Marketing mix factors, including the price, place and promotion.
Promotion increase coffee intake of undergraduate students at Rangsit University, significant 0.05.
Factors of the brand image and decision of coffee intake of undergraduate students at
Rangsit University. The result of this research indicated that the image of the brand, the quality of
the coffee. Brand image to recognize simple, affecting to buy a cup of coffee. Consumers can accept
the price higher when coffee brand image is highly valuable.
Keywords: Marketing Mix,Coffee shop,Consumer behavior.
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การค้นพบกาแฟ และการนําผลิตผลออกสู่ โลกภายนอก มีตาํ นานเล่าขานกันมาไม่แพ้นิทาน
พื้นบ้านที่เล่าสื บทอดกันมาว่าในต้นศตวรรษที่ 6 มีผูเ้ ลี้ยงแพะของชาวอาราเบียคนหนึ่ งชื่ อ คาลดี
(Kaldi) นําแพะออกไปเลี้ยงตามปกติ แพะได้กินผลไม้สีแดงชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วเกิดความคึกคะนอง
ผิดปกติ จึงได้นาํ เรื่ องไปเล่าให้ชาวมุสลิมท่านหนึ่งฟั งซึ่งเป็ นพระรู ปหนึ่ ง จึงได้นาํ ผลของต้นไม้น้ นั
มากะเทาะเปลือกเอาเมล็ดไปคัว่ แล้วต้มในนํ้าร้อนดื่มเห็นว่ามีความกระปรี้ กระเปร่ า ตาสว่างไม่ง่วง
ขณะสวดมนต์ จึงนําไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อไป ชาวอาราเบียจึงได้เริ่ มรู ้จกั ต้นกาแฟและเป็ นที่รู้จกั มาก
ขึ้น จึงทําให้กาแฟแพร่ หลายเพิ่มขึ้นจากประเทศอาราเบีย เข้าสู่ ประเทศอิตาลี เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ฝรั่งเศสการปลูกและผลิตกาแฟอาราบิกา้ บนที่สูง (Highland Arabica Coffee Production) ศูนย์วิจยั
และพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากอดี ตถึงปั จจุ บนั เปลี่ยนไปมาก มีการนํากาแฟมาสร้ างประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง
กาแฟสร้างทั้งเงินมหาศาลและงานให้กบั มนุษย์ สร้างความพึงพอใจ สร้างสังคมสัมพันธภาพอันดี
ให้กบั มนุษย์ชาติ จะเห็นว่าไม่มีแม้แต่วนั เดียวเลยที่มนุษย์ไม่บริ โภคกาแฟ ซึ่ งไม่ทางตรงคือการดื่ม
กาแฟทัว่ ๆไป หรื อไม่ ก็ทางอ้อมซึ่ ง มี ก าแฟเป็ นส่ ว นผสมอยู่ดัง นั้นจะเห็ นว่าเราสัมผัสกาแฟอยู่
ตลอดเวลาของการดํารงชีวิตไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถึงแม้บางท่านจะไม่ชอบกาแฟแต่สักวันก็ตอ้ งได้
บริ โภคกาแฟโดยไม่รู้ตวั เหตุเพราะกาแฟเข้าไปเป็ นส่ วนผสมอยูใ่ นหลากหลายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
จะเห็นว่ากาแฟให้ประโยชน์อย่างมหาศาลกับมนุษย์นอกจากจะมีประโยชน์และรสชาติที่มี
อยู่ในตัว ยังสร้ างงาน สร้ างเงิ นและอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างดังนั้น กาแฟ จึ งถูกยกให้เป็ นพืช
เศรษฐกิจอันดับต้นๆ ที่สร้างรายได้ให้กบั โลกมนุ ษย์แบบไม่มีที่สิ้นสุ ดและไม่มีวนั หมด และนับวัน
จะสําคัญมากขึ้นเรื่ อยๆตามสมัยนิ ยมของคนรุ่ นใหม่ ที่มีการนํากาแฟไปประยุกต์เป็ นรู ปแบบต่างๆ
ออกไป เพื่อพัฒนาการให้สอดคล้อ งกับยุค สมัย ใหม่ ความนิ ย มในกาแฟนับวัน มี แ ต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
เรื่ อยๆ จากอดีตสู่ ปัจจุบนั และในอนาคตต่อไปอีกชัว่ นิ รันดร ตลาดและแนวโน้มธุ รกิ จกาแฟของ
ประเทศไทยตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟมีแนวโน้มเติบโตดี อย่างต่อเนื่ องในช่ วง 4-5 ปี ที่ผ่านมาเติบโต
เฉลี่ยร้ อยละ 7.3 ต่อปี โดยผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองตอบความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนารสชาติ หรื อเพิ่มสารอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ควบคู่กบั การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด โดยปี 2557 มีมูลค่าตลาดมากถึง 33,768 ล้าน
บาท แบ่งเป็ นกาแฟคัว่ บด 2,911 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 8.6 อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
7.08 ต่อปี กาแฟสําเร็ จรู ป 30,857 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 92.4 อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
7.35 ต่อปี จึงมีผปู ้ ระกอบการหลายรายเข้ามาลงทุนในธุ รกิจกาแฟ พร้อมกับทุ่มงบประมาณเพื่อช่วง
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ชิงส่ วนแบ่งตลาด ทั้งนี้ เนื่ องจากพฤติกรรมในการบริ โภคของชาวไทยที่ได้หันมาบริ โภค เครื่ องดื่ม
กาแฟเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ จึงทํา ให้ประเทศไทยได้รับความ
สนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติหลายรายในการเข้ามาประกอบธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั้ง
บริ ษทั ผูผ้ ลิตภายในประเทศไทยเองที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับกาแฟธุรกิจร้านอาหาร การบริ โภคกาแฟ
ของคนไทยในขณะนี้ ยงั ถือว่ามีปริ มาณน้อยโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 0.9 กก./คน/ปี เท่านั้น เมื่อเทียบ
กับชาวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กาที่ดื่มกาแฟเฉลี่ยประมาณ 2.0 และ 4.5 กก./คน/ปี
ตามลําดับ ดังนั้นโอกาสในการขยายตัวเติบโตของธุ รกิจกาแฟในประเทศไทยยังมีได้อีก (ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์ MGR ONLINE 26 กุมภาพันธ์ 2559)
ปั จจุบนั ร้านกาแฟได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ วจนทําให้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมาย
ทั้งในรู ปแบบของร้านขนาดเล็ก ใหญ่ต่างกันตามจํานวนของเงินทุนอาจด้วยการบริ โภคกาแฟของ
คนไทยมีเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของนักศึกษา คนทํางานและนักท่องเที่ยวจึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้
ร้านกาแฟเพิ่มขึ้น ร้านกาแฟต่างก็สร้างจุดแข็งจุดเด่นของตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าพอใจกับ
ร้านกาแฟของตน การบริ การและบรรยากาศของร้านก็เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะดึงดูดและจูงใจลูกค้าให้
เข้ามาใช้บริ การ
เนื่ องจากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟที่แตกต่างกันออกไปทั้งใน
รู ปแบบของการตัดสิ นใจ ดังนั้นควรจะมีการศึกษาอย่างจริ งจังว่าพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของ
นักศึ กษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ผูบ้ ริ โภคใช้เกณฑ์หรื อเหตุ ผลอะไรในการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านกาแฟและเลือกดื่มกาแฟ ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟหรื อนักลงทุนรายย่อยจําเป็ นต้อง
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคก่ อนการลงทุ น ว่าผูบ้ ริ โภคของเรามี พฤติ ก รรมอย่างไรจึ ง จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุดและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่จะเข้ามาลงทุนในธุ รกิจ
ร้านกาแฟในอนาคตต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
4. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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1.3 สมมุติฐาน
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.4 ขอบเขตการวิจยั
1.4.1 ขอบเขตด้ านประชากร (นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต)
การศึ กษาครั้ งนี้ จะมุ่งศึ กษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคกาแฟโดยจะกําหนดกลุ่มประชากรที่จะ
ศึกษาโดยเน้นกลุ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน 18,918 คน โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
1.4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ทําการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
ทําการศึ กษาปั จจัยด้ านพฤติกรรมการบริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ซื้ อกาแฟที่ร้านกาแฟใดบ่อยที่สุด
กาแฟชนิ ดใดที่นิยมบริ โภคมากที่สุด กาแฟรสชาติใดที่นิยมบริ โภคมากที่สุด ลักษณะการบริ โภค
กาแฟเป็ นอย่างไร เหตุผลที่ท่านเลือกบริ โภคกาแฟ บริ โภคกาแฟบ่อยเพียงใด นิ ยมดื่ มกาแฟใน
ช่วงเวลาใด เสี ยค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณเท่าใด และโดยปกติแล้วท่านนิยมดื่มกาแฟที่ไหน
ทําการศึกษาปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า ซึ่งประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสามารถบ่งบอก
ถึงรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคกาแฟ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกาแฟ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่จดจําง่ายมีผลต่อการซื้ อกาแฟ ความคุน้ เคยของตราสิ นค้ามีผลต่อการซื้ อ
กาแฟ คุณประโยชน์ของสิ นค้าสามารถถ่ายทอดจากได้จากภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคสามารถ
ยอมรับราคากาแฟที่สูงขึ้นเมื่อกาแฟมีภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีคุณค่าสู ง การพัฒนาภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้าก่อให้เกิดการรับรู ้ที่ดีข้ ึนต่อคุณค่าของสิ นค้าซึ่ งมีผลต่อการซื้ อกาแฟ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มี
ลักษณะเด่นกว่าคู่แข่งมีผลต่อการซื้อกาแฟ
ตัวแปรตาม
ทําการศึกษาการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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1.4.3 ขอบเขตด้ านเวลา
ทําการศึกษาวิจยั ใช้ระยะเวลาระหว่าง เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560
1.5 ประโยชน์ ของการทําวิจัย
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกบริ โภคกาแฟและทําให้มีความพร้อมในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2. เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแผนการตลาดในอนาคต การส่ งเสริ มการขายของธุ รกิจกาแฟ
และการหารู ปแบบการบริ การให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
3. เพื่อนําไปใช้เป็ นฐานข้อมูลเบื้องต้นสําหรับผูท้ ี่สนใจประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
1.6 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ ( Independent variable)
ตัวแปรตาม ( Dependent variable )
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์

เพศ
ระดับชั้นปี
รายได้
จํานวนสมาชิกในครอบครัว

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกบริโภคกาแฟของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตรา
สิ นค้ า
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2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ( 2545 ) ได้สรุ ปกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริ การไว้วา่ ธุรกิจที่
ให้บริ การจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริ การหรื อ 4P’s เช่ นเดี ยวกับสิ นค้า ซึ่ งประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์/สิ นค้า ราคา สถานที่ ทําเลที่ต้ งั การส่ งเสริ มการตลาด และนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัย
เครื่ องมืออื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลหรื อพนักงาน ที่ตอ้ งอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่ง พนักงานต้องมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่ดี สามารถตอบสนองลูกค้า มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไข
ปั ญหา และสามารถสร้างค่านิ ยมให้กบั บริ ษทั ต้องมีการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
โดยพยามสร้ างคุ ณภาพโดยรวม เพื่อสร้ างคุ ณค่าให้กับลูกค้า ไม่ ว่าเป็ นด้านความสะอาด ความ
รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ มีกระบวนการ เพื่อส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้
รวดเร็ วและประทับใจลูกค้า
2.2 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Belch and Belch (1993) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการ
กําจัดผลิตภัณฑ์และบริ การหลังการใช้ เพื่อสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับ
ความพอใจ
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2536,พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นปฏิกิริยาของ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การได้รั บ และการใช้สิ น ค้า และบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ง
กระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสิ นใจซึ่งเกิดก่อน และเป็ นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านี้
2.3 ทฤษฎีประชากรศาสตร์
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2541) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง อายุ เพศ วงจรชี วิ ต ของ
ครอบครัว การศึกษา รายได้เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพัน
กับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคคลชี้ ให้เห็ นถึงการ
เกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสําคัญลง ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่สาํ คัญมี
ดังนี้
1. อายุ นักการตลาดต้องคํานึ งถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่ อง
ของอายุดว้ ย
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2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทาํ งานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ นักการตลาด
ต้องคํานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ือรายใหญ่ ซึ่งที่แล้วมาผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ นอกจากนั้นบทบาท
ของสตรี และบุรุษบางส่ วนที่ซ้ าํ กัน
3. วงจรชี วิตครอบครั ว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชี วิตของครอบครั วเป็ นตัวกําหนดที่
สําคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิ พลต่อรายได้เป็ นอย่างมาก การรู ้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับ
การศึกษาและรายได้เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมี
2.4 ความหมายเกีย่ วกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
Kotler (2000) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง สิ่ งประกอบความเชื่ อ ความคิด และ
ความประทับใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งความคิด และการกระทําของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารจะมี ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่ า งสู ง กับ ภาพลัก ษณ์ ข องสิ น ค้า หรื อบริ ก ารนั้ นๆ
นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ยงั เป็ นวิถีการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ ยวกับบริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสามารถ
เกิ ด ขึ้ น ด้ว ยปั จ จัย หลายประการที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของธุ ร กิ จ เพราะฉะนั้น สามารถแบ่ ง
ภาพลักษณ์ออกมาเป็ น 3 ประเภทได้แก่
1. ภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ (Productor Service Image) ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั หนึ่ ง แต่ได้รวมถึงธุ รกิ จหรื อบริ ษทั นั้น
เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ประเภทนี้ จึงเป็ นภาพลักษณ์ที่อยูภ่ ายใต้การรับผิดชอบของบริ ษทั ใดบริ ษทั
หนึ่ง
2. ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า (Brand Image) เป็ นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคที่มีเกี่ ยวกับ
แบรนด์ห รื อ เครื่ อ งหมายทางการค้า (Trademark) ส่ ว นมากโดยใช้วิ ธี ก ารทางโฆษณา และการ
ส่ ง เสริ มการขาย เพื่ อ ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพของตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ถึ ง คุ ณ
ลักษณะเฉพาะหรื อจุดขาย แต่ละผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กบั การวาง
ตําแหน่ง (Positioning) และกําหนดความแตกต่าง (Differention) จากตราสิ นค้าอื่น
3. ภาพลักษณ์ องค์ กร (Institutional Image) เป็ นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับ
องค์ก ร ซึ่ งจะเน้น ถึ ง ภาพขององค์ก รหนึ่ ง ๆ แต่ ไ ม่ ไ ด้บอกถึ งผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อบริ ก าร ภาพลัก ษณ์
ประเภทนี้จึงชี้ให้เห็นถึงการบริ หารและการดาเนินงานขององค์กร
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มยุรา ปรารถนาเปลี่ ยน (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ตลาดกาแฟพร้ อมดื่ มในประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 33-47 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน 15,001-25,000 บาท มีสาเหตุที่ชอบดื่มคือรสชาติอร่ อยและหาซื้ อได้ง่าย นิ ยมดื่มช่วงเช้า ส่ วน
ปั จ จัย ทางการตลาดที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อกาแฟกระป๋ องพร้ อมดื่ มของกลุ่ มอย่าง ด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ร้านสะดวกซื้ อ ด้านผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับยีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมสู ง ด้านราคา ราคา
ที่เหมาะสมกับรสชาติ คุณภาพและปริ มาณ มีอิทธิ พลมากที่สุด สําหรับด้านการส่ งเสริ มการขายที่
สําคัญเช่ น การลดราคา หรื อมี การแจกของแถม ตามช่ วงเวลาต่ างๆเป็ นปั จจัยที่ กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญค่อนข้างน้อย
จุ ฑาทิ พย์ พงศ์ เ ลขา(2555) พฤติ กรรมการบริ โภคกาแฟสดของนั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสด ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่า
ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสําคัญกับรสชาติของกาแฟ นอกจากนี้ ยงั คํานึ งถึงคุณภาพวัตถุดิบ และ ความ
หลากหลายของชนิ ดกาแฟ ปั จจัยด้านราคาพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสม กับ
คุณภาพ และอรรถประโยชน์สิ่งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมากกว่าสิ นค้าราคาถูก ปั จจัยด้านสถานที่ให้บริ การ
พบว่าผูบ้ ริ โภคทุกๆ กลุ่มให้ความสําคัญกับบรรยากาศของร้านกาแฟ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย
พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปั จจัยด้านบุคลากรพบว่าผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญความสุ ภาพเรี ยบร้อยของพนักงานมากกว่าการบริ การที่รวดเร็ วพฤติกรรมการบริ โภค
วัตถุประสงค์ในการบริ โภคพบว่าส่ วนใหญ่ดื่มกาแฟเพื่อลดอาการง่วงนอน คิดเป็ น ร้อยละ 39.15
รองลงมา ได้แก่ ใช้ร้านกาแฟเป็ นที่นดั พบและผ่อนคลายความเครี ยด คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ปริ มาณ
ในการบริ โภคกาแฟต่ อวัน พบว่าส่ ว นใหญ่ ดื่ มกาแฟเพีย งหนึ่ งแก้ว ต่ อวัน คิ ด เป็ นร้ อยละ 80.30
ความถี่ในการใช้บริ การร้านกาแฟสดพบว่าส่ วนใหญ่ใช้บริ การ 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
64.67 งบประมาณในการบริ โภคกาแฟแต่ละครั้งพบว่าส่ วนใหญ่ใช้เงินประมาณ 41 - 60 บาท/ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 30.66
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จํานวน 18,918 คน (ที่มา : สํานักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิ ต)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรั งสิ ต จํานวน 18,918
คน โดยแบ่งเก็บแบบสอบถามภายในมหาวิทยาลัยรังสิ ตทั้งหมดด้วยการเก็บตัวอย่างจํานวน 400 คน
ด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคํานวณใช้สูตรของ Yamane
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(1967) ได้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 391 คน โดยมี ความผิดพลาดไม่เกิ นร้ อยละ 5 ที่ ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัว อย่า งทั้ง หมด 400 ตัว อย่าง ซึ่ งถื อได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ เ งื่ อนไขกําหนด คื อไม่ น้อยกว่า 391
ตัวอย่าง
3.2 เทคนิคการสุ่ มตัวอย่ าง
การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ นโดยการสุ่ มแบบบังเอิญจากนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยแต่
ละชุดจะประกอบด้วย 6 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภค
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 4 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ส่ วนที่ 5 ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามให้เขียนข้อเสนอแนะ
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ได้จ ากการใช้แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากร
จํานวน 18,918 คนโดยเลือกเก็บแบบสุ่ มบังเอิญจํานวน 400 ตัวอย่าง และดําเนินการโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ตแล้วนําแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อทําการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป โดยมี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติเชิ งพรรณนาสําหรั บ
การอธิบายผลการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ตัวแปรด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี รายได้ต่อเดือน และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่เป็ นข้อมูลที่ใช้วดั มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่ องจากไม่สามารถวัด
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เป็ นมูลค่าได้ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น
ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
1.2 ตัวแปรด้านพฤติ กรรมการบริ โภคของผูก้ รอกแบบสอบถาม ได้แก่ ซื้ อกาแฟที่ร้าน
กาแฟใดบ่อยที่สุด กาแฟชนิ ดใดที่ท่านนิ ยมบริ โภคมากที่สุด กาแฟรสชาติใดที่ท่านนิ ยมบริ โภค
มากที่สุด ลักษณะการบริ โภคกาแฟของท่านเป็ นอย่างไร เหตุผลที่ท่านเลือกบริ โภคกาแฟ ท่าน
บริ โภคกาแฟบ่อยเพียงใด ท่านนิ ยมดื่มกาแฟในช่วงเวลาใด ค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณเท่าใด และ
นิยมดื่มกาแฟที่ไหน ที่เป็ นข้อมูลที่ใช้วดั มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็ นมูลค่า
ได้ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น
สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
1.3 ตัวแปรด้านปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริ การ ราคา สถานที่/
ช่ องทางการจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้
กําหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความ
คิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.4 ตัวแปรด้านปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสามารถบ่งบอกถึง
รสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคกาแฟได้ ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งแสดงให้เห็ นถึงคุณภาพของ
กาแฟภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่จดจําง่ายมีผลต่อการซื้ อกาแฟ ความคุน้ เคยของตราสิ นค้าในตลาดมีผล
ต่อการซื้ อกาแฟของท่าน ท่านคิดว่าคุณประโยชน์ของสิ นค้าสามารถถ่ายทอดจากได้จากภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับราคากาแฟที่สูงขึ้นเมื่อกาแฟมีภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีคุณค่าสู ง
การพัฒนาภาพลักษณ์ตราสิ นค้าก่อให้เกิดการรับรู ้ที่ดีข้ ึนต่อคุณค่าของสิ นค้าซึ่งมีผลต่อการซื้อกาแฟ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะเด่นกว่าคู่แข่งมีผลต่อการซื้ อกาแฟ เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตร
ภาค เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบค่าเฉลี่ยคะแนน
ของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างใน
เรื่ องต่อไปนี้
2.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
ระดับชั้นปี รายได้ต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่เป็ นตัวแปรอิสระที่ใช้มาตรวัดนาม
บัญญัติ กับการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค ซึ่งเป็ นตัวแปรตามที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค
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2.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริ การ
ราคา สถานที่/ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
ที่เป็ นตัวแปรอิสระที่ใช้มาตรวัดเรี ยงระดับ กับตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกบริ โภค ซึ่งใช้มาตร
วัดอันตรภาค
2.4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ ภาพลักษณ์ของตรา
สิ นค้าที่แข็งแกร่ งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกาแฟภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่จดจําง่ายมีผลต่อการซื้ อ
กาแฟ ความคุน้ เคยของตราสิ นค้าในตลาดมีผลต่อการซื้ อกาแฟของท่าน ท่านคิดว่าคุณประโยชน์
ของสิ นค้าสามารถถ่ายทอดจากได้จากภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับราคากาแฟที่
สู งขึ้นเมื่อกาแฟมีภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีคุณค่าสู ง การพัฒนาภาพลักษณ์ตราสิ นค้าก่อให้เกิดการ
รั บรู ้ ที่ดีข้ ึนต่อคุ ณค่าของสิ นค้าซึ่ งมีผลต่อการซื้ อกาแฟภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะเด่ นกว่า
คู่แข่งมีผลต่อการซื้อกาแฟ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ ที่เป็ นตัวแปรอิสระที่ใช้มาตร
วัด เรี ยงระดับ กับตัว แปรตาม คื อ การตัด สิ นใจเลื อกบริ โภค ซึ่ งใช้มาตรวัด อันตรภาค และเพื่อ
ทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม
3.6 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ( Descriptive Statistics ) คือการอธิ บายลักษณะทัว่ ๆ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดย
การนําเสนอเป็ นตาราง ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ในการทดสอบสมมติฐาน t-Test ใช้ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน และใช้สถิติ F-Test,One-way ANOVA
การเที ยบรายคู่แบบ LSD การวิเคราะห์มากกว่า 3 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปที่เป็ นอิสระจากกัน ในการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน และทํา การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรบางตัว ที่ สํา คัญ โดยใช้ส ถิ ติ
Multiple Regression Analysisโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย จํานวน 215 คน (ร้อยละ 53.75) กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 2 จํานวน 203
คน (ร้อยละ 50.75) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-15,000 บาท จํานวน 198 คน (ร้อยละ 49.50) มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จํานวน 179 คน (ร้อยละ 44.75)
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบปัจจัยด้ านพฤติกรรม
ส่ วนใหญ่เลือกบริ โภคกาแฟ ร้าน AMAZON จํานวน 153 คน (ร้อยละ 38.25) บริ โภค
กาแฟเย็น จํานวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) รสชาติกาแฟอเมริ กาโน จํานวน 89 คน (ร้อยละ 22.25)
รับประทานกาแฟอย่างเดียว จํานวน 199 คน (ร้อยละ 49.75) เลือกใช้บริ การด้วยเหตุผลชอบรสชาติ
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และกลิ่นของกาแฟ จํานวน 162 คน (ร้อยละ 40.50) ดื่มกาแฟ 1ครั้ง/สัปดาห์ จํานวน 135 คน (ร้อย
ละ 33.75) ในช่ วงเวลากลางวัน จํานวน 152 คน (ร้ อยละ 38.00) มี ค่าใช้จ่ายต่อครั้ ง 61-80 บาท
จํานวน 131 คน (ร้อยละ 32.75) และดื่มในร้าน จํานวน 220 คน (ร้อยละ 55.00)
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1.ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือเมล็ดกาแฟที่นาํ มาใช้ในการชงมีคุณภาพดี
( x� = 4.28 )
2.ด้านราคา ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับ ราคาเหมาะสมกับแบรนด์ ( x� = 4.29 )
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับ บรรยากาศภายในร้านชวนให้ดื่ม
กาแฟ ( x� = 4.20 )
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่ อต่างๆ ( x� = 4.07 )
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า
ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสามารถบ่งบอก
ถึงรสนิยมของผูบ้ ริ โภคกาแฟได้ ( x� = 4.12 )
ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบปัจจัยด้ านการตัดสิ นใจเลือกบริโภค
ด้านการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมาก ด้านการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคกาแฟ
โดยพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย คื อ ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจในการบริ ก ารและอยากแนะนํา ให้บุ ค คลอื่ น
( x� = 4.16 )
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ส่ วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิติทใี่ ช้ ในการ
ทดสอบ
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
T-Test
ระดับชั้นปี
F-Test
รายได้
F-Test
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
F-Test
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ
MRA
ด้านราคา
MRA
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
MRA
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
MRA
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
MRA

ค่ านัยสํ าคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

.000*
.739
.000
.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

.155
.000
.000
.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

.000

ยอมรับ

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้ จํานวน
สมาชิ กในครอบครัว ยอมรับสมมติฐาน ส่ วนระดับชั้นปี ปฏิเสธสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดได้แก่ดา้ นราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ยอมรับสมมติฐาน
ส่ ว นด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ ก ารปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน และปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ยอมรั บ
สมมติฐาน
5. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากการศึ ก ษา เรื่ องการตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โภคกาแฟของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ผูว้ ิจยั มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.การวิจยั ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ เมล็ดกาแฟที่นาํ มาใช้ในการชงควรมีการคัดสรรและใส่ ใจในรายละเอียดให้
มากเพื่อให้ได้สินค้าที่สดใหม่อยู่เสมอทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคมีความละเอียดอ่อนในเรื่ องของคุณภาพ และ
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ความสะอาดของอุปกรณ์ในการชงควรดูแล รักษา ทําความสะอาดอยูต่ ลอดเพื่อไม่ให้รสชาติกาแฟ
แต่ละชนิดเปลี่ยน
ด้านราคาผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมาก ดังนั้นร้านกาแฟควรให้ความสําคัญต่อการกําหนด
ราคากาแฟแต่ละชนิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ และควร
มีการติดประกาศแจ้งราคาสิ นค้าในเมนู อย่างชัดเจนให้ผูบ้ ริ โภคได้รับทราบก่อนตัดสิ นใจซื้ อ การ
กําหนดราคาควรมีความหลากหลายตามขนาดของกาแฟแต่ละแก้ว แต่ในการปรับราคากาแฟควร
พิจารณา ราคาของคู่แข่งขันในตลาดด้วย
ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย บรรยากาศภายในร้ า นชวนให้ดื่ ม กาแฟ สภาพแวดล้อ ม
ทัศนี ยภาพ การตกแต่งภายในร้ านมีความเป็ นเอกลักษณ์และผ่อนคลายปรั บเปลี่ ยนไปตามความ
เหมาะสมและเทศกาล สถานที่ต้ งั ร้านสะดวกแก่การไปใช้บริ การ มีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย
ความสะอาดภายในร้าน ภายในร้านมีการรักษาและใส่ ใจในเรื่ องของความสะอาดทําให้ผบู ้ ริ โภคมี
ความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในการใช้บริ การ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด มี การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆทําให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้
ข่าวสารใหม่ๆที่ทางร้านมีการอัพเดทข้อมูลอาจยังเข้าไม่ถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคทําให้การสื่ อสารไม่เข้าถึง
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆหลายๆช่ องทางหลายๆวิธีเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น
2.ร้ า นกาแฟที่ ต ้อ งการให้ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด การตัด สิ น ใจมาซื้ อ กาแฟควรจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าด้านความเชื่อมโยง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่พบว่า มีความมัน่ ใจว่ากาแฟแฟรน
ไชส์ ต่างประเทศเป็ นกาแฟที่ มีรสชาติอร่ อยกว่ากาแฟยี่ห้ออื่ น ดังนั้นทางร้ านกาแฟจึ งควรรั กษา
รสชาติ ของกาแฟตัวเองให้อยู่ตลอดไป และพัฒนารสชาติใหม่ๆที่ถูกปากของผูบ้ ริ โภคขึ้นมาจน
ผูบ้ ริ โภคติดกับรสชาติกาแฟ และไม่หนีไปกาแฟยีห่ อ้ อื่น ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งแสดง
ให้เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของกาแฟ ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ต ราสิ น ค้า ของร้ า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งนั้น ทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้ารับรู ้ได้ถึงคุณภาพของกาแฟเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าที่จดจําง่ายมีผลต่อการบริ โภคกาแฟ เมื่อจินตภาพหรื อภาพลักษณ์ของแบรน์ที่จดจําง่าย
และมีความคุน้ เคยนั้นทําให้มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การและบริ โภคกาแฟ และผูบ้ ริ โภค
สามารถยอมรับราคากาแฟที่สูงขึ้นเมื่อกาแฟมีภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีคุณค่าสู ง ราคากาแฟที่สูงขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีคุณค่าสู งผูบ้ ริ โภคยอมจ่ ายในสิ่ งที่ทาํ ให้รู้สึกว่าเป็ น
ความภูมิใจส่ วนตัว ดังนั้นในเรื่ องของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าควรรักษาภาพลักษณ์ของตนให้คงอยู่ ให้
มีคุณค่า และภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ และกลับมาใช้บริ การซํ้า
ในครั้งหน้า
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5.1 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.สําหรั บงานวิจยั ในอนาคตนั้น แนะนําให้ผูว้ ิจยั ท่านต่อไปทําการศึกษาหรื อเพิ่มตัวแปร
อิสระอื่นที่อาจมีความเกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ทาํ การศึกษาอยู่น้ ี ตามแนวโน้มการพัฒนาธุ รกิ จของ
ตลาดในขณะนั้น เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเชิงรุ กของคู่แข่งและค่านิ ยมของ
ผูบ้ ริ โภคในขณะนั้น
2. แนะนําให้ทาํ การศึกษากับกลุ่มประชากร หรื อกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้รวม
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เพื่ อนํา ผลการศึ ก ษามาเปรี ย บเที ยบกับผลการศึ กษาในครั้ งนี้ ว่า ในพื้ น ที่ อื่น
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีความแตกต่าง หรื อเหมือนกันอย่างไร เพื่อนําผลการศึกษา
ทั้งหมดมารวมกัน ได้ขอ้ มู ลที่ มีความสมบู รณ์ จะได้ปรั บเปลี่ ย นกลยุทธ์ทางการตลาดให้เ ข้า ถึ ง
ผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้อง
3.ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มี
ความสดใหม่ ปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพรสชาติให้มีความโดดเด่น ในด้านราคานั้นควรนําเสนอราคา
ของเครื่ องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เหมาะสมกับปริ มาณตามภาชนะที่บรรจุ และมีราคาที่เหมาะสม
กับกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่ ที่ใช้บริ การร้ านกาแฟซึ่ ง เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา ในด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ ายต้องคํานึ งถึงการจัดที่นั่งให้เพียงพอ ควรเลือกทําเลที่ต้ งั ที่เข้า ถึงกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้
บริ การได้สะดวก ในด้านการส่ งเสริ มการตลาดผูป้ ระกอบการอาจจัดกิจกรรมหรื อโปรโมชัน่ ต่างๆ
ในวันพิเศษที่เหมาะแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อจูงใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยได้และทําระบบสมาชิกเพื่อสร้าง
ความจงรักภักดีของลูกค้าประจําและจูงใจลูกค้ารายใหม่ดว้ ย
4.การเก็บแบบสอบถามควรเลือกเก็บจากนักศึกษาที่พร้ อมให้ความร่ วมมือ เพราะบางครั้ ง
นักศึกษาทําการตอบแบบสอบถาม อาจจะไม่อ่านหัวข้อต่างๆ อย่างละเอียดหรื อทําการตอบแบบ
ส่ งๆ ทําให้ขอ้ มูลที่ได้มานั้นไม่เป็ นข้อมูลที่แท้จริ ง
บรรณานุกรม
ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนากาแฟบนทีส่ ู ง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Highland Arabica
Coffee Production) http://tikybakery.wixsite.com/bake/coffice
ผู้จัดการออนไลน์ MGR Online 26 กุมภาพันธ์ (2559)
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000020580
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2545) แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด 4’P
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) ทฤษฏีประชากรศาสตร์ กลยุทธ์การตลาด. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จุฑาทิพย์ พงศ์ เลขา(2555) พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสด
พัชนี สุ วรรณวิศลกิจ (2554) การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของประชากรในภาคเหนือ
การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของประชากรในภาคเหนือ
ศศิวมิ ล ไพศาลสุ ทธิเดช (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสตาร์
บัคส์ของคนไทยและคนเกาหลี
วิษณุ ศศิธรวัน และเพ็ญจิรา คันธวงศ์ (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาปัจจัยความสอดคล้อง
ของภาพลัก ษณ์ ของตนและปั จจัยความสอดคล้องของหน้าที่ ก ารใช้ง านที่ มีอิทธิ พลต่อ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาซื้อกาแฟซํ้า
มยุรา ปรารถนาเปลีย่ น (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ตลาดกาแฟพร้อมดื่มในประเทศไทย
วิมลรัตน์ เพ็งหอม (2557) ส่ วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภค
จังหวัดปทุมธานี
Belch, G.E. and Belch, M.A. (1993), p. 103) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารย์ดา้ นการตลาดอธิบายถึงภาพลักษณ์ (Image)
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุ งผิวหน้ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECT TO CUSTOMER PURCHASING BEHAVIOR OF
FACIAL SKIN CREAM IN BANGKOK
วิภาวรรณ วิชยั 1 และ ดร. พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกูล2

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี ม
บํา รุ ง ผิว หน้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ (2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ ง ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อหรื อใช้ครี มบํารุ งผิวหน้าในกรุ งเทพมหานคร โดยคํานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบจํานวนประชากร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และหาค่ า สถิ ติ ต่ า ง ๆ โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์สมมติฐาน
ทางสถิติ ทดสอบปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการทดสอบ Chi- Square จากการศึกษาพบว่า
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมโดยรวมในการ
ซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี ม
บํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, พฤติกรรม, ครี มบํารุ งผิวหน้า
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

These are the objectives of this research;
To study the personal factors affecting customer purchasing behavior of facial skin cream
in Bangkok To study the marketing mix factors affecting customer purchasing behavior of facial
skin cream in Bangkok.
The population are 400 customers who buy or use facial cream in Bangkok by using
questionnaire as a tool to collect data and analyze the statistics. Moreover, this study also uses
frequency, standard deviation, and percentage. For the analysis of statistical hypotheses, this study
uses Chi- Square analysis to examine the marketing mix factors affecting customer purchasing
behavior of facial skin cream in Bangkok.
The research find that:
1) Demographic factors include gender, age and monthly income affect to customer
purchasing behavior of facial skin cream in Bangkok and the result is statistically significant at the
0.05 level
2) Marketing mix factors include product affect to customer purchasing behavior of facial
skin cream in Bangkok and the result is statistically significant at the 0.05 level
Keywords: Behavior , Facial Skin Cream
บทนํา
ในยุคสมัยนี้ ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั หันมาใส่ ใจดูแลสุ ขภาพผิวของตนเองมากขึ้นเป็ นพิเศษ ไม่วา่
จะทั้งชายและหญิ ง เนื่ องจากคนที่ มีผิวพรรณที่ ดี ผิวหน้าขาวใสมักจะได้เ ปรี ยบ แม้ห น้าตาจะดู
ธรรมดา แต่ก็ทาํ ให้ชวนมองกว่าคนที่มีผวิ พรรณไม่เรี ยบเนี ยนไม่ผอ่ งใส ผิวสวยหน้าใสจึงกลายเป็ น
สิ่ งที่สาํ คัญมากที่สุดในยุคนี้ หนุ่มสาวจึงมักหันมาดูแลตัวเองเพื่อให้ตนเองดูผอ่ งใสขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น
การสรรหา การเลือกใช้เครื่ องสําอางบํารุ งผิว การซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าประเภทต่าง ๆ นั้นก็นบั ว่าเป็ น
ปัจจัยหลักที่ทาํ ให้ผวิ พรรณสวยใสได้น้ นั เอง (บริ ษทั คอสเมติคส์ แบรนด์ บิลดิ้ง จํากัด, 2559)
ครี มบํารุ งผิว หน้าได้ถูก คิ ด ค้น ขึ้ น มาเพื่อแก้ไ ขปั ญหาผิว หน้า ซึ่ ง เรี ย กได้ว่าแทบทุ ก คน
จะต้องเจอ เพื่อให้ผิวหน้าชุ่ มชื่ น ทําให้ใบหน้าขาวใสปราศจากสิ วฝ้า หรื อส่ งเสริ มให้เกิ ด ความ
สวยงามมากขึ้น (นันทภัทร์ สุ ภาพรรณชาติ , 2549, น.87) ครี มบํารุ งผิวหน้าจึ งเป็ นส่ วนสําคัญใน
ชีวิตประจําวันของชายหญิงทุกกลุ่มอายุ นับตั้งแต่วยั รุ่ น นักศึกษาไปจนถึงวัยทํางาน ความสวยความ
งามเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ความสวยงามนั้นมีท้ งั ความสวยงามภายในโดยการรับประทาน
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อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และความงามภายนอกโดยการใช้เครื่ องสําอางหรื อครี มบํารุ งส่ วน
ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายนอกร่ างกาย ป้องกันและดูแลทุกปั ญหา และความกังวลเรื่ องผิวพรรณ ผิวแห้งกร้าน
กระ ฝ้ า ริ้ ว รอย สิ ว ผูใ้ หญ่ รู ขุมขน สําหรั บทุ กคนแล้วความกัง วลเรื่ องผิวคงไม่ มีวนั สิ้ นสุ ด การ
ปกป้ องปั ญหาเหล่านี้ สิ่ งสําคัญคือ ต่างมีความรู ้ที่ถูกต้องและใส่ ใจดูแลอย่างดี (โยะชิคิ โนะบุโกะ,
2559, น.59) ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงแสวงหาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อนํามาบํารุ งผิวพรรณให้ขาวใส และทําให้ครี ม
บํารุ งผิวหน้าเป็ นสิ่ งที่หลายคนให้ความสนใจนั้นเอง
ในท้องตลาดปั จ จุ บนั นี้ จะพบว่าในแต่ ละปี จะมี ผลิ ต ภัณฑ์บาํ รุ ง ผิวหน้าออกมาจําหน่ าย
มากมายหลายสู ตร ให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกซื้ อตามความต้องการ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีวางจําหน่ ายกันอยู่
ทัว่ ไป ซึ่งสามารถพบเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นตามตลาดนัด ร้านสะดวกซื้ อ ตัวแทนจําหน่าย
ห้างสรรพสิ นค้า จนไปถึงช่ องทางออนไลน์ต่าง ๆ และจะพบได้ตามสื่ อโฆษณาต่าง ๆ เช่ น วิทยุ
โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และตามอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งบางยีห่ อ้ มีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริ ง เช่น ครี มทา
บํารุ งผิวหน้าเมื่อใช้แล้วจะเห็ นผลภายใน 3-7 วัน หรื อหน้าขาวใสทันทีที่ทา และพบว่าครี มบํารุ ง
ผิวหน้าแต่ละยี่ห้อมีราคาแพงมาก และสรรพคุณหรื อส่ วนประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ก็ไม่
ชัดเจนว่าใช้แล้วมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงควรพิจารณาถึงคุณประโยชน์
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดว้ ย
ตลาดอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสํา อางไทยเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต และขยายตัว อย่าง
ต่อเนื่ อง ถึงจะอยูใ่ นยุคสมัยที่มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีการฝื ดเคือ ส่ วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ความ
งามที่มากทีสุดคือ กลุ่มสกินแคร์ มีมูลค่าถึง 400,000 ล้านบาท เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุ งผิวขาว 48%
ผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุ งผิวทัว่ ไป 43% และผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุ งผิวให้คุณประโยชน์เฉพาะ 9% (SMEs, 4
กรกฎาคม 2557) ธุ รกิจเครื่ องสําอางประเภทครี มบํารุ งผิวหน้ามีแนวโน้มเข้าสู่ การแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น และมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทําให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตต้องมีการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นอย่างมากไม่ว่า
จะเป็ นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ส่วนลดพิเศษต่าง ๆ และมีการพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่จดั จําหน่าย และรายการส่ งเสริ มการขาย มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อเพิ่ม
ขนาดของตลาด และการครองส่ วนแบ่งทางการตลาดในอนาคตอีกด้วย
ปั จจุ บนั พบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อและกระบวนการ
ตอบสนองเชิ ง พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภค เช่ น ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมการตลาด ปั จ จัย ภายในตัว
ผูบ้ ริ โภคเอง ได้แก่ ความต้องการ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพของตัวผูบ้ ริ โภคเอง
และปั จจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลของวัฒนธรรม ชั้นทางสังคม และครอบครัวของผูบ้ ริ โภค สิ่ งต่าง
ๆ เหล่านี้ลว้ นมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นที่จะทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง ซึ่งผล
ของการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลส่ งเสริ มให้แก่ผูป้ ระกอบการธุ รกิจผลิตภัณฑ์
ประเภทครี มบํารุ งผิวหน้าในการพิจารณาวางแผนการตลาดและปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

พฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้า
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
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2. ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ยด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี ม
บํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันระเบียบวิธีการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการกรณี ศึกษาตัวแปรต้น ปั จจัยส่ วนบุคคล และตัวแปรตามปั จจัยคํ้า
จุนและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานกรณี ศึกษาพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส
จํากัดเป็ นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั วงการวิชาการ
2. ประโยชน์เชิ งปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางให้กบั
บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา พนักงานบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
3. ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มให้พนักงานเกิ ด
แรงจูงใจในการทํางานของบริ ษทั อื่นได้
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โภคที่ ซ้ื อหรื อใช้ ค รี มบํา รุ งผิ ว หน้ า ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั หมายถึง
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครที่
ซื้ อหรื อใช้ครี มบํารุ งผิวหน้าโดยคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบจํานวน
ประชากร การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ William G. Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง 387 คน
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 13 ชุด รวมเป็ น 400 ตัวอย่าง
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่ องมือ
ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิด จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิท้ งั จากหนังสื อ ตําราวิทยานิพนธ์
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจยั เป็ นหลัก ซึ่งใช้ในการสอบถาม
ผูท้ ี่เคยซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้า โดยทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ได้ค่าเท่ากับ
0.67 – 1.00 แล้วได้ดาํ เนิ นการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่ างขึ้นเพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อขอคําแนะนําว่าแบบสอบถามครอบคลุมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั
หรื อไม่ สํ า นวนภาษาที่ ใ ช้ มี ค วามเหมาะสมมากน้ อ ยเพี ย งใด และนํา กลับ มาแก้ไ ขก่ อ นนํา
แบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง
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3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการดําเนินการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้วางแผนเก็บข้อมูลการจากกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อครี มบํารุ ง
ผิวหน้า ซึ่งอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดย
ใช้การสุ่ มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ William G. Cochran โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ได้ม าจากการตอบแบบสอบของผูท้ ี่ เ คยซื้ อ ครี ม บํา รุ ง
ผิวหน้า ซึ่งอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครตามจํานวนแบบสอบถามที่ทาํ การสอบถาม ณ ช่วงเวลา
ที่กาํ หนด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีผู ้
ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้แล้วได้แก่ เอกสาร บทความ วารสารสิ่ งพิมพ์ ตํารางานวิจยั ต่างๆ และ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ในและต่ า งประเทศ ข้อ มู ล อ้า งอิ ง จากอิ น เตอร์ เ น็ ต และเว็ป ไซต์ต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติต่อไปนี้ในวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สาํ หรับจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ลกั ษณะ
พื้นฐานของประชากร ดังนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ พฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยนําเสนอข้อมูลเชิงปริ มาณด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
อัตราส่ วนร้อยละ (Percentage)
4.2 สถิติเชิ งอนุ มาน (Inference Statistics) ใช้สําหรั บวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติ กรรม
การซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํา รุ ง ผิ ว หน้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและทดสอบปั จ จัย
ส่ ว นผสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี มบํา รุ งผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยการทดสอบ Chi- Square
ผลการวิจัย
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน สามารถจําแนกข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้
ดังนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายจํานวน 90 คน (ร้อยละ 22.5) เป็ นเพศหญิงจํานวน 310 คน
(ร้อยละ 77.5) ส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี มากที่สุด จํานวน 130 คน (ร้อยละ 32.5) และน้อยที่สุดอายุ
น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 8 คน (ร้อยละ 2.0) เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 188 คน (ร้อยละ 47.0) และปริ ญญาตรี
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จํานวน 168 คน (ร้อยละ 42.0) มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษามากที่สุด จํานวน 141 คน (ร้อยละ 35.2)
พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 136 คน (ร้ อยละ 34.0) และและข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ
จํานวน 54 คน (ร้อยละ 13.5) มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาทมากที่สุดจํานวน 172 คน (ร้อยละ
43.0) รายได้ 15,000 – 30,000 บาท จํานวน 151 คน (ร้อยละ 37.8) รายได้ 30,001 – 45,000 บาท
จํานวน 42 คน (ร้อยละ 10.5) รายได้ 45,001 – 60,000 บาท จํานวน 28 คน (ร้อยละ 7.0) และรายได้
60,001 บาทขึ้นไป จํานวน 7 คน (ร้อยละ 1.8)
ในการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีสภาพผิวแห้งมากที่สุด จํานวน 192 คน (ร้อยละ 48.0) รองลงมา ผิว
บอบบางแพ้ง่าย จํานวน 80 คน (ร้อยละ 20.0) และผิวผสม น้อยที่สุด จํานวน 26 คน (ร้อยละ 6.5) มี
การใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ น ครี ม จํานวน 273 คน (ร้อยละ 68.2) รองลงมา โลชัน่ จํานวน 85 คน
(ร้อยละ 21.2) ลําดับต่อมาเป็ น เจล จํานวน 39 คน (ร้อยละ 9.8) และน้อยที่สุด สเปรย์ จํานวน 3 คน
(ร้อยละ 0.8) มีการซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้ามากที่สุด 2 – 3 ครั้งต่อเดือน จํานวน 232 คน (ร้อยละ
58.0) รองลงมา ซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าเดื อนละ 1 ครั้ งหรื อมากกว่า จํานวน 129 คน (ร้ อยละ
32.2) ซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า 4 – 5 เดื อนต่อครั้ ง จํานวน 36 คน (ร้ อยละ 9.0) และน้อยที่สุด 6
เดื อนต่อครั้ง จํานวน 3 คน (ร้อยละ 0.8) มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าเพื่อป้ องกันผิวแห้ง
หยาบกร้ านมากที่สุด จํานวน 125 คน (ร้ อยละ 31.2) เพื่อให้ผิวพรรณดู อ่อนเยาว์ จํานวน 118 คน
(ร้อยละ 29.5) และเพื่อลบเลือนริ้ วรอยและจุดด่างดําน้อยที่สุด จํานวน 6 คน (ร้อยละ 1.5) ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่รู้จกั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าจากสื่ อโฆษณามากที่สุด จํานวน 153 คน (ร้อยละ 38.2)
ศึกษาหาความรู ้เอง จํานวน 123 คน (ร้อยละ 30.8) เพื่อนแนะนํา จํานวน 112 คน (ร้อยละ 28.0) และ
น้อยที่สุด พ่อ แม่หรื อญาติแนะนํา จํานวน 12 คน (ร้อยละ 3.0) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
บํารุ งผิวหน้าเพราะคุณสมบัติหรื อคุณภาพมากที่สุด จํานวน 209 คน (ร้อยละ 52.2) รองลงมา ราคา
จํานวน 159 คน (ร้อยละ 39.8) และน้อยที่สุดการโฆษณา จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าในช่วงเช้ามากที่สุด จํานวน 296 คน (ร้อยละ 74.0) รองลงมา
ก่อนนอน จํานวน 93 คน (ร้อยละ 23.2) และน้อยที่สุดช่วงเย็น จํานวน 11 คน (ร้อยละ 2.8) ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้ามาจากร้านค้าสะดวกซื้อมากที่สุด จํานวน 321 คน (ร้อยละ 80.2)
รองลงมาซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต จํานวน 40 คน (ร้อยละ 10.0) และน้อยที่สุด อินเตอร์ เน็ต จํานวน 39 คน
(ร้ อยละ 9.8) ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้ความสนใจส่ ว นผสมของผลิ ตภัณ ฑ์บ าํ รุ ง ผิว หน้า เอสพี เ อฟ
(SPF)มากที่สุด จํานวน 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.8 ส่ วนผสมของไวท์เทนนิ่ ง (whitening) จํานวน
71 คน (ร้อยละ 17.8) ส่ วนผสมของวิตามิน จํานวน 59 คน (ร้อยละ 14.8) และน้อยที่สุดส่ วนผสม
ของแอคเน่ (Acne) จํานวน 7 คน (ร้อยละ 1.8) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าต่อครั้ง
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มากที่สุด 101-500 บาท จํานวน 235 คน (ร้อยละ 58.8) น้อยกว่า 100 บาท จํานวน 153 คน (ร้อยละ
38.2) และ 501-1000 บาท จํานวน 12 คน (ร้อยละ 3.0)
ในการศึ กษาปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดของพฤติ ก รรมการซื้ อครี มบํารุ ง ผิวหน้า ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ผลการ
ั ฑ์ท่ีใส่ สินค้า มีการ
วิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ด้านผลิตภัณฑ์การบรรจุภณ
ออกแบบที่ดูดี สวยงาม ทันสมัยสุ ดมากที่สุด จํานวน 156 คน (ร้อยละ 39.0) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์
จําเป็ นต้องมีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. GMP เป็ นต้น จํานวน 124 คน (ร้อยละ 31.0) และน้อย
ที่สุด คือ ความมีชื่อเสี ยงและความนิ ยมของส่ วนผสมที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 คน (ร้อยละ 0.5)
ด้า นราคา (Price) ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า ด้า นราคามี ค วาม
เหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่หอ้ อื่นมากที่สุด จํานวน 307 คน (ร้อยละ 76.8) รองลงมาราคาเหมาะสมกับ
ปริ มาณบรรจุ จํานวน 68 คน (ร้อยละ 17.0) ลําดับต่อมามีการติดราคาของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน จํานวน 17 คน (ร้อยละ 4.2) และน้อยที่สุดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จํานวน 8 คน (ร้อยละ 2.0) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี
ความเห็ น ว่ า ด้ า นการจั ด จํา หน่ า ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห าซื้ อได้ ที่ เ ครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social
network,Web board)มากที่สุด จํานวน 321 คน (ร้อยละ 80.2) รองลงมาผลิตภัณฑ์มีการจัดวางที่โดด
เด่น จํานวน 42 คน (ร้อยละ 10.5) ลําดับต่อมาผลิตภัณฑ์หาซื้ อได้ที่ร้านสะดวกซื้ อ จํานวน 21 คน
(ร้อยละ 5.2) และน้อยที่สุดผลิตภัณฑ์หาซื้ อได้ที่ตวั แทนจําหน่ าย จํานวน 16 คน (ร้อยละ 4.0) ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีการส่ งเสริ มการขาย เช่น แจกสิ นค้าทดลองใช้ ขายเป็ นชุด ราคาพิเศษ ลดราคา
ช่วงเทศกาล สมัครเป็ นสมาชิ กเพื่อรับส่ วนลดมากที่สุด จํานวน 294 คน (ร้อยละ 73.5) รองลงมามี
การประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อกิ จกรรมทางการตลาด จํานวน 61 คน (ร้ อยละ 15.2)
ลําดับถัด มามี ก ารโฆษณาผ่า นสื่ ออิ น เตอร์ เ น็ ต จํานวน 26 คน (ร้ อยละ 6.5) และน้อยที่ สุด มี การ
โฆษณาผ่านสื่ อนิตยสาร หนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ จํานวน 19 คน (ร้อยละ 4.8)
ในการศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํา รุ ง ผิว หน้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน พบว่า เพศกับพฤติ กรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า พบว่า ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า
0.05 แสดงว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และเพศกับพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า พบว่า ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรม
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การซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ ง
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้านอื่นๆไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุกบั
พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํา รุ ง ผิว หน้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นส่ ว นผสมของ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า อายุมีผล
ต่อพฤติ กรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านส่ วนผสมของ
ผลิ ตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ ส่ วนพฤติ กรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้านอื่นๆไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษาและ
อาชี พกับพฤติ กรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครทุ กด้านไม่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายได้ต่อเดื อนกับพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าพบว่า ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05
แสดงว่า รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํา รุ ง ผิว หน้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ส่ วนพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้านอื่นๆไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้าน
ราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่ าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ มีผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) กับพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า พบว่า มีค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่ าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า มี
ค่าระดับนัยสําคัญมากกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) ด้านการ
จัดจําหน่ าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี ม
บํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ ง
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
เพศ
ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
รวม
บํารุ งผิวหน้า
ชาย
หญิง
เพื่อให้ผวิ พรรณดูอ่อนเยาว์
15
103
118
12.7%
87.3%
100.0%
เพื่อให้ผวิ พรรณขาวกระจ่างใส
11
53
64
17.2%
82.8%
100.0%
เพื่อลบเลือนริ้ วรอยและจุดด่างดํา
1
5
6
16.7%
83.3%
100.0%
เพื่อป้องกันผิวแห้งหยาบกร้าน
34
91
125
27.2%
72.8%
100.0%
ดูแลรักษาผิวพรรณทัว่ ไป
29
58
87
33.3%
66.7%
100.0%
รวม
90
310
400
ร้อยละ
22.5%
77.5%
100.0%
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
Asymp. Sig = 0.00
χ2 = 15.07
จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื้อ
ครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
พบว่า ค่า χ2 = 15.07 และ ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ ง
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษ
ด้านส่ วนผสมของ
อายุ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
รวม
น้อยกว่า 11 - 20 21 – 30 31 - 40
41 ปี
ผิวหน้าที่ให้ความ
10 ปี
ปี
ปี
ปี
ขึ้นไป
สนใจเป็ นพิเศษ
เอสพีเอฟ(SPF)
7
99
107
59
49
321
2.2%
30.8% 33.3% 18.4% 15.3%
100.0%
ไวท์เทนนิ่ง
1
11
12
11
5
40
(whitening)
2.5%
27.5% 30.0% 27.5% 12.5%
100.0%
วิตามิน(Vitamin)

0
19
11
7
2
39
.0%
48.7% 28.2% 17.9%
5.1%
100.0%
แอคเน่(Acne)
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
รวม
8
129
130
77
56
400
ร้อยละ
2.0%
32.2% 32.5% 19.2% 14.0%
100.0%
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
Asymp. Sig = 0.02
χ2 = 23.17
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซื้อ
ครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่
ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ พบว่า ค่า χ2 = 23.17 และ ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า อายุมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านส่ วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรม
การซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
ผิวหน้า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้านการเลือกซื้อ
ตํ่ากว่า 15,000 – 30,001 – 45,001 – 60,001
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
รวม
15,000 30,000 45,000 60,000 บาทขึ้น
ผิวหน้า
บาท
บาท
บาท
บาท
ไป
คุณสมบัติหรื อ
99
72
21
16
1
209
คุณภาพ
47.4%
34.4%
10.0%
7.7%
.5%
100.0%
ตราหรื อยีห่ อ้
0
0
0
0
0
0
ผลิตภัณฑ์
0%
0%
0%
0%
0%
0%
การโฆษณา
9
14
5
1
3
32
28.1%
43.8%
15.6%
3.1%
9.4%
100.0%
รวม
172
151
42
28
7
400
ร้อยละ
2.0%
32.2%
32.5%
19.2%
14.0%
100.0%
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
Asymp. Sig = 0.01
χ2 = 18.44
จากตาราง 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ
พฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
บํารุ งผิวหน้าพบว่า ค่า χ2 = 18.44 และ ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์
(Product) กับพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บรรจุ ผลิตภัณฑ์
ความมี
ภัณฑ์ที่ใส่ จําเป็ นต้อง
สิ นค้ามี
ชื่อเสี ยง
ใช้
มีการ
สิ นค้า มี
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และความ
ความ
รวม
ผลิตภัณฑ์
รับรอง
การ
บํารุ งผิวหน้า
นิยมของ หลากหลา
แล้วเห็น ออกแบบ มาตรฐาน
ส่ วนผสม ยมากกว่า
ผลจริ ง
เช่น อย.
ที่ดูดี
ยีห่ อ้ อื่น
ที่อยูใ่ น
สวยงาม GMP เป็ น
ผลิตภัณฑ์
ทันสมัย
ต้น
ครี ม
2
7
75
102
87
273
.7%
2.6%
27.5%
37.4%
31.9% 100.0%
โลชัน่
0
2
25
40
18
85
.0%
2.4%
29.4%
47.1%
21.2% 100.0%
เจล
0
2
6
14
17
39
.0%
5.1%
15.4%
35.9%
43.6% 100.0%
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ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บรรจุ ผลิตภัณฑ์
ความมี
ภัณฑ์ที่ใส่ จําเป็ นต้อง
สิ นค้ามี
ชื่อเสี ยง
ใช้
มีการ
สิ นค้า มี
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และความ
ความ
รวม
ผลิตภัณฑ์
รับรอง
การ
บํารุ งผิวหน้า
นิยมของ หลากหลา
แล้วเห็น ออกแบบ มาตรฐาน
ส่ วนผสม ยมากกว่า
ผลจริ ง
เช่น อย.
ที่ดูดี
ยีห่ อ้ อื่น
ที่อยูใ่ น
สวยงาม GMP เป็ น
ผลิตภัณฑ์
ทันสมัย
ต้น
สเปรย์
0
1
0
0
2
3
.0%
33.3%
.0%
.0%
66.7% 100.0%
รวม
2
12
106
156
124
400
ร้อยละ
.5%
3.0%
26.5%
39.0%
31.0% 100.0%
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
Asymp. Sig = 0.02
χ2 = 22.80
จากตาราง 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบจํานวนและร้อยละระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) กับพฤติ กรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า พบว่า ค่า χ2 = 22.80 และ ค่าระดับ
นัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
บํารุ งผิวหน้า
อภิปรายผล
ผลการวิ จ ัย ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี มบํา รุ ง ผิ ว หน้ า ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
(Product) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ตามข้อค้นพบ โดยเรี ยงลําดับปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุและรายได้ ต่อเดือน
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เพศ รายได้ต่ อ เดื อ นมี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํา รุ ง ผิว หน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้านเหตุ ผลที่ เ ลื อกใช้ผลิ ตภัณ ฑ์บาํ รุ งผิวหน้าและอายุมีผลต่อ
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พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํา รุ ง ผิ ว หน้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้า นส่ ว นผสมของ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการวิ จ ัย พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํา รุ ง ผิ ว หน้า ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า พบว่า การซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะว่าเพศหญิงเป็ นเพศที่รักความสวยงาม
และชอบมีการดูแลตัวเองอยูต่ ลอดเวลา การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าก็ควรเลือกให้เหมาะสม
กับผิวหน้าของตัวเองซึ่งส่ วนใหญ่เลือกที่เป็ นครี มบํารุ งผิวมากที่สุด เพราะครี มบํารุ งผิวจะมีลกั ษณะ
เหนียวข้นสามารถรักษาและดูแลผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ อายุในช่วง 21-30 ปี มากที่สุด เพราะช่วงนี้
จําเป็ นดูแลผิวพรรณเป็ นพิเศษจึงต้องให้ความสําคัญด้านส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ให้
ความสนใจเป็ นพิเศษเพราะเป็ นที่เข้าสู่ วยั กลางคนต้องมีการดูแลผิวพรรณและบํารุ งผิวพรรณอย่าง
มากเป็ นพิ เ ศษ ดัง คํา กล่ า วของ (Kotler, 1997, pp. 172-173) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (personal
factor) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่ วนบุคคลทางด้านๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชีวิต
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชีวิตและแนวคิดส่ วนบุคคล อายุ และวัฏจักร
ของชี วิ ต เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ผูบ้ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ หามาบริ โ ภค ขึ้ น อยู่กับ อายุข องผูบ้ ริ โ ภค เช่ น
ลักษณะเสื้ อผ้าที่ใช้แต่งกาย เมื่อเป็ นทารกก็ใช้เสื้ อผ้าสําหรับเด็กอ่อน เมื่อเจริ ญเข้าสู่ วยั หนุ่มสาวก็ใช้
เสื้ อผ้าสําหรับวัยรุ่ นซึ่ งมีมากแบบและมากชุด เป็ นต้น นอกจากอายุแล้ววัฏจักรของชีวิตก็มีอิทธิ พล
เหนื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วย โดยความต้องการในการผลิ ตภัณฑ์และพฤติ กรรมซื้ อจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละช่ วงของ วัฏจักรชี วิตอาชี พแต่ละอาชี พจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ข้ ึนอยูก่ บั
ระดับรายได้และการออม การเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน ความสามารถในการกูย้ ืม การให้สินเชื่ อและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน รู ปแบบการดําเนินชีวิตรู ปแบบการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่
กับวัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล
แนวคิดข้างต้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ รพรรณ ยุติธรรม (2552) ได้ทาํ การศึกษา
พฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าราคาปานกลางของสตรี วยั ทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ ก ษาพบว่า (1) กลุ่ มตัว อย่า งส่ วนใหญ่ มี อายุระหว่าง 20-30 ปี อายุง านตํ่ากว่า 3 ปี มี อาชี พ
พนักงานเอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาท โดยมี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มี
สถานภาพโสด (2) กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามสํา คัญ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดเรี ย ง
ตามลําดับคือ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (3) กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อครี มบํารุ งผิวหน้า โดยสาเหตุที่ใช้ครี มบํารุ งผิวหน้าเพื่อให้ผวิ ขาวกระจ่าง
ใส ใช้ครี มบํารุ งผิวหน้าออย์ ออฟ โอเลย์ ซื้ อครี มบํารุ งขนาดกลาง มีความถี่ในการซื้ อครี มบํารุ ง
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ผิวหน้า 2 เดือนต่อครั้ง ราคาของครี มบํารุ งผิวหน้าที่ซ้ือ คือราคา 201-400 บาท แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อ
การซื้อ คือโทรทัศน์ โดยซื้อจากซุปเปอร์สโตร์ เช่น บิ๊กซี โลตัส และบุคคลที่มีอิทธพลในการซื้อ คือ
ตนเอง (4) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อายุงาน อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
และสถาภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้า และสอดคล้องกับโสมฤทัย อา
รี ย ์ (2557) ได้ทาํ การศึกษาส่ วนผสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลําพูดต่ อการซื้ อครี มเพื่อผิวขาว ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี และ 31-36 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 มีระยะเวลาการทํางาน 6ปี ขึ้นไป ใช้ครี มเพื่อผิวขาวกับใบหน้าและ
ลําตัว โดยใช้ยหี่ อ้ โอเลย์ ใช้ครี มเพื่อผิวขาวทุกวัน ความถี่ในการซื้อครี มเพื่อผิวขาวคือเดือนละครั้ง มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อครี มเพื่อผิวขาวไม่เกิ น 500 บาท นิ ยมซื้ อครี มเพื่อผิวขาวที่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
โอกาสในการซื้ อครี มเพื่อผิวขาวคือซื้ อเมื่อสิ นค้าที่ใช้อยู่หมด ทราบข้อมูลครี มเพื่อผิวขาวจากสื่ อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิ ตยสาร ป้ ายโฆษณา เมื่อผูต้ อบแบบสอบถามพอใจในการใช้ครี มจะซื้ อ
ซํ้า หากไม่พอใจจะซื้อยีห่ อ้ ใหม่ทนั ที โดยไม่รอให้หมดก่อน และนอกจากครี มเพื่อผิวขาวแล้วผูต้ อบ
แบบสอบถามยังใช้ ครี มกันแดดอีกด้วยและส่ วนประสมการตลาดทุกด้าน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ครี มเพื่อผิวขาวในระดับความสําคัญมาก และเมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในแต่ละปัจจัย
พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซื้ อครี มเพื่อผิวขาวคือ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยได้รับการรับรอง
จากสํานักงานอาหารและยา(อย.) ปั จจัยด้านราคา คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับปั จจัยด้าน
การจัดจําหน่ าย คือสามารถหาซื้ อได้ง่ายในร้ านทัว่ ไป และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ
พนักงานขายสุ ภาพ อัธยาศัยดี
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีดงั นี้ ความมีชื่อเสี ยงและความนิ ยมของ
ส่ วนผสมที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ สิ นค้ามีความหลากหลายมากกว่ายี่ห้ออื่น ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลจริ ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใส่ สินค้า มีการออกแบบที่ดูดี สวยงาม ทันสมัยและผลิตภัณฑ์จาํ เป็ นต้องมีการรับรอง
มาตรฐาน เช่ น อย. GMP เพราะผูบ้ ริ โ ภคเห็ น ว่ า ข้อ มู ล ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์สํา คัญ ที่ สุ ด เพราะด้า น
ผลิตภัณฑ์น้ นั ปั จจัยแรกที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจเป็ นอันดับแรกโดยต้องมองที่ผลิตภัณฑ์
ก่อน
ข้อค้นพบดังกล่าวดังคํากล่าวสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337
กล่าวว่า กิจการพร้อมจะทําธุ รกิจได้ กิจการนั้นจะต้องมีส่ิ งที่จะเสนอขาย อาจเป็ นสิ นค้าที่มีตวั ตน
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

250

Journal of Business Research and
Administration

บริ การ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความต้องการได้ การศึกษาเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั นักการ
ตลาดมักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรู ปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็ จ (Total Product) ซึ่ งหมายถึงตัวสิ นค้าบวก
กับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อสิ นค้านั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้อง
มีการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผูบ้ ริ โภคโดยเน้นถึง
การสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ ริ โภคและสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญในการศึกษา
เกี่ ย วกับผลิ ตภัณ ฑ์ จะต้องศึ ก ษาปั ญหาต่ าง ๆ ที่ ครอบคลุ มถึ ง การเลื อกตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ สาย
ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มหรื อลดชนิ ดของสิ นค้าในสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเรื่ องคุณภาพ
ประสิ ทธิภาพ สี ขนาด รู ปทรง การให้บริ การประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมา จําหน่ ายตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค วงจรผลิตภัณฑ์ของสิ นค้ามีระยะเวลานาน
เท่าใด ในแต่ละช่ วง เวลาของวงจรผลิตภัณฑ์น้ ัน และเมื่อต้องการที่จะสร้ างความเจริ ญก้าวหน้า
ให้แก่กิจการ ธุ รกิจจะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจและพิถีพิถนั ในการเลือกซื้อสิ นค้ามากกว่าแต่ก่อน
บทบาทของการบรรจุภณ
ั ฑ์จึงมีความสําคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์จะก่อให้เกิด
ประโยชน์หลักอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือเป็ นการป้ องกันคุณภาพของสิ นค้าและช่ วยส่ งเสริ มการ
จําหน่ าย ดังนั้นรู ปร่ างของภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อในปั จจุบนั จึงมีสีสันสะดุดตา และวัสดุที่ใช้ทาํ
หี บห่ อแปลกใหม่ กว่าเดิม บ่อยครั้งที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าโดยคํานึงถึงตัวบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ตัวสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจําหน่ าย ในตลาดจะต้องมีการกําหนดตราสิ นค้าและเครื่ องหมาย
การค้า เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็ นว่า ผลิตภัณฑ์น้ ันเป็ นของผูผ้ ลิตรายใดรายหนึ่ งอย่างชัดเจน ตรา
สิ นค้าเป็ นสิ่ งมีประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภค ทําให้ ผูบ้ ริ โภคทราบว่าสิ นค้าชนิ ดนั้นเป็ นของผูผ้ ลิตรายใด
ผูบ้ ริ โภคจะสามารถใช้ประสบการในอดี ตมาช่ วยในการตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น โดยมิตอ้ งสอบถาม
ข้อมูลอยูต่ ลอดเวลาและเกิดความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้านั้น
แนวคิ ด ข้า งต้น ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ประภาภาสวัช ร์ งามคณะ (2551) ได้
ทําการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมสมุนไพรไทย
ของสตรี ในเขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมสมุนไพรไทย มากกว่าร้อยละ 50.00 คือ ซื้ อผลิตภัณฑ์ 1
ครั้ง/เดือน ร้อยละ 80.30 และใช้ครี มทุกวัน ร้อยละ 53.79 ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิภณ
ั ฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามเห็ น อยู่ใ น ระดับ มาก คื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย ผลการเปรี ยบเทียบ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้ผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี
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จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้านช่ องทางการจําหน่ าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าที่มีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี จําแนกตาม
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ค รี ม บํา รุ งผิว หน้า
รายการต่ างๆแตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และ 0.05และยังสอดคล้องกับ
กิตติญา แสนเจริ ญ (2555) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของสตรี วยั สี่
สิ บปี ขึ้ น ไปในภาคตะวัน ออก ผลการศึ ก ษาพบว่า (1) แรงจู งใจในการซื้ อครี มบํา รุ ง ผิว หน้า ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แรงจูงใจด้านเหตุผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัญหาและความ
ต้องการแก้ปัญหาในระดับมากโดยปั ญหาที่ให้ความสําคัญมากที่สุดคือปั ญหาฝ้า กระและจุดด่างดํา
แรงจูงใจด้านอารมณ์ พบว่า ด้านต้องการให้ตนเองดูดี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด
ความต้องการความมัน่ ใจและการรักความสวยงามให้ความสําคัญในระดับมาก แรงจูงใจด้านสิ่ ง
กระตุน้ ทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างเลือก
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่สามารถแก้ปัญหา ปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับคุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ มการตลาดโดยการ
โฆษณา และหาซื้ อสิ นค้าได้ง่าย (2) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้ อผลิตภัณฑ์ลด
ฝ้า กระ จุดด่างดํา ประเภทเครื่ องสําอาง ต้องการเห็นผลภายใน 1 เดือน ตราสิ นค้าที่น่าเชื่อถือ เลือก
ยี่ห้อโอเลย์ บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรั กษาครี มไม่ให้เสื่ อมสภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดกลาง ตัดสิ นใจซื้ อด้วย
ตนเอง หาข้อมูลจากโฆษณาทางโทรทัศน์ ซื้ อเมื่อครี มที่ใช้อยู่หมด จากเคาท์เตอร์ เครื่ องสําอาง ซื้ อ
แยกชิ้นตามปั ญหาผิว เดือนละ 1 ครั้ง ราคา 501-1000 บาท ครั้งละ 2 ชิ้น (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อครี มบํารุ งผิวหน้า พบว่าแรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์
กับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อด้าน ผลิ ตภัณ ฑ์ ประเภทผลิ ตภัณฑ์ และเวลาที่ ซ้ื อ แรงจู งใจด้าน
อารมณ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อด้าน ผลิตภัณฑ์ ประเภท ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
ระยะเวลาที่ตอ้ งการเห็นผล งบประมาณ และจํานวนที่ซ้ื อ แรงจูงใจด้านสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อด้าน ผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของ
ตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ บุคคลที่มีอิทธิพล แหล่งข้อมูล เวลาที่ซ้ื อ สถานที่ซ้ื อ และงบประมาณในการ
ซื้ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากเหตุผลข้างต้น ทําให้พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุและรายได้ต่อเดื อน ส่ วน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อครี มบํารุ ง
ผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จําแนกข้อเสนอแนะออกเป็ นสองประเด็น คือ ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติการจริง
1.
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจซื้ อครี มบํารุ งผิวหน้าเป็ นกลุ่มเพศหญิงมากที่สุด ควรพัฒนา
หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่เน้นของเพศหญิงมากขึ้นเพื่อเจาะตลาดของผูบ้ ริ โภคได้ถูกต้อง
2. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยที่สําคัญ เพราะการจําหน่ ายสิ นค้าส่ วนใหญ่อนั ดับแรก
ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกที่ การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ก่อนอันดับแรก ต่อนั้นจะเป็ นคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ จึ งควร
พัฒนาที่ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดให้มากขึ้น เช่น การติดต่อสื่ อสารแบบ
บู รณาการ (Integrated Marketing Communication/IMC) เพื่อจะได้ใ ช้เ ป็ นกลยุทธ์ใ นการสื่ อ สาร
การตลาดได้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้า
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ผบู ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้า
เพื่อใช้เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าและนําสิ นค้ามาพัฒนาและปรับปรุ งต่อไป
3. ควรทําวิจยั สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผลิตภัณฑ์อย่างอื่นๆอีกที่หลากหลาย เช่ น ครี ม
บํารุ งผิวตัว เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุ งให้ดียง่ิ ขึ้นต่อไป
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ปัจจัยคํา้ จุนและปัจจัยจูงใจทีม่ ีผลต่ อการปฏิบัตงิ านของพนักงาน กรณีศึกษา
พนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
MOTIVATION AND MAINTENANCE FACTORS INFLUENCEING
EMPLOYEE PERFORMANCE: A CASE STUDY OF SIAM DFS CO., LTD.
ปฏิญญา บุญขันธ์1 และ ดร.ณกมล จันทร์ สม2

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้ต่อเดือน และสถานะ/ตําแหน่งงาน ที่มีผลต่อ
ปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด 2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้ต่อ
เดือน และสถานะ/ตําแหน่งงาน ที่มีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.
เอฟ.เอส จํากัด ซึ่ งประชากรคือ พนักงานบริ ษทั สยาม ดี .เอฟ.เอส จํากัด จํานวน 225 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ ค่ า T-Test , F-Test เพื่ อ ใช้ใ นการวิ เ คราะห์
สมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One way ANOVA ) และมีการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe จากการศึกษาพบว่า
1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อายุง าน รายได้ต่ อ เดื อ น และสถานะ/ตํา แหน่ ง งาน มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย คํ้า จุ น ในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนัก งานบริ ษ ทั สยาม ดี .เอฟ.เอส จํากัด ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลด้านเพศและสถานะ/ตําแหน่ ง งานที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี .เอฟ.เอส จํากัด
ส่ วนด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพการสมรสและด้านอายุงาน พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และ
อายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส
จํากัด
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส อายุงาน รายได้ต่อเดื อน และสถานะ/ตําแหน่ งงาน ที่มีผลต่อปั จจัยจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและสถานะ/
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.
เอส จํากัด ส่ วนด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพการสมรสและด้านอายุงานพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส และอายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.
เอฟ.เอส จํากัด
คําสํ าคัญ: ปั จจัยคํ้าจุน , ปัจจัยจูงใจ
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Abstract

The purposes of this research aimed to 1) explore demographic factors including gender,
age, educational level, marital status, work duration, monthly income, and status/position affecting
maintenance factors and employee performance of Siam DFS Co., Ltd., and 2) inspect demographic
factors including gender, age, educational level, marital status, work duration, monthly income, and
status/position affecting motivation factors and employee performance of Siam DFS Co., Ltd. The
samples consisted of 225 employees of Siam DFS Co., Ltd. The data were obtained using
questionnaires and they were analyzed using descriptive statistics such as average and standard
deviation. Moreover, inference statistics including t-test, F-test, and One way ANOVA were
conducted to analyze a statistical hypothesis. Scheffe’s pairwise comparison method was also
applied to calculate values of pairwise differences. The findings were demonstrated as follows
1)The demographic factors including gender, age, educational level, marital status, work
duration, monthly income, and status/position had an effect on the maintenance factors and the
employee performance of Siam DFS Co., Ltd. However, different gender and status/position had
no effect on the maintenance factors and the employee performance of Siam DFS Co., Ltd.
Statistically significant differences at 0.05 level among age, educational level, marital status, and
work duration were found and they affected the maintenance factors and the employee performance
of Siam DFS Co., Ltd
2)According to the demographic factors including gender, age, educational level, marital
status, work duration, monthly income, and status/position which affected the maintenance factors
and the employee performance of Siam DFS Co., Ltd., it found that different gender and
status/position had no effect on the motivation factors and the employee performance of Siam DFS
Co., Ltd. On the other hand, statistically significant differences at 0.05 level among age, educational
level, marital status, and work duration were found. Therefore, it could be concluded that different
age, educational level, marital status, and work duration affected the motivation factors and the
employee performance of Siam DFS Co., Ltd.
Keywords: maintenance factors, motivation Factors
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บทนํา

ปั จจุบนั การบริ หารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อองค์กรเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งภาครั ฐและเอกชนรวมไปถึ งสภาพแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิ จได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว ทําให้องค์กรต้องหันมาตะหนักถึงความสําคัญในเรื่ องของการบริ หารจัดการ “คน” ใน
องค์กรมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ต้องเกี่ยวข้องกับตัว
บุคคลทั้งสิ้ น ซึ่ งบุคคลนั้นเป็ นบุคคลที่มีความพร้อม มีความจริ งใจ และสามารถที่จะปฏิบตั ิงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อีกทั้งยังสามารถเป็ นบุคคลที่สร้างคุณค่าและความได้เปรี ยบในเชิงการ
แข่งขันให้กบั องค์กรซึ่งในอดีตองค์กรส่ วนใหญ่มกั ไม่คาํ นึงถึงความสําคัญของการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เนื่องจากการทํางานของฝ่ ายบุคคลที่ผา่ นมาเป็ นการทํางานที่เน้นขั้นตอน กระบวนการ ภายใต้
กฎระเบียบที่ไม่ได้สนับสนุ นกับเป้ าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันกลับเป็ นการถ่วงการพัฒนา
ขององค์กรเสี ยด้วยซํ้า แต่ในปั จจุบนั เชื่อว่า “คน” มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่ การพัฒนา
ผลผลิตและการเรี ยนรู ้จึงก่อให้เกิดแนวความคิดของการบริ หารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ คือการ
มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรมีการใช้แรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรไปสู่ เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์
เมื่อมุมมองมนุ ษย์ที่เคยมองมนุ ษย์เปลี่ยนไปจึงเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ หารต้องตระหนักว่ามนุ ษย์มี
ความต้องการมีความคาดหวังมีบุคลิกลักษณะและมีความแตกต่างกันการที่จะให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกคน
มีความกระตือรื อร้นทํางานให้องค์กรอย่างเต็มที่และบรรลุวตั ถุประสงค์ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั สภาพความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานทั้งนี้ เพราะเมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานแล้วจะปฏิบตั ิงาน
อย่า งเต็ม กํา ลัง ความสามารถด้ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น จนงานนั้น สํา เร็ จ ในทางตรงกัน ข้า ม ถ้า
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านไม่ มี ค วามพึ ง พอใจในการทํา งานประสิ ท ธิ ภ าพของงานก็จ ะอยู่ใ นระดับ ตํ่า ธงชัย
สมบูรณ์ (2549 : น. 266-267) ช่ องว่างระหว่างพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่ดีกบั
พนักงานที่สมัครใจและเต็มใจปฏิบตั ิงานให้ได้ดี ก็คือการจูงใจนัน่ เอง ฉะนั้นผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นต้อง
ใช้วิธีการจูงใจเพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถและเต็มใจที่จะดําเนิ นงาน ซึ่ งพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ว าระที่ มี ก ารโน้ม น้า วใจ การจู ง ใจที่ ดี จะสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพมากกว่า
พนักงานที่ถูกปล่อยให้ปฏิบตั ิงานโดยขาดการจูงใจ ซึ่ งจะกลายเป็ นข้อจํากัดอันนําไปสู่ การหมด
กําลังใจในการทํางานในท้ายที่สุด ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์,(2545 : น. 10)
ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร ,(2556) กล่าวว่า การสร้ างแรงจูงใจ ( Motivation Techniques ) มี
ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่สิ่งสําคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานได้เป็ นอย่างดีนน่ั ก็คือ การที่
พนักงานได้รับคําชมเชยหรื อคําสรรเสริ ญเยินยอจากหัวหน้า และควรเป็ นคําชมด้วยความจริ งใจ มี
การบอกถึงแหล่งที่มาที่ไปของการได้รับคําชมนี้ และเมื่อพนักงานได้รับคําชมจากหัวหน้าด้วยความ
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จริ งใจแล้ว มีส่วนทําให้พนักงานเกิดพลังในการทํางานมากขึ้น และคําชมที่จริ งใจนี้ จะมีค่ายิ่งกว่า
การได้ปรับขึ้นเงินเดือนประจําปี อีกด้วย เพราะคําชมที่มีจากความจริ งใจนั้นจะอยูใ่ นความรู ้สึกของ
พนักงานยืนยาวกว่าค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กรก็ถือว่า
เป็ นส่ วนหนึ่งของการจูงใจให้พนักงานเกิดความกระตือรื อร้นในการทํางานมากขึ้น โดยอาจเริ่ มจาก
การทักทายกันของบุคคลในองค์กร ยิม้ แย้มแจ่มใส ก็จะทําให้ตวั พนักงานเกิดความรู ้สึกอบอุ่น เกิด
ความสบายใจและมีความเต็มใจที่จะทํางานมากขึ้น การจูงใจนับว่าเป็ นหลักปฏิบตั ิที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง
ในทักษะการบริ หารแบ่งได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่ น ด้านการยอมรั บนับถือ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และด้านลักษณะงาน ส่ วนปั จจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ ง คือ ปั จจัยคํ้าจุน เป็ นปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่พอใจในการทํางานให้กบั พนักงาน เช่น ด้านเงินเดือน ด้าน
ความมัน่ คงในงาน ด้านสภาพการทํางาน และด้านนโยบายและการบริ หารงาน เมื่อสามารถปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิ ทธิผลแล้ว ทั้งผูบ้ ริ หารองค์กรและพนักงานก็จะยิง่ ก้าวไปสู่ สัมฤทธิ์ ผลได้มาก ซึ่ งจะ
นําพาองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ได้
จากที่กล่าวมาทําให้การศึกษาเรื่ องปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน กรณี ศึกษา พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเป็ นอย่าง
ยิ่ง นอกจากจะทําให้ทราบถึ ง แรงจู งใจที่ มีผลต่ อการปฏิ บตั ิ ง านแล้ว จะทําให้ผูบ้ ริ ห ารสามารถ
กําหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ตอบสนองให้กบั ความต้องการของพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ผลการปฏิบตั ิงานดีข้ ึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สมรส
อายุงาน รายได้ต่อเดือน และสถานะ/ตําแหน่งงาน มีผลต่อปัจจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อายุงาน รายได้ต่อเดือน และสถานะ/ตําแหน่งงาน มีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรต้ น

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพการสมรส
5. อายุงาน
6. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยคํา้ จุน
1. เงินเดือน
2. ความมัน่ คงในงาน
3. สภาพการทํางาน
4. นโยบายและการบริ หารงาน
ปัจจัยจูงใจ
1. การได้รับการยอมรับนับถือ
2. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3. ลักษณะงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานงานวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน
รายได้ต่อเดือนและสถานะ/ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
2. ปัจจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน
รายได้ต่อเดือนและสถานะ/ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ประโยชน์ในเชิ งวิชาการกรณี ศึกษาตัวแปรต้น ปั จจัยส่ วนบุคคล และตัวแปรตามปั จจัย
คํ้าจุนและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานกรณี ศึกษาพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.
เอส จํากัดเป็ นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั วงการวิชาการ
2. ประโยชน์เชิ งปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางให้กบั
บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา พนักงานบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
3. ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มให้พนักงานเกิ ด
แรงจูงใจในการทํางานของบริ ษทั อื่นได้
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด ทั้งชายและ
หญิง จํานวนทั้งสิ้ น 225 คน ( แผนกบุคคล ณ กุมภาพันธ์ 2559 ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด ทั้งชายและหญิงเนื่ องจากทราบข้อมูลของประชากรที่แน่ นอน
ผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จํานวน 225 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ค้นคว้าดําเนินการสร้างเครื่ องมือตามลําดับขั้นตอนดังนี้
2.1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
2.2) การรวบรวมเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนด
นิยามศัพท์เฉพาะให้ครอบคลุมเนื้ อหา เรื่ องปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน กรณี ศึกษา พนักงานบริ ษทั สยาม ดี .เอฟ.เอส จํากัดและสร้างแบบสอบถามนําเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา
2.3) นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อให้
คําแนะนําในการปรับปรุ งแบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
2.4) การหาค่าความเชื่ อมัน่ ( Reliability ) ผูว้ ิจยั ได้นําแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นและ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาไปทําการทดสอบ ( Try Out ) จํานวน 30 ชุด
กับกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทดสอบความเชื่ อมัน่
ในการหาความเชื่อมัน่ โดยใช้เกณฑ์สมั ประสิ ทธิ์แอลฟา ( Alpha Coefficient ) ที่มีค่าเท่ากับ 0.71 ค่า
ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือในการวิจยั มีเกณฑ์สาํ หรับพิจารณาว่าเป็ นความเชื่อมัน่ ที่ใช้ได้ในการนํา
เครื่ องมื อนั้น ๆ ไปใช้ (Burns and Grove,1997 : 327) เครื่ องมือที่มีการสร้ างและพัฒนาขึ้นควรมี
ความเชื่อมัน่ อย่างน้อย 0.70 แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจ ัย ใช้วิ ธีก ารเก็บรวบรวมข้อมู ลการศึ ก ษานี้ ใ นช่ วงเวลาเดี ยว ( Cross – Sectional
Approach ) คื อ ช่ ว งระยะเวลาเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 ถึ ง เดื อ นเมษายน 2559 โดยได้นํา
แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วให้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 225 คน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
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3.1) เตรี ยมแบบสอบถามเพื่อการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นพนักงานบริ ษทั
สยาม.ดี.เอฟ.เอส จํากัด
3.2) ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่แจก
แบบสอบถาม จํานวน 225 ชุด ด้วยตนเองเพื่อนํามาตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามก่อน
นํามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3.3) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั จากแหล่งข้อมูลต่ าง ๆ ที่ มี
ผูจ้ ดั ทําและรวบรวมไว้ เช่น ห้องสมุด ผลงานวิจยั สิ่ งพิมพ์ บทความ รวมถึงเว็บไซต์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
4.1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุงาน รายได้ต่อเดือน สถานะ/ตําแหน่งงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
4.2) วิเคราะห์ขอ้ มูลของปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กรณี ศึกษา พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ค่า T-Test , F-Test เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน
ทางสถิ ติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว ( One way ANOVA ) และมีการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี
ผลการวิจัย
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 225 คน สามารถจําแนกข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดงั นี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชายจํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 เป็ นเพศหญิงจํานวน 154 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 68.4 ส่ วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี มากที่สุด จํานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8 น้อยที่สุดอายุ
40-49 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มากที่ สุด จํานวน 115 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.1 และน้อยที่ สุดสู งกว่า
ปริ ญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2 มีสถานภาพสมรสโสดมากที่สุด จํานวน 163 คน คิด
เป็ นร้อยละ 72.4 สถานภาพสมรส จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 มีอายุการทํางานตํ่ากว่า 6 ปี มากที่สุดจํานวน 161 คน คิด
เป็ นร้อยละ 71.6 รองลงมาอายุงาน 6-10 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และอายุงานมากกว่า
15 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาทมากที่สุด
จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 และน้อยที่สุดรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท จํานวน 14
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2 กลุ่มตัวอย่างมีสถานะ/ตําแหน่ งงานเป็ นพนักงานประจํามากที่สุด จํานวน
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198 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 88.0 พนัก งานฝึ กงาน จํานวน 15 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.7 และพนัก งาน
ชัว่ คราว จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3
ในการศึกษาระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยคํ้าจุนประกอบด้วยด้านเงินเดื อน ด้านความ
มัน่ คงในงาน ด้า นสภาพการทํา งานและด้านนโยบายบริ ษ ทั และการบริ ห ารงานที่ มีผ ลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี .เอฟ.เอส จํากัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยคํ้าจุนที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านเงินเดื อน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.16) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านอยากเปลี่ยนงานใหม่ทนั ที ถ้าท่านได้อยู่
ตําแหน่ งอื่ นที่ เท่าเที ยมกับตําแหน่ งในปั จจุ บนั แต่เงิ นเดื อนสู งกว่า มี ความคิ ดเห็ นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.43) รองลงมาคือ เงินเดือนที่ท่านได้รับในปัจจุบนั เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.15) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่าน
อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่น มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.97) ด้าน
ความมัน่ คงในงาน โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย= 3.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ลําดับที่ 1 ท่านคิดว่าการทํางานในบริ ษทั นี้มีความมัน่ คงมาก มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.64) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านมีโอกาสที่จะถูกโยกย้ายไปทํางานในที่ที่ตวั เองไม่อยากไป มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.69) ตามลําดับ ด้านสภาพการทํางาน โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.40) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 สภาพการทํางานของท่าน และเพื่อน
ร่ วมงานมี ลกั ษณะเป็ นการช่ วยกันคิดช่ วยกันทํา ร่ วมกันรั บผิดชอบ มีความคิดเห็ นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.57) รองลงมาคือ ท่านมีความรู ้สึกว่าสภาพการทํางานของท่านมีความปลอดภัยสู ง มี
ความคิดเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.51) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านรู ้สึกว่าบรรยากาศในการ
ทํา งานของท่ า นมี ล ัก ษณะประชาธิ ป ไตย มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.09)
ตามลําดับและด้านนโยบายบริ ษทั และการบริ หารงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =
2.99) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านสามารถนํานโยบายของบริ ษทั มาปฏิบตั ิจนบรรลุผล
มีความคิดเห็ นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.28) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดนโยบาย และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.61)
ตามลําดับ
ในการศึ ก ษาระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย จู ง ใจประกอบด้ว ยด้า นการยอมรั บ ด้า น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและด้านลักษณะงานที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.91) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ลําดับที่ 1 ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา มีความคิดเห็ นใน
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ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) รองลงมาคือ งานที่ท่านทํา ทําให้ท่านเป็ นคนที่มีความสําคัญในสายตา
ของเพื่อนร่ วมงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.44) และลําดับสุ ดท้าย คือ เพื่อนร่ วมงาน
ของท่านมักแก้ไขงานที่ท่านทําเป็ นประจํา มีความคิดเห็นในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.26) ตามลําดับ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.94) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านได้รับโอกาสเข้าร่ วมประชุ มกับผูบ้ ริ หารน้อยมากมีความคิดเห็ นใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70) รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิ ดโอกาสให้ท่านนําเสนอแนวคิด
ใหม่ ๆ ได้เต็มที่ มี ความคิดเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.09) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านได้รับ
โอกาสเข้ารับการฝึ กอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถอยูเ่ สมอ มีความคิดเห็น
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.36) ตามลําดับ ด้านลักษณะงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านภูมิใจที่ได้เป็ นพนักงานของ บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส
จํากัด มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96) รองลงมาคือ ท่านทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจ
อย่างเต็มที่กบั งานที่รับผิดชอบอยูเ่ สมอ มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ลําดับที่ 3 ท่าน
ได้ใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดเห็นในระดับ
มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.84) และลํา ดับ สุ ด ท้า ย คื อ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายมี ค วามยุ่ ง ยากและเกิ น
ความสามารถของท่าน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.61) ตามลําดับ
ในการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อายุงาน รายได้ต่อเดือน และสถานะ/ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและสถานะ/ตําแหน่ง
งานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี .เอฟ.เอส
จํากัด ส่ วนด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพการสมรส ด้านอายุงานและด้านรายได้ต่อ
เดือน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส และอายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ในการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อายุงาน รายได้ต่อเดือน และสถานะ/ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและสถานะ/ตําแหน่ง
งานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ส่ วนด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพการสมรส ด้านอายุงานด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
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การสมรส และอายุงานที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ตารางที่ 1 แสดงค่าความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ที่มีผลต่อปัจจัยคํ้าจุนในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ปัจจัยคํา้ จุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
F
Sig
อายุ
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
20-29 ปี
3.11
0.32
30-39 ปี
3.30
0.54
9.19
0.00*
40-49 ปี
3.40
0.33
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ มีค่า sig เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนของพนักงาน
บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด เมื่อทําการทดสอบค่าสถิติ T-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงได้ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ที่มีผลต่อปั จจัยคํ้า
จุนใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
อายุ
ค่ าเฉลีย่
3.11
3.30
3.40
20-29 ปี
3.11
0.19*
0.29*
30-39 ปี
3.30
0.09
40-49 ปี
3.40
จากตารางที่ 2 เมื่อทดสอบความแตกต่างที่ส่งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนของพนักงานบริ ษทั สยาม
ดี.เอฟ.เอส จํากัด จําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุส่งผลต่อปัจจัยคํ้าจุนของพนักงานบริ ษทั สยาม
ดี.เอฟ.เอส จํากัดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ
20-29 ปี และอายุ 30-39 ปี กับกลุ่มที่มีอายุ 20-29 ปี และอายุ 40-49 ปี เห็นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
อายุส่งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
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ตารางที่ 3 แสดงค่าความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่มีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนใน
การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ปัจจัยคํา้ จุนในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
F
Sig
ระดับการศึกษา
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
3.13
0.41
ปริ ญญาตรี
3.21
0.40
9.72
0.00*
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.64
0.29
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีค่า sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปัจจัย
คํ้าจุนของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด เมื่อทําการทดสอบค่าสถิติ T-test ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่มีผล
ต่อปั จจัยคํ้าจุน
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ตํ่ากว่ าระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี สู งกว่ าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ค่ าเฉลีย่
3.13
3.21
3.64
ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี 3.13
0.07
0.50*
ปริ ญญาตรี
3.21
0.43*
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.64
จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบความแตกต่างที่ส่งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนของพนักงานบริ ษทั สยาม
ดี.เอฟ.เอส จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาส่ งผลต่อปั จจัยคํ้าจุน
ของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี .เอฟ.เอส จํากัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี กบั กลุ่มปริ ญญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี เห็ นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาส่ งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนของพนักงานบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
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ตารางที่ 5 แสดงค่าความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส ที่มีผลต่อปั จจัยจูง
ใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
F
Sig
สถานภาพการสมรส
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
โสด
3.06
0.43
สมรส
3.31
0.39
9.40
0.00*
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
3.47
0.25
จากตารางที่ 5 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส มีค่า sig เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อย
กว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อปั จจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด เมื่อทําการทดสอบค่าสถิติ T-test ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสที่มี
ผลต่อปั จจัยจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
โสด
สมรส หม้ าย/หย่ าร้ าง/แยกกันอยู่
สถานภาพการสมรส
ค่ าเฉลีย่
3.06
3.31
3.47
โสด
3.06
0.25*
0.40
สมรส
3.31
0.15
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน 3.47
อยู่
จากตารางที่ 6 เมื่อทดสอบความแตกต่างที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.
เอฟ.เอส จํากัด จําแนกตามสถานภาพการสมรส เป็ นรายคู่ พบว่า สถานภาพการสมรส ส่ งผลต่อ
ปั จจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 มีจาํ นวน 1 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสดและสมรส เห็นว่าปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส
ส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
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ตารางที่ 7 แสดงค่าความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุงาน ที่ มีผลต่อปั จจัยจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
F
Sig
อายุงาน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตํ่ากว่า 6 ปี
3.06
0.44
6 - 10 ปี
3.28
0.33
7.64
0.00*
11 – 15 ปี
3.66
0.19
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
3.34
0.22
จากตารางที่ 7 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุงาน มีค่า sig เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าค่า
ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจของ
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด เมื่อทําการทดสอบค่าสถิติ T-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึง
ได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุงานที่มีผลต่อปั จจัย
จูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ตํ่ากว่ า 6 ปี
6 - 10 ปี 11 – 15 ปี มากกว่ า 15 ปี ขึน้ ไป
อายุงาน
ค่ าเฉลี่
3.06
3.28
3.66
3.34
ย
ตํ่ากว่า 6 ปี
3.06
0.22*
0.60*
0.28
6 - 10 ปี
3.28
0.37
0.05
11 – 15 ปี
3.66
0.31
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป 3.34
จากตารางที่ 8 เมื่อทดสอบความแตกต่างที่ส่งผลต่อปั จจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.
เอฟ.เอส จํากัด จําแนกตามอายุงานเป็ นรายคู่ พบว่า อายุงานส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ ตํ่ากว่า
6 ปี กับ 6 - 10 ปี และ ตํ่ากว่า 6 ปี กับ 11 – 15 ปี เห็ นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุงานส่ งผลต่อ
ปัจจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
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ตารางที่ 9 แสดงค่าความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อปั จจัยจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
F
Sig
รายได้ ต่อเดือน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
3.14
0.44
15,000 – 20,000 บาท
2.97
0.45
20,001 – 25,000 บาท
3.16
0.29
6.55 0.00*
25,001 – 30,000 บาท
3.24
0.26
30,001 บาทขึ้นไป
3.47
0.29
จากตารางที่ 9 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนมีค่า sig เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า
ค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปัจจัยจูง
ใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด เมื่อทําการทดสอบค่าสถิติ T-test ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่มีผล
ต่อปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ตํ่ากว่ า 15,000 – 20,001 – 25,001 – 30,001
15,000 20,000
25,000
30,000
บาท
รายได้ ต่อเดือน
บาท
บาท
บาท
บาท
ขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
3.14
2.97
3.16
3.24
3.47
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
3.14
0.16
0.01
0.09
0.32*
15,000 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

2.97
3.16
3.24
3.47

-

0.18
-

0.26
0.08
-

0.49*
0.31
0.23
-

จากตารางที่ 10 เมื่อทดสอบความแตกต่างที่ส่งผลต่อปั จจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม
ดี.เอฟ.เอส จํากัด จําแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็ นรายคู่ พบว่า รายได้ต่อเดือนส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจของ
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 2
คู่ ได้แก่ ตํ่ากว่า 15,000 บาทกับ 30,001 บาทขึ้นไป และ15,000-20,000 บาทกับ30,001 บาทขึ้นไป
เห็นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.
เอส จํากัด
อภิปรายผล
จากการวิจยั ปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส และอายุงานที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอสและปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และอายุงานที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ตามข้อค้นพบ ปัจจัยคํ้าจุนและปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด ดังนี้
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ปัจจัยส่ วนบุคคลด้ านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงานและรายได้ ต่อเดือน
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และอายุงานส่ งผลต่อปัจจัย
คํ้าจุนและปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
เมื่ อพิจารณาจากผลการวิจยั ปั จจัย คํ้าจุ นและปั จจัยจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งาน
บริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
และอายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส
จํากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เพราะว่าด้าน อายุเป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้คน
มี ค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งความคิ ด และพฤติ ก รรม คนที่ อ ายุน้อ ยมัก มี ค วามคิ ด เสรี นิ ย มยึด ถื อ
อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์
นิยมยึดถือการปฏิบตั ิระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุนอ้ ยเนื่องมาจากผ่านประสบการณ์
ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากจะใช้ส่ื อเพื่อแสวงหาข่าวสาร
หนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง ด้านระดับการศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะ
เป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเช้าใจสารได้ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรื อ
เหตุผลเพียงพอ ด้านสถานภาพการสมรส เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญเช่นกัน เพราะคนที่โสดจะมีภาระหน้าที่
ค่อนข้างน้อยจึงสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานได้เต็มที่ ส่ วนคนที่มีครอบครัวหรื อเคยมี
ครอบครั วอาจต้องมี ภาระจึ งทําให้การทํางานอาจต้องมีระยะเวลาจํากัดเพราะมีความรั บผิดชอบ
หลายๆด้านและด้านอายุงานเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เห็ นความแตกต่างระหว่างคนที่อายุงานมากๆจะมี
ความอดทนในการทํางานมากขึ้น และมีความพยายามในการแก้ปัญหางานได้มากขึ้นกว่าคนอายุงาน
น้อยกว่าและรายได้ต่อเดือนของคนที่รายได้สูงจะมีความผูกพันธ์และจงรักภักดีต่อองค์การมากกว่า
คนรายได้นอ้ ยกว่า
แนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรนภา สวนรัตนชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัย
คํ้า จุ น ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความปรารถนาที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ ต ลอดไปของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความสําคัญของปั จจัยคํ้าจุนที่มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ การบํา รุ ง รั ก ษาบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหงและเพื่ อ
เปรี ย บเที ย บปั จ จัย คํ้า จุ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความปรารถนาที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ ต ลอดไป
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานและประเภทของบุคลากรต่างกันมีความปรารถนาต่างกันที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ตลอดไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างอายุกบั ความ
ปรารถนาที่จะปฏิบตั ิในหน้าที่ตลอดไป กล่าวคือบุคลากรที่มีอายุมากผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากกว่า
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บุคคลากรที่มีอายุนอ้ ย เพศ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และประเภท
ของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กบั ความปรารถนาที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตลอดไป ปั จจัยคํ้าจุนคือ
การปกครองบัง คับบัญชาสภาพการทํางาน ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุ คคล รายได้แ ละสวัสดิ การ
นโยบายขององค์กรและความมัน่ คงในงาน มีความสัมพันธ์กบั ความปรารถนาที่จะปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ตลอดไปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยคํ้าจุน 6 ด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ กั บ ความปรารถนาที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ ต ลอดไปตามลํา ดั บ ความสํ า คัญ คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รายได้และสวัสดิ การ นโยบายขององค์กร สภาพการทํางาน ความ
มัน่ คงในงานและการปกครองบังคับบัญชา
แนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชูยศ ศรี วรขันธ์ และ
พรศิริ จงกล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงาน โดยกรณี ศึกษาของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ความพึงพอใจในการทํางาน 2) ศึกษาประสิ ทธิภาพการทํางานในรอบปี ที่ผา่ นมาและในรอบปี ต่อไป
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษ ในการศึกษาครั้ งนี้ มี
จํานวนประชากร 108 คน จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงาน
โดยกรณี ศึกษาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา อย่างมีนยั สําคัญ
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ และตําแหน่ง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ อิสริ ยา รัฐกิจวิจารย์ ณ นคร และ พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต ( 2557 ) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 17 (จัน ทบุ รี - ตราด) 2) เปรี ย บเที ย บ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
17 (จันทบุรี-ตราด) จําแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือนและ
ขนาดโรงเรี ยน ในการศึกษาครั้งนี้ มีตวั แปรอิสระคือ ข้อมูลส่ วนบุคคล ตัวแปรตามคือ แรงจูงใจใน
การปฏิ บ ัติ ง านของครู โ รงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 17
(จันทบุรี-ตราด) การศึกษาครั้งนี้ มีจาํ นวนประชากร 319 คน จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่ มีผลต่ อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) อย่างมีนยั สําคัญ ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์ใน
การทํางาน และรายได้ต่อเดือนและสอดคล้องงานวิจยั ของ วาสนา พัฒนานันท์ชยั และ จิระพร บูรณ
สิ น (2553 ) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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ของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ 2) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ในการศึกษาครั้งนี้ มีตวั แปรอิสระ
คื อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตัว แปรตามคื อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี จ าํ นวน
ประชากร 265 คน จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สิน
ส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ อย่างมีนยั สําคัญ ประกอบด้วย ด้านความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
จากเหตุผลข้างต้น ทําให้พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศและสถานะ/ตําแหน่ งงานไม่มีผล
ต่อปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัดส่ วน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงานและรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จําแนกข้อเสนอแนะออกเป็ นสองประเด็น คือ ข้อเสนอแนะสําหรับ
การนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติการจริง
1. หัวหน้างานควรมีความเป็ นกันเองกับพนักงาน ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะวิธีแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน และให้หวั หน้า
งานได้ลงมาร่ วมงานกับพนักงานเพื่อทําให้มีความเข้าใจสภาพงานที่แท้จริ งในการปฏิบตั ิงาน เข้าใจ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นมากขึ้น เพื่อเป็ นการลดบรรยากาศไม่ให้ตึงเครี ยดในการทํางาน เพื่อให้พนักงานรู ้สึก
เป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั ทําให้พนักงานรู ้ สึกภูมิใจกับงานที่ตนทํา และหัวหน้างานควรมีการใช้
คําพูดที่เป็ นการส่ งเสริ ม จูงใจให้กาํ ลังใจ ซึ่งทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
2. ด้านเงิ นเดื อน ควรพิจารณาเพิ่มให้เหมาะสมกับค่าครองชี พในปั จจุบนั และมีการเพิ่ม
สวัสดิการ โบนัส เงินรางวัล กองทุนสะสม เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณี เกิดอุทกภัย หรื อภัยพิบตั ิ
ต่างๆ ให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ให้พนักงานได้ไปอบรมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไปดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้พนักงานได้แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานนั้นๆ
ให้บรรลุ ง านตามที่ ตอ้ งการและเพื่อเป็ นแรงจู งใจทําให้เ กิ ดความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานแก่
พนักงาน
3. ควรมีการจัดระบบความปลอดภัยในการทํางาน เช่น ด้านพื้นที่จดั ให้เหมาะสม มีอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายหรื อเครื่ องมืออํานายความสะดวกในการทํางานและเพียงพอ มีการตรวจสอบอยู่
เสมอ
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4. ควรมี ก ารวางแนวทางในการส่ ง เสริ ม พนัก งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้
พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ผลดี ตามเป้ าหมาย โดยส่ งเสริ มให้มีโอกาสเลื่อน
ตําแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจเปรี ยบเทียบกับความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั
สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด
2. ศึกษาปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจในด้านอื่นๆ เช่น ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว การเดินทาง
3. ศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยคํ้าจุนและปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั สยาม ดี.เอฟ.
เอส จํากัด ของแต่ละแผนก
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการควบคุมสิ นค้ าคงคลังของผู้จาํ หน่ ายอะไหล่ รถยนต์
ทัว่ ไป(เซียงกง) ในกรุงเทพและปริมณฑล
FACTORS AFFECT TO INVENTORY MANAGEMENT
PERFORMANCE : CASE STUDY OF AUTO SPARE PARTS SHOP
ทัสรา ตาสําโรง1 และ ดร. นพปฎล สุ วรรณทรัพย์2

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการคลังสิ นค้าของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่
รถยนต์ทว่ั ไปในในกรุ งเทพและปริ มณฑล ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการ
จัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไปในกรุ งเทพและปริ มณฑล และกิจกรรมการ
จัดการสิ นค้าคงคลังที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้านขายอะไหล่รถยนต์
ทัว่ ไปในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ใน
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ดว้ ยค่า Pearson correlation ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับกิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลัง โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.80) 2) ระดับประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( = 3.70)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลักษณะประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่ง
งาน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้าน
ขายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไปในจังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ต่างกันในภาพรวมและรายด้าน อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 2) กิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลัง อันได้แก่ ระบบ ABC ANALYSIS
ระบบ JUST IN TIME ระบบ KANBAN ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคง
คลังของผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไปในกรุ งเทพและปริ มณฑลในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่
รถยนต์ทว่ั ไปในกรุ งเทพและปริ มณฑลในทุก อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสํ าคัญ : สิ นค้ าคงคลัง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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Abstract

The purpose of this research is to study Factor affect to inventory management
performance : case study auto spare parts shop. The demographic characteristics and activity
inventory management are affective with auto spare parts business. The samples used in this study
consisted of 200 distributors auto spare part shops in Pathumthani and instrument was a
questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation and
analysis of correlation coefficient Pearson which significant at 0.05
The result of this research revealed the following : 1) Overall of activity inventory
management at the high level with mean of 3.80 2) Overall of effective inventory management at
the high level with mean of 3.70
The result of hypothesis testing shows : 1) personal factors include gender, age, income,
occupation, education are effecting on inventory management of auto spare part shops were
significant difference at 0.05 2) Activity inventory management such as ABC ANALYSIS, JUST
IN TIME and KANBAN were related with effective of inventory management of auto spare part
shops and if consideration each part found that have relation with effective of inventory
management of auto spare part shops were significant at 0.05
Keyword : inventory
บทนํา

การจัดการสิ นค้าคงคลังจัดได้วา่ เป็ นกิจกรรมสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกําไรขององค์กร
และความสามารถ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Baker and Canessa,2009)โดยปั จจัย
เหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยที่ จะช่ วยผลักดันให้องค์กรสามารถเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่ งขัน ที่
รุ นแรงในปั จจุบนั (Poon et.al., 2011) ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการในคลังสิ นค้าจะเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมในคลังสิ นค้า อันได้แก่ การรับ, การจัดเก็บ, การหยิบสิ นค้า และการ
ขนส่ ง โดยการจัดการคลังสิ นค้าประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายด้านด้วยกัน โดยจะเริ่ มจากการเลือก
ทําเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า (Location Selection) การกําหนดขนาดของคลังสิ นค้า (Sizing)การออกแบบ
ผังของคลังสิ นค้า (Layout)การออกแบบกระบวนการจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse Management
System) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Location Control)การจัดส่ ง (Delivery) และการรายงานและ
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จัดเก็บข้อมูล (Record and Data) ทําให้ทุกองค์กรมีการบริ หารปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและการจัดการ
องค์กรตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการส่ งมอบถึงมือลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลมีร้านขายอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์อยู่เป็ นจํานวนมากทั้ง
ขนาดเล็ก และใหญ่ แ ตกต่ า งกัน ไป และในการให้บ ริ ก ารของร้ า นมี จ าํ เป็ นที่ จ ะต้องมี พ้ืน ที่ ห รื อ
คลังสิ นค้าสําหรับเก็บสิ นค้าต่างๆ ทั้งนี้ ทางร้านต่างๆก็จะมีการวางแผนจัดการคลังที่แตกต่างกันไป
เพื่อให้เกิดความสะดวกแบบครบวงจรคือตั้งแต่ รับสิ นค้า จัดเก็บเข้าคลังสิ นค้า หยิบสิ นค้า และ
การส่ งสิ นค้า โดยตัวสิ นค้าหลักๆส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะของอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ซ่ ึงมีขนาดต่างๆ
การจัดพื้นที่ตาํ แหน่ งการจัดวางสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า จึงถือเป็ นกิจกรรมในคลังสิ นค้าที่มีตน้ ทุน
สู งและเป็ นกิ จกรรมที่มีความสําคัญอย่างมาก หากมีการจัดพื้นที่ตาํ แหน่ งการจัดวางสิ นค้าภายใน
คลังสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจได้ ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมี
ความสนใจในการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ าย
อะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เพื่อนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษามาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ งการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สุ ด โดยใช้ข ้อ มู ล ของผู จ้ ํา หน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ท ั่ว ไป ในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล เป็ น
กรณี ศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของ
ผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษากิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลังที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคง
คลังของผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดหวังว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผู ้
จําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ทราบถึงกิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลังที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ของผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดของผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา จะศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมสิ นค้าคงคลังของ
ผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยศึกษาถึงกิจกรรมการจัดการสิ นค้า
คงคลัง และประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. ขอบเขตด้านประชากรโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์
ทัว่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 218 คน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่งงาน และระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่ รถยนต์ทว่ั ไป ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลที่ต่างกัน
2. กิ จ กรรมการจัด การสิ น ค้าคงคลัง อัน ได้แ ก่ ระบบ ABC ANALYSIS ระบบ JUST IN
TIME และระบบ KANBAN มี ความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มสิ นค้าคงคลังของผู ้
จําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้น (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables )
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. ตําแหน่งงาน
5. ระดับการศึกษา

ประสิ ทธิภาพในการจัดการสินค้ าคงคลัง
1. ด้านเวลา
2. ด้านต้นทุน
3. ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ การจัดการสิ นค้ าคงคลัง
1. ระบบ ABC ANALYSIS
2. ระบบ JUST IN TIME
3. ระบบ KANBAN
ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจยั
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นิยามศัพท์
1. ลัก ษณะประชากรศาสตร์ หมายถึ ง การทําความเข้าใจธรรมชาติ ของบุ ค คลเพื่ อ ให้
สามารถเข้าใจและคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลที่อาจจะเกิดขึ้น จึงต้องมีการศึกษาและทําความเข้า
ใจความแตกต่ า ง ในงานวิ จ ัย นี้ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ รายได้
ตําแหน่งงาน และระดับการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เพศ หมายถึ ง เพศสภาพที่ ติ ด ตัว มาแต่ ก ํา เนิ ด ของบุ ค คลผู ้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศชาย และเพศหญิง
1.2 อายุ หมายถึ ง กลุ่มช่ วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 8 กลุ่มอายุ คือ
อายุ 20 – 25 ปี , อายุ 26 – 30 ปี , อายุ 31 – 35 ปี , อายุ 36 – 40 ปี , อายุ 41 – 45 ปี , อายุ 46 – 50 ปี และ
อายุ 50 ปี ขึ้นไป
1.3 รายได้ หมายถึง รายได้หรื อเงินเดื อนของผูแ้ ต่เดื อนที่ตอบแบบสอบถามได้รับ แบ่ง
ออกเป็ น 5 กลุ่ ม คื อ ตํ่า กว่ า 10,000 บาท , 10,000 – 15,000 บาท , 15,001-20,000 บาท , 20,001 –
25,000 บาท และ มากกว่า 25,000 บาท
1.4 ตําแหน่งงาน หมายถึง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดในการทํางานตามตําแหน่งที่ได้รับ
แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งผูจ้ ดั การ/เจ้าของร้าน ตําแหน่งพนักงานขาย ตําแหน่งพนักงาน
คลังสิ นค้า และตําแหน่งอื่นๆ
1.5 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสู งสุ ดของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
3 ระดับวุมิก ารศึ ก ษา คื อ การศึ ก ที่ ต่ าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี การศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี และ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
2. กิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลัง หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงค้า
ด้ว ยระบบต่ า งๆ ในงานวิ จ ัย นี้ กลยุท ธ์ ก ารจัด การสิ น ค้า คงคลัง ประกอบด้ว ย ระบบ ABC
ANALYSIS ระบบ JUST IN TIME ระบบ KANBAN มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระบบ ABC ANALYSIS หมายถึ ง การควบคุมสิ นค้าคลัง เป็ นงานที่ ทาํ ขึ้ นเพื่อให้
ค่าใช้จ่าย หรื อต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสินค้าคงคลังตํ่าที่สุด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของชนิดสิ นค้าคงคลังด้วย ทางที่เหมาะสมจึงควรจําแนกประเภทของสิ นค้าคงคลังออกเป็ นชนิดที่มี
ความสําคัญมาก และที่มีความสําคัญรองลงไปวิธีเรี ยกว่า ABC Analysis ซึ่งมีหลักการในการจําแนก
สิ นค้าคงคลังออกจามจํานวนเงิ นของสิ นค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี หรื อสามารถสรุ ปได้ว่า
ABC Analysis เป็ นการวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับความสําคัญ เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ นค้าประเภท
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
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2.2 ระบบ JUST IN TIME หมายถึง ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยลดเวลานํา
หรื อระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต และขจัดปั ญหาของเสี ยที่เกิดขึ้นจากการผลิตขจัดความ
สู ญเปล่าในการผลิต
2.3 ระบบ KANBAN หมายถึง ส่ วนหนึ่ งของระบบ JIT ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วย
ให้การทํางานมีการประสานงานที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ระบบการมีบตั ร ใบเบิกที่มีคาํ สั่ง
อนุมตั ิ
3. ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง หมายถึง การบริ หารจัดการสิ นค้าที่ บรรลุ
เป้ า หมายหรื อวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ไ ด้ต้ ัง เอาไว้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ง่ า ยต่ อ การควบคุ ม ในที่ น้ ี
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง ประกอบด้วย ด้านเวลา ด้านต้นทุน และด้านคุณภาพ มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง ด้านเวลา หมายถึง การใช้เวลาที่นอ้ ยที่สุด
ในการทํางาน โดยสามารถทํางานได้สาํ เร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด รวมถึงการประหยัดระยะเวลาใน
การทํางาน มีตน้ ทุนในการดําเนินการที่ต่าํ และได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ
3.2 ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง ด้านต้นทุน หมายถึง การลดต้นทุนในด้าน
การจ่ายค่าจัดการเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังที่ต่าํ ลง
3.3 ประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง ด้านคุณภาพ หมายถึง การเก็บสิ นค้าแบบมี
ประโยชน์สูงสุ ด สามารถตรวจนับสิ นค้าได้ง่าย และลดความสู ญเสี ยหรื อเสี่ ยงภัยต่อการเสื่ อม
คุณภาพ ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ
แนวคิดการจัดการคลังสิ นค้ า
ศ.ดร. ฐาปนา บุญหล้าม, นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล (2555) คลังสิ นค้า (Warehouse) คือ สถานที่
สําหรับวาง จัดเก็บ พัก และกระจายสิ นค้าคลังสิ นค้ามี ชื่อเรี ยกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสิ นค้า
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า และโกดัง ฯลฯ คําว่าคลังสิ นค้าจึง เป็ นคําที่มีความหมาย ก็ข้ ึนอยูก่ บั ฟังก์ชนั ของ
คลังสิ นค้าแต่ละประเภท คลังสิ นค้าที่รับสิ นค้าเข้ามาทําการคัดแยกแล้วกระจายออกไป เรี ยกว่า ศูนย์
กระจายสิ นค้า (Distribution Center) และกระบวนการดังกล่าว เรี ยกว่า Cross Docking
การจัดการคลังสิ นค้าเป็ นการศึกษากระบวนการคลังสิ นค้า สิ่ งอํานวยการคลังสิ นค้าและ
หลักการจัดการคลังสิ นค้า ความสําคัญของการจัดการสิ นค้าและวิธีการรับสิ นค้า การเคลื่อนย้าย
สิ นค้าเพื่อจัดเก็บ การจัดเก็บ การจัดเบิก การจัดส่ งสิ นค้า และออกบิล อธิ บายถึงหลักการปฏิบตั ิการ
คลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพ
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กระบวนการคลังสิ นค้าเป็ นธุรกรรมการบริ การลูกค้าภายใน (Internal Customer) และลูกค้า
ภายนอก (External Customer) ในระบบโลจิสติกส์ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการรับ การเคลื่อนย้าย
การจัดเก็บการจัดเบิกและการจัดส่ งสิ นค้าเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2550) การจัดเก็บ (Putaway / Storage) เป็ นการนําพัสดุเข้าจัดเก็บ
ในคลังตามตําแหน่ งจัดเก็บที่ได้กาํ หนดไว้ตามประเภทของพัสดุให้ถูกต้องตามปริ มาณ เวลา และ
สภาพที่ดี เพื่อความปลอดภัยของพัสดุจนกว่าจะมีความต้องการใช้พสั ดุน้ นั จากลูกค้าหรื อหน่วยงาน
ต่ างๆ โดยจะให้การทํางานสําหรั บตําแหน่ งจัด เก็บ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ การจัดเก็บและการ
ควบคุมพัสดุคงคลังมีความสัมพันธ์กนั เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากเนื้ อที่สูงสุ ด เมื่อรับพัสดุจาก
แผนกรับ พนักงานจัดเก็บต้องตรวจพัสดุกบั สําเนาใบรับหรื อใบสัง่ ซื้อ ใบขอซื้อ
ผังแสดงพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสิ นค้า เนื่ องจากรู ปแบบของคลังสิ นค้า หรื อศูนย์กระจาย
สิ นค้าจะมีความแตกต่างกันในลักษณะของตัวสิ นค้าที่จะนํามาจัดเก็บ การกําหนดผังแสดงพื้นที่ตอ้ ง
กํา หนดให้ ชัด เจนเหมาะสมกับ ลัก ษณะหรื อ ประเภทของ คลัง สิ น ค้า จะช่ ว ยให้ ก ารใช้พ้ื น ที่ มี
ประโยชน์สูงสุ ด พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการจะทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและแม่นยํา
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา คื อ ผูจ้ าํ หน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ท ั่ว ไป ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล จํานวน 218 คน
กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัว อย่างวิจ ัย คื อ ผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่ รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ทั้งหมด จํานวน 218 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่ งงาน และ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลกิ จกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลัง ประกอบด้วย ระบบ ABC ANALYSIS
ระบบ JUST IN TIME และระบบ KANBAN ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 ข้อมู ลประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง ประกอบด้วย ด้านเวลา ด้าน
ต้นทุน และ ด้านคุณภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale)
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ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็ นอื่นๆลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด
เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การตรวจสอบความเชื่ อมั่นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (reliability) หลัง จากที่ แ ก้ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอแบบสอบถามไป
ทําการทดสอบ จํานวน 30 ชุด กับประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําแบบสอบถามมาทดสอบค่า
อํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมัน่ (reliability ) ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ า (coefficient alpha)
ของครอบบาซ (Cronbranch’s alpha)
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ปทางสถิ ติ ในการวัด ความเชื่ อ มัน่ ของ
แบบสอบถามนั้น สู ตรในการคํานวณตามที่ Nunnally (1978) ได้เสนอแนะเป็ นเกณฑ์การยอมรับไว้
คือ ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.7 จึงจะสรุ ปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสู ง โดยได้ค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.885
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เมื่อแบบสอบถามผ่านการหาค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคําถาม และผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดจน
สามารถนํามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงดําเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนรวม 218 ชุด เพื่อให้ดาํ เนิ นการตอบแบบสอบถาม และได้รับกลับคืนมาจํานวน 200 คิดเป็ น
ร้อยละ 91.74
2. นําแบบสอบถามที่ได้รับการตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อย กลับมาตรวจสอบเพื่อคัดเลือก
ชุดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เรี ยบร้อย ลงรหัสเพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนํามาดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ รวมทั้งสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบสมมุติฐาน โดย
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Level of significance) โดยดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. จัดระเบียบข้อมูล และลงรหัส
2. นําข้อมูลดังกล่าวไปคําณวนหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
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2.2 บันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.4 ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อมูล
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ คือ
1. สถิ ติ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณา (descriptive analytical statistics) สถิ ติ ที่ นํา มาใช้บ รรยาย
คุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาได้แก่
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ อธิ บาย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่งงานและระดับ
การศึกษาสู งสุ ด
1.2 ค่าเฉลี่ย เลขคณิ ต (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการหา
ค่ า เฉลี่ ย นํ้า หนัก ของความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง จากข้อ คํา ถามในแบบสอบถามส่ ว นที่ 2
กระบวนการคลังสิ นค้า และส่ วนที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (inferential analytical statistics)
2.1 ทดสอบความแตกต่างลักษณะประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่งงาน และ
ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ าย
อะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย
ใช้ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)
2.2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการสิ นค้าคงคลัง อันได้แก่ ระบบ ABC
ANALYSIS ระบบ JUST IN TIME ระบบ KANBAN และระบบ FIFO กับประสิ ทธิภาพในการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ดว้ ยค่า Pearson correlation
สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
คิดเป็ น (ร้อยละ 57.00) มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี และอายุระหว่าง 31 – 35 ปี เท่ากัน คิดเป็ น (ร้อยละ
24.00 ) มีรายได้ที่ 15,001-20,000 บาทต่อเดือนคิดเป็ น (ร้อยละ 38.00) ตําแหน่ งงานเป็ นพนักงาน
คลังสิ นค้า คิดเป็ น (ร้อยละ 46.00) และ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น (ร้อยละ 56.00)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลกิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลัง พบว่า ระดับกิจกรรมการจัดการสิ นค้าคง
คลังโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.80) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.
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= 0.54) ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านระบบ ABC ANALYSIS มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากโดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด ( x = 3.97) รองลงมาคือ ด้านระบบ KANBAN มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.82) รองมาตามลําดับ ส่ วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านระบบ JUST
IN TIME มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.60)
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง พบว่า ระดับประสิ ทธิภาพ
ในการจัดการสิ นค้าคงคลัง โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.60) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด ( x = 3.97) รองลงมาคือ ด้านเวลา มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 3.61) รองมาตามลําดับ ส่ วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านต้นทุน มีคะแนนเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.52)
ส่ วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่ งงาน และระดับ
การศึ กษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่
รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลที่ต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากร อัน
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่ งงาน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่ รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลที่ไม่
ต่างกันในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 : กลยุท ธ์ ก ารจัด การสิ น ค้า คงคลัง อัน ได้แ ก่ ระบบ ABC ANALYSIS
ระบบ JUST IN TIME ระบบ KANBAN และระบบ FIFO มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพใน
การจัด การสิ น ค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่ รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ ง เทพและปริ มณฑล ผล
การศึ ก ษา พบว่า กลยุทธ์ ก ารจัดการสิ น ค้าคงคลัง ระบบ ABC ANALYSIS มี ความสัมพัน ธ์กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑลในภาพรวม (Sig.=0.000) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลยุทธ์การจัดการสิ นค้า
คงคลัง ระบบ ABC ANALYSIS มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผู ้
จํา หน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ ท ่ัว ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลในทุ ก ด้า น ได้แ ก่ ด้า นเวลา
(Sig.=0.028) ด้านต้นทุน (Sig.=0.000) และด้านคุณภาพ(Sig.=0.002) อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
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อภิปรายผล
การศึกษาการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการควบคุมสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่าย
อะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ตําแหน่ งงาน และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
1.1 กลุ่ มตัว อย่า งที่ มีเพศต่ างกันมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพในการจัด การสิ น ค้าคงคลังของผู ้
จําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากลักษณะทางประชากรทางด้านเพศ เป็ นความเฉพาะของบุคคล ซึ่ งในการทํางานทั้ง
เพสชาย และเพศหญิงมีหน้าที่ที่เหมาะสมตามเพสสภาพ จึงทําให้การทํางานออกมามีประสิ ทธิภาพ
ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันธ์ศกั ดิ์ จันทร์ แก้ว (2554) ศึกษาเจตคติต่อการ
ทํางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เจ มาร์ท จํากัด ผลการวิจยั พบว่า เพศสถานภาพ ของพนักงาน
ที่เจนคติต่อการทํางานเป็ นทีมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อายุต่างกันมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การสิ น ค้า คงคลังของผู ้
จําหน่ ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก อายุเป็ นเรื่ องของความแตกต่างทางด้านระยะเวลาที่เกิดของแต่ละคน จึงไม่มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน เพราะแต่ละคนซึ่ งมีอายุต่างกันก็จะมีความตั้งใจและทํางานออกมาได้ดี
ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัณศา คดีพิศาล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพ
การทํา งานเป็ นที ม ของพนัก งานบริ ษ ัท เวิ ล ด์พ ลาส จํา กัด และบริ ษ ัท ในเครื อ ผลวิ จ ัย พบว่ า
พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีความเห็นในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมแตกต่างกันอย่างไม่มี
ในสําคัญ ที่ระดับ 0.05
1.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผู ้
จําหน่ ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจาก รายได้คือสิ่ งที่ได้มาจากการตกลงหรื อประเมินด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น ตําแหน่ งงาน
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน เป็ นต้น ดังนั้นผูท้ ี่มีรายได้ต่างกันอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ ต่างกัน จึ ง ทํา ให้ประสิ ทธิ ภ าพการทํางานที่ ออกมาไม่ มีความแตกต่ างกัน ซึ่ ง ไม่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เชาว์ เกษมกุล (2552) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการทํางานเป็ นทีมของ
พนักงานบริ ษทั มาสโปรแอมเทคคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ผลวิจยั พบว่า ลักษณะบุคคลของพนักงานที่
แตกต่างกันส่ งผลกระทบต่อการทํางานเป็ นทีมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ 0.05
1.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน
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ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ตําแหน่ งงานคือสิ่ งที่กาํ หนดถึงหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบในการทํางาน
ผูท้ ี่มีตาํ แหน่ งงานต่างกันหากทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ย่อมมีประสิ ทธิ ภาพที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัณศา คดีพิศาล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เป็ นที มของพนักงานบริ ษทั เวิลด์พลาส จํากัดและบริ ษทั ในเครื อ ผลวิจยั พบว่า พนักงานที่มี
ตําแหน่ งงานต่างกัน มีความเห็นในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมแตกต่างกันอย่างไม่มีใน
สําคัญ ที่ระดับ 0.05
1.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากระดับการศึกษาคือสิ่ งที่สามารถนํามากําหนดขอบเขตหน้าที่การทํางาน ความ
สารถ ความถนัดหรื อเหมาะสมในการทํางานได้ ดังนั้น ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่างกัน ย่อมมีโอกาส
ได้รับหน้าที่แตกต่างกัน จึงทําให้ต่างก็สามารถทํางานออกมาได้อย่างประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัณศา คดีพิศาล (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพการทํางาน
เป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เวิลด์พลาส จํากัดและบริ ษทั ในเครื อ ผลวิจยั พบว่า พนักงานที่มี ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความเห็นในเรื่ องประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมแตกต่างกันอย่างไม่มีในสําคัญ
ที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การจัดการสิ นค้าคงคลัง อันได้แก่ ระบบ ABC ANALYSIS ระบบ
JUST IN TIME ระบบ KANBAN ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของ
ผูจ้ าํ หน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2.1 กิ จ กรรมการจั ด การสิ นค้า คงคลัง ระบบ ABC ANALYSIS มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ ม ณฑลในภาพรวมและรายด้า นทุ ก ด้า น อย่า งมี ร ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจาก ระบบ ABC ANALYSIS คือ การควบคุมสิ นค้าคลัง เป็ นงานที่ทาํ ขึ้นเพื่อให้ค่าใช้จ่าย
หรื อต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสินค้าคงคลังตํ่าที่สุด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของชนิ ด
สิ นค้าคงคลัง ดังนั้น เมื่อทางผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทวั่ ไป ได้มีการนําระบบ ABC ANALYSIS
เข้ามาใช้ในการจัดการสิ นค้าคงคลัง จึงส่ งต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพย์วลั ย์ เอี่ยมปิ ยะกุล (2551) ได้ศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจให้บริ การ
ซ่ อ มอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยีห ลัง การขาย โดยจัด ขั้น ตอนการปรั บ ปรุ ง จํา นวนรายการอะไหล่ จัด
ความสํา คัญ อะไหล่ ด้ว ยวิ ธี ABC (Ng, 2007) คํา นวณปริ ม าณจัด เก็ บ สู ง สุ ด – ตํ่า สุ ด และวิ ธี ก าร
ควบคุมการสั่งซื้ ออะไหล่กลุ่ม A และ B ผลการปรับปรุ งทําให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลัง
อะไหล่ คือ อัตราหมุนเวียนอะไหล่คงคลังเพิ่มขึ้นจาก 2.13 เป็ น 3.18 ต้นทุนการจัดเก็บลดลงจาก
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1,617,922.81 บาทต่อปี เป็ น 1,582,747.12 บาทต่อปี เวลาเฉลี่ยในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้
ช่ า งลงลงจาก 18 นาที เป็ น 13 นาที และอัต ราส่ ว นความผิ ด พลาดในการตรวจนั บ อะไหล่
คอมพิวเตอร์ลดลงจาก 27.53 % เป็ น 18.56 %
2.2 กิ จ กรรมการจั ด การสิ นค้ า คงคลั ง ระบบ JUST IN TIME มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ ม ณฑลในภาพรวมและรายด้า นทุ ก ด้า น อย่า งมี ร ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจาก ระบบ JUST IN TIME เป็ นระบบการผลิ ต แบบทัน เวลาพอดี โดยลดเวลานําหรื อ
ระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต จึงส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้าน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชาญวิทย์ ควรสถาวรนิ จ (2550) การศึกษา
ปั ญ หาและกํา หนดกลยุท ธ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การคลัง สิ น ค้า กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท S
เฟอร์ นิเจอร์ จากัด ได้ผลสรุ ป จากการศึกษากระบวนการทํางานในแผนกคลังสิ นค้า ผูท้ าํ การศึกษา
พบว่ามีกระบวนการหลายประการที่ทาํ แล้วทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในภาพรวมบริ ษทั ดีข้ ึน
โดยสามารถนํามาเป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ได้ ซึ่ งถ้าดําเนิ นการปรับปรุ งกระบวนการในการทํางาน
ภายในคลังสิ นค้าจะสามารถทําให้เวลาในการจ่ายสิ นค้า (Warehouse Order Picking Time) ลดลง ซึ่ง
จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของคลังสิ นค้าและกระบวนการ Logistics ของบริ ษทั ดีข้ ึน
ดังนี้
1. คลังสิ นค้าสามารถเพิ่มศักยภาพในการจัดสิ นค้าเพื่อกระจายสิ นค้าสู่ ลูกค้าได้มากขึ้นผล
จากการศึกษาพบว่าทางเลือกที่ดีที่สุด สามารถทําให้เวลาในกระบวนการจ่ายสิ นค้าลดลงได้ถึง 59.36
เปอร์เซนต์ ทําให้คลังสิ นค้าสามารถจัดสิ นค้าเพือ่ เตรี ยมส่ งมอบลูกค้าในแต่ละวันได้เพิ่มขึ้นเป็ น 127
คันต่อวัน โดยคํานวนจากอัตราส่ วนของเวลาที่ใช้ลดลง ซึ่งเดิมสามารถจัดเตรี ยมสิ นค้าได้ 80 คันต่อ
วัน ทาให้คลังสิ นค้าสามารถเพิ่มอัตราการหมุนเวียนในการกระจายสิ นค้าสู่ ลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่
จําเป็ นต้องเพิ่มพื้นที่และบุคคลากร สามารถรับคําสัง่ ซื้ อของลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบาย
ในการขยายธุรกิจส่ วนของ Logistics ของบริ ษทั
2. ต้นทุนในการจ่ายสิ นค้าต่อคันลดลง ในการเปรี ยบเทียนต้นทุนค่าแรงในการจ่ายสิ นค้าใน
ปั จจุบนั ซึ่งมีค่าแรงในการทางานทั้งสิ้ น 7,850 บาทต่อวัน ซึ่งสามารถจัดสิ นค้าได้ 80 คันต่อวัน เฉลี่ย
ค่าแรงในการจัดสิ นค้า 98.13 บาทต่อคัน (คํานวนเฉพาะหน่วยงานที่ศึกษาเท่านั้น) ถ้าเพิ่มปริ มาณใน
การจัดสิ นค้าเป็ น 127 คันต่อวัน ทําให้ตน้ ทุนค่าแรงงานในการจัดสิ นค้าเหลือ 61.81 บาทต่อคัน และ
ค่าแรงในการจัดสิ นค้าลดลง 36.31 บาทต่อคันหรื อลดลง 37 เปอร์ เซนต์ 5.3 ทําให้บริ ษทั มีรายได้
เพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่าถ้าคลังสิ นค้าสามารถเพิ่มปริ มาณในการจัดสิ นค้าเพิ่มขึ้นเป็ น 127 คันต่อ
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วัน ทําให้บริ ษทั สามารถส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มสัดส่ วนการส่ งเป็ น Pickup เพิ่มเป็ น 97
คัน มูลค่าการส่ งสิ นค้า 60,000 บาท/ต่อคัน ทําให้บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,200,000 บาท/วัน
2.3 กิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลัง ระบบ KANBAN มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพใน
การจัด การสิ น ค้าคงคลัง ของผูจ้ าํ หน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ท ั่ว ไป ในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑลใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ระบบ
KANBAN เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ JIT ที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยให้ก ารทํา งานมี ก าร
ประสานงานที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเมื่อมีการนําระบบ KANBAN เข้ามาใช้ย่อมส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพย์วลั ย์ เอี่ยมปิ ยะ
กุล (2551) ได้ศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจให้บริ การซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีหลังการขาย และพบ
ปั ญหาการดําเนิ นงาน ได้แก่ มีอะไหล่คงคลังปริ มาณสู ง คลังอะไหล่มีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่
เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและมีขอ้ ผิดพลาดสู ง โดยขั้นตอนการ
ปรั บปรุ งจํานวนรายการอะไหล่ จัดความสําคัญอะไหล่ดว้ ยวิธี ABC (Ng, 2007) คํานวณปริ มาณ
จัดเก็บสู งสุ ด – ตํ่าสุ ด และวิธีการควบคุมการสั่งซื้ ออะไหล่กลุ่ม A และ B เนื่ องจากมูลค่าการใช้
อะไหล่ท้ งั สองกลุ่มนี้ สูงถึง 97.19 % ออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตาํ แหน่ งการจัดเก็บอะไหล่
และกําหนดรหัสระบุตาํ แหน่งการจัดเก็บ จากนั้นจัดทําคู่มือขั้นตอนงาน ผลการปรับปรุ งทําให้เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการจัดการคลังอะไหล่ คือ อัตราหมุนเวียนอะไหล่คงคลังเพิ่มขึ้นจาก 2.13 เป็ น 3.18
ต้น ทุ น การจัด เก็ บ ลดลงจาก 1,617,922.81 บาทต่ อ ปี เป็ น 1,582,747.12 บาทต่ อ ปี เวลาเฉลี่ ย ใน
กระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลงลงจาก 18 นาที เป็ น 13 นาที และอัตราส่ วนความผิดพลาดใน
การตรวจนับอะไหล่คอมพิวเตอร์ลดลงจาก 27.53 % เป็ น 18.56 %
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากผลการวิจัย
1. จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมการจัดการสิ นค้าคงคลัง ระบบ ABC ANALYSIS ระบบ
JUST IN TIME ระบบ KANBAN ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังของ
ผูจ้ าํ หน่ ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ดังนั้น ควรมีการให้ความสําคัญกับ
กระบวนการคลังสิ นค้าที่เหมาะสมกับร้านเพื่อส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ทางร้านจําหน่ายสิ นค้าต่างๆควรจะใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ นค้าเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความถูกต้อง
ในการปฏิบตั ิงาน และเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน สามารถลดระนยะเวลาการทํางาน ต้นทุน
และได้งานงานที่มีคุณภาพอันจะนําไปสู่ ความอยู่รอดได้ของกิจการที่มีความมัง่ คงทั้งยอดขายและ
ลูกค้าตลอดทั้งโซ่อุปทานจากความร่ วมมือระหว่างกัน
2. ในยุคสมัยที่ เปลี่ ยนแปลงไปทางร้ านจําหน่ ายสิ นค้าต่างๆควรจะใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการสิ นค้าเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน และเกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
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สามารถลดระยะเวลาการทํางาน ต้นทุน และได้งานงานที่มีคุณภาพอันจะนําไปสู่ ความอยูร่ อดได้
ของกิจการที่มีความมัง่ คงทั้งยอดขายและลูกค้าตลอดทั้งโซ่อุปทานจากความร่ วมมือระหว่างกัน
ข้ อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรเพิ่มเติมการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ด้านอื่ น ที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพในการจัด การสิ น ค้าคงคลัง ของผู ้
จําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทว่ั ไป ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จํา กัด เฉพาะผู จ้ ํา หน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ท ั่ว ไป ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล เท่านั้น ดังนั้นควรมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างไปยังร้านที่มีการจัดการคลังสิ นค้า ในจังหวัด
ใกล้เคียงด้วยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แตกต่างและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
3. ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาด้านการตลาดต่อไป
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ทัศนคติทมี่ ีผลต่ อการให้ บริการและภาพลักษณ์ องค์ กรต่ อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC
ATTITUDE OF SERVICE AND IMAGE OF STUDENTS (VOCATIONAL
CERTIFICATE) FOR MANAGEMENT STUDENTS OF SIAM BUSINESS
ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE SBAC
สุ รัก ศีลอวยพร1 และ ดร.ปริ ญญ์ ศุกรี เขตร2

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

บทคัดย่ อ

การศึ กษาในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านคุณภาพในการ
ให้บริ การ และ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ขององค์กร ที่ มีผลต่อทัศนคติ ที่มีผลต่อการให้บริ การและ
ภาพลัก ษณ์ องค์ก รต่ อ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.)วิ ทยาลัย เทคโนโลยีสยาม
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี SBAC ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากร จํานวน 313 คน
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติ
พรรณนา) คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน (สถิติอา้ งอิ ง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณค่า T-test
และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 188 คน มีช่วงอายุ
15-16 ปี ระดับชั้นส่ วนใหญ่เป็ น ปวช.ปี ที่ 1 สาขาวิชาชีพ ส่ วนใหญ่เป็ น สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว เกรดเฉลี่ยส่ วนใหญ่เป็ นเกรด 3.01 – 4.00 และ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่
เป็ นรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จากผลการวิเคราะห์ของปัจจัยด้านลักษณ์บุคคลมีอิทธิพลต่อปั จจัย
ด้านคุณภาพการบริ การ
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ ขององค์ กร คุณภาพการให้ บริการ

1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

Siam Business Administration Nonthaburi Technology College (SBAC) is a vocation.
Grade certificate (vocational certificate) and the Diploma in Thai and English language courses.
The objective is to produce graduates and students to be able to bring its expertise to professional
careers in business more effectively to meet the needs of the labor market, social and economic
conditions of the country. This research was conducted to study the quality of service, corporate
factor of image. These factors influencing satisfaction and differences of demographic factors on
students' level certificate (vocational certificate). The sample of 313 students in the sample Siam
Business Administration Nonthaburi Technology College (SBAC). Researcher using prefabricated
statistical data analysis and using descriptive statistics to determine the frequency, percentage,
average, standard deviation and analyzed for accuracy of data. Moreover, according to statistics
analyzed for differences between groups placed with the T-test and ANOVA (One-Way ANOVA).
The study indicated that the most respondents were female, 188 were aged 15-16 years. In
the class is mainly vocational. Year 1 mainly in fields of hospitality and tourism.
GPA is the grade 3:01 to 4:00 and the average monthly household income. Most of the revenue
20001-30000 baht from the analysis of the personal appearance factors, factors influencing the
quality of service. Respondents most interested in the quality of services and the analysis of the
factors of corporate image. Respondents most interesting factors of corporate image.
KEYWORDS : SATISFACTION , CORPORATE IMAGE , QUALITY OF SERVICE

1.บทนํา
ความเป็ นมา และ ความสํ าคัญของปัญหา
สภาวะของสังคมไทยปั จจุบนั ที่เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในสายวิชาชี(อาชีวศึกษา)
ตามสถิติความต้องการแรงงานสายอาชีวะ ปี 2559 ระบุว่ามีความต้องการ นักศึกษาสายอาชีวะมาก
ถึง 950,000 คน แต่สถาบันบันการศึกษาผลิตบัณฑิต 430,000 คน จึงทําให้แรงงานสายอาชี พขาด
ตลาดมากถึง 520,000 คน (เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2559) สอดคล้องกับที่รัฐบาล คณะ
รั กษาความสงบสุ ขแห่ งชาติ เร่ งปฏิรูปอาชี วศึกษา ให้มีความเชี่ ยวชาญทางเทคนิ คปฏิ บตั ิ และมี
ทักษะความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้แนวคิดที่วา่ "อาชีวศึกษา ฝี มือชน คนสร้าง
ชาติ " (โฆษกประจํา สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี , 2559)และด้ว ยเหตุ น้ ี วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยาม
บริ หารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ในฐานสถาบันการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ที่รองรับนักศึกษา มากกว่า
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2,000 คน จึ งต้องเร่ งผลิ ตนักศึ กษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิ จ โดยมุ่ง
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามแนวทางปฏิรูปของรัฐ และ
มาตรการป้ องกันคุณภาพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา พ.ศ.2551 มาตราที่ 6
กําหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติและแผนการศึกษา
แห่ งชาติ เพื่อยกระดับกําลังคนด้านวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน (พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตราที่ 6)
จึ ง ทํา ให้ เ ห็ น ได้ว่ า การบริ หารการจัด การการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยาม
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี SBAC ถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะต้องตอบสนองและดึงดูดคนรุ่ นใหม่เข้าสู่ ภาค
อาชีวศึกษา และด้วยเหตุน้ ี เอง ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่ องการประเมินคุณภาพของการ
บริ หารการจัดการการศึกษา ด้วยการวัดระดับความความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ต่อการบริ หารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพราะถือว่า
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พถื อเป็ นหลักสู ตรสู งสุ ดที่เป็ นความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการ
ยกระดับและรักษามาตรฐานความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา จึงถือเป็ นเรื่ องสําคัญ
ของการบริ หารการจัดการการศึกษาที่ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยฯ ต้องคํานึ งรวมไปถึง ต้องรักษาผลกําไร
ทางธุรกิจในฐานที่เป็ นสถานบันเอกชนเช่นกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพในการ
ให้บริ การ
2.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น
(Independent Variables)
ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับชั้น
4. สาชาวิชาชีพ
5. เกรดเฉลี่ย
6.รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
2. ความรับผิดชอบ (Assurance)
3. ความแน่นอน (Empathy)
4. ความเข้าใจ (Responsiveness)

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
1. ด้านชื่อเสี ยง
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านการบริ การ
4. ด้านบุคลากร
สมมติฐานการวิจัย
1.ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจัยคุณภาพในการให้บริ การ
2.ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ
2.ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษะบุคคลที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร
2.ทฤษฎี แนวคิด
1. แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการบริการ
แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการบริ การ คือ กิจกรรมหรื อกระบวนการในการ ดําเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งของบุคคลหรื อองค์การ ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ บุคคลอื่น ให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดรายได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพา อาศัยสิ นค้า โดย
การบริ การนั้นจะมีลกั ษณะเฉพาะอย่างคือไม่สามารถจับต้องหรื อสัมผัสได้ไม่ว่าจะ ก่ อนซื้ อหรื อ
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หลังซื้ อ ไม่สามารถครอบครองเป็ นเจ้าของได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ รวมกับสิ นค้า
หรื อผลิตภัณฑ์อื่น
2. แนวคิดและทฤษฏีภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์องคก์รนั้น เป็ นผลรวมของการประสมประสานหลายสิ่ งหลายอย่างเข้าด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็ นภาพของสถาบัน หน่ วยงาน สํานักงาน สิ นค้า บริ การ พนักงาน และผูบ้ ริ หาร ที่ทาํ ให้
เกิ ดความรู ้สึกขึ้นในจิตใจของสาธารณชน หากความเห็ นของคนส่ วนมากเป็ นเช่ นไร ภาพลกัษณ์
ขององค์ก รก็จ ะเป็ นเช่ น นั้น การสร้ างภาพลัก ษณ์ องค์ก รที่ ดี จ ะช่ ว ยสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ ความ
เลื่อมใสศรัทธา การดึงดูด ความสนใจต่อลูกค้าที่ตอ้งการเข้ามาใชสิ้ นค้าและบริ การมากขึ้น ในการ
ดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยสร้างความมัน่ คงให้แก่หน่วยงานไม่วา่ จะเกิด
วิกฤตยามใด ก็ไม่อาจสัน่ คลอนไปได้ ถือได้วา่ เป็ นทุนขององคก์รนั้นที่ได้สงั สมเอาไว้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.รั ต นะ รั ต นวงษ์ (2550) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งภาพลัก ษณ์ ข องศู น ย์บ ริ ก ารข้อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ
ประชาชน 1111 (สายด่ วนรั ฐบาล) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างรู ้จกั ศูนย์บริ การข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111
(สายด่ วนของรั ฐบาล) ทั้งหมด และช่ องทางที่ทาํ ให้ประชาชนส่ วนใหญ่ รู้จกั ศูนย์บริ การข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 (สายด่วนรัฐบาล) คือ สื่ อโทรทัศน์ สําหรับภาพลักษณ์ศูนย์บริ การข้อมูล
เพื่อประชาชน 1111 (สายด่วนของรัฐบาล) ในระดับดี เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน พบว่า
ภาพลักษณ์องค์กรเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีกว่าด้านอื่นๆ รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ดา้ นบริ การ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาพลักษณ์องค์กรในประเด็นที่มีหมายเลขจดจําง่ายและสามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐได้
ทุกหน่วยงาน
2.ญาณสิ ทธิ์ พัตตาสิ งห์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การด้านการดูแลรักษาความ
สะอาดของรถยนต์ ผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายที่มีอายุ ตั้งแต่ 20-30 ปี
ํ า 20,000
สถานภาพโสด อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่
บาท พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การล้างสี -ดู ดฝุ่ น ผูใ้ ช้บริ การ
เลื อ กใช้บ ริ การ เพราะต้อ งการดู แ ลรั ก ษาความสะอาดรถยนต์ ผู ้ใ ช้บ ริ การชํา ระด้ว ยเงิ น สด
ผูใ้ ช้บริ การเลื อกใช้บริ การใกล้ ที่ อยู่อาศัย/แหล่งชุ มชน ผูใ้ ช้บริ การจะใช้บริ การ 1 ครั้ งต่ อเดื อน
คุณภาพการให้บริ การในด้านลักษณะทาง กายภาพ ความเชื่อถือได้ การตอบสนองต่อลูกค้า ความ
เชื่อมัน่ ต่อการบริ การ และความเข้าใจที่มีต่อลูกค้า แปลผลระดับมาก

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

298

Journal of Business Research and
Administration

3. ดารณี คงเอียด (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การด้านสวัสดิ การต่อบุคลากร
กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางด้านข้อมูลส่ วน
บุคลากร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต้ งั แต่ 36-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพ
ํ า 15,000 บาท และมีสถานะ/ตําแหน่งงาน
สมรส มีอายุงาน มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป รายได้ต่อเดือนต่ากว่
เป็ นข้าราชการ ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพการบริ การในภาพรวมและรายด้าน
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกล่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อ นัก ศึ ก ษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) วิ ทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี SBAC การกําหนดกลุ่มตัวอย่างคํานวณจากสู ตรคํานวณการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ทราบขนาดของประชากรโดยใช้สูตร Taro Yamane (1973) ผูว้ ิจยั
ใช้กลุ่มตัวอย่างสัดส่ วนประชากรเท่ากับ 0.50 ต้องการความเชื่ อมัน่ 95% และยอมให้ความคาด
เคลื่อนได้ 5% โดยจะใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 313 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบสอบถาม ที่พฒั นาขึ้นจากการศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกและนําไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพัฒนาแบบสอบตามข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามนี้
ประกอบด้วย 4 ตอน คือ
ส่ วนที่ 1 จัดเก็บข้อมูลทัว่ ไปของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบ
ปลายปิ ด (Closed form) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ เกรดเฉลี่ย และรายได้ครอบครั ว
เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยคุณภาพในการให้บริ การ 4 ด้าน 20 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร 4 ด้าน 20 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
โดยผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็ นมาตราวัด แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
ให้คะแนน
5
คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
คะแนน
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สถิติวเิ คราะห์
การวิจยั เรื่ องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการทําวิจยั 2 ประเภท ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข้อมูลทัว่ ไป
2. สถิติอนุ มานหรื ออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ Scheffé สู ตรการ
หาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจยั
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 313 คนได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ดา้ นปัจจัยลักษณะบุคคล
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.06ช่ วงอายุ อายุ 15-16 ปี
จํานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.88 ระดับชั้น ส่ วนใหญ่เป็ น ปวช.ปี ที่ 1 จํานวน 191 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.02 สาขาวิชาชี พ ส่ วนใหญ่เป็ น สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 108 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.50 เกรดเฉลี่ย ส่ วนใหญ่เป็ นเกรด 3.01 – 4.00 จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.66
และ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 113 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.10
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการบริ การ
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 3.98 ความเข้าอกเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 3.97 ความ
แน่นอน มีค่าเฉลี่ย 3.92 และความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 3.89
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
ส่ วนใหญ่เป็ นด้านชื่อเสี ยง มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.92 และมีค่า ด้าน
ชื่อการบริ การ มีค่าเฉลี่ย 3.88 และ ด้านการติดต่อส่ วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.80
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสํ าคัญ สอดคล้องกับสมมติฐาน ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลทีม่ ีออิทธิพลต่ อปัจจัยด้ านคุณภาพในการให้ บริการ
เพศ

0.404



อายุ

0.103



ระดับชั้น

0.001



สาขาวิชาชีพ

0.000



เกรดเฉลี่ย

0.001



รายได้ครอบครัวต่อเดือน

0.136



สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลทีม่ ีออิทธิพลต่ อปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
เพศ

0.770



อายุ
ระดับชั้น
สาขาวิชาชีพ

0.059
0.000
0.000



เกรดเฉลี่ย

0.181



รายได้ครอบครัวต่อเดือน

0.106






สรุป

ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีออิทธิพลต่อปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การผลการทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า ระดับชั้น , สาขาวิชาชีพ และเกรดเฉลี่ย ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
ปั จจัยด้านคุณภาพและบริ การ ซึ่ งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 ซึ่ งมีค่า นัยสําคัญทางสถิติมา
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะบุ ค คลที่ มี อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รผลการทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ F-Test พบว่า ระดับชั้น และ สาขาวิชาชี พ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่า นัยสําคัญทางสถิติมากว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สรุปผลการวิจยั

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยลักษณะบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ จากกลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 313 ชุด สามารถ
จําแนกเป็ นหัวข้อต่างๆได้ดงั นี้
เพศ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 188 คน
อายุ ส่ วนใหญ่เป็ น อายุ 15-16 ปี จํานวน 225 คน
ระดับชั้น ส่ วนใหญ่เป็ น ปวช.ปี ที่ 1 จํานวน 191
สาขาวิชาชีพ ส่ วนใหญ่เป็ น สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 108 คน
เกรดเฉลี่ย ส่ วนใหญ่เป็ นเกรด 3.01 – 4.00 จํานวน 193 คน
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 113 คน
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านคุณภาพการบริการ
จากผลการวิเคราะห์ของปัจจัยด้านลักษณ์บุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ
จากกลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 313 ชุดสามารถจําแนกเป็ นหัวข้อต่างๆ
ปัจจัยคุณภาพการบริ การ ส่ วนใหญ่เป็ นความน่าเชื่อถือ ความเข้าอกเข้าใจ ความแน่นอน
และความรับผิดชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ขององค์ กร
จากผลการวิเคราะห์ของปั จจัยด้านลักษณ์บุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร
จากกลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 313 ชุดสามารถจําแนกเป็ นหัวข้อต่างๆได้ดงั นี้
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่ วนใหญ่เป็ นด้านชื่อเสี ยง ด้านความปลอดภัย ด้านชื่อการ
บริ การ และ ด้านการติดต่อส่วนบุคคล
อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ องทัศนคติท่ีมีผลต่อการให้บริ การและภาพลักษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.)วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยามบริ ห ารธุ ร กิ จ นนทบุ รี SBAC ได้นํา
แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีออิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ จากการวิจยั
พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล : เพศ อายุ ระดับชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉลี่ย และรายได้ครอบครัวต่อเดือน ที่
แตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อทัศนคติ ท่ี มี ผลต่ อการให้บ ริ ก ารและภาพลัก ษณ์ องค์ก รต่ อนัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.)วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีส ยามบริ ห ารธุ ร กิ จ นนทบุ รี SBAC อย่า งมี
นัยสําคัญที่0.05 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ระดับชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉลี่ย
ที่ไม่แตกต่างกัน
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

302

Journal of Business Research and
Administration

2.ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีออิทธิ พลต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร จากการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคล : เพศ อายุ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ เกรดเฉลี่ย และรายได้ครอบครั วต่อเดื อน ที่
แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อทัศนคติ ท่ี มี ผลต่ อการให้บ ริ ก ารและภาพลัก ษณ์ องค์ก รต่ อนัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.)วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีส ยามบริ ห ารธุ ร กิ จ นนทบุ รี SBAC อย่า งมี
นัยสําคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ ที่ไม่
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลวิจยั การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ต่อ
การบริ หารจัดการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี SBAC สามารถนําผลที่
ได้นาํ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการบริ การและภาพลักษณ์ขององค์กร ให้ดียง่ิ ชึ้น
1) ทางวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ที่คอยต้อนรับและให้บริ การว่า
ต้องปฏิบตั ิหรื อบริ การอย่างไง เพื่อให้ผมู ้ ารับบริ การรู ้สึกดี
2) ทางวิทยาลัยควรจะมีการปรับปรุ ง ดูแล ห้องปฏิบตั ิการต่างของทุกสาขา และสิ่ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
3) ควรจัด สถานที่ จอดรถให้เ รี ยบร้ อย และเพียงพอต่ อผูป้ กครองและนักศึ กษา ที่ มาใช้
บริ การในแต่ละวันเพื่อ ให้ลูกค้ามีพึงพอใจมากที่สุด
4) ควรมีการสอบถามหรื อให้นกั ศึกษาประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่รวมถึงอาจารย์
เพื่อนําไปประเมินผลการทํางานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถทํางานได้เหมาะสมตามหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายได้มากน้อยแค่ไหน
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรทําการประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่และ พนักงานเป็ นรายบุคคลเพื่อหาจุดดี
จุดด้อย จะได้นาํ มาพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
2) ควรทําการตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ ความพร้ อมของห้องปฏิบตั ิการ และสิ่ งอํานวย
ความสะดวกก่อนใช้งาน เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
3) ควรมีการวางแผนและจัดสถานที่ล่วงหน้าเพื่อทําการลองรับแขก และผูป้ กครองที่เข้ามา
ใช้สถานที่ภายในวิทยาลัย
4) ทําการประเมินผลการทํางานแต่ละฝ่ าย และให้นกั ศึกษาเป็ นผูป้ ระเมิน เพื่อตรวจสอบถึง
การทํางานเจ้าหน้าที่วา่ ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อไหม
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ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF PERSONNEL SIAM
BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE
(SBAC).
สุ รัตน์ ศีลอวยพร1 และ ดร.ปริ ญญ์ ศุกรี เขตร2

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

บทคัดย่ อ

การคึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อ
ปั จจัยด้านงาน (2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
(3) เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจนนทบุรี
การศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ ประชากรในวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีส ยามบริ ห ารธุ ร กิ จ
นนทบุรี ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 113 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จํานวน 61 คน อายุ ส่ วนใหญ่บุคลากรอายุ 31 - 40 ปี จํานวน 52 คน สถานภาพโสด จํานวน
69 คน การศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 65 คน รายได้ 15,001 - 20,000 บาท ฝ่ ายวิชาการ จํานวน 63 คน
ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี จํานวน 73 คน อายุการทํางานที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามบริ ห ารธุ ร กิ จ นนทบุ รี นนทบุ รี 3 - 4 ปี จํา นวน 42 คน ปั จ จัย ด้า นงาน ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ให้
ความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้าน
ความมัน่ คง/ความก้าวหน้าหน้าที่ การงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้านสวัสดิ การต่างๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 และด้านผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น ให้ความสําคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.94 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และด้านการได้การยอมรับการ
นับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

The education objectives 1) to study the influence factors affecting factors of the person.
2) to study the influence factors affecting environmental factors, individual 3) to study the influence
factors of the person affected job satisfaction of personnel Siam Business Administration.
Nonthaburi Technological College. This study was employed population in Siam Business
Administration Nonthaburi Technological College. Questionnaire was used to collect data. It is
found that the 113 people, mostly female, the number of 61 people. The age of most personnel age
31 - 40 years of 52 people. Single number 69 people. Bachelor of 65 people. Income, 15 001 - 20
000, respectively. Academic, the 63. Work experience that involves more than 2 years of 73 people.
The age of working at the SBAC Nonthaburi 3 - 4 years of 42 people. Job factors. The bosses, most
important, the average of the 3.87 The policy were 3.82. Security / progress work, the average of
the 3.66. Welfare services. The average of the 3.45. And in return, the average of the 3.38. Factors
in the environment. The relationships with others to the most important. The average of the 4.09.
The image of the enterprise, the average of the 3.94. The environment of the workplace, the average
of the 3.86. The acceptance and respect, with the average score of 3.75.
KEYWORDS : SATISFACTION
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา และ ความสํ าคัญของปัญหา
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดขององค์การหรื อหน่ วยงาน การมีบุคลากรที่มี
คุณภาพในปริ มาณที่เหมาะสมกับงาน จะช่วยทําให้องค์กรสามารถสําเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ได้ เนื่องจากบุคลากรเป็ นผูจ้ ดั หาและใช้ทรัพยากรบริ หารอื่นๆ บุคลากรที่ดีมีความสามารถ จึงทําให้
ปัจจัยด้านอื่นๆ ดีตามด้วย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554)
การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นภาระหน้าที่ที่สําคัญของหน่ วยงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อการ
พัฒนาและการบริ การทรั พยากรมนุ ษย์ของหน่ วยงานต่อไปโดยมี วตั ถุ ประสงค์ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาทํางานในองค์กรใช้
คนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดบํารุ งรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กบั องค์กรนานๆและพัฒนา
ให้มีความรู ้ความสามารถทําให้บุคคลที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานเกิด
ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ องค์ก รที่ ต นปฏิ บ ัติ ง านช่ ว ยพัฒ นาให้อ งค์ก รเจริ ญ เติ บ โตเพราะการจัด การ
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ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสื่ อกลางในการประสานกับแผนกต่างๆและแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทํางานในองค์กรทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทําให้องค์กรเจริ ญเติบโตและ
พัฒนายิ่งขึ้นและช่วยเสริ มสร้างความมัน่ คงแก่สังคมและประเทศชาติอีกด้วยการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์จึงถือว่ามีความสําคัญต่อการสร้ างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กร
(คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554)
ความพึงพอใจในงานเป็ นระดับความพอใจหรื อความรู ้สึกที่ดีที่ลูกจ้างได้รับจากงานที่ทาํ อยู่
โดยเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งลูกจ้างแต่ละคนมีความพึงพอใจในงานไม่เหมือนกัน เนื่ องมาจาก
ทัศนคติ และความคาดหวังของแต่ละคนที่ แตกต่ างกัน การศึ กษาความพึงพอใจในการทํางานมี
ความสําคัญที่ ทาํ ให้เข้าใจสาเหตุที่ทาํ ให้เ กิ ดความพึงพอใจและความไม่ พึงพอใจในการทํา งาน
เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานกับการปฏิบตั ิงาน และสามารถ
เลือกใช้วิธีการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานได้อย่างถูกต้อง เนื่ องจากการสร้างความพึงพอใจใน
การทํางานมีประโยชน์ในการลดอัตราการเข้า - ออกงาน การขาดงาน และการเปลี่ยนงาน แต่ทาํ ให้
สุ ขภาพของบุคลากรดีข้ ึน โดยช่วยเพิ่มความกระตือรื อร้นและความมุ่งมัน่ ในการทํางาน ซึ่ งมีส่วน
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพและคุณภาพในการทํางานให้กบั องค์กร (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2554)
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นความสําคัญของบุคลการในการร่ วมกันขับเคลื่อนการดําเนิ นงานขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเลือกศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกรณี ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุรี ซึ งเป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ น
ธุ รกิ จทางการศึกษา เพื่อผลิ ตนักเรี ยน นักศึกษาจํานวนมาก จึ งมีความเหมาะสมในการเลือกเป็ น
กรณี ศึกษาในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการศึกษาปั จจัยพื้นฐาน ที่สาํ คัญที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลการ 3 ด้าน ประกอบด้วย ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ปั จจัยด้านงาน และ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่ งผูว้ ิจยั มัน่ ใจว่าจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้ โดยได้ทราบ
ถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี และปั จจัย
หรื อสาเหตุที่ทาํ ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิ ดความไม่พึงพอใจในงาน รวมทั้งได้ขอ้ มูลที่ เ ป็ น
ประโยชน์ นํา เสนอต่ อวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุ รี สําหรั บใช้ประกอบการ
วางแผน
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านงาน
2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
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3. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
1.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านงาน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจนนทบุรี
1.4 ประโยชน์ ทค่ี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านงาน
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิพลต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจนนทบุรี
1.5 ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี การ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างคํานวณจากสู ตรคํานวณการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ทราบขนาดของ
ประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane (1973) ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างสัดส่ วนประชากรเท่ากับ 0.50
ต้องการความเชื่ อมัน่ 95% และยอมให้ความคาดเคลื่อนได้ 5% โดยจะใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 113 คน
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1.6 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น

ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สายงาน/ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ
ประสบการณ์การในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
อายุการทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริ หารธุรกิจ นนทบุรี
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ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านงาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ทาํ
ความสําเร็ จในการทํางาน
ความมัน่ คง/ความก้าวหน้าหน้าที่การงาน
ผลตอบแทน
สวัสดิการต่างๆ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน
ภาพลักษณ์ขององค์กร
การได้การยอมรับการนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริ หารธุรกิจ นนทบุรี
การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพดีข้ ึน
บุ คลากรมี ความสุ ขและภาคภู มิใจในงาน
และองค์กร
ความขยัน ความกระตือรื อร้น ความมุ่งมัน่
และความทุ่ ม เทในการปฏิ บ ัติ ง านของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมที่ไม่เป็ นประโยชน์หรื อทางลบ
บุคลากร
การขาดงานลดลง
การเปลี่ยนงานหรื อลาออกลดลง
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ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านงาน
2.1.1 ความหมายปัจจัยด้ านงาน
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2554 : 125) ปั จจัยด้านงานเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคํานึ งถึงในการทํางาน
เพราะเป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่จะทําให้บรรยากาศในการทํางานมีความสุ ข ส่ งผลให้บุคคลเกิด
ความเครี ย ดน้อ ยลง และได้ผ ลตอบแทน คื อ เกิ ด ความพึ ง พอใจในการทํา งานทํา ให้บุ ค คลเกิ ด
ความรู ้สึกกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสิ่ งเหล่านี้
จะมีผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการทํางาน
2.1.2 องค์ ประกอบของปัจจัยด้ านงาน
อมรากุ ล อิ น โอชานนท์ (2532 : 32-34) ได้ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย ด้า นงานว่า มี อ งค์ป ระกอบ 5
ประการ ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะงาน ได้แก่ลกั ษณะงานที่ตอ้ งทําเป็ นผลัดงานที่น่าเบื่อ จําเจและซํ้าซาก
2. หน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน ได้แก่ความชัดเจนต่อหน้าที่ ไม่ทาํ ให้เกิด
ความซํ้าซ้อนไม่เกิดการเกี่ยงงานกัน และไม่เกิดความขัดแย้งในการทํางาน
3. โครงสร้าง และบรรยากาศในหน่วยงาน ได้แก่ กฎระเบียบในหน่วยงานมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
4. ความก้าวหน้าในตําแหน่ งงาน ได้แก่การมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่ ง รวมไปถึง
โอกาสในการฝึ กอบรม และการศึกษาต่อ
5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในหน่ วยงาน ได้แก่การติดต่อประสานงานที่ดีต่อ
กัน ยอมรับฟังความคิดเห็น มีการให้คาํ ปรึ กษาหรื อช่วยเหลือกันในการทํางาน
2.1.3 ปัจจัยด้ านความรับผิดชอบ
จุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล (2538 : 4-5) ให้ความหมายความรับผิดชอบ คือ คุณลักษณะหนึ่ งของ
บุคคลที่แสดงออกในลักษณะของการมีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความเอาใจใส่ มีรายละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยันหมันเพียร อดทนเพื่อให้งานนั้น
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายและทันเวลา ยอมรับผลของการกระทําไม่วา่ จะเป็ นผลดีหรื อผลเสี ยและ
พร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขงานของตนเองให้ดียง่ิ ขึ้น
2.1.4 ลักษณะงานทีท่ าํ
Hackman and Oldham (1975) ได้นํา เสนอทฤษฎี เ กี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของงานที่ จ ะช่ ว ย
อธิ บายถึงแรงจูงใจในการทํางานได้ดีที่สุดทฤษฎีหนึ่ งขึ้นมา โดยมีความคิดเห็นว่า หากพนักงานมี
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แรงจูงใจภายในงาน พนักงานจะสามารถแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีออกมาและจะ
เป็ นการผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีเช่นนั้นต่อไป
2.1.5 ความสํ าเร็จในการทํางาน
พิมพรรณ กวางเดินดง (2542 : 4) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความสําเร็ จในการทํางาน หมายถึง
การประเมินตนเองในแง่ความสําเร็ จในการทํางาน ความก้าวหน้าในการทํางานประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน และการรับรู ้ถึงการประเมินในเชิงบวกจากผูท้ ี่ทาํ งานร่ วมกัน
2.1.6 ความมั่นคง/ความก้ าวหน้ า หน้ าทีก่ ารงาน
จารุ ภทั ร เรื องสุ วรรณ (2546 : 5) ให้ความหมายความมัน่ คงว่าเป็ นสภาพที่มุนษย์แสวงหา
การมีวิถีชีวิตที่ราบรื่ น ตลอดจนการอยู่ดีกินดี และมีมาตรฐานการครองชี พสู งขึ้น ทําให้เกิ ดความ
มัน่ คงทางเสรษฐกิจ เป็ นการรักษาความมัน่ คงทางรายได้ของบุคคลซึ่ งต้องได้รับการสร้างสรรค์และ
พัฒ นาขึ้ น เป็ นหลัก ประกัน ที่ สํา คัญ และได้เ สนอแนวความคิ ด เรื่ อ งความมั่น คงของมนุ ษ ย์ว่า
หมายถึง ความรู ้สึกที่ปลอดภัยจากความขาดแคลน ความหวานกลัว รวมถึงการดูหมิ่นดูแคลน และ
การกระทํายํา่ ยีท้ งั ปวง สามารถยืนอยูใ่ นสังคมอย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีหลักประกันในการดําเนินชีวิต
2.1.7 ผลตอบแทน
เสนาะ ติเยาว์ (2534 : 253) ค่าตอบแทนเป็ นปั จจัยสําคัญในการครองชี พพนักงานทุกคน
จะต้องมี รายได้ให้เพียงพอกับการดําเนิ นชี วิตในระดับหนึ่ งตามสถานะทางสังคมของแต่ละคน
โดยทัว่ ไปพนักงานมักจะเปรี ยบเทียบรายได้ของเขากับคนอื่นที่อยู่ในสภาพเดี ยวกัน กล่าวคือเขา
จะต้องได้ค่าตอบแทนในการทํางานเท่าเทียมกับบุคคลอื่นที่ทาํ งานอย่างเดียวกันในองค์การเดียวกัน
หรื อในองค์การอื่นที่มีลกั ษณะงานเหมือนกัน เขาเชื่อว่าระดับของอัตราค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับ ความรู ้ความชํานาญ และประสบการณ์ในการทํางานของแต่ละคน
2.1.8 สวัสดิการ
สมพงษ์ เกษมสิ น (อ้างถึงใน พิเชษฐ์สอนสิ ริ, 2553 : 11-12) ได้ให้ความหมายของสวสัดิ
การว่าเป็ นการตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นส่ วนนอกเหนื อจากเงินเดือน โดยเราอาจเรี ยกรวม
ๆ ว่า เป็ นรายได้พิเศษ (Extra Income) ที่องคก์รจ่ายให้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เพิ่มเติมจากเงินเดือน
และค่าจ้างประจ้างซึ่ งจ่ายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ให้มีกาํ ลังกาย มีกาํ ลังใจ ปฏิบตั ิงานให้เป็ นผลดีแก่
องค์กร
2.1.9 ผู้บังคับบัญชา
สรายุทธ ปฏิมาประกร (2541 : 11) ได้ให้ความหมายผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ผูบ้ ริ หาร หรื อ
หัวหน้างานที่มีอาํ นาจในการปกครองบริ หารงาน และส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานลรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อม
2.2.1 สภาพแวดล้ อมของสถานทีท่ าํ งาน
กรองแก้ว อยูส่ ุ ข (2543 : 47) สภาพแวดล้อมในการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในลักษณะต่างๆ
จะมีผลต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบตั ิงาน ซึ งแต่ละบุคคลจะมีความรู ้สึกความ
เข้าใจเกี ยวกบัสภาพแวดล้อม รอบตัว แตกต่ างกัน ซึ่ ง ขึ้ น อยู่กับการแปลความหมายออกมาจาก
ความรู ้สึกนั้นๆผ่านภูมิหลังของ ตนเอง ซึ่ งเกิดจากหลายๆสิ่ งประกอบกัน เช่น อายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณ์ และอารมณ์ ซึ่งส่ งผล ให้แต่ละบุคคลรับรู ้ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวต่างกัน
2.2.2 องค์ ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สุ พานี สฤษฎ์วานิ ช (2546 : 57) ได้กล่าวถึงปั จจัยเชิ งกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรว่าประกอบด้วย 3 ประการ คือ
1. โครงสร้ า ง เช่ น แสดงการติ ด ต่ อ สื่ อสาร อํา นาจหน้ า ที่ และแบบแผน
ความสัมพันธ์ขององค์กรอยางเป็ นทางการ
2. วัฒนธรรม เช่ น ความเชื่ อ ความคาดหวัง และค่านิ ยมร่ วมกันของสมาชิ กถูก
ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่ นหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการทางสังคม
3. ทรัพยากรที่มีอยูข่ ององค์กร เช่น ทรัพยากรด้านการเงิน มีงบประมาณเพียงพอ
มากน้อยเพียงใด
2.2.3 ภาพลักษณ์ ขององค์ กร
วิรัช ลภิ รัตนกุล (2540 : 81-83) ได้อธิ บายว่า ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั คือภาพที่เกิ ดขึ้นใน
จิ ตใจของประชาชนที่มีต่อบริ ษทั หรื อหน่ วยงานธุ รกิ จแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง หมายรวมไปถึงด้านการ
บริ หารหรื อการจัดการ ของบริ ษทั แห่ งนั้นด้วย และรวมไปถึงสิ นค้าผลิตภัณฑ์ และบริ การ ที่บริ ษทั
นั้นจําหน่าย ฉะนั้นคําว่าภาพลักษณ์ของบริ ษทั จึงมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุมทั้งตัว
หน่วยงานธุรกิจ ฝ่ ายจัดการ และสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั แห่งนั้นด้วย
2.2.4 ความสั มพันธ์ กบั ผู้อื่น
วรางคณา เกตุวงศ์วีระชาติ (2545) ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขอบเขตทั้งหมด
ของการกระทํา ของมนุ ษ ญ์ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คล ซึ่ งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กัน เสมื อ นถู ก รวมไว้ใ น
ความสัมพันธ์ของการติดต่อสื่ อสารกัน การร่ วมมือกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน รวมถึงการแก้ปัญหา และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่นได้
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2.2.5 การได้ การยอมรับการนับถือ
(ปรี ช า วัน ดี , 2545 : 29) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า การยอมรั บ ของแต่ ล ะบุ ค คลนั้น ถื อ ว่ า เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้มากเช่น การยอมรับหมายถึง การที่
ประชาชนได้รับ เรี ยนรู ้โดยผ่านระบบการศึกษา สามารถอธิ บายได้โดยผ่านขั้นตอนการรับรู ้ การ
ยอมรับจะเกิดขึ้น ได้เมื่อมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ประกอบการเรี ยนรู ้จะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ได้
ทดลองปฏิบตั ิจนเกิดความแน่ ใจว่าสิ่ งนั้นมีประโยชน์ การยอมรับเป็ นพฤติกรรมของุคคลในการที่
จะยอมรับเอาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ตนเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ดีกว่าทั้งรู ปธรรมและนามธรรมไปปฏิบตั ิดว้ ยความ
พอใจ และการยอมรับจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้และได้ทดลองมาขั้นหนึ่ งแล้ว โดยมี
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจรับเอาสิ่ งนั้นอาจกินเวลาเป็ นปี ๆ การยอมรับเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับสิ่ งใหม่และเกิดขึ้นในสอง โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ข้นั แรกที่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ไป
จนถึงขั้นยืนยันการตัดสิ นใจที่กระทําไปแล้วซึ่ งนับเป็ นการตัดสิ นใจแบบพิเศษ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็ นกระบวนการและมีระยะเวลาที่ชดั เจน
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
อํา ไพ อิ น ทรประเสริ ฐ (2533) ได้ท ํา การวิ จ ัย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ” โดยอาศัยทฤษฎีจูงในคํ้าจุนของ
Hertzberg เป็ นแนวทางในการศึกษารวม 13 ด้านคือ ปั จจัยด้านความสําเร็ จในการทํางานการยอด 16
รับนับถือลักษณะงานที่ทาํ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริ หารของหน่ วยงาน
การนิ เทศงาน สัมพันธ์ภาพในหน่ วยงาน สภาพการทํางาน สถานภาพของตําแหน่ งเงินเดือน ชี วิต
ส่ วนตัวและสวัสดิ การผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจ ของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู อยู่ในระดับมากและปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจเป็ นอันดับที่ 1, 2 และ 3 คือด้าน
ความสําเร็ จในการทํางานสัมพันธ์ภาพในหน่วยงาน และชีวิตส่ วนตัวส่ วนปัจจัยที่บุคลากรมีความพึง
พอใจน้อ ยเป็ นอัน ดับ ที่ 11, 12, 13 คื อ ด้า นเงิ น เดื อ น สถานภาพการทํา งาน และความ ก้า วหน้า
ตามลําดับ
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐชนัญ นาทิพย์ (2542) ทําการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานท่า
อากาศยานเชี ยงใหม่พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านศักดิ์ ศรี ของ
อาชีพในระดับมากส่ วนด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ สัมพันธภาพในการทํางาน ความมัน่ คง
ปลอดภัยในการทํางานการปกครองบัญชา สภาพการทํางานเงินเดือน และสวัสดิการนโยบายการ
บริ หารงาน และโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ส่ วนสาเหตุที่ทาํ ให้พนักงานไม่มีความพึงพอใจ ได้แก่
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ผูบ้ ริ หารขาดความยุติธรรม พนักงานในองค์การขาดความสามัคคีและพนักงานทํางานไม่เหมาะสม
กับตําแหน่งงาน
เอกชัย รั ตนปทุมวงศ์ (2543) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน: กรณี ศึกษา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขารั งสิ ต โดยทําการศึกษาจากพนักงานของ
บมจ. บิ๊ ก ซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ ส าขารั งสิ ต จํา นวน 280 คน พบว่ า พนัก งานมี ค วามพึ งพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งดี โ ดยเฉพาะ อย่า งยิ่ง ในด้า นเพื่ อ นร่ ว มงานความมั่น คงในงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ลักษณะงาน ส่ วนในด้านที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ การเดิ นทางมาทํางาน ความก้าวหน้าในงาน เครื่ องมื อ อุปกรณ์ ค่าจ้างและ
สวัสดิ การ สําหรั บความสัมพันธ์ของ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลาํ เนาเดิ ม ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีเพียงอายุและอายุงาน (ประสบการณ์) ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ปรี ด า โพธิ สุ ว รรณ (2540) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
ผูจ้ ดั การสาขาธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) โดยทําการศึกษาในผูจ้ ดั การสาขาธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) พบว่า
1) อายุ แ ละเพศมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ เงิ น เดื อ น สวัส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทน และความ
รับผิดชอบ
2) สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของงานที่ทาํ
3) เงินเดือน อายุงานในตําแหน่ งและการฝึ กอบรมมีความสัมพันธ์กบั เงินเดือน สวัสดิ การ
และค่าตอบแทน
4) อายุงานมีความสัมพันธ์กบั เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
5) ความดี ความชอบ มีความสัมพันธ์กบั เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน ความก้าวหน้าใน
งานที่ทาํ การ 17 ได้รับการยอมรับนับถือความมัน่ คงความปลอดภัยในการทํางาน ลักษณะของงานที่
ทําความรับผิดชอบ ความสําเร็ จของงานนโยบายการบริ หารงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ส่ วนระดับการศึ กษา และสถานที่ ปฏิ บตั ิ งานพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ แต่อย่างใด
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ระเบียบและวิธีการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับได้ กล่าวคือ เป็ นประชากรที่นบั
หรื อแสดงตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ บุคลากร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี จํานวน 157 คน
กลุ่มตัวอย่างสําหรั บการวิจยั ครั้ งนี้ คือ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ
นนทบุรี จํานวน 113 คน
3.2 เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการทําวิจยั เป็ นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น
ซึ่ งประกอบด้วยคําถามแบบเลือกตอบคําถามเลือกประเมินค่าเป็ นมาตราส่ วน (Rating Scale)โดย
แบ่งลักษณะแบบสอบถามเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลัก ษณะข้อมู ล ทัว่ ไปเกี่ ย วข้องกับปั จ จัย ด้า นลัก ษณะบุ คคล
ประกอบไปด้ว ย เพศ, อายุ, ระดับ การศึ ก ษา, รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น,สายงาน/ตํา แหน่ ง ที่ ป ฏิ บ ัติ,
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ ง และอายุก ารทํา งานกับ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีส ยาม
บริ หารธุรกิจ นนทบุรี
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม เกี่ ยวข้องกับปั จจัยด้านงานเป็ นคําถามแบบใช้มาตรวัดแบบ
Rating scale 5 ระดับความเห็นจาก 1 ถึง 5
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวข้องกับปั จจัยสภาพแวดล้อมเป็ นคําถามแบบใช้มาตรวัด
แบบ Rating scale 5 ระดับความเห็นจาก 1 ถึง 5
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวข้องข้อเสนอแนะแป็ นคําถามการแสดงความคิดเห็นของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริ หารธุรกิจ นนทบุรี
การให้คะแนนเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) มีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ 1
หมายถึง น้อยที่สุดและ 5 หมายถึง มากที่สุด
เป็ นส่ ว นที่ ใ ห้ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะในด้า นต่ างๆ เพิ่ มเติ ม
ประกอบด้วย ด้านงาน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กลุ่มคําถามในตอนที่ 2 - 4 มีเกณฑ์ให้คะแนนตามค่าเฉลี่ย ดังนี้
5 หมายถึง
มีความสําคัญมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความสําคัญมาก
3 หมายถึง
มีความสําคัญปานกลาง
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2 หมายถึง
มีความสําคัญน้อย
1 หมายถึง
มีความสําคัญน้อยที่สุด
3.3 สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการทําวิจยั 2 ประเภท ได้แก่
3.3.1 สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข้อมูลทัว่ ไป
3.3.2 สถิติอนุ มานหรื ออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ Scheffé
3.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 113 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยลักษณะบุคคล
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ พศหญิ ง จํา นวน 61 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.98 มี ช่ ว งอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.02 มีสถานภาพโสด จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.06 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน 15,001 - 20,000 บาท 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.68 ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายวิชาการ จํานวน 63 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.75 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 2 ปี จํานวน 73 คน คิด
เป็ นร้อยละ 64.60 มีอายุการทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี 3 - 4 ปี จํานวน
42 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.17
ส่ วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านงาน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านความมัน่ คง/ความก้าวหน้าหน้าที่การ
งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.823 ด้านสวัสดิการต่างๆ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และด้านผลตอบแทน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38
ส่ วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่
ทํางาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และด้านการได้การยอมรับการนับถือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
ส่ วนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการสร้ างผลผลิ ตที่มีคุณภาพดี ข้ ึ น โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 บุคลากรมีความสุ ขและภาคภูมิใจในงานและองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ความขยัน ความกระตือรื อร้น ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.55 การเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากงานลดลงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 การขาด
งานลดลงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 พฤติกรรมที่ไม่เป็ นประโยชน์หรื อทางลบบุคลากรลดลงโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสํ าคัญ

สอดคล้องกับ ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านงาน

เพศ
0.455

อายุ
0.079

สถานภาพ
0.737

ระดับการศึกษา
0.336

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.011

สายงาน/ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ
0.007

ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
0.570

อายุ ก ารทํา งานกับ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
0.097
สยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม

เพศ
0.428

อายุ
0.280

สถานภาพ
0.385

ระดับการศึกษา
0.206

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.270

สายงาน/ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ
0.387

ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
0.270

อายุ ก ารทํา งานกับ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
0.029
สยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
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ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสํ าคัญ

สอดคล้องกับ ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เพศ
0.602

อายุ
0.054

สถานภาพ
0.072

ระดับการศึกษา
0.353

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.011

สายงาน/ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ
0.019

ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
0.766

อายุ ก ารทํา งานกับ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
0.165
สยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม
บริ หารธุรกิจ นนทบุรี ได้นาํ แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
5.2.1 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านงาน
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านงาน : เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงาน/ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
อายุการทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีส ยามบริ ห ารธุ ร กิ จ นนทบุ รี อย่า งมี
นัยสําคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงาน/
ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ
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5.2.2 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อม
จากการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม : เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน สายงาน/ตําแหน่ งที่ปฏิบตั ิ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง อายุการทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี ที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ
นนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ อายุการทํางาน
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
5.2.3 ปั จจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
จากการวิจยั พบว่าปัจจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุรี : เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงาน/ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง อายุการ
ทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน สายงาน/ตําแหน่ งที่
ปฏิบตั ิ
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการทําวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏิบัติจริง
1. ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ควรศึกษารายละเอียดของปั จจัยด้านลักษณะบุคคล
เพื่อทําความเข้าใจถึงลักษณะของบุคคล ในการรับบุคลากรเพิ่ม
2. ปั จ จัย ด้า นงาน วิ ท ยาลัย ฯ หรื อ ผูบ้ ริ ห ารควรปรั บ เปลี่ ย นแผนงานลดความ
ซํ้าซ้อน และระบบจ่ายค่าล่วงเวลาในการทํางานเกินเวลา
3. ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม วิ ท ยาลัย ฯ หรื อ ผู บ้ ริ ห ารควรเพิ่ ม มุ ม พัก ผ่ อ นที่
สามารถผ่อ นคลายได้แ ละ ส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งความร่ ว มมื อในองค์ก รและมนุ ษ ย์สัมพัน ธ์
ระหว่างผูท้ าํ งาน
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจาก ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล, ปั จจัยด้านงาน, ปั จจัยสภาพแวดล้อม ของ
จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการศึกษาและทําการวิจยั ต่อเนื่องทุกๆปี เพื่อให้
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ได้ขอ้ มูลที่ ทนั สมัยและสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ดีและมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรที่จะทําการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างควรจะต้องแจกทั้งหมด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องกับความต้องการของ
บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี เพราะการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
เก็บแบบสอบถามจากการสุ่ มตัวอย่างเท่านั้น
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คุณภาพชีวติ ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
QUALITY OF LIFE ON EDUCATIONAL FACULTY OF
ACCOUNTANCY RANGSIT UNIVERSITY
วิภาพร กลัน่ คํา1 และ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ จะส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยด้านการศึกษากับคุ ณภาพชี วิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
รังสิต กลุ่มตัวอย่างนี้คือ นักศึกษาคณะบัญชี จํานวน 240 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ใน
การเก็ บ ข้อ มู ล แล้ว ทํา การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage) จํา นวนความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) สถิติทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ (Multiple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ตใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ชั้นปี ที่ต่างกันแตกต่างกันเฉพาะด้านความ
พึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่จดั ให้และด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของตนเองที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และด้านหลักสู ตร หลักสู ตรบัญชีที่เรี ยนมีความ
ทันสมัย จํานวนรายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม เนื้อหาของแต่ละวิชาสามารถนําความรู ้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้กบั การทํางานจริ งได้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรบัญชีมีความเหมาะสม ด้าน
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน อาจารย์เข้าสอนสมํ่าเสมอและบรรยายเนื้ อ หาวิชาครบถ้ว น
อาจารย์มีการใช้เอกสารประกอบการสอน หนังสื อ ตํารา และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อาจารย์เปิ ดโอกาส
ให้ซกั ถามและให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการสอน
ที่ทนั สมัย เช่ น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ อิ นเตอร์ เน็ตและห้องสมุดที่ทนั สมัย มี การจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างคณะของชมรมต่าง ๆ และด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ได้เข้าร่ วมทํากิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น แข่งขันกี ฬา กิ จกรรมทางวิชาการ เมื่ อ มี ปัญหาจะมี คนคอยให้
คําแนะนําช่วยเหลือเสมอทั้งเพื่อนอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05
คําสํ าคัญ : คุณภาพชีวติ , คุณภาพชีวติ ทางการศึกษา
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษาประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

This study aims to (1) study the demographic factors that affect the quality of education of students,
(2) study the relationship between education and quality of life of the students majoring accounting
at Rangsit University. The samples used in this study were 240 students from the faculty of
accountancy, Rangsit University. Questionnaire is used as a means to collect data and later data
was analyzed by using percentage, frequency, mean, standard deviation, One Way ANOVA and
multiple regression analysis.
The results show that educational wellbeing of the accounting students in general was at a high
level. However, when considering in details it is found that students in different years-level had
different satisfactions in their surrounding environment and places. Their satisfaction in general on
quality wellbeing was significant at a 0.05. When consider about the curriculum, it is found that
accounting program was modern, numbers of units and contents of each unit were appropriate and
practical, duration of the whole program was also suitable. For the teaching system, teachers
conducted their teaching regularly and covered all contents, teachers used the teaching materials,
textbooks and electronic media, and teachers also widen opportunities for students to ask in classes
and provided guidance. For surrounding environment and places, the university had equipment to
promote modern teaching-learning such as tablets, computers, internet, and modern library and
there were activities to strengthen relationships between students in different faculties and other
clubs. For the relation with other people, the students had a chance to attain several activities such
as sports games, academic activities. When there was problem, there would always have someone
who could assist; friends, teachers or administrative staff of the faculty. Such factors show
significant at a 0.05.
Keywords : Quality of life, Quality of life on Educational
บทนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เน้นความเชื่อมโยง
ระหว่างทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม
ซึ่ งเป็ นความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทยที่ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับบริ บทใหม่ของโลก และ
แนวโน้มของโลกในอีก 20 ปี ข้างหน้า ทุนทั้ง 6 ดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับมิติคุณภาพชีวติ และความสุข
ของมนุษย์มากที่สุด ดังนั้น การสร้างเสริ มคุณภาพชีวติ และความสุขของคนทํางาน จึงเป็ นเป้าหมาย
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สําคัญของทุกภาคส่ วนที่จะต้องส่ งเสริ มให้บุคคลากรมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีท้ งั ร่ างกายจิต ใจ
และจิตวิญญาณ
คุณภาพชีวิตเป็ นมิติขององค์รวมจากปั จจัยในทุก ๆ ด้านที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ โ ดย
ทัดเทียมกัน ทั้งความอยู่ดี กิ นดี จากการเติบโตทางเศรษฐกิ จ สิ ทธิ เสมอภาคทางการเมื อง ความ
ยุติธรรมในกฎหมายแห่ งรัฐ โอกาสในการทํางาน สุ ขอนามัยในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ
การศึกษาที่สร้างคุณธรรมปั ญญาใจอันสงบประณี ตภายใต้ร่มโพธิ์ธรรมทางศาสนา ความรํ่ารวยลุ่ม
ลึกในศิลปวัฒนธรรมของชาติ และกระบวนการในการบูรณาการของชีวติ จึงเป็ นองค์รวมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ที่มีวงจรสนองตอบและสอดคล้อ งซึ่ งกันและกัน การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี สติปัญญา มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรม จริ ยธรรมและทักษะ ตลอดจน
บุคลิกภาพที่พ่งึ ประสงค์ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาพัฒนาชีวติ ให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทาง
ร่ างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุล ยภาพเป็ นสังคม
คุณภาพ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน (ชิดชนก
แสงวิโรจน์ฤทธิ์, 2554:1)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มี จุดมุ่ งหมายสําคัญ คือ การผลิ ตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ต รงกับ ความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการ
เป็ นสําคัญ รวมถึงวิชาชีพอิสระที่สามารถสร้างตนเองได้ โดยตั้งปณิ ธานไว้ว่า “เราจะสร้างเยาวชน
และคนรุ่ นใหม่ให้เป็ นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิทยาการและเพียบพร้อมด้วยจริ ยธรรม” มุ่งเน้นใน
เรื่ องของมาตรฐานการศึกษาและความเป็ นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาให้
สอดคล้องและทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต มี
ความมุ่ งมั่นจัดการศึกษาทางบัญชี ที่เน้นความสําคัญของการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการ
เรี ย นรู ้ แ ละทัก ษะต่ า ง ๆ ในการทํา งานให้ กับ นัก ศึ ก ษาควบคู่ กับ หลัก การประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้
ความสามารถด้า นการบัญชี เพื่อ แก้ปั ญ หาในทางปฏิ บตั ิ อ ย่า งถู ก ต้อ ง มี คุ ณ ธรรม ด้ว ยปรั ช ญา
การศึกษาของคณะบัญชีที่ว่า “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้กบั สังคม” มีระบบ
และกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556 มี
ความพึง พอใจเฉลี่ ย 4.39 อยู่ที่ ร ะดับมาก มี ร ะบบและกลไกการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนัก ศึก ษา มี
กิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา อาทิเช่น โครงการอบรม
ความให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสร้างสรรค์ผูน้ าํ กิจกรรม
นักศึกษาคณะบัญชีเพือ่ สังคมธรรมาธิปไตย เป็ นต้น
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จากการศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา จึงเป็ นสาเหตุจูงใจให้ผูว้ ิจยั มีความ
สนใจศึกษาคุ ณภาพชี วิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อ ส่ งผลให้
มหาวิทยาลัยรังสิ ต สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุ งส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนา เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
ทางการศึกษาของนักศึกษาในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทางการศึกษาของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2.2 เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นการศึ ก ษามี ค วามสัม พัน ธ์กับ คุ ณ ภาพชี วิต ทางการศึ ก ษาของ
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู ้และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อคุณภาพชี วิต
ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อ เป็ นแนวทางให้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต นําผลที่ไ ด้จากการศึกษาไปสู่ ก าร
พัฒนาปั จจัยด้านการศึกษาให้นกั ศึกษาคณะบัญชีมีคุณภาพชีวติ ทางการศึกษาเพิม่ สูงขึ้น
3. เพื่อ เป็ นแนวทางให้สถาบัน หรื อ มหาวิทยาลัย ที่ ใ กล้เ คีย งนํา ไปปรั บใช้ใ นปั จ จัยด้าน
ประชากรทีแ่ ตกต่างกันไปสู่การพัฒนาปั จจัยด้านการศึกษาให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตทางการศึกษา
เพิม่ สูงขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวติ ทางการศึกษา
แตกต่างกัน
สมมติฐาน 2 ปั จจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ทางการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 - 4 จํานวน 240 คน ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ (1) ด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปี ระดับผลการศึกษา รายได้ของนักศึกษา (2) ด้าน
การศึกษา ประกอบด้วยด้านหลักสู ตร ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม
และสถานที่ ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ตัวแปรตาม 1 ปั จจัยคือด้านคุณภาพชีวิตทางการศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม - มีนาคม 2558 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ชั้นปี
- ระดับผลการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

คุณภาพชีวิตทางการศึกษา

ปัจจัยด้ านการศึกษา
- ด้านหลักสูตร
- ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
- ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่
- ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
นิยามคําศัพท์
คุณภาพชี วิต หมายถึง ชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ท้งั ร่ างกายและจิตใจสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาวะแวดล้อมและสังคมที่ตนอยูไ่ ด้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็สามารถดํารงชีวติ ที่เป็ นประโยชน์
ให้ตนเอง สังคมและประเทศชาติดว้ ย
คุณภาพชีวิตทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการศึกษา ได้รับความรู ้ ความเข้าใจ และ
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด กระบวนการเรี ย นการสอน ต่ อ สภาพแวดล้อ มและสถานที่ ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ น ซึ่งจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีและมีความสุขในการเรี ยน และจะทําให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีมีความสมบูรณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ และมีสติปัญญาดี
การศึ ก ษา หมายถึ ง การเล่ า เรี ย น การฝึ กอบรมความเจริ ญ งอกงาม ทั้ง ด้า นร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมการเสริ มสร้างความรู ้ ความคิด ทักษะและเจตคติการแก้ปัญหาของ
มนุษย์ให้หลุดพ้น การเข้าถึงสิ่งดีงามการถ่ายทอดแนวคิด ความเชื่อ พฤติกรรม ศิลปวัฒนธรรม และ
การเตรี ยมตัวสําหรับการดํารงชีวติ ที่สมบูรณ์
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน
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หลักสู ตร หมายถึง หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิตจํานวนรายวิชาของหลักสู ตร เนื้ อหาของรายวิชา
เกณฑ์การวัดและประเมินผล ระยะเวลาการศึกษา
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน หมายถึ ง การดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอน รวมถึงคุณภาพของอาจารย์ผสู ้ อน เทคนิควิธีการสอน เพือ่ มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
สภาพแวดล้ อมและสถานที่ หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิต ห้องเรี ยน อาคารหอสมุด สถานที่
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
ความสั มพันธ์ กับบุคคลอื่น หมายถึง ความสัมพันธ์กบั เพือ่ น อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีที่มกั จะถูกกล่าวถึงในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต คือ ทฤษฎีความต้องการของ
มาสโลว์ (Owen 2006 : 97-105) เป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงความต้องการของมนุ ษย์ใน 5 ด้านหลัก โดย
มีลาํ ดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ ดังต่อไปนี้
1. ความต้อ งการขั้น พื้น ฐานทางสรี ร ะ (Basic Physiological Needs) เป็ นความต้อ งการ
เบื้องต้นที่จาํ เป็ นต่อการทํางานของร่ างกาย เพือ่ สนองความต้องการพื้นฐานให้ร่างกายคงสภาพอยูไ่ ด้
อันได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศ ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค การพักผ่อน เป็ นต้น
2. ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety & Security Needs) เป็ นความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัยทางร่ างกาย จิตใจ รวมทั้งทรัพย์สินและผลประโยชน์ เช่ น วัยเด็กต้อ งการการ
ปกป้องคุม้ ครองจากผูใ้ หญ่ และผูใ้ หญ่ตอ้ งการความมัน่ คงในอาชีพการเงิน เป็ นต้น
3. ความต้อ งการความรั ก และการเป็ นเจ้า ของ (Love & Belongings Needs) เป็ นความ
ต้องการความรักจากพ่อแม่ ญาติพนี่ อ้ งคนรอบข้าง ต้องการให้คนอื่นยอมรับตน ต้องการความเป็ น
มิตรจากคนอื่น ต้องการความมีสิทธิความเป็ นเจ้าของ ต้องการเป็ นสมาชิกเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
4. ความต้องการเกียรติยศ ความภาคภูมิใจในตน (Self-Esteem Needs) เป็ นความต้องการ
ความมี ชื่ อ เสี ย ง เป็ นที่ นับ ถื อ ของคนอื่ น ต้อ งการให้ค นอื่ น ยกย่อ งและเห็ น ว่า ตนมี คุ ณ ค่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
5. ความต้อ งการที่จะให้ตนเองได้ประสบความสําเร็ จตามที่ปรารถนาสู งสุ ด โดยอยู่บน
พื้นฐานแห่ งความเป็ นจริ ง (Self-Actualization Needs) เช่น ต้องการเป็ นคนดี มีคุณธรรม ประสบ
ความสําเร็จในหน้าที่การงาน ได้อยูใ่ นตําแหน่งบริ หารใช้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ เป็ นต้น
ซึ่งในระยะหลังมาสโลว์ ได้เพิม่ ระดับความต้องการอีก 2 ขั้น คือ
1. ความต้องการที่จะรู ้และเข้าใจ (Need to Know and Understand) ซึ่งได้แก่ ความต้องการที่
จะแสวงหาความรู ้ที่มีคุณค่าอย่างกว้างขวางชัดเจน ต้องการรู ้และเข้าใจโลกอย่างแจ่มชัด
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2. ความต้องการด้านสุ นทรี ยะ (Aesthetic Needs) ซึ่ งได้แก่ ความต้องการที่จะรู ้จกั เข้าถึ ง
และรู ้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เป็ นศิลปะ จรรโลงใจ
ความต้องการทั้ง 7 ขั้นนี้ ความต้องการ 4 ขั้นแรก มีความจําเป็ นต้องได้รับการตอบสนอง
ไม่เช่นนั้นแล้ว จะทําให้บุคคลเกิดความเครี ยดเป็ นทุกข์ส่วนความต้องการ 3 ขั้นหลังอาจจะไม่เกิด
กับทุกคนและเมื่อเกิดแล้วแม้ไม่ได้รับการตอบสนองก็ไม่ทาํ ให้เดือดร้อนหรื อเป็ นทุกข์ แต่ถา้ ได้รับ
การตอบสนอง จะทําให้บุคคลมีความพึงพอใจสูงขึ้นมาก การที่มนุษย์ได้รับสิ่งที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านร่ างกายในจํานวนที่เหมาะสมจะทําให้มีสุขภาพกายดี และการได้รับสิ่งที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านจิตใจอย่างเพียงพอ ซึ่ งจะทําให้มีสุขภาพจิตดี การมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
จะนํามาซึ่ งความสุ ขความพอใจมาสู่มนุษย์น้ นั คือการได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการจะนําความสุ ขความพอใจ
มาสู่มนุษย์ ซึ่งหมายถึง การมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีมีคุณภาพชีวติ ที่ดีนนั่ เอง
แฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์และแฮนเดอร์ สัน (Hendershott, Wright &Handerson 1992 : 11-19)
ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กับคุ ณภาพชี วิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์ลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลประชากรของนักศึกษากับการประเมินเชิงจิตวิสยั ของการใช้ชีวติ โดยทัว่ ไป
ของนักศึกษาในภาพรวมและรายด้าน รวมถึงผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิสระที่มีต่อ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีซ่ ึ งเป็ นตัวแปรตาม ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบด้วยกัน ดังนี้ (1) ชีวิตการ
เรี ยน (Academic Life) เป็ นการวัดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาในเชิงวิชาการสภาพแวดล้อมในการ
เรี ย น (2) ชี วิต สัง คม (Student Social Life) คื อ การแสดงหรื อ การกระทํา กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
นัก ศึ ก ษาทั้ง ในและนอกมหาวิท ยาลัย และการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น (3) ที่ อ ยู่อ าศัย
(Housing) สภาพแวดล้อมของที่อยู่ เช่น หอพัก (4) ความสัมพันธ์กบั เพือ่ น (Student Relationships)(
5) บริ การที่ได้รับ (Student Services) ประกอบด้วย อาหาร ความปลอดภัย การให้คาํ ปรึ กษาสุ ขภาพ
ศูนย์ทางศาสนา ศูนย์บริ การนักศึกษานานาชาติ
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ลจากกลุ่ มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี 1 – 4 จํานวนทั้งหมด 494 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 240
คน โดยการคํานวณตามหลักการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
หรื อยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ .05 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ Multiple Regression
ความแตกต่างสําหรับตัวแปรที่มีสองกลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way
ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ Multiple Regression
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ผลการวิเคราะห์
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่าง จํานวน 240 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนครบตาม
จํานวน คิดเป็ นร้อยละ 100 จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์ และกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามและระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านการศึกษา ตอนที่ 2 เป็ นการทดสอบสมมติฐาน
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n = 240)
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
เพศ - เพศหญิง
201
83.80
อายุ - อายุ 18-19 ปี
111
46.20
ชั้นปี - ชั้นปี ที่ 1
78
32.50
ระดับผลการศึกษา - 2.50-2.99
82
34.17
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-7,000 70
29.20
บาท
รวม
240
100.00
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า เพศส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จํานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.80 อายุส่วนใหญ่อยูท่ ี่ อายุ 18-19 ปี จํานวน 111 คน คิด
เป็ นร้อยละ 46.20 นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นชั้นปี ที่ 1 จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ระดับผล
การศึกษาส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 2.50-2.99 จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.17 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ได้รับของนักศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ ี่ 5,000-7,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.20
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของการศึกษาคุณภาพชีวติ ทางการศึกษาโดยภาพรวม
(n = 240)
X
คุณภาพชีวติ ทางการศึกษา
S.D
แปลความ
1. ด้านหลักสูตร
3.91
0.77
มาก
2. ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
4.07
0.74
มาก
3. ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่
3.79
0.84
มาก
4. ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
3.96
0.74
มาก
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

Journal of Business Research and
Administration

330

5. ด้านคุณภาพชีวติ ทางการศึกษา
4.04
0.70
มาก
รวม
3.95
0.76
มาก
จากตารางพบว่า ระดับความคิดเห็ นของปั จจัยด้านการศึกษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.95 อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.07 รองลงมาคือด้านคุณภาพชีวิตทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.04
และน้อยที่สุดคือด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.79
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อคุณภาพชีวติ ทางการศึกษาแตกต่าง
กัน ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ระดับผลการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตทาง
ศึกษาไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านชั้นปี ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาแตกต่างกันเฉพาะ
ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่จดั ให้และด้านความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่อคุณภาพชีวติ ของตนเอง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2.2 ผลการทดสอบปั จจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ดา้ นหลักสูตรกับคุณภาพชีวติ ทางการศึกษา
ด้านหลักสูตร
B
t
Sig.
ค่าคงที่
1.19
5.24
0.00
1. หลักสูตรบัญชีที่เรี ยนมีความทันสมัย
0.12
2.29
0.02
2. จํานวนรายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม
0.08
2.83
0.01
3. เนื้ อหาของแต่ ล ะวิ ช าสามารถนํ า ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้
0.20
3.91
0.00
กับการทํางานจริ งได้
4. ตารางเรี ยนวันและช่วงเวลาของแต่ละรายวิชามีความ
0.04
0.75
0.45
เหมาะสม
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนมีความชัดเจน
0.10
1.85
0.07
6. ระยะเวลาการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รบัญ ชี มี ค วาม
0.18
3.16
0.00
เหมาะสม
R = 0.65, F = 27.69, Sig = 0.00
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ดา้ นการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนกับคุณภาพชีวติ
ทางการศึกษา
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ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
ค่าคงที่
1. อาจารย์เข้าสอนสมํ่าเสมอและบรรยายเนื้อหาวิชาครบถ้วน
2. อาจารย์มีการชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการสอนชัดเจน
3. อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่กระตุน้ ความสนใจในการ
เรี ยนรู ้
4. อาจารย์มีการใช้เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. อาจารย์มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
ค่าคงที่
6. อาจารย์เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ
R = 0.66, F = 30.16, Sig 0.00

B
1.37
0.18
0.02
0.04

t
6.66
2.95
0.25
0.74

Sig.
0.00
0.00
0.80
0.46

0.19

3.36

0.00

0.10

1.86

0.06

B
1.37
0.13

t
6.66
2.58

Sig.
0.00
0.01

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ดา้ นสภาพแวดล้อมและสถานที่กบั คุณภาพชีวติ ทาง
การศึกษา
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่
B
t
sig
ค่าคงที่
1.63
9.32
0.00
1.ห้องเรี ยนมีบรรยากาศเอื้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอน
0.05
1.12
0.27
2. มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการสอนที่ทนั สมัย เช่น แท็บเล็ต
0.17
4.16
0.00
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและห้องสมุดที่ทนั สมัย
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 0.14
3.53
0.00
ต่างคณะของชมรมต่าง ๆ
4. มีบริ เวณให้นกั ศึกษาได้นงั่ พักผ่อนทํางานเป็ นกลุ่ม
0.02
0.38
0.71
5. มีความปลอดภัยและความสะอาดเพียงพอ
0.24
5.16
0.00
R = 0.70, F = 44.58, Sig 0.00
ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ดา้ นความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นกับคุณภาพชีวติ ทาง
การศึกษา
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ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
B
t
sig
ค่าคงที่
1.47
7.40
0.00
1. ได้เข้าร่ วมทํากิจกรรมต่างๆเช่นแข่งขันกีฬา
0.12
2.63
0.01
กิจกรรมทางวิชาการ
2. เพือ่ นในคณะมีความเข้าใจและยอมรับในตัวท่าน
0.02
0.24
0.81
3. ท่านได้รับและคอยช่วยเหลือเพือ่ นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
0.11
1.90
0.06
4. ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ
0.11
1.96
0.05
5. ท่านเป็ นที่รักและได้รับความไว้วางใจจากเพือ่ น
0.08
1.34
0.18
6. เมื่อมีปัญหาจะมีคนคอยให้คาํ แนะนําช่วยเหลือเสมอ
0.21
4.27
0.00
ทั้งเพือ่ นอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ
R = 0.67, F = 32.02, Sig 0.00
สรุ ปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการศึกษากับคุณภาพชีวติ ทางการศึกษา พบว่า
(1) ด้า นหลัก สู ต ร หลัก สู ต รบัญ ชี ที่ เ รี ย นมี ค วามทัน สมัย จํา นวนรายวิช าของหลัก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสม เนื้อหาของแต่ละวิชาสามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบั การทํางานจริ งได้ ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตรบัญชีมีความเหมาะสม (2) ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน อาจารย์
เข้า สอนสมํ่า เสมอและบรรยายเนื้ อ หาวิ ช าครบถ้ว น อาจารย์มี ก ารใช้เ อกสารผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ดา้ นกระบวนการเรี ยนการสอน มีความสัมพันธ์กบั และให้ประกอบการสอน หนังสื อ
ตํารา และสื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ อาจารย์เปิ ดโอกาสให้ ซักถามและให้คาํ แนะนําช่ วยเหลื อ (3) ด้าน
สภาพแวดล้อ มและสถานที่ มี อุ ปกรณ์ ที่ส่งเสริ ม การสอนที่ทนั สมัย เช่ น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตและห้องสมุดที่ทนั สมัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่าง
คณะของชมรมต่าง ๆ (4) ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ได้เข้าร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น แข่งขัน
กีฬา กิจกรรมทางวิชาการ เมื่อมีปัญหาจะมีคนคอยให้คาํ แนะนําช่วยเหลือเสมอทั้งเพือ่ นอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่คณะ มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผล
ตอนที่ 1. ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า เพศ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.80 ส่ วนใหญ่มีอายุ 18-19 ปี จํานวน 111
คน คิดเป็ นร้อ ยละ 46.20 นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นชั้นปี ที่ 1 จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 32.50
ระดับผลการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ ี่ 2.50-2.99 จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.17 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ได้รับของนักศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ ี่ 5,000-7,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.20
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบการศึก ษาคุ ณภาพชี วิตทางการศึ กษาของนัก ศึกษาคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า 1) เพศที่ต่างกันมีคุณภาพชีวติ ทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน 2) อายุที่ต่างกันมีคุณภาพชีวติ ทาง
การศึกษาไม่แตกต่างกัน 3) ชั้นปี ที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาแตกต่างกันเฉพาะด้านความ
พึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสถานที่จดั ให้และด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มี
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ของตนเอง 4) ระดับ ผลการศึ กษาที่ต่ างกัน มี ความพึง พอใจในภาพรวมที่มีต่อ
สภาพแวดล้อ มและสถานที่ที่จดั ให้ และความพึงพอใจในภาพรวมที่ต่อ ความสัม พัน ธ์กับ เพื่อ น
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกัน 5) รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ นที่ต่างกันมี คุณภาพทางการศึกษาไม่
แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ เฮนเดอร์ ช อทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์ สัน (Hendershott, Wright &
Henderson1992) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของนักศึกษา” ผลการวิจยั
พบว่าด้านชีวติ การเรี ยน ชีวติ สังคม ที่อยู่ ความสัมพันธ์กบั เพือ่ น และบริ การที่ได้รับในมหาวิทยาลัย
พบว่าในแง่ของความพึงพอใจโดยรวมขึ้นอยูใ่ นระดับสู ง ความพึงพอใจในชีวติ สังคมความสัมพันธ์
กับเพือ่ นและชีวติ การเรี ยน มีผลอย่างมากต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีหรื อคุณภาพชีวติ โดยรวม ส่วนบริ การ
ที่นักศึกษาได้รับกับที่อยูไ่ ม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ส่ วนข้อมูลประชากรนั้น เพศมีความสําคัญ
ที่สุด โดยเพศหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็ นอยูท่ ี่ดี โดยรวมชีวติ ด้านการเรี ยนและสังคม
อายุจะมีผลทางบวกเมื่อมีอายุมากขึ้นโดยจะมีผลต่อชีวติ สังคม การเรี ยนและความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบการศึ กษาคุ ณภาพชี วิต ทางการศึ กษาของนักศึ กษาคณะบัญชี
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ตามตัว แปรด้า นหลัก สู ต ร ด้า นการจัด กระบวนการเรี ย นการสอน ด้า น
สภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านคุณภาพชีวติ ทางการศึกษา พบว่า
(1) ด้านหลักสู ตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า จํานวนรายวิชาของหลักสู ตรมีความเหมาะสมและระยะเวลาการศึกษาของหลักสู ตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ อ งจากหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิตที่เ รี ยนมี ค วามทันสมัย และ
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรก็มีความเหมาะสม ซึ่ งหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิตมี การปรับปรุ ง
หลักสู ตรทุก 5 ปี และได้ผ่านการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชีซ่ ึงเป็ นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
(2) ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก และ
เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อาจารย์เข้าสอนสมํ่าเสมอและบรรยายเนื้ อหาวิชาครบถ้วน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ อ งจากคณะบัญชี มีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนของวิชาบัญชี อ ย่าง
เหมาะสม มีอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนและกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ มีสื่อการสอนที่ทนั สมัย

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

333

Journal of Business Research and
Administration

และมีการจัดโครงการทางวิชาการต่าง ๆ เช่น โครงการแนะแนววิชาเอกเลือก เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มี
โอกาสเลือกเรี ยนในวิชาที่ตนชอบและถนัด
(3)ด้านการสภาพแวดล้อมและสถานที่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ห้องเรี ยนมีบรรยากาศเอื้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากห้องเรี ยนมีบรรยากาศเอื้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอน มีอุปกรณ์ส่งเสริ มการ
สอนที่ทนั สมัย เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ อินเตอ์เน็ต และห้องสมุดที่ทนั สมัย มีบริ เวณให้นกั ศึกษา
ได้นง่ั พักผ่อนทํางานเป็ นกลุ่ม มีความปลอดภัยและความสะอาดเพียงพอ
(4) ด้านความสัม พันธ์กับบุคคลอื่ นในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากทางคณะบัญชีและมหาวิทยาลัยมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้ทาํ
ร่ วมกันระหว่างรุ่ นพีก่ บั น้อง เพือ่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ซึ่ งผลการศึ ก ษาทั้ง 4 ด้า นสอดคล้อ งกับ เฮนเดอร์ ช อทท์, ไรท์แ ละเฮนเดอร์ สั น (1992) ได้
ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของนักศึกษา” โดยศึกษาจากประสบการณ์
ในมหาวิท ยาลัย และวัด ความพึง พอใจในความเป็ นอยู่ข องนักศึ ก ษาโดยรวมและเป็ นรายด้าน
ผลการวิจยั พบว่า ด้านชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที่อยู่ ความสัมพันธ์กบั เพื่อน และบริ การที่ได้รับใน
มหาวิทยาลัยโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
1. จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั ขอเสนอประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุ งด้านสภาพแวดล้อม
และสถานที่ตามข้อเสนอแนะเพิม่ เติมที่นกั ศึกษาอยากให้คณะหรื อมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุ ง เช่น
อยากให้มีโต๊ะเรี ยนที่ใหญ่ มีหอ้ งคณะที่สามารถไปนัง่ พักผ่อน อยากให้มีที่นง่ั สําหรับไว้ทาํ กิจกรรม
ติวหนังสื อ มีกระดานสําหรับติว ทําการบ้าน มีการรณรงค์เรื่ องการสู บบุหรี่ ในที่สาธารณะ มีป้าย
ห้ามสูบบุหรี่ เพิม่ มากขึ้น และมีบทลงโทษสําหรับผูไ้ ม่ทาํ การกฎ และเพิม่ การดูแลเรื่ องความสะอาด
ของห้องนํ้า กลิ่นที่แรงซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ
2. คณะหรื อมหาวิทยาลัย ควรมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิดา้ นสถานที่
สิ่ งแวดล้อมและการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ชดั เจน มีการทําประชาสัมพันธ์ รณรงค์กวดขันให้
เข้มงวดมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมกับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น คณะบริ หารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ หรื อ
คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียง เพือ่ ยืนยันผลการวิจยั
2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของปั จจัยด้านอื่น ๆ เพิม่ เติม เช่น ปั จจัยด้านครอบครัว เป็ นต้น
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การพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สั งกัดหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
PERFORMANCE DEVELOPMENT OF SUPPORTTING STAFF AT
RANGSIT UNIVERSITY
นาตยา สมุทรถา1 และ ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต และ2) ศึกษาปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัย
รังสิ ต จํานวน 260 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสําหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การหาค่าที ในตัวแปร
ต้นที่มี 2 กลุ่มและหาค่า F-test หรื อ One-way ANOVA และใช้สถิติ Multiple Regression
สรุ ปผลการศึกษาพบว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
งาน ตําแหน่ งงาน สถานภาพ สังกัด และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ในภาพรวมมี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นระดับ มาก (2) ปั จ จัย ด้า นการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรฝ่ ายสนับ สนุ น สัง กัด
หน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน โดย
การทดสอบความแตกต่ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรฝ่ ายสนับ สนุ น สัง กัด
หน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน พบตัว
แปรที่แตกต่างกันแล้วมีผลต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น
สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ต คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สังกัดหน่ วยงาน และ
ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านระยะเวลา ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร มี ความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุนสังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การปฏิบตั ิงาน, บุคลากร
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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Abstract

Objectives of the study of development of the performance of supporting staff at Rangsit
University are to (1) study the efficiency of the operation of the supporting staff, and (2) to study
the problems and obstacles and finding the suggestions to such problems of the operation of
supporting staff at Rangsit University. Samples used in this research are sampling from supporting
staff at Rangsit University which 260 staff were selected into this study. Questionnaire is used as a
means to collect data on demographical data and information on operation factors and performance
on operation. Descriptive statistics used in this study are frequency, percentage to form descriptive
information of the samples. In order to test the hypotheses, T-Test, F-Test and One-way Anova and
Multiple Regression analysis (Least Square Difference) are also used in this study.
The result shows that (1) differences of the demographical data on gender, age, education,
job duration, position, status, segment and average salary per month have no difference on
efficiency in operation. However the factors on age and segment differences affect the efficiency
of the operation at the 0.05 significant level (2) the factor on staff’s operation; work duration,
physical factor and personal factor show relationship with the efficiency of the staff on operation at
the 0.05 significant level.
Keywords : performance, development, staff
บทนํา

ปั จ จุ บ ัน ในการปฏิ บ ัติ ง านในองค์ก ารทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ล้ว นต่ า งมุ่ ง ผลลัพ ธ์
ความสําเร็ จของงานที่เกิดขึ้นในทุกระดับภาคส่ วน กล่าวคือ ในภาครัฐ การปฏิบตั ิงาน จุดประสงค์
คือให้ผมู ้ ารับการบริ การมีความพึงพอใจ สําหรับภาคเอกชน ก็มีวตั ถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานเพือ่
ผลกําไรขององค์การ ซึ่ งวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็ นรู ปธรรม
ได้ จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ คือความสําเร็ จที่เกิดขึ้นในแต่ระดับขององค์การ ทั้งในด้านบุคลากร ด้าน
การเงิน ด้านสถานที่ทาํ งาน อุ ปกรณ์ และด้านการบริ หารและการจัดการ ซึ่ งถ้าทุกส่ วนประสบ
ความสําเร็จแล้ว ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในองค์การนั้นเอง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นสถาบันการศึกษาเอกชนที่จดั ตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลในรู ปของบริ ษทั
ซึ่ งมีเป้ าหมายให้บริ การด้านการศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญคือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มี
ความจําเป็ นและตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่ งมุ่งเน้นการให้การศึกษา ทางด้าน
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วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ เป็ นสําคัญ รวมถึงผลิตกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ที่สามารถ
สร้างงานของตนเองได้ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ฯลฯ
ประกอบกับความคิดที่จะดําเนิ นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรังสิ ตมี มานานแล้ว โดยผูก้ ่ อ ตั้งคือ นาย
ประสิ ทธิ์ อุไรรัตน์ (อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อดีตผูว้ ่าการการทางพิเศษ และอดีตรอง
ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร) เมื่อครั้งยังรับราชการอยูว่ ่า จะรวบรวมบุคคลที่รู้จกั คุน้ เคย ร่ วมมือ
กันสร้างกิจกรรมขึ้นอย่างหนึ่ งที่จะสามารถอํานวยประโยชน์แก่ สังคมโดยรวมได้เต็มที่ ซึ่ งได้ต้ งั
ปณิ ธานไว้ว่า "เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่ นใหม่ ให้ เป็ นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิทยาการและ
เพียบพร้อมด้วยจริ ยธรรม"
สําหรับการบริ หารงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินงาน ด้วยวิธีการแบ่งงานและหน้าที่
ช่ วยกันทําตามคณะและหน่ วยฝ่ ายสนับสนุ นกําหนด มี การปกครอง บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
กําหนดอํานาจและหน้าที่ไว้เป็ นระเบียบปฏิบตั ิ มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ ประกอบไปด้วยหลาย
มิ ติ ได้แก่ มิ ติทางโครงสร้างทางการบริ หารของมหาวิทยาลัย สายบังคับบัญชา มิ ติกระบวนการ
บริ หารมิติพฤติกรรมของมนุ ษย์ท้ งั ในระดับบุคคล ระหว่างบุคคลและระดับกลุ่มซึ่ งมีแนวความคิด
ในการบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ประกอบด้วย ลําดับสายการบังคับบัญชา ความพึงพอใจ
ของบุ ค ลากรในการปฏิ บ ัติ ง านจึ ง มี ผ ลต่ อ ความสําเร็ จ ของงานและมหาวิท ยาลัย ถ้า บุ ค ลากรมี
ความสุ ขในการทํางานก็ส่งผลดี ต่อ การปฏิบตั ิงานและก่ อ ให้เกิ ดผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น หาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการสร้างความสุ ขและความพึงพอใจในการ
ทํางานก็ม ักจะได้ผลตอบแทน และผลการดําเนิ นงานที่น่าพอใจ ซึ่ งในปั จจุบนั พบว่า ปั ญหาที่
มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ ง ที่ประสบอยู่และได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด ก็คือ ปั ญหาในเรื่ อง “คน”
ซึ่งในองค์การใหญ่ๆ ที่มีนโยบายให้ความสําคัญในเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็จะกําหนดให้มี
ผูบ้ ริ หารระดับสูง ดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ สําหรับมหาวิทยาลัยรังสิต มีผชู ้ ่วยอธิการบดี
ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด มีการกําหนดระบบการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผล การจัดสวัสดิการไปจนถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรู ปแบบของกิจกรรมวิชาการ
และ กิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งเป้าหมายสู งสุดก็คือ การทําให้บุคลากรทุกคนในหน่ วยงานทํางานร่ วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการ
ในขณะเดียวกัน การบริ หารงานของมหาวิทยาลัยรังสิตในปั จจุบนั มีปัญหาและอุปสรรค ซึ่ง
เกิดจากการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในแต่ละหน่ วยงาน อันได้แก่ การทํางานอาจไม่บรรลุเป้ าหมาย
หรื อสําเร็ จไม่ตรงตามเวลาที่กาํ หนด การใช้ทรัพยากรหรื ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่ วยงาน สิ้ นเปลือง
บุ ค ลากรขาดความภาคภู มิใ จและกําลังใจที่ จ ะพัฒนางานให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด้ว ยเหตุน้ ี
หน่ วยงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องหาแนวทาง หรื อมาตรการในการรักษา
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ทาํ งานด้วยกันต่อไป เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย
ดังนั้น การที่บุคลากรจะยังคงปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมหาวิทยาลัย จําเป็ นต้องมีความพึงพอใจใน
การทํางานของตนเอง โดยต้องเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งมารองรับและสนับสนุ น ที่ทาํ ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการทํางานมากกว่าเดิม เพื่อที่จะสามารถที่จะทํางานนั้นให้บงั เกิดสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้งั ใจ
ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุ ค ลากรฝ่ ายสนับ สนุ น สัง กัด หน่ ว ยงาน มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรฝ่ ายสนับ สนุ น สั ง กัด หน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อ ศึกษาปั ญหา อุ ปสรรคและข้อ เสนอแนะการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรฝ่ ายสนั บ สนุ น
สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐาน
1. ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ไ ด้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อายุง าน ตํา แหน่ ง งาน
สถานภาพ สัง กัด และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิบ ัติ งานของ
บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการปฏิบ ัติงาน ได้แก่ ด้านระยะเวลา ด้านกายภาพ และด้านบุคคลากร มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรฝ่ ายสนั บ สนุ น สั ง กัด หน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้เป็ นการศึ กษา ปริ มาณ (quantitative research) โดยผู้ ศึกษาเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิด และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งมาบูรณาการและนํามา
สร้างเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อายุงาน
-ตําแหน่ งงาน
-สถานภาพ
- สังกัด
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
-ด้านระยะเวลา
-ด้านกายภาพ
- ด้านบุคลากร

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีแบบสะดวก (convenience sampling)
และขนาดของตัวอย่าง คํานวณจากสูตร Taro Yamane ดังนี้
บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน 730 คน และได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 260 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สร้างขึ้นมาจากกรอบแนวคิดที่พฒั นาจาก
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึ งถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก ประกอบด้วย
แบบสอบถาม ดังนี้ ตอนที่ 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหน่ง สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ตอนที่ 2 ปั จจัยด้านการปฎิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ประกอบด้วย (1) ด้านระยะเวลา (2) ด้านกายภาพ และ (3) ด้านบุคลากร และตอนที่ 3
ประสิทธิภาพการปฎิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
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การทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability)
ผูศ้ ึกษานําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองกับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับประชากรที่ศึกษา จํานวน 30 คน และนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ หาค่า
ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยการหาค่ า Cronbrach’s Alpha แบบสอบถามของบุ ค ลากรฝ่ าย
สนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.898 ซึ่ งมีค่า
มากกว่า 0.70 จึงถือว่ามีความน่าเชื่อถือสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับการปฎิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1. ขอหนังสื อจากหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต ถึงหน่ วยงานฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต เพือ่ ขออนุญาตเก็บข้อมูลทําการศึกษา
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. หลังจากเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว จะทําการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(One-Way- ANOVA) และและวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรด้ ว ย สถิ ติ Multiple
Regression
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 162 คน คิด
เป็ นร้อยละ 62.31 การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.69
ส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี มีจาํ นวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.38 ส่วนใหญ่มีตาํ แหน่ งระดับ
ปฏิบตั ิงาน มีจาํ นวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.54 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจาํ นวน 138 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.08 ส่ วนใหญ่สังกัดฝ่ ายบริ หาร มีจาํ นวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.23 และส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีจาํ นวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.54
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น
สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วยข้อมูลดังตางรางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีเพศต่างกัน
ส่ วนเบีย่ งเบน
เพศ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
t
p
(SD)
ชาย
4.204
0.536
-0.594 0.139
หญิง
4.247
0.580
4.231
0.563
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต เพศชายมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย 4.204 และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.247 ซึ่งต่างกัน 0.043 และ
จากการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Independent Sample T–Test พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หรื อ
เพศชายกับเพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีตาํ แหน่งต่างกัน

ตําแหน่ ง

ค่าเฉลี่ย

ผูบ้ ริ หาร
ระดับปฏิบตั ิการ
รวม

4.455
4.210
4.231

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.10
0.03
0.563

t

p

1.959

0.538

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต ตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย 4.455 และตําแหน่งระดับปฏิบตั ิการ มีค่าเฉลี่ย
4.210 ซึ่งต่างกัน 0.245 และจากการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Independent Sample T–Test พบว่า ไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ หรื อผูบ้ ริ หารกับระดับปฏิบตั ิการมีประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างค่า เฉลี่ ยของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิง านของบุ ค ลากร
ฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีระดับการศึกษาต่างกัน

ระดับการศึกษา

ค่าเฉลี่ย

สูงกว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
รวม

4.262
4.216
4.231

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.562
0.565
0.563

t

p

-0.615 0.639

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ตมี ระดับ
การศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี และ ปริ ญญาตรี มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.262
และ 4.216 ตามลําดับ และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ Independent Sample
T–Test พบว่า ไม่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ หรื อ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี ก ับ มี ก ารศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีอายุต่างกัน

อายุ

ค่าเฉลี่ย

21 – 30 ปี
51 ปี ขึ้นไป
41 – 50 ปี
31 – 40 ปี
รวม

4.477
4.349
4.149
4.127
4.231

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.549
0.482
0.604
0.516
0.563

F

Sig

5.248

0.002

จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตมีอายุ 21 –
30 ปี 51 ปี ขึ้นไป 41 – 50 ปี และ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.477,
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4.349, 4.149 และ 4.127 ตามลําดับ และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ One –
Way ANOVA พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 คือ บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีอายุต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตทีม่ ีอายุงานต่างกัน

อายุงาน

ค่าเฉลี่ย

น้อยกว่า 5 ปี
มากกว่า 20 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
5 - 10 ปี
รวม

4.293
4.266
4.217
4.212
4.088
4.231

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.593
0.548
0.422
0.595
0.570
0.563

F

Sig

0.818

0.515

จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีอายุงาน
น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 20 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี และ 5 - 10 ปี มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.293, 4.266, 4.217, 4.212 และ 4.088 ตามลําดับ และจากการทดสอบความแปรปรวน
ด้วยสถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ บุคลากรฝ่ าย
สนับ สนุ น สัง กัด หน่ ว ยงาน มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ที่ มี อ ายุง านต่ า งกัน จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานไม่ต่างกัน
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ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน

สถานภาพ

ค่าเฉลี่ย

สมรส
โสด
หย่าร้าง
รวม

4.239
4.229
4.154
4.231

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.548
0.571
0.689
0.563

F

Sig

0.136

0.873

จากตารางที่ 6 พบว่า บุ ค ลากรฝ่ ายสนับ สนุ น สัง กัด หน่ ว ยงาน มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต มี
สถานภาพการสมรส สมรส โสด และ หย่าร้าง มี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยมี ค่าเฉลี่ย
4.239, 4.229 และ 4.154 ตามลําดับ และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ One –
Way ANOVA พบว่า ไม่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 คื อ บุ ค ลากรฝ่ ายสนับ สนุ น สัง กัด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต ทีม่ ีสถานภาพการสมรสต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่
ต่างกัน
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ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีสงั กัดต่างกัน

สั งกัด

ค่าเฉลี่ย

ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ ายเทคโนโลยี
ฝ่ ายพัฒนาและแผนการเงิน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายพัฒนาสังคม
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายการตลาดต่างประเทศ
รวม

4.591
4.444
4.280
4.257
4.225
4.178
4.133
4.080
4.000
4.231

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.590
0.511
0.542
0.561
0.577
0.576
0.640
0.488
0.471
0.563

F

Sig

2.339

0.019

จากตารางที่ 7 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ตมี สังกัด
ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ ฝ่ ายกิจการนักศึกษา ฝ่ ายเทคโนโลยี ฝ่ ายพัฒนาและ
แผนการเงิ น ฝ่ ายวิ ช าการ ฝ่ ายพัฒ นาสั ง คม ฝ่ ายบริ ห าร และ ฝ่ ายการตลาดต่ า งประเทศ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.591, 4.444, 4.280, 4.257, 4.225, 4.178, 4.133,
4.080 และ 4.000 ตามลําดับ และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิ ติทดสอบ One – Way
ANOVA พบว่า มี นัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 0.019 คือ บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีสงั กัดต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
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ตารางที่ 8 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีรายได้ต่างกัน

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

ค่าเฉลี่ย

30,000 บาท ขึ้นไป
20,001 - 25,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
รวม

4.381
4.333
4.260
4.146
4.077
4.231

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.498
0.549
0.523
0.590
0.628
0.563

F

Sig

1.841

0.121

จากตารางที่ 8 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตมีรายได้ต่อ
เดือน 30,000 บาท ขึ้นไป 20,001 - 25,000 บาท 15,001 - 20,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท และ
25,001 - 30,000 บาท มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.381, 4.333, 4.260, 4.146
และ 4.077 ตามลําดับ และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ One – Way ANOVA
พบว่า ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
รังสิต ที่มีรายได้ต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่ต่างกัน
ตารางที่ 9 ประสิ ทธิ ภาพการในการปฏิบตั ิงานด้านระยะเวลาของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
การปฏิบัติงานด้ านระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย S.D.
แปลผล
1. หน่ ว ยงานมี ก ารกํ า หนดระยะเวลาในการ
4.050
0.664
อยูใ่ นระดับมาก
ให้บริ การที่ชดั เจน
2. มีระบบการติดต่อสื่ อสารที่สะดวก รวดเร็ ว และ
4.046
0.701
อยูใ่ นระดับมาก
เกิดการคล่องตัวต่อการปฏิบตั ิงาน
3. หน่ ว ยงานมี ก ารสํา รวจความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริ การจากผูร้ ับบริ การเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการ 4.027
0.778
อยูใ่ นระดับมาก
บริ การอย่างสมํ่าเสมอ
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4. หน่วยงานมีการประชุม วางแผนการให้บริ การแก่
4.027
0.732
อยูใ่ นระดับมาก
ผูร้ ับบริ การให้สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว
5. หน่วยงานมีการกําหนดระยะเวลาควบคุม ติดตาม
3.915
0.640
อยูใ่ นระดับมาก
การให้บริ การของบุคลากรอย่างเหมาะสม
เฉลี่ยรวม
4.013
0.558
อยู่ในระดับมาก
จากตารางที่ 9 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านระยะเวลาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบสมติ ฐ าน ปั จ จัย การปฏิ บ ัติ ง านด้า นระยะเวลามี ค วามสัม พัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปัจจัยการปฏิบัติงานด้ านระยะเวลา
ค่าคงที่
1. หน่ วยงานมีการกําหนดระยะเวลาในการให้บริ การที่
ชัดเจน
2. มี ระบบการติดต่อ สื่ อ สารที่สะดวก รวดเร็ ว และเกิ ด
การคล่องตัวต่อการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยการปฏิบัติงานด้ านระยะเวลา
3. หน่วยงานมีการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
จากผูร้ ั บ บริ ก ารเพื่อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพการบริ ก ารอย่าง
สมํ่าเสมอ
4. หน่ ว ยงานมี ก ารประชุ ม วางแผนการให้บ ริ ก ารแก่
ผูร้ ับบริ การให้สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว
5. หน่วยงานมีการกําหนดระยะเวลาควบคุม ติดตาม การ
ให้บริ การของบุคลากรอย่างเหมาะสม
R = 0.521 , F = 18.828, Sig. of F. = 0.000

B
2.342
.061

t
12.579
1.261

Sig.
.000
.208

.095

1.746

.082

B
.080

t
1.754

Sig.
.081

.109

2.265

.024

.085

1.746

.082

จากตารางที่ 10 พบว่า ปั จจัยการปฏิบตั ิงานด้านระยะเวลามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานในภาพรวมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่ามี เพียง
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ด้านหน่ วยงานที่มีการประชุมวางแผนการให้บริ การแก่ ผูร้ ับบริ การให้สามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว
เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกายภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
การปฏิบัติงานด้ านกายภาพ
ค่าเฉลี่ย S.D.
แปลผล
1. สถานที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานมีความปลอดภัย 3.912
0.743
อยูใ่ นระดับมาก
2. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
3.908
0.697
อยูใ่ นระดับมาก
มีความสะดวก คล่องตัว
3. สถานที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานมีการจัดสัดส่วน
3.846
0.800
อยูใ่ นระดับมาก
การทํางานโดยรวมเหมาะสมกับลักษณะการทํางาน
4. มีระบบการบํารุ ง รักษา สถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฎิบตั ิงานให้มีความสะอาด ใช้งานได้ดี 3.812
0.719
อยูใ่ นระดับมาก
อยูเ่ สมอ
5. หน่ ว ยงานของท่ า นมี ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการ
3.796
0.782
อยูใ่ นระดับมาก
ปฏิบตั ิงานที่พอเพียง และทันสมัย
6. หน่ ว ยงานที่ ท่ า นปฏิ บ ัติ ง านได้รั บ การจัด สรร
3.642
0.795
อยูใ่ นระดับมาก
งบประมาณที่เพียงพอต่อการปฎิบตั ิงาน
เฉลี่ยรวม
3.819
0.585
อยู่ในระดับมาก
จากตารางที่ 11 พบว่า บุ ค ลากรฝ่ ายสนับ สนุ น สัง กัด หน่ ว ยงาน มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต มี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ปั จ จัย การปฏิ บ ัติ ง านด้า นกายภาพมี ค วามสัม พันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปัจจัยการปฏิบัติงานด้ านกายภาพ
ค่าคงที่
1. สถานที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานมีความปลอดภัย
2. การติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่า งหน่ ว ยงานภายในมี
ความสะดวก คล่องตัว
3. สถานที่ปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานมีการจัดสัดส่ วนการ
ทํางานโดยรวมเหมาะสมกับลักษณะการทํางาน
4. มีระบบการบํารุ ง รักษา สถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานให้มีความสะอาด ใช้งานได้ดี อยูเ่ สมอ
5. หน่วยงานของท่านมีวสั ดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบตั ิงานที่
พอเพียง และทันสมัย
6. หน่ วยงานที่ ท่ า นปฏิ บ ั ติ ง านได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
R = 0.486, F = 13.019, Sig. of F. = 0.000

B
2.666
-.015
.107

t
15.745
-.329
2.180

Sig.
.000
.743
.030

-.026

-.585

.559

-.006

-.460

.646

.143

2.619

.009

.157

2.974

.003

จากตารางที่ 12 พบว่าปั จจัยการปฏิบตั ิงานด้านกายภาพมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานในภาพรวมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่ามี 3 ด้าน
สําคัญที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คือด้าน การติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในมีความสะดวก คล่องตัว ด้านการที่หน่วยงานของท่านมีวสั ดุ อุปกรณ์ ใน
การปฏิ บ ัติ ง านที่ พ อเพีย ง และทัน สมัย และด้า นหน่ ว ยงานที่ ท่า นปฏิ บตั ิ ง านได้รั บการจัด สรร
งบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคลากร ใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
การปฏิบัติงานด้ านบุคลากร
ค่าเฉลี่ย S.D.
แปลผล
1. ท่านมีมนุ ษยสัมพันธ์ และความสัมพันธ์อนั ดีกบั
4.173
0.649
อยูใ่ นระดับมาก
เพือ่ นร่ วมงานทุกระดับ
2. เมื่ อ มี ง านเร่ งด่ ว นบุ ค ลากรทุ ก คนให้ ค วาม
4.088
0.722
อยูใ่ นระดับมาก
ช่วยเหลือและร่ วมมือสามารถทํางานแทนกันได้
3. มี ก ารปรึ ก ษา ให้ค าํ แนะนํา และข้อ เสนอแนะ
4.073
0.656
อยูใ่ นระดับมาก
เพือ่ นร่ วมงานเมื่อเกิดปั ญหาจากการปฏิบตั ิงาน
4. เพือ่ นร่ วมงานทุกระดับในหน่วยงานเป็ นผูม้ ีความ
4.058
0.646
อยูใ่ นระดับมาก
น่าเชื่อถือได้
การปฏิบัติงานด้ านบุคลากร
ค่าเฉลี่ย S.D.
แปลผล
5. เมื่ อ เพื่อ นร่ ว มงานไม่ อ ยู่ มี ก ารมอบหมายงาน
4.046
0.701
อยูใ่ นระดับมาก
ให้กบั บุคลากรที่สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
6. มี ก ารทํา งานด้ว ยความเข้า ใจตรงกัน กับ เพื่อ น
4.054
0.733
อยูใ่ นระดับมาก
ร่ วมงานและยึดหลักการทํางานเป็ นทีม
7. เพือ่ นร่ วมงานให้เกียรติและยอมรับความสามารถ
4.038
0.718
อยูใ่ นระดับมาก
ระหว่างกัน
เฉลี่ยรวม
4.076
0.563
อยู่ในระดับมาก
จากตารางที่ 13 พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัดหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านกายบุคลากรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 14 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ปั จ จัย การปฏิ บ ัติ ง านด้า นบุ ค ลากรมี ค วามสัม พัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน
ปัจจัยการปฏิบัติงานด้ านบุคคลากร
B
t
Sig.
ค่าคงที่
12.079
.000
1. ท่านมีมนุ ษย์สัมพันธ์ และความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพือ่ น .120
1.526
.128
ร่ วมงานทุกระดับ
2. เมื่ อ มี งานเร่ งด่ วนบุคลากรทุก คนให้ค วามช่ ว ยเหลื อ .072
.762
.447
และร่ วมมือสามารถทํางานแทนกันได้
3. มี ก ารปรึ ก ษา ให้ค าํ แนะนํา และข้อ เสนอแนะเพื่อ น .146
1.597
.111
ร่ วมงานเมื่อเกิดปั ญหาจากการปฏิบตั ิงาน
4. เพื่อ นร่ ว มงานทุ ก ระดับ ในหน่ ว ยงานเป็ นผูม้ ี ค วาม .097
.982
.327
น่าเชื่อถือได้
5. เมื่ อ เพื่อ นร่ วมงานไม่ อ ยู่ มี การมอบหมายงานให้กับ .067
.783
.435
บุคลากรที่สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
6. มีการทํางานด้วยความเข้าใจตรงกันกับเพื่อนร่ วมงาน .110
1.497
.136
และยึดหลักการทํางานเป็ นทีม
7. เพื่อ นร่ ว มงานให้เ กี ย รติ แ ละยอมรั บ ความสามารถ .089
1.127
.261
ระหว่างกัน
R = 0.572 , F = 17.452, Sig. of F. = 0.000
จากตารางที่ 14 พบว่าปั จจัยการปฏิบตั ิงานด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานในภาพรวมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่าไม่มี
ด้านใดด้านหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น สังกัด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต ผูศ้ ึกษาเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งนํามาอภิปราบผล ดังนี้
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ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
ด้ า นระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก คื อ
หน่ วยงานมี การกําหนดระยะเวลาในการให้บริ การที่ชัดเจน มี ระบบการติดต่อ สื่ อ สารที่สะดวก
รวดเร็ ว และเกิ ด การคล่ อ งตัว ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน หน่ ว ยงานมี ก ารสํา รวจความพึง พอใจต่ อ การ
ให้บริ การจากผูร้ ับบริ การเพื่อ ปรับปรุ งคุ ณภาพการบริ การอย่างสมํ่าเสมอ และ หน่ วยงานมี การ
ประชุม วางแผนการให้บริ การแก่ผูร้ ับบริ การให้สามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว และ หน่ วยงานมีการ
กําหนดระยะเวลาควบคุม ติดตาม การให้บริ การของบุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับไล
เบนสเตน (Leibenstein อ้างถึงในติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์,2537, หน้า 30) ได้
รายงานว่าการปรับปรุ งด้านแรงงานสัมพันธ์หรื อการปรับปรุ งปั จจัยทางด้านจิตวิทยามีส่วนทํา ให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคนงานเพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ 30 และอัตราการลาออกจากงานลดลง
ถึงร้อยละ 20 และถ้าพิจารณาจากแง่มุมของทฤษฎีกลุ่มจะเห็นได้ว่า ลักษณะของกลุ่มมีส่วนทําให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมีความแตกต่างกัน
ด้ านกายภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า พบว่าภาพรวมมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก คือ
สถานที่ปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานมีความปลอดภัย และมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่ ว ยงาน
ภายในมีความสะดวก คล่องตัว สถานที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานมีการจัดสัดส่วนการทํางานโดยรวม
เหมาะสมกับ ลัก ษณะการทํา งาน มี ร ะบบการบํา รุ ง รั ก ษา สถานที่ ร วมทั้ง อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
ปฎิ บ ัติ ง านให้มี ความสะอาด ใช้ง านได้ดี อยู่เ สมอ หน่ ว ยงานของท่ านมี ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานที่พอเพียง และทันสมัย และหน่ วยงานที่ท่านปฏิบตั ิงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอต่อการปฎิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้อง Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้มีการพัฒนา
โดย Frederick Herzberg ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่ ว งแรกของปี ค.ศ. 1960-1969 (อ้า งใน ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2550) ซึ่ งเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการทํางานได้รับอิ ทธิ พลจาก
ปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene Factors) หรื อ ปั จจัยอนามัยหรื อปั จจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการ
ทํางาน (Maintenance or Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่ไ ม่ เกี่ ยวข้องกับงานโดยตรง เป็ นเพียงสิ่ งที่
สกัดกั้นไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจแต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะเป็ นปั จจัยพื้นฐาน ที่จาํ เป็ นที่พนักงานจะต้อ งได้รับการสนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรื อ ให้ไ ม่
เพียงพอ จะทําให้พนักงานเกิ ดความไม่ พึงพอใจในการทํางาน แต่ท้ งั นี้ ไม่ได้หมายความว่า ถ้าให้
ปั จจัยเหล่านี้แล้ว จะทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน คือ สภาพการทํางาน (Working
Conditions) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ทาํ งานเช่น เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศ
กลิ่น บรรยากาศในการทางาน ชัว่ โมงในการทํางาน รวมทั้งลักษณะสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์
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เครื่ องมือต่างๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ มีผลกระทบต่อผูท้ าํ งานและเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจต่อ การ
ทํางาน
ด้ า นบุ ค ลากร พบว่า ภาพรวมมี ค วามคิด เห็ นอยู่ใ นระดับมาก คื อ มี ม นุ ษ ยสัมพันธ์ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพือ่ นร่ วมงานทุกระดับ รองลงมาคือ เมื่อมีงานเร่ งด่วนบุคลากรทุกคนให้ความ
ช่วยเหลือและร่ วมมือสามารถทํางานแทนกันได้ มีการปรึ กษา ให้คาํ แนะนําและข้อเสนอแนะเพื่อน
ร่ ว มงานเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาจากการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่อ นร่ ว มงานทุ ก ระดับ ในหน่ ว ยงานเป็ นผูม้ ี ค วาม
น่ าเชื่อถือได้ เมื่อเพื่อนร่ วมงานไม่อยู่ มีการมอบหมายงานให้กบั บุคลากรที่สามารถปฏิบตั ิงานแทน
กันได้ มีการทํางานด้วยความเข้าใจตรงกันกับเพื่อนร่ วมงานยึดหลักการทํางานเป็ นทีม และเพื่อน
ร่ วมงานให้เกียรติและยอมรับความสามารถระหว่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ กับ แวน เดอร์เซล (Van
Dersal : 1968) องค์ประกอบที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
ผูบ้ งั คับบัญชา คือองค์ประกอบที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิงาน ทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกพอใจมาก
หรื อน้อย ส่งผลให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรที่กาํ หนดไว้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในข้างต้น ผูศ้ ึกษา มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมรวมถึงศักยภาพในการปฎิบตั ิงาน ดังนี้
1) ด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน สังกัดหน่ วยงาน ระดับของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ควรให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ ม ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมุ่งเน้นในเรื่ องของการพัฒนา
ตนเองให้เกิ ดศักยภาพในเรื่ องของการริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ให้บุคลากรเกิ ดความเชื่ อ มัน่ ตนเอง และ
เพิ่มพูนทักษะในการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ด้าน ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการ
บริ ห ารค่ า ตอบแทน และด้า นการประเมิ น ผล ปั จ จัย ภายในองค์ก าร ด้า นความพร้ อ ม ด้า น
ความสัม พันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับ บัญชากับผูบ้ งั คับ บัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อ น
ร่ วมงานด้วยกัน รวมถึงรวมถึง ตลอดจนจัดให้มีการอบรม สัมมนาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพในการดําเนินงานขององค์การ สร้างความร่ วมมือร่ วมใจ และการมีส่วนร่ วม เพือ่ ให้เกิด
ทัศ นะคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน และมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ การรองรั บ กับ สิ่ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา
2) ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของมหาวิท ยาลัย
รังสิ ต เพื่อ เป็ นข้อ มู ล สําหรับผูส้ นใจหรื อ ผูป้ ฎิ บตั ินําไปประยุก ต์ใ ช้ในการกํา หนดแนวทางการ
วางแผนเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในองค์การ
บรรณานุกรม
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