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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อ
ในโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING
CHOOSE TO SERVICE IN CONVENIENCE STORES AT PRIVATE
HOSPITAL AMONG CONSUMERS IN THE NORTHERN
OF BANGKOK AND PATHUMTHANI

ยุภาภรณ์ นิรัญศิลป์ 1 สุมาลี สว่าง 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มี (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ ง เหนื อ และจังหวัดปทุม ธานี (2) เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้บริ ก ารร้ านสะดวกซื้ อ ในโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ งเหนื อ และจังหวัดปทุม ธานี
โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน คํานวณและวิธีสุ่ มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) แบบไม่ ใ ช้ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability Sampling)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน ได้แ ก่ t-test,
One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 281 คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 18 – 30 ปี จํานวน
162 คน สถานภาพโสด จํานวน 241 คน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 174 คน มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั / เอกชน จํานวน 156 คน และมี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อ นตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน
116 คน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้า นโดยเรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ยดังนี้ ด้า นบุ ค ลากร ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นลัก ษณะ
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ทางกายภาพ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ด้า นกระบวนการในการจัด การด้า นการ
ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการวิเคราะห์ ด้านการตัดสิ นใจโดยเฉลี่ยพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก พิจารณาเป็ นรายข้อ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าโรงพยาบาล
จํา เป็ นต้อ งมี ร้ า นสะดวกซื้ อ ไว้ใ ห้ บ ริ ก าร เพื่ อ อํา นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ม ารั บ บริ ก ารจาก
โรงพยาบาล รองลงมาคื อ หากท่ า นต้อ งกลับ เข้า มารั บ บริ ก ารจากโรงพยาบาลอี ก ในอนาคต
ท่านมัน่ ใจว่าท่านจะกลับมาซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ร้านสะดวกซื้ อ ในโรงพยาบาลอีก รองลงมาคือ
เมื่ อ ท่ า นเข้า มารั บ บริ ก ารจากโรงพยาบาล ท่ า นจะมาซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารที่ ร้ า นสะดวกซื้ อ ใน
โรงพยาบาล รองลงมาคือ ท่านมี ความมั่นใจในการตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บริ ก าร ร้านสะดวกซื้ อ ใน
โรงพยาบาล รองลงมาคือ ท่านจะแนะนํา บอกต่อ ญาติ เพื่อน คนรู ้จกั ให้มาซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ที่ร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล เมื่อมารับบริ การจากโรงพยาบาล และ ท่านมีความพอใจ และได้รับ
บริ การตรงกั บ ความคาดหมาย ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า (1) อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค
กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานีต่างกัน อย่างมี
นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05(2) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้า น
กระบวนการในการจัดการด้านการให้บริ การ มีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ
ในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนื อ
และจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 67.4
คําสํ าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
Abstract
The objective of this independent research about (1) individual factors that affecting the
decision making choose to service in convenience stores at private hospital among consumers in the
northern of Bangkok and Pathumthani. (2) To study about the marketing mix (7P’s) that affecting
the decision making choose to service in convenience stores at private hospital among consumers
in the northern of Bangkok and Pathumthani. With the questionnaire were used as a tool to collect
400 samples. Calculation and sampling technique were convenience sampling and non-probability
sampling. Analyzing data use descriptive statistics included frequency, percentage, mean, and
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standard deviation, and inferential statistics using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and
Multiple Regression Analysis. The research results showed characteristics of survey respondents as
follows total 162 people were female, around 18 – 30 years old total 162 people. They are single
total 241 people. They have a level of bachelor’s degree graduation total 174 people, occupation is
employee total 156 people. They earned and average monthly income under 15,000 baht total 116
people. The results of the research were analyzed for the marketing mix factor of the decision is
high. The factors that the consumers gave the highest level of significant were People, next is
Product, Physical Evidence, Price, Place, Process and Promotion. And the decision making choose
to service in convenience stores at private hospital among consumers in the northern of Bangkok
and Pathumthani is high, the highest is customer think they need convenience stores to facilitate
when they come to receive service from the hospital. The result of the decision purchase and service
in convenience stores at private hospital among consumers in the northern of Bangkok and
Pathumthani the consumers gave the highest level and (1) the different occupation describe the
different of the decision of purchase and service in convenience stores at private hospital among
consumers in the northern of Bangkok and Pathumthani with statistical significance at the 0.05 level.
(2) The marketing mix (7P’s) factors; Product, Place, Promotion, Physical Evidence, and Process
affect the decision of purchase and service in convenience stores at private hospital among
consumers in the northern of Bangkok and Pathumthani with statistical significance at the 0.05 level
and has a predictability of 67.4%
Keywords: Marketing Mix, Decision Making
บทนํา

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศไทย
ได้มี การเติบโตอย่างต่อเนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครและเขตเมืองหลัก
ต่าง ๆ ที่มีความเป็ นสังคมเมืองสู ง ด้วยลักษณะรู ปแบบของ ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ลกั ษณะของ
ร้านค้าที่มีความสะดวกสบาย ทันสมัย สามารถตอบสนองพฤติกรรมการผูบ้ ริ โภคของภาคครัวเรื อน
ได้ดี โดยเฉพาะร้านค้าที่จาํ หน่ ายสินค้าในชีวติ ประจําวัน ใกล้แหล่งชุมชน โดยคาดการณ์วา่ ในระยะ
1-3 ปี ข้างหน้า จะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อเนื่ อง ซึ่ งมีผลมาจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ถูก
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ขับเคลื่ อ นโดยภาคท่อ งเที่ยวและโครงการลงุทน รวมถึ งมาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายจากภาครัฐ
(พูลสุ ข นิ ล กิ จศรานนท์ และปิ ยะนุ ช สถาพงศ์ภกั ดี , 2560) หนึ่ งในประเภทร้านค้าปลี กสมัยใหม่
ที่ เ ข้า มาทดแทนและชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดจากร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ได้ม ากที่ สุ ด คื อ ร้ า นสะดวกซื้ อ
(Convenience Store) โดยมีการคาดการณ์ยอดขายในภาพรวมมีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างดี ประมาณ
3.5 – 4.5% ต่อปี และยังเติบโตอย่างต่อเนื่ องทุกปี ในทิศทางที่จะกลายเป็ นร้านของชุมชนมากขึ้น
ร้านสะดวกซื้ อยังคงขยายตัวและมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง กําลังได้รับความ
นิยมจากผูบ้ ริ โภคไม่เพียงเฉพาะการขยายสาขาเข้าไปถึงแหล่งชุมชน เข้าถึงผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มได้อย่าง
ทัว่ ถึง ร้านสะดวกซื้อยังปรับกลยุทธ์ ให้สอดรับกับวิถีการดํารงชีวติ ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปด้วยการ
เพิม่ บริ การใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น การปรับตัวของร้านสะดวก
ซื้อตอบสนองต่อลักษณะประชากรศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ ว สามารถตอบรับวิถีชีวิต
ผู ้บ ริ โภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต การเข้า สู่ สั ง คมผู ้สู ง อายุ ครอบครั ว ที่ มี ข นาดเล็ ก ลง
การย้ายครอบครัวเข้าไปอยู่ในเมือ ง อาศัยในคอนโดมิเนี ยม วิถีชีวิตที่เร่ งรี บ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าเท่าที่จาํ เป็ นต้องใช้ มากกว่าการซื้ อตุนไว้เหมือนในอดี ต โดยเฉพาะ
คนหนุ่ ม สาวที่ อ าศัย อยู่ใ นเมื อ งจะไม่ นิ ย มซื้ อ สิ น ค้า ล่ ว งหน้า ไม่ มี เ ตรี ย มการประกอบอาหาร
ส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ อาหารสดวันต่ อ วัน หรื อ อาหารสํา เร็ จรู ป แนวโน้ม อนาคตร้ านสะดวกซื้ อ จะเป็ น
มากกว่า “ช่องทางการขายสินค้า” แต่จะยกระดับเป็ นศูนย์กลางชุมชม (Community Hub) กระจายไป
ยังแหล่ งชุ ม ชน เป็ นร้านค้าใกล้บา้ น ที่พกั อาศัย แนวรถไฟฟ้ า หมู่ บา้ น ศูนย์ราชการ รวมทั้ง ใน
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ประกอบกับปั จจุบนั จํานวนผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนมี จาํ นวนเพิ่ม มากขึ้นเรื่ อ ย ๆ ซึ่ งธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนนับเป็ นธุ รกิ จที่มีศกั ยภาพและมี
แนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในระยะ 1 - 3 ปี ข้างหน้า โดยคาดว่าอัตรากําไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนจะเติบโตในระดับเฉลี่ย 13-16% ต่อปี ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับแรงจูงใจผ่านมาตรการ
ภาษีจากภาครัฐจึงมี การลงทุนเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็ ว และมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างเด่ นชัดขึ้น
โดยมีปัจจัยหนุ นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางที่มี
อํานาจซื้ อ สู ง การเติบโตทางเศรษฐกิ จและรายได้ของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่ มชนชั้นกลาง
2) การขยายตัวของชุ ม ชนเมื อ ง 3) การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ จะหนุ นความต้อ งการใช้บริ การทาง
การแพทย์ที่ ทันสมัยและเทคโนโลยีข้ นั สู งมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และ 4) อัตราการเจ็บป่ วยและ
เสี ยชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง ซึ่ งไทยมีอตั ราสู งกว่าค่าเฉลี่ยทัว่ โลกซึ่ งอยูท่ ี่ 63% ซึ่ งจะนําไปสู่
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดู แลสุ ขภาพอย่างมี นัยสําคัญ นอกเหนื อ จากปั จจัยเชิ งโครงสร้าง
ข้างต้น ปั จจัยหนุ นการเติบโตของธุ รกิ จยังมาจาก แผนการขยายสาขา/ เพิ่มเครื อ ข่าย/ เพิ่มพื้นที่
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ให้บริ การ เพือ่ สร้างฐานรายได้ ทั้งนี้ เมื่อรู ปแบบการดํารงชีวิตของผูค้ นในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากในอดี ต ร้านสะดวกซื้ อเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคมี พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ผู ้บ ริ โภคเลื อ กที่ จ ะจับ จ่ า ยเลื อ กซื้ อสิ น ค้า และบริ ก ารในร้ า นสะดวกซื้ อ
และสถานการณ์ ธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนในปั จจุบนั ที่มีการขยายตัวและมี การแข่งขันที่รุนแรง
เพือ่ รองรับจํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การที่เพิม่ จํานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจร้านสะดวกซื้ อจึงควรทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้อย่างตรงจุดและครอบคลุม และใช้เป็ นเครื่ องมือในการแข่งขัน สร้างและ
วางแผนกลยุท ธ์ท างการตลาด นํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เพื่อ ให้ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อ ศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้าน
สะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริ โภค กรณี ศึ ก ษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริ โภค กรณี ศึ ก ษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริ โภค กรณี ศึ ก ษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี ต่างกัน
2. ทดสอบความสัม พันธ์ของปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
- การส่ งเสริมการตลาด
- บุคลากร
- ลักษณะทางกายภาพ
- กระบวนการในการจัดการด้ าน
การให้ บริการ

การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อ
ในโรงพยาบาลเอกชน
ของผู้บริโภค
กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ฝั่งเหนือ
และจังหวัดปทุมธานี

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึ ง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชน
ของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี
เพือ่ กําหนดกลุ่มเป้ าหมายและการแบ่งตลาด
2. ทราบถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด
จําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการจัดการด้าน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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การให้ บ ริ ก าร ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ในโรงพยาบาลเอกชน
ของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี
เพื่อ นําไปกําหนดส่ วนประสมทางการตลาดให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
บุคคลจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของประชากรศาสตร์ (พรทิพย์ วรกิ จโภคาทร,
2550) ซึ่ งมีอิทธิพลต่อการสื่ อสาร ลักษณะทางประชากรศาสตร์รปะกอบด้วย 1) อายุ (Age) ผูท้ ี่มีอายุ
ต่างกัน จะมี ทศั นคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยมที่แตกต่างกันไป ผูท้ ี่มีอายุมากย่อมจะเปลี่ ยนความเชื่ อหรื อ
ทัศนคติได้ยากกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย นอกจากนี้ อายุยงั มีความสัมพันธ์กบั สาร และการรับสาร 2) เพศ (Sex)
จากงานวิจยั หลาย ๆ ชิ้น พบว่า เพศชายและเพศหญิงจะมีลกั ษณะบางประการที่ต่างกัน ส่ งผลให้การ
สื่ อสารของชายและหญิงต่างกัน 3) การศึกษา (Education) ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคที่ต่างกัน มีผล
ต่ อ พฤติ กรรมการสื่ อ สารที่ต่ างกัน 4) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ (Social and Economic Status)
หมายถึ ง อาชี พ รายได้ เชื้ อชาติ และภูมิหลังของครอบครัว เป็ นปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งรวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ในการสื่อสารถึงผูบ้ ริ โภคที่
ต่างมี ล ักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงควรคํานึ งถึ งระดับภาษาที่ ใช้ใ ห้
เหมาะสมด้วย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) ได้แก่ อายุ เพศ วงจรชีวติ ครอบครัว
การศึ กษา รายได้ เป็ นต้น นักการตลาดล้วนให้ความสําคัญ เนื่ อ งจากมี ความสัมพันธ์กับอุ ปสงค์
(Demand) ในตัวสินค้าและบริ การทั้งหลาย เป็ นตัวชี้วดั ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่หรื อการลด
ความสําคัญของตลาดอื่น
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7P’s)
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ ค่ารวมถึงมี
การจัดจําหน่ ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความ
พยายามจูงใจให้ลูกค้าเกิดความชื่นชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง (เสรี วงษ์มณฑา, 2542,
น. 11)
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ, 2551, น. 50) นักการตลาดมัก
ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s และยังให้ความสําคัญกับอีก 3P’s ซึ่งรวมกันเป็ นกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบไปด้วย
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งที่เสนอขายเพือ่ สร้างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งผลิตภัณฑ์จะมีหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด
ผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องมีอรรถประโยชน์ (Unity) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของผูบ้ ริ โภคเพือ่ ให้ขายได้
สําหรับบริ การจะต้องนําเสนอสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมทดแทนการบริ การที่ไม่สามารถจับต้องได้ และสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2) ด้านราคา (Price) มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นต้นทุน (Cost) เมื่อลูกค้าจะตัดสินใจ
ซื้ อ ลู ก ค้า จะเปรี ย บเที ย บมู ลค่ า (Value) กับ ราคาของผลิ ตภัณฑ์ (Price) หากมี มู ล ค่ าสู ง กว่ าหรื อ
สมเหตุสมผลในสายตาของลูกค้า ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ
3) ด้านทําเลที่ต้งั (Place) หากทําเลที่ต้งั ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเลือก อยูใ่ นที่ที่เหมาะสม
จะสามารถกําหนดกลุ่มลูกค้าและผูบ้ ริ โภคได้ สามารถดําเนิ นการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มตลาด
เป้ าหมายได้อย่างสะดวก
4) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่างผูผ้ ลิตไป
ยังลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค เป็ นการสร้างทัศนคติและก่อให้เกิดพฤติการณ์ ซ้ื อ การติดต่อสื่ อสารอาจผ่าน
พนักงานขายโดยตรง (Personal Selling) หรื อใช้สื่อต่าง ๆ เป็ นเครื่ องมือ (Non – personal Selling)
5) ด้านบุคลากร (People) สําหรับธุรกิจการให้บริ การ บุคลากรคือส่ วนสําคัญที่จะ
ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ด้วยการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและเป็ นการดึงให้ลูกค้ากลับมา
ซื้ อซํ้า หรื อในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั ลูกค้า (Interaction) ก็เป็ นการไล่
ลูกค้าได้ ดังนั้น บุคลากรจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับการฝึ กอบรม เพื่อให้มีศกั ยภาพเพียงพอต่อการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า
6) ด้ า นการสร้ า งและนํา เสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการแสดงให้ลูกค้ามองเห็นถึงคุณภาพของการบริ การผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็น
ได้ ก็สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้มองเห็ นภาพลักษณ์ หรื อคุณค่าของการบริ การที่ตอ้ งการส่ งมอบ เช่ น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สวยงาม สะอาด
7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกระบวนการทางการตลาดที่สัมผัสกับลูกค้า
โดยตรง ผ่านวิธีการ (Method) เครื่ องมื อ (Machine หรื อ Tools) และบุคคล (Man) ที่มี ประสิ ทธิ ภาพ
เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) และการตัดสิ นใจซื้อ
(Decision Making)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลอันเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช้ (Use) และการจํากัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินค้า
และบริ การต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตนเอง (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554)
การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) เกิดจากแรงจูงใจเป็ นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ระดับขั้นตอน
ต่าง ๆ ของความรู ้สึก และความต้องการที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรม โดยกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
(Decision Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (ปรี ยา วอนขอพร และคณะ, 2531) ได้แก่ การรับรู ้ปัญหา
(Problem Recognition) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation
of Alternative) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) และพฤตกรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase
Behavior)
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ การ
ร้ า นสะดวกซื้ อ ในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริ โ ภค กรณี ศึ ก ษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ ง เทพมหานครฝั่ ง เหนื อ และจัง หวัด ปทุ ม ธานี ครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครฝั่ ง เหนื อ และจัง หวัด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง ไม่ ท ราบจํา นวนประชากร
ที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ ง เหนื อ และจังหวัดปทุมธานี รวม
13 โรงพยาบาล เพื่อ ให้การเก็บข้อ มูล จากกลุ่ มตัวอย่างมีความถูกต้องตามสัดส่ วนของประชากร
ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ค ํา นวณหาสั ด ส่ ว นและจํา นวนกลุ่ ม ตัว อย่า งจากสถิ ติ จ ํา นวนประชากรของเขต
กรุ งเทพมหานครฝั่ งเหนื อ และจังหวัดปทุมธานี ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก แบบไม่ใช้ทฤษฎี
ความน่ า จะเป็ น ใช้เ ครื่ อ งมื อ เป็ นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ด และตรวจสอบหาความตรง
ของเนื้ อ หา โดยกํา หนดค่ า ความเชื่ อ มั่นของแบบสอบถามทั้ง ชุ ดตามวิธี ของ Cronbach’s Alpha
ต้องไม่ต่าํ กว่า 0.7 ณ ค่าความเชื่อมัน่ 95% (สุวมิ ล ติรกานันท์, 2555) และพบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.934 ซึ่ งเป็ นค่าที่ยอมรับได้ แบบสอบถามชุดนี้ มีความน่าเชื่อถือ
โดยมีค่าความเชื่อมัน่ แสดงรายละเอียดแต่ละตัวแปร ดังต่อไปนี้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ที่ 0.745
ที่ 0.806
Alpha ที่ 0.763
Alpha ที่ 0.865

Alpha ที่ 0.806

1) ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ตามวิ ธี ข อง Cronbach’s Alpha
2) ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ตามวิ ธี ข อง Cronbach’s Alpha
3) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s
4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s
5) ปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ที่ 0.898
6) ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มี ค่าความเชื่ อ มัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s

7) ปั จจัยด้านกระบวนการในการจัดการด้านการให้บริ การ มี ค่าความเชื่อมัน่
ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ที่ 0.749
8) ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ มีค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s
Alpha ที่ 0.922
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาสํา หรั บ อธิ บ ายผล โดยนํา เสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยใช้ ก าร
วิ เ คราะห์ t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 281 คน (ร้อยละ 70.3) มีอายุอยูใ่ นช่วง
18 – 30 ปี จํานวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) มีสถานภาพโสด จํานวน 241 คน (ร้อยละ 60.3) มีการศึกษา
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 174 คน (ร้อยละ 43.5) ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั / เอกชน จํานวน
254 คน (ร้อยละ 63.5) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท มาก จํานวน 116 คน (ร้อยละ 29)
ข้ อมูลปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในภาพรวม ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้ า นสะดวกซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคในโรงพยาบาลเอกชน กรณี ศึ ก ษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครฝั่ งเหนื อ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่ มตัวอย่าง
ให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านบุคลากร มากที่สุด ( X = 3.87) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.84)
ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.82) ด้านราคา ( X = 3.76) ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ( X = 3.72)
ด้า นกระบวนการในการจัด การด้า นการให้ บ ริ ก าร ( X = 3.60) และให้ ค วามสํา คัญ น้ อ ยที่ สุ ด
คือ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ( X = 3.44)
ด้ านการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
จากการวิเคราะห์จากสมการการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) กับการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การร้านสะดวกซื้ อ
ในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนื อ
โดยการคํา นวณค่ า สัม ประสิ ท ธ์ก ารถดถอย และการทํา นาย โดยเฉลี่ ย พบว่ า อยู่ใ นระดั บ มาก
( X = 3.78) พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้ อ ยพบว่ า ด้า นที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด คื อ
กลุ่ ม ตัวอย่างคิดว่าโรงพยาบาลจําเป็ นต้องมีร้านสะดวกซื้ อ ไว้ให้บริ การ เพื่อ อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผมู ้ ารับบริ การจากโรงพยาบาล ( X = 4.05) มากที่สุด รองลงมา คือ หากท่านต้องกลับเข้ามารับ
บริ การจากโรงพยาบาลอีกในอนาคต ท่านมัน่ ใจว่าท่านจะกลับมาซื้อสิ นค้าและบริ การที่ร้านสะดวก
ซื้ อ ในโรงพยาบาลอี ก ( X = 3.80) เมื่ อ ท่านเข้ามารับบริ การจากโรงพยาบาล ท่านจะมาซื้ อ สิ นค้า
และบริ การที่ร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาล ( X = 3.76) ท่านมีความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การ ร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาล ( X = 3.73) ท่านจะแนะนํา บอกต่อ ญาติ เพื่อน คนรู ้จกั ให้มา
ซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาล เมื่อมารับบริ การจากโรงพยาบาล( X = 3.72)
และน้อยที่สุด คือ ท่านมีความพอใจ และได้รับบริ การตรงกับความคาดหมาย ( X = 3.65)
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริ โภค กรณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี ต่างกัน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ในการ
ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
.054
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
.062
ปฏิเสธ
สถานภาพ
F-Test
.526
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
F-Test
.374
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.000*
ยอมรับ
รายได้
F-Test
.062
ปฏิเสธ
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี โดยการ
วิเคราะห์จากสมการการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค โดยการคํานวณค่าสัมประสิทธ์การถดถอย
และการทํานาย
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ใน
ค่านัยสําคัญ ผลการ
การทดสอบ
ทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
MRA
.000*
ยอมรับ
ด้านราคา
MRA
.279
ปฏิเสธ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
MRA
.017*
ยอมรับ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
MRA
.040*
ยอมรับ
ด้านบุคลากร
MRA
.428
ปฏิเสธ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
MRA
.000*
ยอมรับ
ด้านกระบวนการในการจัดการด้านการให้บริ การ MRA
.000*
ยอมรับ
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัด สิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนื อ และจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 5 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปร
ตามที่ มี ค่ า นัย สํา คัญ น้อ ยกว่า หรื อ เท่ า กับ 0.05 ได้แ ก่ ด้า นกระบวนการในการจัดการด้า นการ
ให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการส่งเสริ มการตลาด และด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย
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อภิปรายผล
ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นสะดวกซื้ อใน
โรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ งเหนื อ
และจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านอาชีพ เนื่องจากด้วย
ข้อจํากัดของจํานวนร้านสะดวกซื้ อภายในโรงพยาบาลที่มี เพียงหนึ่ งหรื อ สองร้าน แต่รูปแบบการ
ดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) หรื อความชอบ ความสนใจของบุคคลแต่ละอาชีพแตกต่างกันตามสัง คมที่
ตนเองดํารงอยู่ ดังเช่นผลการวิจยั ที่พบว่า พนักงานเอกชน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวก
ซื้อในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี แตกต่างจาก บุคคล
ที่ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา, ครู /อาจารย์, ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ, บุคคลที่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง / อาชีพอิสระ และแม่บา้ น / พ่อบ้าน
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ เกศรา จันทร์ จรัสสุ ข (2555)ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การในห้างเทสโก้ โลตัส ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ลักษณะส่ วนบุคคล ในด้าน อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมโดยรวมในการซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การในห้าง
เทสโก้ โลตัส ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
สอดคล้องกับ นารี รัตน์ ฟั กเฟื่ องบุญ (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในศูนย์จาํ หน่ าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์
ในกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสินค้าในศูนย์จาํ หน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ
ในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนื อ
และจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์ที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่า หรื อเท่ากับ 0.05 ทั้งหมด 5 ด้านได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ช่องทางการส่งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการในการจัดการด้านการให้บริ การ
สอดคล้องกับ ทรรษษนพล นันทเสรี วงศ์ (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สาํ คัญต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในจังหวัดปทุมธานี การศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็ นปั จจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอยูใ่ น ระดับมาก ในปั จจุบนั ประชาชนนิ ยมเลือกใช้บริ การ
ร้ า นสะดวกซื้ อ มากขึ้น สิ่ ง ที่ ท าํ ให้ร้ า นสะดวกซื้ อ เป็ นที่ นิย มของผูบ้ ริ โ ภค ด้ว ยเหตุ ผ ลหลัก คือ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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การเปิ ดให้บริ การของร้านสะดวกซื้อแบบตลอด 24 ชัว่ โมง และมีสินค้าที่ครบครัน หลากหลายและ
มีสาขาให้บริ การมากมายตามแหล่งต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายทัว่ ๆ ไป ซึ่ งเหมาะและเข้ากับพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความสะดวกสบาย และการเร่ งรี บในการดําเนิ น ชี วิต
และราคาสิ นค้าก็ไม่ต่างจากราคาตลาดทัว่ ๆ ไป จึงมีผลทําให้ผูบ้ ริ โภค ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การใน
ร้านสะดวกซื้อและเพิม่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ จนเป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั
สอดคล้อ งกับ Anjali Mary Gomes (2018) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีก มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ หาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของผูซ้ ้ื อ ในร้ า นค้า ปลี ก ในราชอาณาจัก รบาห์ เ รน เพื่อ วัด ระดับ ข้อ ตกลงระหว่า งผูซ้ ้ื อ ในด้า น
การตลาด (7Ps) ซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลี ก และเพื่ อ ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของ 7Ps กับพฤติกรรมการซื้อของผูซ้ ้ือในร้านค้าปลีกต่าง ๆ พบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อของผูซ้ ้ือ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้
จากการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
ร้านสะดวกซื้ อในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพ
มหานครฝั่งเหนื อ และจังหวัดปทุมธานี ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริ โ ภค กรณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งเหนื อ และจังหวัดปทุมธานี ต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
อาชี พที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค ย่อ มมี วิถี การดําเนิ นชี วิติ (Life style) ค่านิ ยมของความต้องการ
บริ โภคสินค้าและบริ การที่แตกต่างกันตามกลุ่มอาชีพ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ใน
โรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ งเหนื อ
และจังหวัดปทุมธานี มีท้งั หมด 5 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ช่องทางการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการจัดการด้านการให้บริ การ
ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านนี้ ส่ งผลต่อ การการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้ อใน โรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการนําสินค้า
และบริ การหลากหลายชนิ ด และมีความสดใหม่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ที่เข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาล การผูบ้ ริ โภคไม่สามารถตระเวนหรื อตรวจตราหาร้านสะดวกซื้อใน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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รอบ ๆ บริ เวณได้ ด้วยเหตุผลสําคัญหลายประการที่จาํ เป็ น สภาพร่ างกายที่ไม่พร้อม เนื่องจากอาการ
เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หากร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลหรื อรอบ ๆ บริ เวณโรงพยาบาล
มีสินค้าและบริ การที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้โดยไม่มีขีดจํากัด สร้าง
ความสะดวกสบายให้กบั ผูบ้ ริ โภค ยกระดับเป็ นร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลที่มีบริ การใหม่ ๆ ทํา
ให้ชีวิตผูบ้ ริ โภคง่ายขึ้น มีการเพิม่ บริ การใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เมื่อมีสินค้าและบริ การที่ครบถ้วน ย่อม
ส่งผลต่อยอดขายสินค้าและบริ การที่เพิม่ ขึ้นด้วย
2) ด้า นช่ อ งทางการจัดจํา หน่ าย ความเจ็บ ป่ วย หรื อ การได้รั บ บาดเจ็บ จาก
อุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคต้องเข้ารับบริ การจากโรงพยาบาลนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ไม่มีเวลาแน่ นอน ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายไม่นอ้ ยไปกว่าด้านอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อควรเปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมงเพือ่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่สามารถเข้ามาใช้บริ การได้ตลอดเวลา อีกทั้งตําแหน่ งที่ต้ งั
ของร้ า นสะดวกซื้ อ ควรตั้ง อยู่ใ นอาคารของโรงพยาบาล หรื อ ไม่ ห่ า งไกลจากตัว อาคารของ
โรงพยาบาลมากนัก หากโรงพยาบาลมีหลายอาคารในการให้บริ การ ควรมีร้านสะดวกซื้อให้บริ การ
หลายจุดเพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่เข้ามารับบริ การในหลาย ๆ แผนก แต่การเพิ่มจํานวนร้าน
สะดวกซื้ออาจไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน อาจใช้วธิ ีเปิ ดบริ การรับสัง่ สินค้าผ่าน เพจ โปรแกรมไลน์ แชท
การบริ การส่งสินค้าถึงห้องผูป้ ่ วย กรณี ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูป้ ่ วยใน หรื อญาติของผูป้ ่ วยได้
3) ด้านช่องทางการส่ งเสริ มการตลาด ในปั จจุบนั โรงพยาบาลมีการพัฒนาการ
ทางการแพทย์ที่กา้ วหน้า ด้วยเครื องมือการักษาที่ทนั สมัย ส่ งผลค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชนมีราคาสู งขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ผูบ้ ริ โภคที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายที่สูง เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่าย การจัดการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการกระตุน้
ให้เ กิ ด การซื้ อ มากขึ้ น เช่ น การลดราคา หรื อ มี ส่ ว นลดให้กับ ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ข้า มารรั บ บริ ก ารจาก
โรงพยาบาล เป็ นการทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่า ร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลมีจริ ยธรรม มีความเห็นใจ
ผูบ้ ริ โภค ไม่ ซ้ าํ เติมหรื อฉวยโอกาสกับผูบ้ ริ โภคที่มีความจําเป็ นต้องบริ โภคสิ นค้าอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
4) ด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่ อ งจากการศึกษาวิจยั นี้ มี ความเกี่ ยวข้อ งร้ า น
สะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชน ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริ การจากร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่
มักจะเป็ นผูป้ ่ วย หรื อผูใ้ กล้ชิดผูป้ ่ วย ความสะอาด ถูกหลักอนามัยจึงเป็ นสิ่ งสําคัญมาก ส่วนสิ่งอื่น ๆ
ในด้า นลัก ษณะทางกายภาพก็ เ ป็ นสิ่ ง สํา คัญ ที่ ผูป้ ระกอบการควรคํา นึ ง ถึ ง เช่ น กัน เพื่อ เป็ นการ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพให้ดียงิ่ ขึ้น
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

16

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

5) ด้านกระบวนการในการจัดการด้านการให้บริ การ การบริ การ ถือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่ส่งผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การร้านสะดวกซื้ อ ผูป้ ระกอบการควรบริ หารจัด การ
กระบวนการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค และ
เป็ นการกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิดการซื้ อซํ้าได้อีกด้วย การบริ หารจัดการกระบวนการในการจัดการ
ด้านการให้บริ การสามารถทําได้หลากหลายรู ปแบบ โดยเฉพาะการให้บริ การด้วยความถู กต้อ ง
รวดเร็ ว เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาลให้ความสําคัญมากที่สุด ผูป้ ระกอบการ
จึงควรมีการฝึ กหรื ออบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ แม่นยํากับราคา หรื อข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า
หรื อบริ การที่จะส่งมอบให้ผบู ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั เสนอแนะให้ศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลถึง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพือ่ จะได้นาํ ข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุ ง ทําให้ผปู ้ ระกอบการเข้าใจและ
เข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้กบั ธุรกิ จให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้
2) ในการวิจ ัย ครั้ ง ต่อ ไป ผูว้ ิจ ัย เสนอให้ใ ช้วิธี เ ก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในลักษณะ
การสัมภาษณ์ ควบคู่กับแบบสอบถาม ซึ่ งจะช่ วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
มีลกั ษณะที่ถูกต้องและหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
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การรับรู้ การสื่ อสารทางการตลาดผ่ านเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก
ทีม่ ผี ลต่ อความภักดีของผลิตภัณฑ์ เครื่องสํ าอางลอรีอลั
MARKETING COMMUNICATION AWARENESS VIA FACEBOOK THAT
AFFECTS LOREAL COSMETIC PRODUCT BRAND LOYALTY

สุมิตรา ดีธรรม 1 สุมาลี สว่าง 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของปั จจัยส่ วนบุคคล ผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั 2) เพื่อศึกษารู ปแบบ
การดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊
ที่มีผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั 3) เพื่อศึกษาการรับรู ้ต่อการสื่ อสารทางการ
ตลาด ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเครื่ องสําอางลอรี อลั 4) เพื่อศึกษาความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั 5) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการรับรู ้
ต่อ การสื่ อ สาร ผ่านทางเครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ เ ฟซบุ๊กของเครื่ อ งสําอางลอรี อ ัล 6) เพื่อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ของการสื่อสารทางการตลาด ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ที่มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้ กําหนดเป็ น
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิง ที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจของเครื่ องสําอางลอรี อลั จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ในการคํานวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ ด้ว ยOne-way ANOVA และใช้ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ส มการถดถอย
สหสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีความถี่ ใน
การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตและเฟซบุก๊ เฉลี่ย10 ครั้งขึ้นไปต่อ ระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตและเฟซบุก๊ เฉลี่ ย
15 - 30 นาที ให้ความสนใจเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสิ นค้า ประเภทสุ ขภาพและความงาม เหตุผลที่
เข้าเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ ระดับการรับรู ้การ
สื่ อ สารทางการตลาดผ่า นเครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ก ที่ มี ผ ลต่ อ ความภัก ดี ข องผลิ ต ภัณฑ์
2
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2

3

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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เครื่ องสําอางลอรี อลั พบว่า ในด้านการโฆษณามีผลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการให้การสนับสนุน ด้านการสื่อสารโดยใช้พนักงานและด้านการส่งเสริ มการขาย ตามลําดับ
สํา หรั บ ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า พบว่า ในด้า นการมี ค วามผูก พัน ระยะยาวมี อิ ท ธิ พ ล
มากที่สุด รองลงมาคือด้านการตัดสิ นใจซื้ อซํ้าและด้านการแนะนําต่อ ตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่มีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภักดี ของผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั โดยรวม
แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านการโฆษณา และด้านการสื่ อ สารโดยใช้
พนักงาน มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั เพราะการโฆษณา
นับว่าเป็ นตัวประสานร่ วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
และสามารถช่วยพนักงานขายในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ผบู ้ ริ โภคได้ ทําให้ผบู ้ ริ โภคจดจําและ
ระบุถึงตราสินค้าได้ง่ายขึ้น หลังจากที่ได้เห็นโฆษณาแล้ว
คําสํ าคัญ: การรับรู ้, การสื่อสารทางการตลาด, เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ , เครื่ องสําอางลอรี อลั ,
ความภักดี
Abstract
The purposes of this research are 1) to study via Facebook the characteristic of the
individual’s factor of the female group that affects Loreal Cosmetic Product Brand Loyalty 2) to
study via Facebook the internet and Facebook usage life style of the female group that affects Loreal
Cosmetic Product Brand Loyalty 3) to study the female group’s opinion regarding integrated
marketing communication via Facebook of Loreal cosmetic product in Thailand 4) to study the
brand loyalty of Loreal cosmetic product 5) to comparative study the female group’s opinion regards
Loreal cosmetic product’s integrated marketing communication via Facebook in Thailand and 6)
to study the effects of Loreal cosmetic Product marketing communication via Facebook on brand
loyalty
The study group for this research is the 400 Fanpage subscribers of Loreal cosmetic
product. The study employs the questionnaire as a tool to collect information, and analyze the
information from these questionnaires. The study utilizes computer program to calculate the
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statistics such as percentage, means, standard deviation and test the statistic hypothesis using
ANOVA and Multiple Regression Analysis.
Lifestyle involves frequent usage of internet and Facebook that most female who accesses
to internet and Facebook more than 10 times a week and use fifteen to thirty minutes are interested
in Facebook Fanpage of cosmetic products and has certain reason to subscribe to a Fanpage in order
to find out more about cosmetic products. Importantly, the research found that the opinion of this
group’s regard toward Loreal cosmetic product integrated marketing communication. Most of the
candidates pay most attention toward advertisement, and secondly to promotion and communication
and support service through sale agent. Regarding the brand loyalty, the research has found that
Loreal cosmetic product Most of the important points are given to long-term brand relationship,
secondly to decision making in continuing to purchase the product and recommending. The
hypothesis testing shows that female with different conditions tend to have different regards toward
Loreal cosmetic product integrated market communication. The Multiple Regression Analysis
shows that for advertisement and Personal Selling that affects Loreal cosmetic products brand
loyalty. Because advertisemen It is integrated with other marketing communication tools. To be
more efficient and to assist Personal Selling in providing product information to consumers.
It makes it easier for consumers to recognize and identify brands, After seeing the ad.
Keywords: Awareness, Communication Marketing, Facebook, Loreal Cosmetic, Loyalty
บทนํา
ผลการศึ ก ษาจํา นวนผูใ้ ช้เ ครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ท ่วั โลกในปี ค.ศ. 2013 โดยวัด จาก
ฐานข้อ มู ล สมาชิ ก เปรี ย บเที ย บจาก 5 เว็บ ไซต์ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มทั่ว โลก
คือ Facebook, Twitter, Google+ พบว่าเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ที่มี ผูใ้ ช้บริ การมาก อันดับแรกคือ
เฟซบุ๊ก มี ผูใ้ ช้ง าน 1,150 ล้า นคน โดยมี ก ารเข้า ไปใช้ง าน 7,012.9 ล้า นครั้ งต่ อ เดื อ น (ศู น ย์วิจ ัย
นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย, 2556) สถิติดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า “เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ”
เป็ นเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยม จากผูใ้ ช้บริ การเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์มากเป็ น
อันดับแรก
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ธุรกิจเครื่ องสําอาง ก็เป็ นอีกธุรกิจหนึ่ง ที่ให้ความสําคัญกับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กในการสื่ อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เนื่ องมาจากการที่มูลค่าการตลาด
ของธุรกิจเครื่ องสําอางมีมูลค่าสูงถึง 205,000 ล้าน บาท โดยที่เครื่ องสําอางบํารุ งผิว มีขนาดใหญ่ที่สุด
ด้วยสัดส่ วนร้อ ยละ 45 ของตลาดความงามทั้งหมด (AC Nielson, 2013) และยังมี แนวโน้ม ว่าจะ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้การแข่งขันเพือ่ ชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดทวีความรุ นแรงขึ้น บริ ษทั
เครื่ อ งสํา อางจึ ง จํา เป็ นต้อ งหากลยุท ธ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะทํา ให้ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย
และสามารถสร้างกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความชื่นชอบและภักดีต่อตราสินค้า (อาวุธ โสพิลา, 2550, น. 2)
จากการที่ธุรกิจเครื่ องสําอางชั้นนําต่างๆ หันมาใช้เฟซบุ๊ก เป็ นช่องทางในการสื่ อสารทางการตลาด
ดังกล่ าว แสดงให้เห็ นว่าธุ รกิจเครื่ องสําอาง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเฟซบุ๊ก ในฐานะเป็ น
ช่ อ งทางการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับที่ Mickle (2009, pp. 32-56) กล่ าวว่า ธุ รกิ จ
ต่างๆ ที่หันมาใช้เฟซบุ๊ก เป็ นช่องทางในการสื่ อสารทางการตลาดถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ก็เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ และสร้างความภักดี ในตราสิ นค้าให้แก่ผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ซึ่ งมี ความ
สนใจในการประกอบธุรกิจเครื่ องสําอาง โดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ เป็ นช่องทางในการ
สื่อสารทางการตลาด จึงมีความประสงค์จะทําการศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้การสื่อสารทางการตลาด ผ่าน
เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มี ผลต่อ ความภักดี ของผลิ ต ภัณฑ์เครื่ อ งสําอางลอรี อ ัล” โดยมี
รายละเอียดของการดําเนินการดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะของปั จจัยส่ วนบุคคลผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อ
ความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต (Lifestyle) ในการใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต และเฟซบุ๊ก
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ที่มีผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
3. เพือ่ ศึกษาการรับรู ้ต่อการสื่อสารทางการตลาดผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ของเครื่ องสําอางลอรี อลั
4. เพือ่ ศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
5. เพื่อศึกษาการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการรับรู ้ต่อการสื่ อสารผ่านทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของเครื่ องสําอางลอรี อลั
6. เพื่อ ศึกษาความสัม พันธ์ของการสื่ อ สารทางการตลาดผ่านเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจของเครื่ องสําอางลอรี อลั ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกันมี การรับรู ้ต่อ การสื่ อสารทางการตลาด ผ่านทางเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
เครื่ องสําอางลอรี อลั แตกต่างกัน
2. การสื่ อสารทางการตลาดผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
ขอบเขตเนื้อหา
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ แนวคิดด้านการสื่อสารทางการตลาด แนวคิด
เกี่ยวกับความภักดีต่อตราสิ นค้า แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
ในยุคดิจิตอล ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องสําอาง
ขอบเขตด้านประชากร ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่สามารถ
ระบุจาํ นวนที่แน่ นอนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีคาํ นวณโดยใช้สูตรใน
การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจํานวนประชากรของคอแครน William G.Cochran
โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 โดยกําหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนี้
(Cochran, 1977)
จากสูตร
n =
(p(1-p)z^2)/e^2
เมื่อ
n =
จํานวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง
p =
สัดส่วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดจะสุ่ม
z =
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05)
e =
สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้
แทนสูตร n = ((0.5)(1-0.5) 〖(1.96)〗^2)/〖(0.05)〗^2
=
385
จากการคํานวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และสํารองไว้ร้อยละ 5 (15คน) เพื่อป้ องกัน
แบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาด จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะส่งผลต่อความ
เชื่อถือของงานวิจยั ดังนั้น จึงรวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ น 400 คน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.อายุ
2.ระดับการศึกษา

ความภักดีต่อตราสินค้า

3.อาชีพ

1.การตัดสิ นใจซื้อซํ้า

4.รายได้

2.การมีความผูกพันในระยะยาว

5.สถานภาพ

3.การแนะนําต่อให้ลกู ค้าอื่น
การรับรู้ การสื่ อสารทางการตลาดผ่ าน
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ที่มีผล
ต่ อ ค ว า ม ภั ก ดี ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสําอางลอรีอลั

1.
2.
3.
4.
5.

การโฆษณา
การให้การสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย
การสื่ อสารโดยใช้พนักงาน

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการเลือก วิธีการสื่ อสารทางการตลาดผ่าน
ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย สําหรับผูป้ ระกอบการที่จาํ หน่าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อาง โดยการใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้แ ก่ การโฆษณา การให้ก าร
สนับ สนุ น การประชาสัม พัน ธ์ การส่ ง เสริ ม การขายและการสื่ อ สารโดยใช้พ นัก งาน และเห็ น
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ประโยชน์ ใ นการเลื อ กทําการตลาด ผ่า นทางเครื อ ข่ ายสัง คมออนไลน์เ ฟซบุ๊กแฟนเพจมากขึ้น
สามารถนําผลสถิ ติต่างๆ ไปใช้เป็ นข้อ มู ล เบื้อ งต้นในการสร้างความได้เปรี ยบต่อ คู่แข่งขัน และ
วางแผนการทําการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายในอนาคตได้
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด และทฤษฎี ด้านประชากรศาสตร์ เป็ นแนวทางในการศึ กษาปั จ จัย ส่ วนบุคคล
ประกอบไปด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีระดับการรับรู ้การสื่ อสารทาง
การตลาดผ่านเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์เ ฟซบุ๊กแตกต่า งกัน สอดคล้อ งกับแนวคิดของ ศิริว รรณ
เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแปรสถานภาพ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกัน
ทั้งในแง่ของทัศนคติ ความคิดหรื อพฤติกรรมต่างๆ เนื่องจากคนที่มีสถานภาพโสด สามารถตัดสินใจ
ทําสิ่ งต่างๆได้อ ย่างอิ สระ ไม่ มีขอ้ จํากัดข้อ ผูกมัด มี อิ สระทางความคิดมากกว่าคนที่มีสถานภาพ
สมรส หย่าร้าง หรื ออยูด่ ว้ ยกัน
แนวคิดด้ านการสื่ อสารทางการตลาด เป็ นกระบวนการเพื่อการสื่ อสารข้อมูลของสิ นค้า
หรื อความคิดสู่ผบู ้ ริ โภคให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการสื่ อสารการตลาดจะประสบความสําเร็จ
ได้น้ นั จะต้องศึกษาถึงเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดต่างๆอย่างละเอียด เลือกใช้เครื่ องมือที่ถูกต้อง
และตรงจุ ด ประกอบไปด้ว ย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ ง เสริ มการขาย การให้ก าร
สนับสนุน และการสื่อสารโดยใช้พนักงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารของธุ รกิ จ
และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ (Duncan, 2005)
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ประกอบไปด้วยการตัดสินใจซื้อซํ้า มีความผูกพัน
ในระยะยาว และการแนะนําต่อให้ลูกค้าอื่น การที่ลูกค้าสนับสนุ น หรื อสร้างผลประโยชน์ ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ด้วยการซื้ อซํ้าหรื อใช้บริ การอย่างต่อ เนื่ องและสมํ่าเสมอ จนทําให้เกิ ดการ
แนะนําผูอ้ ื่นถึงข้อดีต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ (Gronroos, 2000)
แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้ในการวิจ ัย
ครั้งนี้ คือ เฟซบุก๊ โดยมีผใู ้ ช้งานมากที่สุด จํานวน 1,150 ล้านคนและมีแนวโน้มผูใ้ ช้งานเพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เฟซบุ๊กถื อ ว่าเป็ นช่ องทางในการทําการตลาดอย่างหนึ่ ง สามารถเจาะตรงกลุ่ มเป้ าหมาย
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ไม่ยาก
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิทัล เฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็ นช่องทางที่ใช้เพื่อสื่ อ สารกับ
ผูบ้ ริ โภคได้อ ย่างต่อ เนื่ อ งทั้งเป็ นกลุ่ มหรื อ เป็ นรายบุคคล ทําให้การสื่ อ สารทําได้ตลอดเวลาและ
ไร้ขอบเขต เป็ นช่องทางที่สร้างโอกาสอย่างมาก ทั้งลดความเหลื่อมลํ้าในเรื่ องของต้นทุน ที่ส่งผล
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กระทบต่อธุรกิจรายย่อย อีกทั้งสร้างโอกาสให้ธุรกิจรายย่อย สามารถเป็ นที่รู้จกั และขยายฐานลูกค้า
ได้อย่างกว้างขวาง (Marketer, 2007)
ข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องสํ าอาง ปั จจุบนั ธุรกิจเครื่ องสําอางนั้น มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง
และเข้ม ข้น มาก ทํา ให้ ใ นการทํา การตลาดสมัย ใหม่ จึ ง ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ เ น้ น การมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ อ งสําอางที่ดีหรื อ ราคาถู กเท่านั้น จึงจะถู กใจผูบ้ ริ โภค เพราะทางเลื อ กสําหรับผลิตภัณฑ์และ
บริ การในอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางมีหลากหลาย ดังนั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า ต้องให้
ความสําคัญอย่างมากในเรื่ องของตราสินค้า การสร้างคุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารทางการตลาด
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็ นตัวเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภค การสร้างคุณค่าตราสินค้าและ
การสื่ อสารทางการตลาดที่ดี ย่อมจะส่ งผลให้ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงช่วยกระตุน้
ให้เกิดการซื้อสินค้าจากผูบ้ ริ โภค
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จงจินต์ จิตร์แจ้ง (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซื้ อสินค้าผ่าน
พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แบบผู ้บ ริ โ ภคกับ ผูบ้ ริ โ ภคบนเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา :
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและความงาม โดยได้ทาํ การเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจํานวน 499 ชุด และ
ทําการวิเคราะห์ผลข้อมู ล ตามหลักสถิติด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนาและสถิติเชิ งอนุ ม าน ปั จจัยที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบไปด้วย ส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และอิทธิพลของ
สังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
อิ ทธิ พลของสังคมออนไลน์ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ การยอมรับ และพฤติกรรมการซื้ อ ผ่า นพาณิ ช ย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ แบบผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค อย่างมี นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และกลุ่ มตัวอย่างได้รับ
ความพึงพอจากผูข้ าย ในระดับที่สูงกว่าความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ์
มนวดี บูรณะทองเจริ ญ และณักษ์ กุลิ สร์ (2554) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดี
ต่อ ตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โ ภคด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ในด้านความคิดเห็ น และด้านความรู ้ สึ ก
มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสินค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ของผูบ้ ริ โภคเพศ
หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ในระดับตํ่าและเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านปริ มาณการซื้ อสิ นค้าในช่วงที่มีการส่ งเสริ ม
การขาย ด้า นความรู ้ ข องผู ้บ ริ โ ภค เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ค รี ม บํา รุ ง ผิ ว หน้ า ยี่ห้ อ โอเลย์ก่ อ นซื้ อ
ด้านส่ งเสริ ม การขาย แตกต่างกัน มี ความภักดี ต่อ ตราสิ นค้า ที่มีต่อ ผลิ ตภัณฑ์ครี มบํารุ ง ผิ ว หน้า
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

26

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

โอเลย์ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ความเกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภค ในด้านสาเหตุที่เริ่ มใช้ผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ แตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ความ
ภักดีต่อตราสินค้ามีต่อผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหา
นคร ในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความ
ภั ก ดี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ด้ า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด้ า น ค ว า ม ช อ บ แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม ผู ก พั น
มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อในอนาคต ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหา
นคร ในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดผ่า นเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถาม ไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
1) ความตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และทบทวนเพื่อปรับปรุ งแก้ไขคําถามที่มี
ความไม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษา ก่ อ นนํา แบบสอบถามไปให้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เป็ นอาจารย์ในคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการ
ทดสอบความถูกต้องของแบบสอบถามได้ รวม 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์การหาค่าความสอดคล้องของ
ข้อ คํา ถาม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ด้ว ยการให้ค ะแนนกับ แต่ ล ะคํา ถามและ
ตัวเลือกหรื อปั จจัยย่อย ซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง คําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
0 หมายถึง คําถามอาจมีหรื อไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั
-1 หมายถึง คําถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

27

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

จึงนําผลคะแนนจากผูท้ รงคุณวุฒิท้งั 3 ท่านมาคํานวณ หาค่าเฉลี่ยและทําการยอมรับเฉพาะ
ค่าตั้งแต่ 0.50 ซึ่ งถือว่าคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยผูว้ ิจยั จะแก้ไ ข
ปรับปรุ งคําถามที่มีค่าความสอดคล้องที่ต่ าํ กว่า 0.60 (Hambleton, R. K. 1980) ซึ่ งผลการทดสอบ
พบว่า ได้ค่ามากกว่า 0.60 ถือว่ามีเนื้อหาถูกต้องแล้ว สามารถนําไปใช้ได้
2) ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความ
ถูกต้องของเครื่ องมือวัดแล้ว ไปทดสอบกับสมาชิกแฟนเพจที่เป็ นผูบ้ ริ โภคเพศหญิงของเครื่ องสําอาง
ลอรี อลั เพื่อนําข้อมูลของแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้จริ ง
โดยใช้แ นวทางการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความสอดคล้อ งภายในครอนบาซ (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยทําการยอมรับผลการทดสอบที่ได้ค่าตั้งแต่0.80 ขึ้นไป มิ เช่ นนั้น ผูว้ ิจยั จะทําการ
ปรับปรับแบบสอบถาม เพื่อ ใช้เก็บข้อ มู ล และประมวลผลใหม่ จนกว่าจะได้ค่ามาตรฐานเป็ นที่
ยอมรั บ (Cronbach, 1951, pp. 297-334) ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า ได้ค่ า .967 ถื อ ว่า แบบสอบถาม
สามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
ผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ผูห้ ญิงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27-32 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000
บาท
2. รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ในการใช้อิ นเตอร์ เน็ ตและเฟซบุ๊ก พบว่า ส่ วนใหญ่มีความถี่
ที่เข้าใช้อิ นเตอร์ เน็ ตและเฟซบุ๊ก เฉลี่ ย 10 ครั้งขึ้นไปต่อ สัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้อิ นเตอร์ เน็ ตและ
เฟซบุ๊ก เฉลี่ย 15 - 30 นาที ให้ความสนใจเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสิ นค้าประเภทสุ ขภาพและความ
งาม เหตุผลที่เข้าเป็ นสมาชิกเพือ่ ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
3. ระดับการรับรู ้ต่อการสื่อสารทางการตลาดผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
เครื่ อง สําอางลอรี อลั จากการศึกษาพบว่า ด้านการโฆษณา มีระดับการรับรู ้มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการให้การสนับสนุ น ด้านการสื่ อสารโดยใช้พนักงาน และด้านการ
ส่งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ย 2.45 ตามลําดับ
4. ความภักดี ต่อตราสิ นค้า จากการศึกษาพบว่า ด้านการมีความผูกพันระยะยาวมีผลต่อ
ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า มากที่ สุ ด รองลงมา ด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ ซํ้า และด้า นการแนะนํา ต่ อ
ตามลําดับ
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจของเครื่ องสําอางลอรี อลั ที่มีปัจจัย
ส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มี การรับรู ้ต่อ การสื่ อ สารทางการตลาด ผ่านทางเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ มีการรับรู ้ต่อการสื่ อสารทางการตลาด ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ ที่มีการรับรู ้
แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้ต่อการสื่ อ สารทางการตลาดผ่านทางเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
ค่าเฉลี่ย ( X )
การรั บรู้ ก ารสื่ อ สารทางการตลาด
ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สถานภาพ
เฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง โสด สมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อยูด่ ว้ ยกัน
ลอรี อลั
N=253 N=59
N=37
N=51
1. ด้านการโฆษณา
3.96 3.79
3.82
3.87
2. ด้านการให้การสนับสนุน
2.75 3.05
3.16
2.58
3. ด้านการประชาสัมพันธ์
3.60 3.61
3.43
3.76
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
2.42 2.67
2.70
2.15
5. ด้านการสื่อสารโดยใช้พนักงาน
2.60 2.77
2.75
2.20
เฉลี่ยรวม
3.07 3.18
3.17
2.91

F

Sig

2.335
4.407
1.248
3.858
3.024
2.952

.073
.005*
.292
.010*
.030*
.029*

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่มีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู ้ต่อการสื่อสารทาง
การตลาด ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั แตกต่างกัน
เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .029 น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านการให้การสนับสนุน ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการสื่ อสารโดยใช้พนักงาน
มีผลต่อการสื่ อสารทางการตลาด ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเครื่ องสําอางลอรี อลั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลต่อ
การสื่อสารทางการตลาด ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรีอลั
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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สมมติฐานที่ 2 การสื่ อ สารทางการตลาด ผ่านทางเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการโฆษณา Sig. เท่ากับ .001 และด้านการสื่ อสาร
โดยใช้พนักงาน Sig. เท่ากับ .003 มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สําหรับด้านการให้การสนับสนุ น ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการส่ งเสริ มการขาย
ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั ดังแสดงในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสหสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) ค่าคงที่ และ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในภาพรวม
การสื่ อสารทางการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ ก มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ นค้า ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั
ค่าคงที่ (Constant)
1. ด้านการโฆษณา (X1)
2. ด้านการให้การสนับสนุน (X2)
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ (X3)
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย (X4)
5. ด้านการสื่อสารโดยใช้พนักงาน (X5)
R2 = .072, F = 6.103, p* < 0.05

ความภักดีต่อตราสิ นค้า
ในภาพรวม
B
S.E.
Beta
2.598
.306
.206
.061
.165
.032
.037
.047
-.062
.040
-.077
.017
.041
.024
.105
.035
.179

t
8.480
3.362
.852
-1.544
.408
3.006

Sig.
.000
.001*
.395
.124
.683
.003*

อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ตามผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูห้ ญิงที่มีสถานภาพต่างกัน
มี การรับรู ้ต่อ การสื่ อ สารทางการตลาดผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเครื่ อ งสําอาง
ลอรี อ ัล โดยรวมแตกต่ างกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้อ งกับ แนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแปรสถานภาพ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมี ค วาม
แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของทัศนคติ ความคิดหรื อ พฤติกรรมต่างๆ เนื่ อ งจากคนที่มี สถานภาพโสด
สามารถตัดสิ นใจทําสิ่ งต่างๆได้อย่างอิสระ ไม่มีขอ้ จํากัดข้อผูกมัด มีอิสระทางความคิดมากกว่าคน
ที่มีสถานภาพสมรส หย่าร้าง หรื ออยูด่ ว้ ยกัน
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเฟซบุก๊ พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
เข้าใช้อินเตอร์ เน็ตและเฟซบุ๊กเฉลี่ย10 ครั้งขึ้นไปต่อ ระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์ เน็ ตและเฟซบุ๊กเฉลี่ ย
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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15 - 30 นาที ให้ความสนใจเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสิ นค้า ประเภทสุ ขภาพและความงาม เหตุผลที่
เข้าเป็ นสมาชิ กเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อ ค้นหารายละเอี ยดเกี่ ย วกับสิ นค้า และบริ การ สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ได้ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ที่ได้จากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็ นเกี่ ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
พบว่า ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปี ขึ้นไป
มากที่ สุ ด ประชาชนใช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ ายสัง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ก บ่ อ ยที่ สุด ช่ อ งทางที่ ป ระชาชน
ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ Smartphone ประชาชนส่วนใหญ่เปิ ดบริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ไ ว้ต ลอดทั้ง วัน ช่ ว งเวลาที่ ป ระชาชนใช้เ ครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ม ากที่ สุ ด คื อ 18.0006.00 น. ประชาชนมี ก ารใช้เ ครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ 1-3 ชั่ว โมงต่ อ วัน มากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ ใ ช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับเพือ่ นมากที่สุด และคุณสมบัติของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่
ประชาชนชอบมากที่สุดคือ ทําให้ทราบข่าวสารรวดเร็ ว โดยเว็บไซต์เป็ นแหล่ งหรื อ สื่ อ ที่ ท าํ ให้
ประชาชนสนใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด
ระดับการรับรู ้ต่อการสื่ อสารทางการตลาด ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
เครื่ อ งสํา อางลอรี อ ัล พบว่า ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญ ด้า นการโฆษณา คื อ มี ก ารโฆษณาอย่า ง
สมํ่า เสมอมากที่ สุ ด รองลงมา ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ คื อ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั แฟนเพจอย่างต่อเนื่ อง ด้านการให้การสนับสนุ น คือ สนับสนุ นกิจกรรมด้าน
การกุศลอย่างสมํ่าเสมอ ด้านการสื่อสารโดยใช้พนักงาน คือ พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเพจเครื่ องสําอาง
ลอรี อลั หรื อที่เรี ยกว่า “แอดมิน” มีความรู ้ ความเข้าใจในตัวสิ นค้าเป็ นอย่างดี และด้านการส่ งเสริ ม
การขาย คือ มีการมอบของสมนาคุณแก่แฟนเพจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปกรณ์ โตธนายานนท์
( 2556) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ใ น เ ฟ ซบุ๊ ก
(www.facebook.com) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารแนวทางการนําเสนอ และการ
บริ หารลู กค้าสัม พันธ์ขององค์กรผ่านสังคมออนไลน์ พบว่า ด้านรู ปแบบการสื่ อสาร ได้มีการใช้
วัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร ให้เกิดการซื้ อสิ นค้าหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้น โดยเป็ นการสื่ อสาร
เพื่อทําให้เกิดการกระตุน้ ตัวลูกค้า ให้เกิดความสนใจและอยากซื้ อ อยากเข้าร่ วม วัตถุประสงค์ของ
การสื่ อสารในด้านของความบันเทิง จะเป็ นการพูดคุย เพื่อสร้างความสนุ กสนานเรี ยกความบันเทิง
ให้แก่ลูกค้า โดยแฟนเพจจะใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและเพื่อกระตุน้
ยอดขายให้ลูกค้าเกิดความสนใจ โดยใช้การจัดกิจกรรมต่างๆ หรื อนําเสนอชุดสิ นค้าราคาประหยัด
การเข้าร่ วมนั้น จะเป็ นการเข้าร่ วมเพือ่ แข่งขันชิงรางวัลหรื อกิจกรรมพิเศษ เพือ่ ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่ วม
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ในการเข้าร่ วมทุกครั้งที่มีกิจกรรม โดยการนําเสนอของแฟนเพจ จะเป็ นการนําเสนอเพือ่ การบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์ 5 รู ปแบบคือ 1) เพือ่ แจ้งให้ทราบ เป็ นช่องทางสื่อสารลูกค้า/ผูร้ ับสารเกี่ยวกับข่าวของ
องค์กรหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทัว่ ถึง 2) เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าที่มาขององค์กรและ
ข้อ แนะนําเกี่ ยวกับสิ นค้า 3) เพื่อ เชิ ญชวนให้ลูกค้าเข้าร่ วมกิ จกรรมของบริ ษทั 4) เพื่อ ติดตามผล
สะท้อนกลับ (feedback) เหตุเพราะแฟนเพจเป็ นช่องทางการสื่ อสารสองทาง ที่มีประสิ ทธิภาพ ที่ใช้
ติ ด ต่ อ ระหว่า งกัน ขององค์กรและลู ก ค้า ทั้ง นี้ เพื่อ รั บ ทราบความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้า เพื่อ พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริ การต่อไป 5) เพื่อให้ความบันเทิง เป็ นช่องทางที่ดีที่สุดในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ลูกค้า โดยการนําเสนอสถานการณ์หรื อเรื่ องขบขัน
ความภักดีต่อตราสิ นค้า พบว่า ให้ความสําคัญด้านการมีความผูกพันระยะยาว คือ ท่าน
ยืนยันที่จะซื้ อเครื่ องสําอางลอรี อลั แม้จะมีเครื่ องสําอางยีห่ ้ออื่นที่จดั การส่ งเสริ มการขายในลักษณะ
เดียวกันหรื อดีกว่ามากที่สุด รองลงมา ด้านการตัดสิ นใจซื้ อซํ้า คือ ท่านคิดว่าจะซื้ อเครื่ องสําอางลอ
รี อลั ซํ้าอีกอย่างแน่ นอน และด้านการแนะนําต่อ คือ ท่านจะชักจูงให้เพื่อนหรื อคนใกล้ชิด เลือกซื้ อ
เครื่ อ งสําอางลอรี อ ัล สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของมนวดี บูรณะทองเจริ ญ และณักษ์ กุลิสร์ (2554)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ ของผูบ้ ริ โภค
เพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์ ในด้าน
ความคิดเห็นและด้านความรู ้สึก มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ ตราสิ นค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ครี ม
บํารุ งผิวหน้าโอเลย์ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ในระดับตํ่าและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านปริ มาณ
การซื้ อสิ นค้าในช่วงที่มีการส่ งเสริ มการขาย ด้านความรู ้ของผูบ้ ริ โภค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ ง
ผิว หน้า ยี่ห้อ โอเลย์ก่อ นซื้ อ ด้า นส่ ง เสริ ม การขาย แตกต่ า งกัน มี ค วามภักดี ต่ อ ตราสิ นค้า ที่ มี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความเกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภค ในด้านสาเหตุที่เริ่ มใช้ผลิตภัณฑ์ค รี ม
บํารุ งผิวหน้าโอเลย์ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ครี มบํารุ งผิวหน้าโอเลย์ ของผูบ้ ริ โภคเพศ
หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติที่มี ต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ค รี ม บํา รุ ง ผิ ว หน้า โอเลย์
ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความภักดีต่อตราสินค้า ในด้านความพึงพอใจ ด้านความชอบ
และด้านความผูกพันมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อในอนาคต ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
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ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนําไปใช้
จากผลการศึ กษาการวิจ ัย เรื่ อ ง การรั บ รู ้ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดผ่า นเครื อ ข่า ยสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ที่มีผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ด้านการโฆษณา ควรจัดทําการโฆษณาเครื่ องสําอางลอรี อลั ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ อย่างสมํ่าเสมอ และควรใช้โฆษณาที่มีเนื้อหาสาระที่เป็ นประโยชน์ มีความทันสมัยมีรูปแบบ
แปลกใหม่ ควรอัพเดตข้อ มู ลอยู่เ สมอ เพื่อ ทําให้เกิ ดน่ าความสนใจในโฆษณา ซึ่ งการโฆษณา
เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดอีกเครื่ องมือหนึ่ ง ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างกว้างขวาง
โดยอาจจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็ นพรี เซนเตอร์ เพือ่ สร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ว
ด้า นการประชาสัม พัน ธ์ ควรเน้ น ให้ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั แฟนเพจอย่างต่อเนื่ อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเครื่ องสําอางลอรี อลั
ที่จะจัดขึ้น เพือ่ ทําให้ตราสินค้าเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นในกลุ่มผูบ้ ริ โภค ยิง่ ในช่วงที่จะมีการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อ เป็ นการเพิ่ม ข้อ มู ล ข่าวสารให้ผูบ้ ริ โภค ได้รับรู ้และเข้าใจในตัวผลิ ตภัณฑ์และเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นอีกด้วย
ด้า นการให้ก ารสนับ สนุ น ควรให้ก ารสนับ สนุ น ในทุ ก ๆด้า นอย่า งครบถ้ว น ทั้ง ด้า น
การศึ ก ษา สาธารณประโยชน์ แ ละการกุ ศ ลอย่า งสมํ่าเสมอ เพื่อ เป็ นการตอบแทนให้แ ก่ สังคม
ให้โอกาสเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี อีกทั้งยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กรอีกด้วย ในส่วนของด้านการให้การสนับสนุน
ด้า นการสื่ อ สารโดยใช้พ นั ก งาน ควรจัด อบรมเพิ่ ม พูน ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งสํา อางลอรี อ ัล ให้กับ พนัก งานเพิ่ม มากขึ้ น เพื่อ ให้พ นัก งานผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ในเพจ
เครื่ องสําอางลอรี อลั มีการสื่ อสารที่ชดั เจน สามารถชี้แจงปั ญหาและข้อสงสัยของแฟนเพจได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว
ด้านการส่งเสริ มการขาย ควรมีการจัดกิจกรรมร่ วมสนุก มอบของสมนาคุณให้แก่แฟนเพจ
อย่างสมํ่าเสมอ เล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ เช่น การบอกเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของลอรี อลั
ที่คุณชื่อชอบ เพื่อรับของรางวัลที่แจก เช่น คูปองส่ วนลดในการซื้ อผลิตภัณฑ์ลอรี อลั หรื ออาจจะ
แจกผลิตภัณฑ์ที่เปิ ดตัวใหม่ ยังไม่ได้วางจําหน่ ายที่ไหน (Tester) เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ลอรี อลั ในครั้งต่อไป
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จากการศึกษาการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดที่ไ ด้ศึกษานั้น ล้วน
แล้วแต่มีความสําคัญแตกต่างกันไป ช่ วยให้เจ้าของธุ รกิ จ นักการตลาด ตัวแทนจัดจําหน่ ายหรื อ
บุคคลทัว่ ไป ที่มีความสนใจในธุรกิจเครื่ องสําอาง หรื อสนใจทําเฟซบุก๊ แฟนเพจเพือ่ ใช้เป็ นช่อ งทาง
ในการโปรโมทธุรกิจหรื อสินค้า สามารถนําผลการวิจยั สถิติต่างๆ ไปใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้น ในการ
สร้างความได้เปรี ยบต่อคู่แข่งขัน และวางแผนการทําการตลาด ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย และนําไป
พัฒนาต่อได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาความคาดหวังที่ มี ต่ อ การสื่ อ สารทางการตลาดผ่า นเครื อ ข่า ยสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือ กซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั ผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
3. ควรศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั ผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงวัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. การรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีผลต่อความ
ภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. กลยุท ธ์ก ารแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ เครื่ อ งสํา อางลอรี อ ัล ผ่า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
เฟซบุก๊
6. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางลอรี อลั ผ่านเครื อ ข่า ย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขนาดกลางและขนาดย่ อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย

วราภรณ์ ผลวุฒิ 1
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มเป็ นรากฐานและกลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ แต่ที่ผ่านมานั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงมีปัญหาและอุปสรรคใน
เรื่ องของความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 12 (สิ งหาคม 2560)
ของสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม ก็พบว่าหมวดสิ นค้าส่ งออกสู งสุ ด คือ
หมวดอัญมณี และเครื่ องประดับ ซึ่งมีสดั ส่วนมูลค่าส่งออกถึงร้อยละ 11.2 โดยมีมูลค่าถึง 16,496 ล้าน
บาท จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ผู ้วิ จ ัย หลายท่ า นที่ ใ ห้ ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ ผูว้ จิ ยั จึงเน้นการศึกษาเรื่ องการพัฒนาตัวแบบคุ ณภาพ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ซ้ื อ และซั พ พลายเออร์ ข องวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มใน
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย เพื่อศึกษาว่าปั จจัยในเรื่ อง คุณภาพการ
บริ การ การสื่ อ สาร และการจัดการความขัดแย้ง มี อิ ทธิ พลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ
และซัพพลายเออร์อย่างไร มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร และส่ งผลอย่างไรต่อผลการดําเนิ นงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย การ
วิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยเป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ซึ่งทําการสํารวจความคิดเห็นของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อ มภาคอุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ อ งประดับ ในประเทศไทย และอิ ทธิ พลของตัว แปร
ทางด้านต่าง ๆ สรุ ปผลการวิจยั มีหัวข้อดังนี้ (1) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐานข้อมูล ทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม (2) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับธุรกิ จของผูต้ อบ
แบบสอบถาม (3) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับการพัฒนาตัวแบบคุ ณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ และซัพพลายเออร์ คุ ณภาพการบริ การ การสื่ อ สาร การจัดการความ
4

หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต สาขาการตลาด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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ขัดแย้ง ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ (4) ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อ มู ล ก่ อนการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (5) ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (6) สรุ ปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview)
คําสํ าคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาค,
อัญมณี และเครื่ องประดับ
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยต้อ งเผชิ ญกับสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง อิ ท ธิ พ ลจากการเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ ค ไร้ พ รมแดน
(Globalization) รวมทั้งการเปิ ดเสรี การค้าอาเซี ยน (AFTA) ทําให้มีการไหลเข้าและออกของกระแส
ทุนจากต่างชาติอย่างเสรี ตัวอย่างเช่นข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558
ที่ผ่านมา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและต้องประสบกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างมากมาย
และมีปัจจัยแวดล้อมหลายๆ ด้านที่ตอ้ งคอยจับตา เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่พฒั นาแล้ว และปั ญหาความมั่นคงในด้านต่างๆ เช่ น ความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็เข้ามามีบทบาทสําคัญในภาคธุ รกิ จ
และภาคสังคม ดังนั้นบทบาทของภาคเอกชนจึงจําเป็ นต้องได้รับการสนับสนุ นให้เป็ นบทบาทนําใน
การระดมความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ (สุทศั น์ เศรษฐ์บุญสร้าง 2559) อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจ จากการ
คาดการณ์ของธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank) ได้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิ จ
ของไทยในปี 2559 มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 3.2 และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 และ 2561 จะมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 3.5 และ 3.6 เท่านั้น ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งสอดคล้องกับ
รายงานประมาณการเศรษฐกิ จไทยของสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ที่คาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิ จในปี 2560 ไว้ที่ ร้อ ยละ 3.6 โดยสาเหตุของการขยายตัวที่ เ พิ่ม ขึ้น เล็กน้อ ยก็ม าจากการ
ส่ งออกสิ นค้าและบริ การที่มีการหดตัวลง ปั จจัยเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย
ซึ่ งเป็ นประเด็นสําคัญและเป็ นอุปสรรคในการดําเนิ นธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงต้องมี
การปรับตัวให้ทนั ต่อสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้ง ใน
ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่อ คงสถานการณ์ ก ารประกอบการและให้ส ามารถทําธุ ร กิ จ ได้อ ย่างมี
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิม่ ขึ้น (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559)
ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนและอาเซียนระหว่างปี
ปี 2561 (หน่วย : %)
ประเทศ
2557
2558
2559
จีน
7.3
6.9
6.7
บรู ไน
-2.5
-0.4
-2.5
ฟิ ลิปปิ นส์
6.2
5.9
6.8
เวียดนาม
6.0
6.7
6.2
กัมพูชา
7.1
7.0
7.0
อินโดนีเซีย
5.0
4.9
5.0
ลาว
7.5
6.7
6.8
มาเลเซีย
6.0
5.0
4.2
เมียนมา
8.0
7.3
6.4
สิงคโปร์
3.6
1.9
2.0
ไทย
0.9
2.9
3.2
ที่มา: Asian development outlook, 2017

2557-2560 และการคาดการณ์
2560
6.5
1.0
6.4
6.5
7.1
5.1
6.9
4.4
7.7
2.2
3.5

2561
6.2
2.5
6.6
6.7
7.1
5.3
7.0
4.6
8.0
2.3
3.6

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยอมรับว่าเป็ นกลไกที่มีความสําคัญที่มีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และถือได้ว่าเป็ นกลไกหลักในการเสริ มสร้างความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็ นแหล่งการจ้างงานที่สาํ คัญ อีกทั้งยังเป็ นกลไกในการ
แก้ปัญหาความยากจนของประเทศ (แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2555 - 2559) และรัฐบาลก็ยงั คงให้ความสําคัญต่อ วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม โดย
กําหนดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางให้ได้ภายใน 10 ปี (แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4
พ.ศ. 2560 - 2564) จึงถือได้วา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นกลไกที่มีความสําคัญที่มีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นเศรษฐกิ จ
ที่ ส ร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวม (GDP) ให้กับ ประเทศมากกว่า ร้ อ ยละ 30 ไปจนถึ ง ร้ อ ยละ 50 ของ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น โดยในปั จจุบนั ประเทศไทยมีจาํ นวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งประเทศ ณ สิ้ นปี 2558 มี จํานวน 2,765,986 ราย โดยมี
อัตราการขยายตัวร้อยละ 1.07 เมื่ อ เทียบกับปี 2557 โดยคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.72 ของจํานวน
วิสาหกิจทั้งประเทศ และมีการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 10,749,735
คน หรื อ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อ ยละ 80.44 ของการจ้างงานทั้งหมด และสามารถสร้างรายได้จากการ
ส่ งออก 1,980,434.58 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อ ยละ 27.40 ของมู ล ค่าการส่ งออกทั้งหมด
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงเป็ นธุรกิจที่สาํ คัญมากที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เติบโตขึ้น และยังก่อให้เกิดการจ้างงานที่กระจายตัวอยูท่ ว่ั ประเทศซึ่ งเป็ นส่ วนช่วยให้ประชาชนที่ยงั
ว่างงานได้มีงานทําเพื่อลดปั ญหาการว่างงาน อี กทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรให้กบั ระบบ
เศรษฐกิ จ โดยผ่า นการผลิ ต หรื อ แปรรู ป สิ น ค้า และบริ ก าร รวมทั้ง สร้ า งรายได้จ ากการส่ งออก
สามารถผลิตสิ นค้าเพื่อทดแทนการนําเข้าทําให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้จาํ นวนมาก และยัง
เป็ นแหล่งสร้างเสริ มประสบการณ์แก่ผปู ้ ระกอบการ
จากความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสะท้อนให้เห็นว่า วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็ นรากฐานและกลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ที่ผา่ นมานั้น
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มยังคงมี ปัญหาและอุ ปสรรคในเรื่ อ งของความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การรับบริ การจาก
หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ตลอดจนช่ อ งทางการตลาด อี ก ทั้ง ยัง มี จุ ด อ่ อ นด้านบริ ห ารจัด การธุ รกิ จ
ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริ การ ตลอดจนการขาดการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการ
ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ซึ่ งทั้งหมดนี้ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมถึงการปรับตัวให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559)
จากข้อ มู ล ดังกล่ าวเบื้อ งต้นจะเห็ นว่าวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มมี ผลต่อระบบ
เศรษฐกิ จของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ อ งประดับ
ในประเทศไทย ที่มีการพัฒนาการที่น่าสนใจ โดยเป็ นการพัฒนามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรื อ น
ผลิตเพือ่ จําหน่ายในประเทศ จนปั จจุบนั เป็ นอุตสาหกรรมการส่งออกที่ทาํ รายได้เข้าประเทศในลําดับ
ต้นๆ ซึ่งถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญใน 10 อันดับแรกของสินค้าส่ งออกของประเทศไทย
อย่างไรก็ตามจากรายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 12 (สิงหาคม 2560)
ของสํา นัก งานส่ ง เสริ ม วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ก็ พ บว่า หมวดสิ น ค้า ส่ ง ออกสู ง สุ ด
คือหมวดอัญมณี และเครื่ องประดับ ซึ่ งมีสัดส่ วนมูลค่าส่ งออกถึงร้อยละ 11.2 โดยมีมูลค่าถึง 16,496
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ล้านบาท แต่ก็มีการส่ งออกที่หดตัวร้อยละ 58.6 ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของศูนย์ขอ้ มูลอัญมณี และ
เครื่ อ งประดับ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่ องประดับแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ไ ด้
รายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ว่า เพชรซึ่งเป็ นสินค้าส่งออกที่สาํ คัญในอันดับที่ 3 ของหมวดอัญ
มณี และเครื่ องประดับ ซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 12.19 มีการปรับตัวลดลงมากถึงร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากอุปสงค์ในตลาดที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ไทยส่งออก
ไปยังตลาดสําคัญได้ลดลง ไม่ว่าจะเป็ นฮ่องกง เบลเยียม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริ กา
โดยมี มู ล ค่ า หดตัว ลงร้ อ ยละ 8.41 ร้ อ ยละ 0.55 ร้ อ ยละ 20.67 และร้ อ ยละ 17.88 ตามลํา ดับ
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับ ส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจ SME ซึ่งเป็ นกิจการขนาดย่อมที่มีขนาด
การจ้างงานไม่เกิน 50 คน โดยจะมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 70 และเป็ นกิจการขนาดกลางที่มีการจ้าง
งาน 51 – 200 คน อีกประมาณร้อยละ 25 ของกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ยงั ไม่รวมครัวเรื อนขนาดเล็กมากที่
ไม่ รวมอยู่ทะเบียนโรงงานอุ ตสาหกรรม ซึ่ งมี อ ยู่อี กเป็ นจํานวนมาก ที่กระจายอยู่ท้ งั ในกรุ งเทพฯ
และจังหวัดต่างๆในภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคเหนื ออุ ตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่ องประดับ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานแก่คนจํานวนมาก
ในอุ ตสาหกรรมโดยตรงแล้ว อุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ อ งประดับยังมี ส่วนเชื่ อ มโยงกับ ภาค
เศรษฐกิ จ อื่ น โดยเฉพาะภาคเหมื อ งแร่ ภาคการค้า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนั้ น ยัง มี
อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่ องประดับโดยตรงเช่น การผลิตและการสกัดโลหะมีค่าการผลิตแม่พิมพ์และการผลิ ตชิ้ นส่ วน
เครื่ อ งประดับ เป็ นต้น โดยสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม ได้รายงานว่า
ในปี 2557 มี SME ที่เกี่ ยวข้อ งกับกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับทั้งสิ้ น 200,014 ราย
หรื อ คิดเป็ นร้อ ยละ 99.82 ของผูป้ ระกอบการทั้งหมดในกลุ่ม และมี การจ้างงานของ SME ทั้งสิ้ น
707,636 คน หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.56 ของการจ้ า งงานทั้ งหมดในกลุ่ ม ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับ (จุลสาร ฉบับที่ 1 ประจําเดือนสิงหาคม 2558)
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ตารางที่ 2 มูลค่าการส่ งออกอัญมณี และเครื่ องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2559
และ 2560
รายการ

1. ทองคําที่ยงั มิได้ข้ ึนรู ปหรื อ
ทองคํากึ่งสําเร็ จรู ป
2. เครื่ องประดับแท้
2.1 เครื่ องประดับเงิน
2.2 เครื่ องประดับทอง
2.3 เครื่ องประดับแพลทินัม
2.4 อื่นๆ
3. เพชร
3.1 เพชรก้อน

มูลค่า (ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ)
ม.ค.-ธ.ค. 59
7,278.72

ม.ค.-ธ.ค.
60
5,715.38

3,565.51
1,559.56
1,769.64
100.73
135.58
1,671.60
100.85

3,670.99
1,789.71
1,703.91
78.21
99.16
1,564.73
92.80

สัดส่ วน
(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 59

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

51.09

ม.ค.ธ.ค. 60
44.54

-21.48

25.03
10.95
12.42
0.71
0.95
11.73
0.71

28.61
13.95
13.28
0.61
0.77
12.19
0.72

2.96
14.76
-3.71
-22.36
-26.86
-6.39
-7.98

ที่มา: สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่ องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งปั จจัยซึ่ งมีความสําคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ ก็คือการสร้างและรักษา
คุ ณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ และซัพพลายเออร์ ซึ่ งการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าจะมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 2 ที่ตอ้ งการส่งเสริ มให้ SME มีการรวมกลุ่มและมีการสร้างเครื อข่าย
ทางธุ รกิ จของ SME โดยพื้นฐานแล้ว วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มเป็ นธุ รกิ จที่ เกิ ดมาจาก
ครอบครัวและทําธุรกิจโดยลําพัง ทําให้ผปู ้ ระกอบการขาดความรู ้ดา้ นการตลาด การจัดการ และการ
บริ หารงานที่เป็ นระบบ เมื่อผูป้ ระกอบการขาดความรู ้ความสามารถทางด้านนี้ ก็อาจจะทําให้อาํ นาจ
ในการต่อรองกับคู่คา้ ลดลงไปด้วย ดังนั้นความรู ้ความเข้าใจด้านการตลาดที่เกี่ยวกับการสร้างและ
รักษาคุ ณภาพความสัมพัน ธ์ระหว่า งผูซ้ ้ื อ และซัพพลายเออร์ จึ งมี ค วามสําคัญ และมี ความจํา เป็ น
อย่ า งมากต่ อ ผู ้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่ ให้ธุรกิจสามารถดํารงอยู่
ได้ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อผูป้ ระกอบการเองไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของรายได้ ต้นทุน และความสามารถ
ในการทํากําไร อี กทั้งยังก้าวไปสู่ การเป็ นผูน้ ําทางการค้า และที่สําคัญยังมี ผลต่อ ระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ทําให้เศรษฐกิจมีความมัน่ คง เจริ ญเติบโต และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
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จากเหตุ ผ ลทั้ง หมดที่ กล่ า วมา จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ผูว้ ิจ ัย เน้น การศึ กษาในมุ ม มองที่ แ ตกต่าง
ออกไป คือ การศึกษาเรื่ อง การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ อ งประดับในประเทศ
ไทย เพื่อ ศึ ก ษาว่า ปั จ จัย ในเรื่ อ ง คุ ณ ภาพการบริ ก าร การสื่ อ สาร และการจัด การความขัด แย้ง
มี อิ ทธิ พลต่อ คุ ณภาพความสัม พัน ธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ และซัพพลายเออร์ อ ย่า งไร มี ความสัมพัน ธ์กัน
อย่า งไร และส่ ง ผลอย่า งไรต่ อ ผลการดํา เนิ น งานของวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มของ
ผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ มภาคอุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื อ งประดับสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ ง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และนําไปสู่ความ
ความสํา เร็ จ ธุ ร กิ จ และสร้ า งผลการดํา เนิ น งานที่ ดี ใ ห้ กับ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย ผูว้ ิจยั
มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1) เพื่อ ศึกษาปั จจัยเหตุที่มี อิทธิ พลต่อคุ ณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับใน
ประเทศไทย
2) เพื่อพัฒนาแบบจําลองคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์
ที่ส่งผลต่อผลการดําเนิ นงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่ องประดับในประเทศไทย
สมมติฐานในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดข้อสมมติฐานการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดข้างต้น ดังนี้
สมมติฐานข้อ ที่ 1 คุ ณภาพการบริ การมี อิ ทธิ พลต่อ คุ ณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ
และซัพพลายเออร์
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 การสื่ อ สารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ซ้ื อ และ
ซัพพลายเออร์
สมมติฐานข้อที่ 3 การจัดการความขัดแย้งมีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ
และซัพพลายเออร์
สมมติฐานข้อที่ 4 คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์มีอิทธิพลต่อผล
การดําเนินงานของธุรกิจ
สมมติฐานข้อที่ 5 คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
สมมติฐานข้อที่ 6 การสื่อสารมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
สมมติฐานข้อที่ 7 การจัดการความขัดแย้งมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยเป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ซึ่ งทําการสํา รวจ
ความคิดเห็นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับใน
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย และอิทธิพล
ของตัวแปรทางด้านต่าง ๆ ดังที่ไ ด้มีการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้การสร้างแบบจําลองสมการ
โครงสร้าง ( Structural Equation Modeling : SEM ) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คทางสถิติเทคนิ คหนึ่ งที่ใช้ในการ
ทดสอบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ล (Causal Relationships) และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรม LISREL เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และเพื่อให้สามารถตอบ
คําถามในการวิจยั ได้ครบถ้วน ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบการวิจยั เป็ นทั้งการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการนําข้อ มู ล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาทดสอบกับตัวแบบเชิงทฤษฎี
ที่ไ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ ให้ไ ด้ขอ้ ค้นพบและประเด็นที่สําคัญ ในการพัฒนาตัวแบบ
คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผูซ้ ้ื อ และซัพ พลายเออร์ ข องวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างตัวแบบ
คุณภาพความสัมพันธ์ให้กบั ผูซ้ ้ื อ และซัพพลายเออร์ โดยทําการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับใน
ประเทศไทย
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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สรุปผลการวิจัย
การสรุ ป ผลการวิจ ัย ผูว้ ิจ ัย แบ่ ง หัว ข้อ การนําเสนอออกเป็ น 6 หัว ข้อ ได้แ ก่ (1) ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (2) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน
ของข้อ มูล ทัว่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิ จของผูต้ อบแบบสอบถาม (3) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ คุณภาพการ
บริ การ การสื่ อ สาร การจัดการความขัดแย้ง ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจ (4) ผลการวิเคราะห์การ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (5) ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (6) สรุ ป
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีรายละเอียด ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพืน้ ฐานข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 63.2) และเป็ นเพศชาย (ร้อยละ 36.8) ส่วนใหญ่
มี อ ายุร ะหว่า ง 51 – 60 ปี (ร้ อ ยละ 27.1) รอลงมาเป็ นช่ ว งอายุ 30 – 40 ปี (ร้ อ ยละ 26.8) ส่ ว นใหญ่
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อ ยละ 48.4) รองลงมาเป็ นระดับปริ ญญาโทหรื อ สู งกว่า (ร้อยละ
34.3) ส่วนใหญ่มีตาํ แหน่งเป็ นเจ้าของ/หุน้ ส่วน (ร้อยละ 87.7) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ มากกว่า
15 ปี (ร้อยละ 53.4)
ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพืน้ ฐานของข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามขายอัญมณี เกี่ยวกับเพชรเป็ นหลัก (ร้อยละ 100) และขายปลีกให้กบั ผูบ้ ริ โ ภค
(ร้อ ยละ 100) ส่ วนใหญ่จดทะเบียนในรู ปแบบบุคคลธรรมดา (ร้อยละ 41.3) รองลงมา เป็ นบริ ษทั
จํากัด (ร้อยละ 29.3) ส่ วนใหญ่บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 49.5) รองลงมา
เป็ น 15 – 20 ปี (ร้อยละ 21.8) ส่ วนใหญ่มีสินทรัพย์ถาวรของบริ ษทั ฯ น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ร้อยละ
57.5) ส่วนที่เหลือเป็ นกลุ่มที่มีสินทรัพย์ถาวรของบริ ษทั ฯ 30 – 60 ล้านบาท (ร้อยละ 42.5) ส่วนใหญ่
มีจาํ นวนพนักงานของบริ ษทั น้อยกว่า 15 คน (ร้อยละ 88.2) และส่ วนที่เหลือเป็ นจํานวนพนักงาน
ของบริ ษ ัท 16 – 30 คน (ร้ อ ยละ 11.8) และระยะเวลาที่ ผูต้ อบแบบสอบถามรู ้ จ ัก กับ ผูผ้ ลิ ต หรื อ
ผูจ้ ดั หาอัญมณี (เพชร) ส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 63.8) รองลงมาเป็ น 6 – 10 ปี (ร้อยละ 23.8)
ผลการวิ เ คราะห์ ภ าพรวมระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตั ว แบบคุ ณ ภาพ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ ซื้อและซั พ พลายเออร์ คุณภาพการบริ การ การสื่ อสาร การจัดการความ
ขัดแย้ ง ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพความสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยใน
รายด้านพบว่า ด้านความไว้วางใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ เรื่ องผูผ้ ลิต
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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หรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี มีความน่าเชื่อถือที่จะทําธุรกิจด้วย รองลงมาเป็ นเรื่ องผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี มี
ความซื่อสัตย์สุจริ ต ด้านคํามัน่ สัญญา อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูซ้ ้ือรักษา
ความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ให้นานที่สุด รองลงมาเป็ นเรื่ องผูซ้ ้ือมีความผูกพันธ์
กับ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูจ้ ัด หาอัญ มณี ร ายนี้ ส่ ว นเรื่ อ งที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า ที่ สุ ด คื อ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูจ้ ัด หาอัญ มณี
เปรี ยบเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของธุรกิจผูซ้ ้ื อ ด้านความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ผูซ้ ้ือรู ้สึกดีเมื่อได้ติดต่อกับผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ รองลงมาเป็ นเรื่ องผูผ้ ลิตหรื อ
ผูจ้ ดั หาอัญรายนี้ เป็ นบริ ษทั ที่ผูซ้ ้ื อ ต้อ งการจะทําธุ รกิ จด้วย ส่ วนเรื่ อ งที่มี ค่าเฉลี่ ยตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ ้ื อ
พึงพอใจในความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ และด้านความร่ วมมือ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ผูซ้ ้ื อเต็มใจให้ความร่ วมมือกับผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้
เพื่อ ให้การทํางานมี ความราบรื่ น รองลงมาเป็ นเรื่ อ งผูซ้ ้ื อ มี ความตั้งใจที่จะร่ วมมื อ กับผูผ้ ลิ ตหรื อ
ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ เพื่อหาทางออกและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน และเรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ ้ื อ
สนใจช่วยผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ให้บรรลุเป้ าหมายในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริ การ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยใน
รายด้านพบว่า ด้านความเชื่ อ มัน่ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด คือ ผูผ้ ลิ ตหรื อ
ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ส่ งสิ นค้าตรงตามกํา หนดเวลาที่ไ ด้สัญญาไว้ รองลงมาเป็ นเรื่ อ งผูผ้ ลิ ต หรื อ
ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ส่งสิ นค้าตรงตามจํานวนที่ได้ตกลงกันไว้ และผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้
ส่งสินค้ามีคุณลักษณะตามที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี
รายนี้ ส่ งสิ นค้าอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีตาํ หนิ ด้านการตอบสนองต่อ ลูกค้า อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ไม่เคยปฏิเสธเมื่อผูซ้ ้ื อต้องการความ
ช่ วยเหลื อ รองลงมาเป็ นเรื่ องผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ เต็มใจให้ความช่ วยเหลือหรื อบริ การ
อย่างทันทีมีค่าเฉลี่ย ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ สนใจรับฟั งความ
คิดเห็ น (Feedback) เพื่อ นําไปปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้ดีข้ ึน ด้านการให้ความมั่น ใจ
แก่ลูกค้า อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้มีความรู ้
ความสามารถในตัวสิ นค้าและรองลงมาเป็ นเรื่ องผูซ้ ้ื อเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การจากผูผ้ ลิตหรื อ
ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ให้บริ การด้ว ย
กิริยาท่าทางที่สุภาพ นอบน้อม และเข้าใจในความต้องการของผูซ้ ้ือ ด้านความมีประสิทธิภาพ อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้จดั ให้มีช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อต้องการได้อย่างง่ายและรวดเร็ ว รองลงมาเป็ นเรื่ องผูผ้ ลิต
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หรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ง่ายต่อการติดต่อและข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ ้ื อสามารถติดต่อผูผ้ ลิ ต
หรื อ ผูจ้ ัด หาอัญมณี ร ายนี้ ผ่านได้ห ลายช่ อ งทาง โดยมี ค วามสะดวก และรวดเร็ ว ด้า นความเป็ น
ส่ วนตัว/ความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด คือ ผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูจ้ ัด หา
อัญมณี รายนี้ รักษาข้อมูลการซื้ อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อ รองลงมาเป็ นเรื่ องผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้
ไม่ นํา เอาข้อ มู ล ธุ ร กิ จ ของผูซ้ ้ื อ ไปเปิ ดเผยกับ ผูอ้ ื่ น ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า ที่ สุ ด คื อ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผู ้
จัดหาอัญมณี รายนี้มีระบบป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ดี ด้านการปฏิบตั ิตาม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การของผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี ราย
นี้สามารถไว้วางใจได้ รองลงมาเป็ นเรื่ องผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ส่งสินค้าตามสัญญาที่ได้ให้
ไว้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ คํามัน่ สัญญาเกี่ยวกับระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การ
ของผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้มีความเที่ยงตรง
ผลการวิเคราะห์การสื่ อสาร เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อ สาร อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายด้านพบว่า
ด้านทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ ผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้
สามารถให้ขอ้ มูลที่ทนั เวลา รองลงมาเป็ นข้อที่ว่าเมื่อผูซ้ ้ื อต้องการข้อมูลจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญ
มณี รายนี้ ผูซ้ ้ื อสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อ ย่างสะดวก ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อ
ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ สามารถให้ขอ้ มูลที่ทนั ต่อเหตุการณ์ ด้านความเชื่อถือได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ให้ขอ้ มูลหรื อข่าวสารที่เชื่อถือได้ รองลงมา
คื อ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูจ้ ัด หาอัญ มณี ร ายนี้ มี ค วามจริ ง ใจในการให้ข อ้ มู ล ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า ที่ สุ ด
คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ให้ขอ้ มูลต่างๆ เมื่อเกิดปั ญหาขึ้น ด้านสัญญา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูจ้ ัด หาอัญ มณี ร ายนี้ ปฎิ บ ัติ ต ามสัญ ญาที่ ใ ห้ไ ว้ รองลงมา
คือ สัญญาที่ให้โดยผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ มี ความน่ า เชื่ อ ถื อ ส่ วนข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ ยตํ่าที่ สุ ด
คือ เมื่อเกิดปั ญหาที่อาจจะทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี
รายนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือและพยายามเพื่อทําตามสัญญา ด้านการแบ่งปั นข้อมูล อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยข้อ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด คือ ผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ให้ขอ้ มู ลอย่างตรงไปตรงมา
รองลงมา คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ให้ขอ้ มูลที่ทนั สมัย ด้านความถูกต้อง อยูใ่ นระดับมากที่สุด ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ให้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้อง รองลงมา คือ ผูผ้ ลิ ต
หรื อ ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ให้ขอ้ มู ลที่น่าเชื่ อ ถื อ และข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ ยตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูจ้ ัด หา
อัญมณี รายนี้ให้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรง
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ผลการวิ เ คราะห์ ก ารจัด การความขัด แย้ง เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการความขัดแย้ง อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยในรายด้านพบว่า ด้านการหลีกเลี่ยง อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ เปิ ดเผยข้อ มู ล อย่างจริ ง ใจและต่อ เนื่ อ ง เพื่อ ป้ องกันไม่ ให้เกิ ด
ข้อ ขัด แย้ง หรื อ ปั ญ หาขึ้ น และผู ้ผ ลิ ต หรื อผู ้จ ัด หาอั ญ มณี รายนี้ เสนอทางเลื อ กที่ เ หมาะสม
เพื่อ หลี กเลี่ ยงไม่ ให้เกิ ดข้อ ขัดแย้ง รองลงมา คือ ผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ มี การพูดคุ ย เพื่อ
หลี กเลี่ ยงไม่ ให้เกิดข้อขัดแย้ง ด้านการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ มีวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกันมี รองลงมา คือ ผูผ้ ลิต
หรื อ ผูจ้ ัด หาอัญ มณี ร ายนี้ ช่ ว ยแก้ไ ขข้อ ขัด แย้ง ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หา ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า ที่ สุ ด
คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ ช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งหลังจากที่เกิดปั ญหา ด้านการสนทนา อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้มีความสามารถพูดคุย
เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างเปิ ดเผย รองลงมา คือ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผูผ้ ลิต
หรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ มีส่วนร่ วมในการพูดคุยเพื่อหาทางออกทุกครั้ง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือ ทุกครั้งที่เกิดปั ญหาผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้สามารถหาทางออกหรื อแนวทางการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมและน่าพึงพอใจ
ผลการวิเ คราะห์ ผ ลการดํา เนิ น งานของธุ ร กิ จ เมื่ อ พิจ ารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของธุรกิจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายด้าน พบว่า ด้านผลการดําเนิ นงานทางด้านการเงิน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้มีส่วนช่วยให้ผลกําไร
ของผูซ้ ้ือเพิม่ ขึ้น รองลงมา คือ ความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ มีส่วนช่วยให้ตน้ ทุน
ของผูซ้ ้ื อลดลง ส่ วนเรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ มี
ส่ วนช่วยให้ผลตอบแทนในการลงทุนเพิ่มขึ้น ด้านผลการดําเนิ นงานทางด้านไม่ ใช่ การเงิน อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือเมื่อผูซ้ ้ื อต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ ผูซ้ ้ื อจะพิจารณา
เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี รายนี้ เป็ นอันดับแรก รองลงมา เป็ นผูซ้ ้ื อ
มี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะซื้ อ สิ นค้าหรื อ ใช้บ ริ ก ารกับ ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูจ้ ัด หาอัญมณี ร ายนี้ อย่างต่ อ เนื่ อ งและ
ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ ้ือจะสนับสนุนให้เพือ่ นหรื อบุคคลอื่นซื้อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การกับผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาอัญมณี
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ผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง
ผลการวิเคราะห์โมเดลครั้งแรก พบว่า ค่าดัชนีและค่าสถิติที่สาํ คัญผ่านเกณฑ์ตามที่กาํ หนด
ไว้ แต่ค่า P – value ยังน้อยกว่า 0.05 เพือ่ ให้เกิดความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กบั รู ปแบบ
ผูว้ ิจยั จึงได้ดาํ เนิ นการปรับ โมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนําในการปรั บ
พารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับพารารา
มิ เตอร์ โดยยินยอมให้ผ่อ นคลายข้อ ตกลงเบื้องต้นให้ค่าความคลาดเคลื่อ นสัมพันธ์กันได้ ผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความกลมกลื นของโมเดลรวมหลังจากที่ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการปรับโมเดล พบว่า
โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าดัชนี ความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนี ท่ีผ่านเกณฑ์
การยอมรับ คือ ค่าดัชนี 2 /df = 1.205, CFI = 1.000, GFI = 0.970, AGFI = 0.960, RMSEA = 0.019
และ SRMR = 0.021 ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์ เส้ นทาง
1) คุ ณภาพการบริ การ (Quality) มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ คุ ณภาพความสัม พัน ธ์
ระหว่า งผูซ้ ้ื อ และซัพ พลายเออร์ (Relation) โดยมี ข นาดอิ ท ธิ พ ลทางตรง เท่ า กับ 0.28 ซึ่ ง เป็ นค่ า
อิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) การสื่อสาร (Communic) มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ (Relation) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.47 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) การจัดการความขัดแย้ง (Conflic) มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่า งผูซ้ ้ื อ และซัพ พลายเออร์ (Relation) โดยมี ข นาดอิ ท ธิ พ ลทางตรง เท่ า กับ 0.26 ซึ่ ง เป็ นค่ า
อิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ (Relation) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Finance)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.15 ซึ่งเป็ นค่า
อิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) คุ ณภาพการบริ การ (Quality) มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ ผลการดําเนิ นงานของ
ธุรกิจ (Finance) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.46 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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6) การสื่ อ สาร (Communic) มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อผลการดําเนิ นงานของธุรกิจ
(Finance) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.08 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
7) การจัดการความขัดแย้ง (Conflic) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ (Finance) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.34 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ ระกอบการที่เป็ นซัพพลายเออร์ จํานวน 5 ท่าน ในประเด็น
คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผูซ้ ้ื อ และซัพ พลายเออร์ ข องวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย ใน 5 ประเด็น คือ คุณภาพการบริ การ
การสื่ อสาร การจัดการความขัดแย้ง คุณภาพความสัมพันธ์ และผลการดําเนิ นงานของธุรกิจ ซึ่ งจาก
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) พบว่ า Model Buyer-Supplier Relationship Quality
(BSRQ) เป็ น New Model ที่สมบูรณ์แบบครบทุกอย่าง ซึ่ งบางองค์กรหรื อธุรกิจ อาจเลือกใช้ Model
Buyer-Supplier Relationship Quality (BSRQ) บางส่ วน เช่ น ธุ รกิ จจิวเวอร์ รี่ อาจเลื อ กคุ ณภาพการ
บริ การควบคู่กบั การสื่ อสาร หรื อการสื่ อสารควบคู่กบั การจัดการความขัดแย้ง เป็ นต้น ในปั จจุบนั
สภาวะทางเศรษฐกิจมีการหดตัวลงและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทุกธุรกิจไม่เพียงแค่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่างต้องมีการปรับตัวและต้องเผชิญกับสภาวะที่เป็ นอยู่ ประสบกับลูกค้ามี
ตัวเลือกมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ สิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้คือทําอย่างไรเพือ่ รักษาฐาน
ลูกค้าที่มีอยู่ ดังนั้น การรักษาความสัมพันธ์จึงเป็ นสิ่ งที่ทาํ ง่ายที่สุดที่จะรักษาลูกค้าไว้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็ น
ตัวที่สามารถทําให้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได้ และนํามาสู่ผลการดําเนินงานที่ดีและต่อเนื่องได้
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ของ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มภาคอุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ อ งประดับในประเทศไทย
สามารถอภิปรายสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
1) คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์
ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 และพบว่าตรงกับงานวิจยั
ของ Antonio Carrizo Moreira & Pedro Miguel Silva (2015) ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริ การมีบทบาท
สําคัญหากผูใ้ ห้บริ การสามารถทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ แม้ว่าคุณภาพการให้บริ การนั้นจะเป็ น
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โครงสร้างที่ไม่มีตวั ตน คุณภาพการบริ การก็เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี Ahmed
Hussein et al. (2015) กล่าวว่า คุณภาพการบริ การได้กลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า และความพึงพอใจในระดับที่สูงจะนําไปสู่ คุณภาพความสัมพันธ์ที่สูงเช่นกัน ซึ่ ง
องค์ประกอบของคุณภาพความสัมพันธ์จะเป็ นตัวช่วยในการรักษาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Apostolos Giovanis et al. (2015) ที่ พ บว่า คุ ณ ภาพการ
บริ การมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพความสัมพันธ์ซ่ ึ งคุณภาพความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยความ
พึงพอใจ ความไว้วางใจ และคํามั่นสัญญาเป็ นโครงสร้า งในการวัดถึ ง การซื้ อ ที่ สูง ขึ้น และเป็ น
ตัวกําหนดที่สาํ คัญของความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chaang-Iuan Ho & PieChun Lee (2015) พบว่า การรับรู ้ของลู กค้าในคุ ณภาพการบริ การมี บ ทบาทสําคัญที่มีอิ ทธิ พ ลต่ อ
คุณภาพความสัมพันธ์ในด้านความพึงพอใจ และความไว้วางใจ และสอดคล้องกับ Chien-Hsiang
Liao et al. (2011) ศึกษาผลกระทบของคุ ณภาพช่ อ งทางการติ ดต่อ ที่ไ ม่ เสถี ยรที่สัม พันธ์ระหว่า ง
คุ ณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์และความสัมพันธ์ของลูกค้า พบว่าคุ ณภาพการบริ การทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ที่เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อส่ งผลกระทบทางตรงต่อความสัมพันธ์ของลูกค้า (ความ
ไว้วางใจและคํามัน่ สัญญา) ดังนั้นช่องทางการบริ การที่ดีจึงเป็ นการสร้างโอกาสให้กบั บริ ษทั ในการ
ปรับปรุ งการบริ การและเพิม่ ความแข็งแกร่ งของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ประสบความสําเร็ จและ
มีประสิทธิภาพ
2) การสื่ อสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือ
และซัพพลายเออร์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับสมมติฐานการวิจยั ข้อ ที่ 2 พบว่าตรงกับงานวิจยั ของ Neeru
Sharma & Paul G. Patterson (1999) กล่ าวว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารมีความสําคัญในการพัฒนา
ความไว้วางใจ และยังเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสานต่อความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
มี ผลกระทบโดยตรงต่อความไว้วางใจ และคํามัน่ สัญญาในความสัมพันธ์ การสื่ อสารเป็ นประจํา
สามารถช่ วยพัฒนาความรู ้สึกเกี่ ยวกับความใกล้ชิดและความไร้กังวลในความสัมพันธ์และเป็ น
เครื่ องช่วยในการสร้างความรู ้สึกและความเป็ นกันเองระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ สอดคล้องกับ
Ruben Chumpitaz Caceres & Nicholas G. Paparoidamis (2007) ได้กล่าวว่า คุณภาพของการสื่ อสาร
มีบทบาทสําคัญต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ ซึ่ งจากการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพการสื่ อสารที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์ในกลุ่มของผูซ้ ้ื อที่อ ยูใ่ นหน่ วยงานโฆษณา พบว่า
คุณภาพการสื่ อสารกับซัพพลายเออร์มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ Ho Jung Choo
et al. (2009) กล่ าวว่า การสื่ อ สารเป็ นสิ่ งที่สําคัญสําหรั บคุ ณภาพความสัมพัน ธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ และ
ซัพพลายเออร์ การสื่ อ สารที่บ่อยขึ้นระหว่างคู่คา้ จะช่ วยเพิ่มความเข้าใจและความไว้วางใจต่อกัน
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สอดคล้องกับ Feten Ben Naoui & Imed Zaiem (2010) ที่กล่าวว่า การสื่ อสารมีความสําคัญอย่า งยิ่ง
ในการสร้างคุ ณ ค่า และความสัม พัน ธ์ที่ แข็ง แกร่ ง การสื่ อ สารจะเป็ นตัวกํา หนดในการรับ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผูข้ าย ซึ่ งการที่ผขู ้ ายมีการปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าอยูเ่ ป็ นประจําในลักษณะที่ให้ค วาม
อบอุ่ นและเป็ นส่ วนตัวแก่ผูบ้ ริ โภคนั้น จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้สึกที่คุน้ เคย และมี มิตรภาพ
การสื่อสารจึงเป็ นแรงกระตุน้ ที่สาํ คัญในการสร้างคุณภาพของความสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ Celine
Marie Capel & Nelson Oly Ndubisi (2011) ค้นพบว่าการสื่อสารเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพความสัมพันธ์ และเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การสื่ อสาร
เป็ นการสร้างการรับรู ้และสร้างความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยการส่ งเสริ มคุณภาพ ความคุณค่า
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานและคุ ณสมบัติอื่นๆ ในการโน้มน้าวใจและกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อ
ตลอดจนการรักษาคุณภาพความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การสื่ อสารยังบอกถึงสิ่ งที่ลูกค้าไม่พอใจและสิ่ง
ใดบ้างที่องค์กรควรจะทําเพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขเพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการสื่อสารกันบ่อยจะ
ช่วยให้เกิดการปรับปรุ งคุณภาพของความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า Rakshit Negi
and Eyob Ketema (2013) กล่าวว่าประสิ ทธิภาพของการสื่ อสารในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ การ
การปฏิบตั ิตามสัญญาที่ให้ไ ว้ และให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือเมื่อ เกิดปั ญหาการส่ งมอบเกิ ดขึ้นกับลู ก ค้า
เป็ นสิ่ ง ที่ สํา คัญ กับ องค์ก รในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์ สอดคล้อ งกับ Leonidas C.
Leonidou et al. (2014) ค้นพบว่าปั จจัยทางด้านการสื่ อสารส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยความร่ วมมือ ความไว้วางใจ และคํามัน่ สัญญา ซึ่ งความสําคัญของการ
สื่อสารในการเปิ ดเผยข้อมูลที่ชดั เจน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทนั เวลาเป็ นตัวควบคุมคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ ดังนั้นการสื่อสารที่ไม่เพียงพอและไม่ชดั เจนจึงเป็ นสาเหตุที่ร้ายแรงของความล้มเหลว
ในความสัมพันธ์ ไม่เพียงเท่านั้นบทบาทของการสื่อสารยังมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการปรับการรับรู ้
ความคาดหวัง แก้ไขข้อพิพาท และทํางานร่ วมกันเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายและประโยชน์ร่วมกัน
3) การจัดการความขัดแย้งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัม พันธ์
ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 พบว่า ตรงกับงานวิจยั
ของ Kevin D. Bradford & Barton A. Weitz (2009) โดยกล่ า วว่ า การจัด การความขัด แย้ง เป็ น
เครื่ องมือที่สาํ คัญในการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์น้ นั เป็ นประโยชน์
อย่างมากสําหรับผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ ผลการศึกษาพบว่าการจัดการความขัดแย้งมีผลกระทบใน
เชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ สอดคล้องกับ Feten Ben Naoui &
Imed Zaiem (2010) ที่กล่าวว่า การที่บริ ษทั พยายามที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งและเต็มใจที่จะพูดคุย
เกี่ ย วกับ ปั ญ หาอย่า งเปิ ดเผย ซึ่ ง การแก้ปั ญ หาความขัด แย้ง ในจุ ด นี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ส ะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ความสามารถในการให้บริ การของบริ ษทั และการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความ
พึ ง พอใจ จงรั ก ภัก ดี และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กั บ บริ ษ ัท Rakshit Negi & Eyob Ketema (2013)
กล่าวว่า การจัดการความขัดแย้งเป็ นความสามารถของผูผ้ ลิตในการลดผลกระทบในเชิงลบของความ
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ งในบริ บทของการซื้ อขายการจัดการความขัดแย้งจะต้องอาศัยพฤติกรรม
ความร่ วมมือจากการแลกเปลี่ยนของหุน้ ส่วน ที่เชื่อมโยงกับการรับรู ้ของความไว้วางใจและความพึง
พอใจ ดังนั้นการจัดการความขัดแย้งจึงมีส่วนช่วยสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ในเชิงบวก Cheng-Tao
Yu et al. (2014) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็ นความตึงเครี ยดระหว่างการแลกเปลี่ยนของสองบริ ษ ัทที่
เป็ นผลมาจากการไม่ ล งรอยกัน ของผลตอบแทนตามความเป็ นจริ ง หรื อ เป็ นที่ ต ้อ งการ เช่ น
วัตถุ ประสงค์ที่หลากหลาย ความคาดหวังและการรับรู ้ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างสองบริ ษทั จึงมีผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ Adanech Gedefaw (2014)
ได้กล่าวว่า ปั ญหาที่สาํ คัญของลูกค้าหากได้รับการแก้ไขและเป็ นที่น่าพอใจจะทําให้ลูกค้ามีความสุ ข
และเกิดความจงรักภักดี แต่ถา้ ปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขซึ่ งจะนํามาสู่ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
การจัดการความขัดแย้งจึงมีความสําคัญต่อการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
4) คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์มีอิทธิพลทางตรงเชิ ง
บวกต่ อ ผลการดําเนิ นงานของธุ ร กิ จ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านการวิจ ัย ข้อ ที่ 4 พบว่า ตรงกับ
งานวิ จ ั ย ของ Ruben Chumpitaz Caceres & Nicholas G. Paparoidamis (2007) กล่ า วว่ า คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์เป็ นผลของความสัมพันธ์และเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลโดยรวมของความ
แข็งแกร่ งของความสัมพันธ์ระหว่างสองบริ ษทั คุณภาพความสัมพันธ์จะแบ่งออกเป็ น 3 มิติได้แก่
ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และคํามัน่ สัญญา ซึ่ งทั้งสามมิติน้ ี มีบทบาทสําคัญในการสร้างความ
จงรักภักดี ให้กับ ธุ รกิ จ และคุ ณภาพความสัม พันธ์ที่ เพิ่ม ขึ้ นไม่ เ พียงแต่ สร้า งความจงรักภัก ดี แต่
ขณะเดี ย วกัน ก็ ย งั เป็ นตัว ที่ส ร้ า งผลการดําเนิ นงานที่ ดี ใ ห้กับ ธุ ร กิ จ Ki-Han Chung & Jae-Ik Shin
(2010) กล่าวว่า เป้ าหมายสูงสุดของคุณภาพความสัมพันธ์คือการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ ง
และการเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่สนใจให้กลายเป็ นคนที่จงรักภักดี ซึ่งความจงรักภักดีของลูกค้าจะนํามาซึ่ ง
ผลการดําเนิ นงานที่ดีของธุรกิจ สอดคล้องกับ Yongtao Song et al. (2012) ที่กล่าวว่า ในการจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์น้ นั คุณภาพความสัมพันธ์ถือว่าเป็ นโครงสร้างที่สาํ คัญใน
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ และคุณภาพเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญและจําเป็ น
สําหรับความสําเร็ จของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่ งคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์จะนําไปสู่ ผลการดําเนิ นงานที่ดีให้กบั ธุรกิจที่เกี่ยวกับส่ วนแบ่งทาง
การตลาด การเจริ ญเติบโตของยอดขาย การเจริ ญเติบโตในส่ วนแบ่งการตลาด ผลตอบแทนจาก
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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สินทรัพย์หลังหักภาษี และผลตอบแทนจากการลงทุนหลังหักภาษี Ali Sukru Cetinkaya et al. (2014)
กล่าวว่า คุณภาพความสัมพันธ์มีบทบาทสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลาย
เออร์ และยังส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ ซึ่ งคุ ณภาพความสัม พันธ์เป็ น
ปั ญหาสําคัญอันดับแรกที่ซัพพลายเออร์ ควรให้ความสนใจในความสัมพันธ์กับผูซ้ ้ื ออย่างจริ งจัง
เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและผูซ้ พั พลายเออร์ไม่ได้เป็ นความสัมพันธ์เพียงแค่ครั้งเดียวแต่มนั
เป็ นความสัม พันธ์ในระยะยาวที่มี ผลกระทบต่อ ความสําเร็ จของธุ รกิ จ สอดคล้อ งกับ Apostolos
Giovanis et al. (2015) ที่กล่ าวว่า คุ ณภาพความสัมพันธ์เป็ นโครงสร้างที่ใช้ในการวัดถึ งการซื้ อ ที่
สู งขึ้น และเป็ นตัวกําหนดที่สาํ คัญในการนําไปสู่ ความจงรักภักดีของลูกค้า ดังนั้นการรักษาคุณภาพ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ยงั่ ยืนถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญที่เป็ นตัวขับเคลื่อนให้บริ ษทั ได้เปรี ยบในการ
แข่ ง ขัน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง Jessica J. Hoppner et al. (2015) พบว่ า คุ ณ ภาพ
ความสัม พัน ธ์เ ป็ นสื่ อ กลางที่ สําคัญ ของความสัมพันธ์ใ นการขับ เคลื่ อ นที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพและมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการดํา เนิ น งานที่ แ ข็ง แกร่ ง ซึ่ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องผลการดํา เนิ น งานและคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ยงั มีอิทธิพลต่อการประเมินทัศนคติของประสิ ทธิ ภาพการทํางานของความสัมพัน ธ์
เพราะความสัมพันธ์ของคู่คา้ จะเป็ นตัวที่สนับสนุนให้ประสบความสําเร็ จทางด้านการเงิน สอดคล้อง
กับ Bradley R. Barnes et al. (2015) ที่ยอมรับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้ประสบ
ความสํา เร็ จ เป็ นสิ่ ง ที่ สํา คัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลดี ข้ ึ น ซึ่ งระดับ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ดีจะนํามาซึ่ งผลการดําเนินงานทางการเงินที่ดีเช่นกัน และสอดคล้อง
กับ Tsu-Wei Yu & Lu-Ming Tseng (2016) ที่พบว่า คุ ณภาพความสัมพันธ์มีบทบาทสําคัญในการ
เป็ นสื่ อกลางของการขายที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่ งคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีจะส่ งผลให้
ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีซ่ ึ งนํามาสู่ ความตั้งใจที่จะซื้ อซํ้าและเต็มใจที่จะแนะนํากับบุคคลอื่น และ
ความจงรักภักดีของลูกค้ายังมีช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายและมีผลกําไรที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ตอ้ งหาลูกค้า
ใหม่ ดังนั้น การรักษาคุณภาพความสัมพันธ์จึงมีช่วยเพิม่ ความตั้งใจของลูกค้าที่จะแนะนําผลิ ตภัณฑ์
และมีความสัมพันธ์ที่ยนื ยาว
5) คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ซึ่ งสอดคล้อ งกับสมมติฐานการวิจ ัยข้อ ที่ 5 พบว่า ตรงกับงานวิจ ัยของ Apostolos Giovanis et al.
(2015) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริ การเป็ นสิ่ งที่มองไม่ เห็น ลูกค้าจะตัดสิ นคุณภาพการบริ การจาก
การประเมินผลในตอนสุดท้ายเท่านั้น ซึ่งการมีปฏิสมั พันธ์ของลูกค้ากับผูใ้ ห้บริ การจึงมีความสําคัญ
มากสําหรับการรับรู ้ในคุณภาพบริ การและยังเป็ นการสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า คุณภาพการบริ การจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความจงรักภักดี ซึ่ งความจงรักภักดีของลูกค้ามี
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ความสําคัญอย่างมากสําหรับการอยูร่ อด และความเจริ ญรุ่ งเรื องของธุรกิจ สอดคล้องกับ Wei-Ming
Ou et al. (2011) ที่ ก ล่ า วว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก ารเป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ สํา คัญ สํา หรั บ ทุ ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น
แรงผลักดันให้ธุรกิจมี ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อความอยูร่ อดในการแข่งขันทางการตลาด
บริ ษทั ควรที่จะดําเนินการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการบริ การ ซึ่งประสิทธิภาพการให้บริ การที่สูงนั้น
จะเป็ นการเพิม่ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า และนํามาสู่ ความจงรักภักดีของลูกค้าและ
ส่วนแบ่งทางการตลาด สอดคล้องกับ Rama Koteswara et al. (2015) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริ การ
ได้กลายเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกําไร การลดค่าใช้จ่ายและส่ วนแบ่งการตลาด
ซึ่ งคุณภาพการบริ การจะเชื่อมโยงกับความพึงพอใจและความตั้งใจซื้ อของลูกค้า การรับรู ้คุณภาพ
การบริ การของลูกค้าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในความสําเร็จขององค์กรเนื่องจากมันเป็ นบทบาทอันดับแรก
ในการทําให้บรรลุ ความพึงพอใจของลู กค้าและเป็ นการสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กบั องค์กร จาก
การศึกษาถึงการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การและความพึงพอใจของลูกค้าที่นาํ ไปสู่ความจงรักภักดีที่มี
ต่อการให้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพ พบว่าความสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริ การ คุณภาพของสิ่ งอํานวย
ความสะดวกและการมีปฏิสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่มีผลกระทบในเชิงบวกต่อการรับรู ้ของลูกค้า และ
การรับรู ้ในคุณภาพการบริ การของลูกค้ามีผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดี
ของลูกค้า Ilias Santouridis et al. (2012) พบว่า ความจงรักภักดีของลูกค้าได้รับผลกระทบโดยตรง
อย่า งมี นัย สํา คัญ จากสี่ ปั จ จัย ที่ เ ป็ นโครงสร้ า งของคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ป ระกอบด้ว ย ความมี
ประสิ ทธิภาพ ความพร้อมของระบบ การปฏิบตั ิตาม และความเป็ นส่ วนตัว ซึ่ งความจงรักภักดีของ
ลูกค้าจะนํามาสู่ การซื้ อซํ้า และเกิดผลการดําเนิ นงานที่ดีให้แก่ บริ ษทั และสอดคล้องกับ Jyh-Shen
Chiou et al. (2009) ซึ่งพบว่า คุณภาพการบริ การมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความพึงพอใจและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อ ความจงรักภักดี ของผูซ้ ้ื อ ดังนั้นคุ ณภาพการบริ การจึงเป็ นสิ่ งที่สําคัญมาก
สําหรับการรักษาความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผูซ้ ้ือ ซึ่ งผูข้ ายควรให้ความสนใจ และใส่ ใจ
ในด้านต่างๆ ของการบริ การโดยที่มีการปรับปรุ งการบริ การให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลาซึ่ งความ
พึงพอใจของลูกค้าจะนํามาสู่ความจงรักภักดีและผลการดําเนินงานที่ดีของบริ ษทั
6) การสื่ อ สารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ผลการดํา เนิ น งานของธุ ร กิ จ
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านการวิ จ ัย ข้อ ที่ 6 พบว่ า ตรงกับ งานวิจ ัย ของ Jing Zeng et al. (2013)
โดยกล่ า วว่า การสื่ อ สารเป็ นสิ่ ง ที่ สํา คัญ ในการทํา ให้ธุ ร กิ จ ประสบความสํา เร็ จ การสื่ อ สารถู ก
กําหนดให้เป็ นกระบวนการในการสร้างและการแบ่งปั นข้อมูลร่ วมกันกับคนอื่นเพื่อให้บรรลุความ
เข้าใจร่ วมกัน การสื่ อสารไม่เพียงแค่มีประโยชน์ในการช่วยปรับทัศนคติของคน แต่ยงั มีประโยชน์
ต่อการสร้างขีดความสามารถให้กบั ธุรกิจ การสื่ อสารจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนิ นงาน
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ของธุ ร กิ จ สอดคล้อ งกับ Melody J. Hsiao et al. (2002) กล่ า วว่า การสื่ อ สารมี บ ทบาทสํา คัญ ใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและธุ รกิ จ การได้รับรู ้ถึ งความสําคัญของข้อ มู ลเกี่ ยวกับสิ นค้าจากผูข้ าย
สามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั ผูซ้ ้ือ ประสิทธิภาพการสื่อสารในความสัมพันธ์จึง
เป็ นตัวช่วยเพิม่ ระดับในการประสานงาน ความพึงพอใจ คํามัน่ สัญญา และประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลุ่มลูกค้า การสื่ อสารที่บ่อยระหว่างลูกค้าและผูข้ ายช่วยในการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ วและ
ถู กต้อ งในตลาดที่มีความผันผวนและการสื่ อ สารช่ วยในการลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบของการ
คาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นประสิทธิภาพการสื่อสารจะมีส่วนช่วยให้การจัดการความต้องการได้ดี
ขึ้นและเพิ่มผลกําไรให้กับกลุ่ มลู กค้า Amelia S. Carr & Hale Kaynak (2007) กล่ าวว่า การสื่ อ สาร
เป็ นการแบ่งปั นข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการพัฒนากิจกรรมของผูข้ าย
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนากิจกรรมจะมีส่วนช่วยให้ผขู ้ ายได้นาํ ไปปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้า
และลดค่าใช้จ่ายตลอดจนช่วยทําให้ผลการดําเนิ นงานดีข้ ึน และการปรับปรุ งเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้ผู ้
ซื้ อมีความสามารถในการแข่งขันในการเพิ่มผลผลิตหรื อบริ การทางการขาย จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาซัพพลายเออร์ โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ในกลุ่มของวิธีการสื่ อสาร การแบ่งปั น
ข้อ มู ล กัน ภายในบริ ษ ัท การแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ระหว่ า งบริ ษ ัท และการสนับ สนุ น การพัฒ นาและ
ผลกระทบของความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ พบว่า การสื่ อ สาร การใช้ขอ้ มูล
ร่ วมกันภายในบริ ษทั การใช้ขอ้ มูลร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และการพัฒนาผูจ้ ดั จําหน่ ายเป็ นปั จ จัยที่
สําคัญสําหรับการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานของผูซ้ ้ือ และมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
ในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แตกต่างกัน สอดคล้อ งกับ Nelson Oly Ndubisi (2007) กล่ าวว่า การ
สื่อสารเป็ นสิ่งที่จูงใจให้ลูกค้าอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การ การทําให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีสามารถทําให้ได้
โดยการเอาใจใส่ต่อลูกค้าโดยการให้ขอ้ มูลที่ทนั เวลาและมีความน่าเชื่อถือ เช่น การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การใช้และประโยชน์ของการบริ การใหม่หรื อการให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมาในสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การ
กําลังจะทําเกี่ยวกับปั ญหาที่มีอยูแ่ ละสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อความเป็ นไปได้ การสื่อสารจึงมีผลกระทบ
โดยต่อความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับ Marian Oosterhuis et al. (2011) ที่พบว่า ความถี่ใน
การสื่ อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนิ นงานของผูจ้ ดั จําหน่ายเมื่อทั้งผูจ้ ดั จําหน่ายและผู ้
ซื้ อ รั บ รู ้ ใ นระดับสู ง ของความไม่ แน่ นอนเทคโนโลยี และเมื่ อ ผูซ้ ้ื อ รั บรู ้ ถึ ง ความไม่ แ น่ นอนทาง
เทคโนโลยีมากกว่าผูจ้ ดั จําหน่ายความถี่ของการสื่อสารจึงมีผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดําเนิ นงาน
ของซัพพลายเออร์ ดังนั้นการรับรู ้ที่แตกต่างกันของผูซ้ ้ื อและผูจ้ ดั จําหน่ ายในความไม่แน่ นอนทาง
เทคโนโลยีจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญต่อการประเมินความถี่ของการสื่ อสาร และผลการดําเนิ นงานของผูจ้ ดั
จําหน่าย ซึ่งการสื่อสารที่เพิม่ ขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการเพิม่ ผลการดําเนินงานของผูจ้ ดั จําหน่าย
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7) การจัดการความขัดแย้งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดําเนิ นงานของ
ธุรกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 7 พบว่า ตรงกับงานวิจยั ของ Rakshit Negi & Eyob
Ketema (2013) ที่กล่าวว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งหรื อการหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็ น
เรื่ อ งยากที่จะประสบความสํา เร็ จ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการหลี กเลี่ ย งปั ญ หาความขัด แย้งคื อ การ
ปิ ดกั้น แหล่ ง ที่ ม าของความขัดแย้ง และแก้ปั ญหาความขัดแย้ง ก่ อ นที่จ ะเกิ ด ปั ญหาขึ้น ซึ่ ง ความ
พยายามในการแก้ปัญ หาจะนํา มาซึ่ ง ความสัมพันธ์แ ละความพึง พอใจของลู กค้า สอดคล้อ งกับ
Nelson Oly Ndubisi (2007) กล่าวว่า ลูกค้าจะจงรักภักดีถา้ มีการจัดการกับข้อเรี ยกร้องของลูกค้าได้ดี
และมีการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็ นที่น่าพอใจ การจัดการความขัดแย้งที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นวิธีที่มี
ความสําคัญที่ไม่ใช่ เพียงแค่เป็ นหน้าที่แต่ยงั เป็ นในเชิ งรุ ก ซึ่ งการแก้ปัญหาความขัดแย้งก่อนที่จะ
เกิ ดขึ้น และการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถทําได้โดยการที่พูดคุ ยปั ญหาอย่างเปิ ดเผยกับ
ลู ก ค้า สอดคล้อ งกับ Mohammad Taleghani et al. (2011) ที่ ก ล่ า วว่ า การจัด การความขัด แย้ง มี
ความสําคัญต่อการรักษาและพัฒนาความจงรักภักดี ดังนั้นธุรกิจควรให้ความสําคัญในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งหรื อ หลี ก เลี่ ยงปั ญ หาที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นก่ อ นที่จ ะสร้า งปั ญหาให้กับลู กค้า และพูด คุ ย
เกี่ ย วกับ การแก้ปั ญหาอย่า งเปิ ดเผยเมื่ อ มี ปั ญหาเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งวิธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ ดี จ ะนําไปสู่ ความ
จงรักภักดีของลูกค้า Amin Motamedifar et al. (2013) กล่าวว่า การจัดการความขัดแย้งเป็ นตัวสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถของซัพพลายเออร์ในการหลีกเลี่ยงหรื อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ถ้าซัพพลาย
เออร์ มี วิธี ก ารในการจัด การความขัด แย้ง ที่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ลู ก ค้า เกิ ด ความจงรั ก ภัก ดี ในขณะที่
Phurituct Senasu & Phusit Wonglorsaichen (2012) กล่าวว่าการที่บริ ษทั มีการจัดการความแย้งที่ดีใน
การแก้ปั ญ หาให้กับ ลู กค้าจนกระทั่ง ลู กค้าเกิ ดความพึง พอใจและความจงรั กภักดี ซ่ ึ งจะนํามาสู่
ผลกําไรที่เพิม่ ขึ้นในอนาคตให้กบั บริ ษทั
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
การนํา เสนอในส่ ว นนี้ ผู ้วิจ ัย มี ข ้อ เสนอแนะจากการศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ
ข้อเสนอแนะด้านการจัดการสําหรับการนําผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั
ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้ อเสนอแนะด้ านบริหารและการจัดการ
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ อง การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ
และซัพพลายเออร์ พบว่า ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูซ้ ้ื อ และซัพ พลายเออร์ ข องวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มภาคอุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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เครื่ องประดับในประเทศไทย ส่ วนใหญ่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการสร้าง
และรักษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์จะอยู่ในลักษณะของธุรกิ จบริ การ
ทางด้านต่างๆ เช่ น ธุ รกิ จโรงแรม ธุ รกิ จโรงพยาบาล ธุ รกิ จธนาคาร ธุ รกิ จส่ งออก-นําเข้า ธุ รกิ จ
ทางด้านการกี ฬา ธุ รกิ จทางด้านแฟชั่น ธุ รกิ จค้าปลี กออนไลน์ ธุ รกิ จเกี่ ยวกับแฟรนไชส์ ธุ ร กิ จ
ทางด้านไอที และธุรกิจประกันภัย โดยที่คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ จะ
เป็ นตัวกลางในการนําไปสู่ ผลการดําเนินงานที่ดีให้กบั ธุรกิจไม่ว่าจะเป็ นผลการดําเนิ นงานทางด้าน
การเงินที่เกี่ ยวกับกําไร ส่ วนแบ่งทางการตลาด หรื อ ผลการดําเนิ นงานที่ไ ม่ ใช่ ทางด้านการเงินที่
เกี่ยวกับความจงรักภักดี หรื อการบอกต่อในทางที่ดีของลูกค้า ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะเป็ นการสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กับธุ รกิ จ โดยผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยนําเข้า ได้แก่ คุ ณภาพการ
บริ การ การสื่อสาร และการจัดการความขัดแย้ง ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ
และซัพพลายเออร์ และส่ งผลทางตรงต่อผลการดําเนิ นงานของธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในประเทศไทย ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้
ทางด้านการบริ หารและการจัดการ ดังนี้
1) คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์
ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ และส่ งผลทางตรงเชิ งบวกต่อผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ เพื่อ ให้
ผู ้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดับ มี คุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ข้ ึ น
ผูป้ ระกอบการจะต้องนําปั จจัยทางด้านคุณภาพการบริ การที่ประกอบด้วย 6 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ความ
เชื่อมัน่ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า ความมีประสิทธิภาพ ความเป็ นส่วนตัว/
ความปลอดภัย และการปฏิ บ ัติ ต าม มาใช้ ใ นการบริ หารและจัด การธุ ร กิ จ ผู ้ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับควรให้ความสําคัญในเรื่ องของคุณภาพการบริ การ โดย
มุ่งเน้นในการพัฒนาทุกส่วนของการบริ การไม่วา่ จะเป็ นการจัดส่งสินค้า การมีช่องทางในการติดต่อ
ที่ง่ายและสะดวก การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ และการรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
เพราะในปั จจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยลูกค้าจะมองถึงคุณภาพการบริ การเป็ นหลัก ซึ่ งทุก
เรื่ อ งของการบริ การล้วนแต่ส่ ง ผลต่อ ความสัม พัน ธ์ท้ งั นั้น เพื่อ ให้เกิ ดคุ ณภาพความสัม พัน ธ์ ที่ ดี
ระหว่างคู่คา้ และผลการดําเนิ นงานที่ดีให้กบั ธุรกิจผูป้ ระกอบการจึงต้องให้ความสําคัญในเรื่ องของ
คุณภาพการบริ การนี้เป็ นอย่างมาก
2) การสื่ อสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือ
และซัพพลายเออร์และส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
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เพื่อ ให้ผูป้ ระกอบการภาคอุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ อ งประดับมีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีข้ ึน
ระหว่างคู่คา้ ผูป้ ระกอบการจะต้องนําปั จจัยทางด้านการสื่ อสารที่ประกอบด้วย 5 ส่ วนด้วยกันมาใช้
ในการสื่อสารระหว่างคู่คา้ ซึ่งได้แก่ ทันเวลา ความเชื่อถือได้ สัญญา การแบ่งปั นข้อมูล และความถูก
ต้อง โดยผูป้ ระกอบการซึ่งมีหน้าที่ในการบริ หารงานและการจัดการทางธุรกิจ จะต้องให้ความสําคัญ
กับปั จจัยนําเข้าทางด้านการสื่อสารและใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างคู่
ค้า การสื่อสารเป็ นการแลกเปลี่ยนและการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันระหว่างคู่คา้ โดยการให้ขอ้ มูลนั้นจะต้อ ง
มีความเชื่อถือได้ ชัดเจน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่ งมันเป็ นสิ่ งที่
สําคัญสุ ดของการสื่ อ สาร เพราะการสื่ อ สารจะเป็ นตัวช่ วยให้เข้าใจความรู ้สึกของบุคคลอื่ นและ
ที่สาํ คัญมันยังเป็ นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อคู่คา้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่ส่งผลต่อ
ความสั ม พัน ธ์ ด้ว ยกัน ทั้ง สิ้ น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ ไม่ ว่ า จะเป็ นในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์หรื อผลการดําเนิ นงานของธุรกิ จ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในเรื่ องของการ
สื่ อสารเป็ นลําดับต้นๆ เพราะการสื่ อสารที่ดีสามารถนํามาสู่ ผลการดําเนิ นที่ดีให้กบั ธุ รกิจอีกทั้งยัง
เป็ นการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ
3) การจัดการความขัดแย้งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัม พันธ์
ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ และส่ งผลทางตรงเชิ งบวกต่อผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ เพื่อ ให้
ผูป้ ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดับ มี คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ที่ ดี ต่ อ คู่คา้
สิ่ ง สํา คัญ ที่ ผูป้ ระกอบการต้อ งมี คื อ การจัด การความขัดแย้ง เนื่ อ งจากปั ญหาเป็ นสิ่ งที่ ธุ รกิ จไม่
สามารถหลี กเลี่ยงได้ ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญในการจัดการความขัดแย้ง โดยวิธีการ
จัด การความขัด แย้ง ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นได้แ ก่ การหลี ก เลี่ ย ง การแก้ปั ญ หา และการสนทนา
เนื่องจากความขัดแย้งเป็ นสถานการณ์ที่มกั เกิดขึ้นในทุกธุรกิจโดยเมื่อทั้งสองฝ่ ายมีการติดต่อหรื อทํา
ธุ รกิ จร่ วมกันไม่ว่าจะเกี่ยวกับบริ การหรื อการซื้ อ ขายสิ นค้า ซึ่ งเป็ นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ ายอาจจะไม่
สามารถตกลงกันได้ ซึ่ งอาจจะทําให้เกิ ดผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการมี
วิธีการพูดคุยและมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรื อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับคู่
ค้า ก็จะทําให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้ และหากคู่คา้ ได้รับการจัดการความขัดแย้งที่ดี ลูกค้า
ก็จะเกิ ดความพึงพอใจ และไว้วางใจในบริ ษทั และก่ อ ให้เกิ ดเป็ นความสัมพันธ์ที่ดี สุ ดท้ายแล้ว
นําไปสู่ ความจงรักภักดี และส่ งผลต่อ การดําเนิ นงานที่ดีข้ ึนให้กับธุ รกิ จ ดังนั้น การจัดการความ
ขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่คา้ ผูป้ ระกอบการควร
ตระหนักและให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากเพือ่ สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ
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4) คุ ณ ภาพความสัมพันธ์ร ะหว่างผูซ้ ้ื อ และซัพ พลายเออร์ มีอิ ท ธิ พลทางตรง
เชิงบวกต่อผลการดําเนิ นงานของธุรกิจ สิ่ งสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได้ในปั จจุบนั ก็คือ
การที่ผปู ้ ระกอบการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่ องประดับมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึน ผูป้ ระกอบการซึ่งมีหน้าที่ในการบริ หารและการจัดการ
ธุ ร กิ จ ควรตระหนั ก และให้ ค วามสํ า คัญ ในการนํ า ปั จจั ย ทางด้ า นคุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์
ที่ประกอบด้วย 4 ส่ วนที่สาํ คัญ ได้แก่ ความไว้วางใจ คํามัน่ สัญญา ความพึงพอใจ และความร่ วมมือ
มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างและการรักษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์
อีกทั้งคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคู่คา้ ยังสามารถช่ วยให้แก้ไขปั ญหาระหว่างกันได้อ ย่า ง
มีประสิทธิภาพ เพราะการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเป็ นความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน
กับคู่คา้ เพราะเมื่อลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะมี ความเต็มใจที่จะซื้ อและจ่ายมากขึ้น และนําไปสู่
ความจงรักภักดีของลูกค้าตลอดจนผลการดําเนิ นงานทางด้านการเงิน รวมทั้งสามารถสร้างความ
ได้เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ให้กับ ธุ ร กิ จ ดัง นั้น คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์จึ ง มี บ ทบาทสํา คัญ ต่ อ การ
ตัดสินใจหรื อเป็ นกระบวนการหลักในการซื้อขายและยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจ
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) การวิ จ ั ย ครั้ งต่ อ ไปควรนํ า แบบจํา ลองที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในค รั้ งนี้
ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพการบริ การ การสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง และผลการ
ดําเนิ นงานของธุรกิจ ไปวิจยั ซํ้าในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ หรื อรวมทุกภาคอุตสาหกรรมในบริ บท
ของในประเทศไทยหรื อประเทศอื่นๆ เพื่อทําการตรวจสอบโมเดลว่ามีความสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล
เชิงประจักษ์ต่อไป
2) การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิม่ เติมด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการ
สนทนา (Focus Group) กับผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับของวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อศึกษาและค้นหาการพัฒนารู ปแบบใหม่ๆ ที่ผปู ้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับ
ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาเพิม่ เติม และใช้เป็ นเครื่ องมือในการยกระดับคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่ องประดับในประเทศไทย
3) การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึ งปั จจัยเหตุดา้ นอื่นๆ ที่เป็ นปั จจัย เหตุที่
ส่ งผลต่อ คุ ณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและซัพพลายเออร์ เช่ น ความเชี่ ยวชาญของฝ่ ายขาย
(Saleperson Expertise) ความรู ้ความสามารถ (Competence) ความยืดหยุน่ (Flexibility) การปรับตัว
(Adaptation) วัฒนธรรมขององค์กร (Organization Culture) และการฉวยโอกาส (Opportunism)
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4) การวิจยั ครั้งต่อ ไปควรเพิ่ม จํานวนตัว แปรที่น่าสนใจและทัน สมัยมากขึ้ น
เพือ่ ให้เกิดการต่อยอดการศึกษาที่จะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
5) การวิจยั ครั้งต่อ ไปควรทําการศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบคุ ณภาพความสัม พันธ์
ระหว่างผูซ้ ้ื อ และซัพพลายเออร์ ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มแต่ล ะภาคอุ ตสาหกรรม
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเพื่อพิจารณาความสอดคล้องและความแตกต่างของ
ผลการศึกษาเพือ่ นําไปพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยูใ่ ห้แข็งแกร่ งมากขึ้น
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การศึกษาห่ วงโซ่ อปุ ทานของมะม่ วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี
THE STUDY OF THE MODEL OF MANGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
IN SUPHAN BURI

ปนัดดา พ่วงเจริ ญ 1 พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกุล 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการโซ่ อุปทานของ
มะม่ ว งและศึ กษาปั ญ หาและอุ ปสรรคจากการดําเนิ น งานในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของกลุ่ ม เกษตรกร
ผูร้ วบรวมผลผลิต ไปจนถึงพ่อค้าปลีกมะม่วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ ง เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทสัมภาษณ์ และทําการรวบรวมข้อมูลด้วย
การลงพืน้ ที่สาํ รวจความคิดเห็นของเกษตรกรเจ้าของสวนมะม่วง ผูร้ วบรวมผลผลิต ผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้
ปลีก จํานวน 12 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 27 ปี มีการใช้แรงงานใน
การปลูกมะม่วงประมาร 2-5 คน มีตน้ ทุนในการผลิตมะม่วงประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อไร่ และมี
รายได้จากการผลิตมะม่ วงประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อ ไร่ ซึ่ งเกษตรกรเลื อ กวิธีการจําหน่ าย
มะม่วงให้กบั พ่อค้าผูร้ วบรวมในท้อ งถิ่นมากที่สุด ในส่ วนของรู ปแบบการจัดการโซ่ อุ ปทานของ
มะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ มต้นจากการผลิตของเกษตรกร โดยเกษตรกรได้มีการส่งผลผลิตหรื อ
มะม่ ว งให้กับ ผูร้ วบรวมผลผลิ ต และกลุ่ ม/สหกรณ์ ภ ายในท้อ งถิ่ น รวมถึ ง มี ก ารจําหน่ ายให้กับ
ผูบ้ ริ โภคเองด้วย ในอีกด้านหนึ่งเมื่อผูร้ วบรวมผลผลิตได้รับมะม่วงจากเกษตรกรแล้ว ได้มีการนําส่ ง
ต่อ ให้กับพ่อค้าส่ งและโรงงานคัดบรรจุหรื อโรงงานแปรรู ป ซึ่ งพ่อ ค้าส่ งจะทําการจัดจําหน่ ายให้
พ่อค้าปลีกต่อไป จากการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคนั้น พบปั ญหาด้านข้อจํากัดของสิ นค้า ในเรื่ อ ง
ของข้อจํากัดด้านอายุของสิ นค้า เนื่ องจากเป็ นอาหารสดจึงมีอายุของสิ นค้าสั้น และพบปั ญหาการ
ขาดความรู ้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั
พบปั ญ หาการเกิ ด โรคระบาด การมี ศ ัต รู พื ช ในระหว่ า งการผลิ ต และปั ญ หาการใช้ส ารเคมี
ของเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ แนวทางในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี คือ
5

1
2

6
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การอบรม ส่ ง เสริ ม และเพิ่ม เติ ม ความรู ้ ใ ห้กับ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เพื่อ ให้มี
ความสามารถ ทักษะ และมีความรู ้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพได้
คําสํ าคัญ: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, มะม่วง
Abstract
The purpose of the independent study was to study the model of mango supply chain
management and to study the problems and difficulties of the supply chain operation of the farmers,
the products' collectors, and mango retailers in Suphan Buri Province. This research is a qualitative
study using questionnaire. There were ten data sets of Questionnaire from mango farmers, products'
collectors, and mango retailers in In-depth interview. The data were analyzed with Content Analysis
and Analytic induction.
The results showed that the mango farming experience of farmers estimate an average
27 years. There are 2-5 farmhands for mango growing. Cost of production is approximately
3,000-4,000 baht per rai (unit of area equal to 1,600 square meters). The estimated gross earnings
of mango farming are 8,000-10,000 baht per rai. In general, the farmers choose to sell their goods
to the products' collectors in the area. In the model of mango supply chain management in Suphan
Buri Province, the Supply Chain Mapping started from the Farmer's production. The farmers sell
their goods to the products' collectors and the local cooperative, including directly vending. The
products' collectors resell the goods to vending retailer, packing house or Food processing plant. To
study the problems and difficulties, it showed that there were problems about the limitation and the
expiration of goods. The fresh food products are not able to keep for long period. In addition, there
was problem about lacking of efficacy in the management of supply chain and logistics. Moreover,
there were the problem of plant disease plague, weed and pest; and the problem of using chemicals
in farm also. Solutions in mango supply chain management in Suphan Buri Province are instructing,
assisting, and providing guidance to those involved in the supply chain, to get information, skills;
to gain more understanding efficiently about the management of supply chain and logistics.
Keywords: Supply Chain Management, Mango
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บทนํา

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นยุคสมัยของการค้าทีม่ ีการแข่งขันอย่างรุ นแรง ซึ่งการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานนี้ มุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ ว
อี กทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภคได้ด้ว ยต้นทุน ที่เ หมาะสมนั้น (Lambert et al., 2001)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการจัดการด้านการส่ งมอบสิ นค้า
ขององค์กรที่มีการเชื่อมโยงตั้งแต่กิจกรรมต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ไม่วา่ จะเป็ น การวางแผนกล
ยุท ธ์ การจัด การกระบวนการผลิ ต การจัด การแรงงานการผลิ ต การจัด การวัต ถุ ดิ บ การจัด การ
การตลาด การจัดการกระบวนบริ หารการภายใน เป็ นต้น (Bourlakis & Weightman, 2004) ซึ่ งการ
เชื่ อ มโยงเชิ งกิ จกรรมในห่ วงโซ่ อุ ปทานตลอดสายตั้งแต่ตน้ นํ้าถึ งปลายนํ้านี้ (Network) สามารถ
นําไปสู่ ความร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิภาพในแง่ของการส่งมอบปั จจัยการผลิตระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องได้
เนื่ อ งจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บ ัน ไม่ ใ ช่ แ ข่ ง ขัน กัน เพื่ อ ลดต้น ทุ น การดํา เนิ น งานเท่ า นั้ น
แต่จาํ เป็ นต้อ งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความแตกต่างและความโดดเด่ นให้กับสิ นค้า
ตลอดจนเน้นในเรื่ อ งของการร่ ว มมื อ กัน กับ ผูท้ ี่เ กี่ ย วข้อ งในธุ ร กิ จ ด้ว ย (Hugo et al., 2004) ทั้ง นี้
โซ่ อุปทานเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจและเป็ นพื้นฐานสําคัญในการแข่งขันทาง
ธุ รกิ จ และยังเกี่ ยวข้อ งกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความต้อ งการของลู กค้า รวมทั้งกลยุทธ์การวาง
ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดอีกด้วย (Cohen & Rousell, 2005)
ผลิตผลทางการเกษตรที่มีความต้องการการจัดการด้านโลจิสติกส์สูงที่สุดคือผลผลิ ต สด
(Perishable Crops) เนื่องจากเป็ นสินค้าที่มีอายุส้ นั เน่าเสียและบอบชํ้าง่าย หากสามารถจัดการได้ดีจะ
เป็ นช่ อ งทางสร้ า งรายได้เ ข้า ประเทศได้อ ย่า งมหาศาล (ดาเรศร์ กิ ต ติ โ ยภาส และคณะ, 2555)
ซึ่ งมะม่วงถือเป็ นผลไม้เศรษฐกิจที่สาํ คัญประเภทหนึ่ งของประเทศไทย เป็ นผลไม้ที่เป็ นที่นิยมใน
การบริ โภค สามารถปลูกได้ทวั่ ไปและปลูกกันแพร่ หลายในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยมี พ้ืนที่ปลู กมะม่ วงที่ให้ผลผลิต 2.04 ล้านไร่ มี ผลผลิ ตมากกว่า 1.7 ล้านตันออกสู่ ตลาด โดย
แหล่งผลิตที่สาํ คัญ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี และอุทยั ธานี จังหวัด
สุ พรรณบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีการผลิตมะม่วงออกสู่ ตลาดค่อนข้างสู ง โดยมีพ้นื ที่การปลูกมะม่วง
ทั้งสิ้ น 28,295 ไร่ มี เนื้ อ ที่ให้ผลผลิ ต 23,077 ไร่ และมี ผลผลิ ตที่เก็บเกี่ ยวได้ 41,354,782 กิ โลกรัม
(เกษมศักดิ์ ผลากร และคณะ, 2554) ซึ่ งในปั จจุบนั คุณภาพของมะม่วงที่วางจําหน่ายภายในประเทศ
ส่ วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า ทําให้ผูบ้ ริ โภคขาดความมัน่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการบริ โภค
มะม่วง (สุจิกา ฉิมอ่อง, 2557)
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ส่ วนหนึ่ งของการที่มะม่วงที่วางจําหน่ ายในประเทศมีคุณภาพตํ่านั้น เนื่ องมากจากระบบการจัดการ
และการขนส่ งไม่ได้คุณภาพ ทําให้มะม่วงที่ไปถึงผูบ้ ริ โภคไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ งวิธีการเก็บเกี่ยวและ
การนําส่ งมะม่วงหลังการเก็บเกี่ ยว เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่จะต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาการปฏิบตั ิการต่างๆ ภายในระบบห่ วงโซ่ อุปทานของการผลิ ต
มะม่วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเทคนิ คและการบริ หารจัดการที่ดี และ
สามารถนําข้อมูล ดังกล่ าวไปใช้เพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนงาน สนับสนุ น ควบคุ มการ
หารจัดการ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่ อ การเคลื่อนย้าย การขนส่ ง และการกระจายผลผลิตให้กบั
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกี่ยวกับมะม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสู ญเปล่าและลดต้นทุนที่มีมูลค่า
สูง และนําไปสู่โอกาสในการรักษาตลาดและขยายตลาดมะม่วงต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษารู ปแบบการจัดการโซ่อุปทานของมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต
ไปจนถึงพ่อค้าปลีกมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคจากการดําเนิ นงานในห่ วงโซ่ อุปทานของกลุ่มเกษตรกร
ผูร้ วบรวมผลผลิต ไปจนถึงพ่อค้าปลีกมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกรเจ้าของสวนผูด้ ู แล
สวนมะม่วง ผูร้ วบรวมผลผลิต ผูค้ า้ ส่ง และผูค้ า้ ปลีกมะม่วง ในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มละ 4 คน รวม
ทั้งสิ้น 16 คน (วัจนา อานุ, 2557)
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการศึกษาโครงสร้างโซ่ อุปทานตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้าของมะม่วง
ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งเนื้ อ หาที่เนื้ อหาที่ทาํ การศึกษาประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ
โซ่อุปทาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และความรู ้เกี่ยวกับมะม่วง รวมถึงศึกษา
ความรู ้และความคิดเห็ นจากผูท้ ี่มีส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับการจัดการโซ่ อุ ป ทานของมะม่ วงในจัง หวัด
สุพรรณบุรี เพือ่ นําผลการวิจยั มาปรับปรุ งวิเคราะห์แก้ปัญหา และใช้เป็ นแนวทางให้แก่ผสู ้ นใจศึกษา
ต่อไป
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ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงรู ปแบบการจัดการโซ่อุปทานของมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต
ไปจนถึงพ่อค้าปลีกมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคจากการดําเนิ นงานในห่ วงโซ่ อุปทานของกลุ่มเกษตรกร
ผูร้ วบรวมผลผลิต ไปจนถึงพ่อค้าปลีกมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. สามารถนําผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข และการจัดการโซ่ อุปทาน
ของมะม่วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี ให้มีประสิ ทธิภาพตามระบบห่ วงโซ่ อุปทานที่นาํ ไปสู่ การลดการ
สูญเปล่า และลดต้นทุนที่มีมูลค่าสูง และเพิม่ โอกาสในการรักษาและขยายตลาดมะม่วงได้
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโซ่ อุปทาน
Stock and Lambert (2001) ได้ให้คาํ นิ ยามของโซ่ อุปทานไว้ว่า โซ่ อุปทานเป็ นการบูรณา
การดัชนี การดําเนิ นธุรกิจจากลูกค้าคนสุ ดท้ายไปถึงผูผ้ ลิตรายแรกที่เกี่ยวกับเรื่ องของจัดหาวัตถุดิบ
สิ นค้า บริ การ และข้อ มู ล ทางการค้าที่ช่วยสร้า งประโยชน์ส่ วนเพิ่มให้แก่ ลู กค้า และผูม้ ี ส่วนได้
ส่วนเสียในระบบการค้านั้น
Supply-Chain Council (2004 อ้างถึงใน กิตติยา ปริ ญญาสุรเดช, 2558) ได้กล่าวถึงเครื่ องมือ
ที่ใช้วดั ประสิ ทธิภาพและสมรรถนะของโซ่ อุปทาน ว่าในการวัดประสิ ทธิภาพการดําเนิ นงานของ
โซ่อุปทานส่วนมากจะใช้แบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานในโซ่อุปทานหรื อ SCOR Model (Supply
Chain Operation Reference-Model) โดยแบบจําลองโซ่ อุ ปทานนี้ สามารถใช้ในการอธิ บายความ
เชื่อมโยงและแสดงความสัมพันธ์ รวมถึงเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุ งโซ่ อุปทานได้ ดังแสดง
ในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 แบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานในโซ่อุปทาน (SCOR Model)
ที่มา: กิตติยา ปริ ญญาสุรเดช, 2558
จากรู ปที่ 1 จะเห็นว่า SCOR model ประกอบไปด้วย 5 กระบวนการจัดการหลัก ดังนี้
1) การวางแผน (Plan) จะเป็ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในด้านอุปสงค์และ
อุปทาน มีสิ่งที่ตอ้ งจัดการ ประกอบด้วยการประเมินความสามารถของแหล่งวัตถุดิบ การวางแผนใน
การผลิตด้านต่าง
2) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ (Source) เป็ นส่ วนที่ดาํ เนินการจัดการด้านการจัดหา
วัตถุดิบ และแหล่งป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่ ระบบการผลิต ประกอบด้วยการจัดหาแหล่งป้ อนวัตถุดิบและ
วัตถุดิบ และการจัดการองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
3) การผลิต (Make) การผลิต เป็ นส่วนที่จดั การในส่วนการปฏิบตั ิงานของระบบ
การผลิต ประกอบด้วยระบบการดําเนินการผลิต และการจัดการองค์ประกอบพื้นฐานของการผลิต
4) การจัดส่ง (Deliver) เป็ นส่วนที่จดั การในการตอบสนองต่อคําสัง่ ซื้อจากลูกค้า
และการจัดส่ งมอบผลิตภัณฑ์สู่ ลูกค้า ประกอบด้วยการจัดการคําสั่งซื้ อ การจัดการคลังสิ นค้า และ
การจัดการองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดส่ง
5) การส่ ง - รับคืน (Return) เป็ นส่ วนที่จดั การในการส่ ง-รับคืนผลิตภัณฑ์จาก
ลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
Stock and Lambert (2001) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การจัดการโลจิสติกส์หมายถึง กระบวน
การเคลืื ่อนย้ายสิ นค้าหรื อบริ การทั้งภาคการผลิตและภาคบริ การในส่ วนภาคบริ การนั้น ได้แก่ ส่ วน
งานของภาครัฐ โรงพยาบาล ธนาคาร การค้าส่งและการค้าปลีกนอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาการจัดการ
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ขั้นสุ ดท้าย การขจัด การแปรสภาพ เนืื ่ องจากโลจิสติกส์มีขอบข่ายความรับผิดชอบสู งขึ้นซึ่ งไม่ไ ด้
เกีี ่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเท่านั้นแต่กิจกรรมโลจิสติกส์เกีี ่ยวเนืื ่องไปในทุกกิจกรรม
Ballou (2004) ได้แ บ่ ง กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์เ ป็ นกิ จ กรรมหลักและกิ จ กรรมสนับ สนุ น
เช่นเดียวกัน ซึ่ งกิจกรรมหลักได้แก่ งานด้านบริ การลูกค้า การขนส่ งสิ นค้า การบริ หารจัดการสินค้า
คงคลัง และการไหลของข้อมูลและกระบวนการจัดการคําสัง่ ซื้อ ส่วนกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ งาน
บริ หารคลังสิ นค้า การจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุ และผลิ ตภัณฑ์ (Material Handling) การจัดซื้ อ บรรจุ
ภัณฑ์ การร่ วมมื อ กับฝ่ ายผลิ ต การดู แลควบคุ มระบบฐานข้อ มู ล และวิเคราะห์ขอ้ มู ล โดยได้ใ ห้
เหตุผลในการจัดกลุ่มกิ จกรรมหลักและสนับสนุ นดังนี้ กิ จกรรมหลักนั้นจะเกิ ดขึ้นในทุกส่ วนใน
งานโลจิสติกส์ ในขณะทีี กิ่ จกรรมสนับสนุนนั้นจะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของแต่ละบริ ษทั กิจกรรม
หลักจะมี ผลต่อต้นทุนโดยรวมและมี ส่วนสําคัญในการประสานงานให้เกิดความร่ วมมือทางด้าน
โลจิสติกส์ให้ประสิ บความสําเร็ จ เช่น กิจกรรมการบริ การลูกค้า ยิง่ มีการตั้งระดับความสามารถใน
การให้บริ การไว้สูงก็จาํ เป็ นทีี ่จะต้องมี การลงทุนทีี ่สู งขึ้นตามด้วย หรื อในกิจกรรมการขนส่ งซึ่ งมี
ส่ วนสําคัญในการกระจายสิ นค้าไปสู่ ผูบ้ ริ โภค หากเกิ ดการนัดหยุดงานกันของบริ ษทั ขนส่ งก็จะ
ส่ งผลกระทบต่อ ตลาดโดยรวมและกระทบการเสื่ อ มเสี ยหรื อ หมดอายุของผลิ ตภัณฑ์ และแม้ว่า
กิจกรรมสนับสนุนอาจจะมีความสําคัญเท่าๆกับกิจกรรมหลัก แต่ในบางบริ ษทั บางกิจกรรมเป็ นเพียง
กิ จ กรรมสนับ สนุ น เช่ น ถ่ า นหิ น แร่ เ หล็ ก ซึ่ งไม่ จ าํ เป็ นต้อ งมี ก ารดู แ ลหรื อ ควบคุ ม สภาวะให้
เหมาะสมจึงไม่มีการดําเนิ นงานที่เป็ นกิจกรรมของคลังสิ นค้ามากนัก แต่ยงั คงมีการบริ หารในส่ วน
สินค้าคงคลังอยู่
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั หนังสื อ และบทความ รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซด์ต่างๆที่เกี่ ยวข้องเพื่อ ศึก ษา
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นทําการรวบรวมข้อมูล ด้วยการลงพื้นที่สํารวจความ
คิ ด เห็ น โดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล สํา คัญ เพื่อ ศึ ก ษาโครงสร้ า ง
โซ่อุปทานสําหรับการส่งออกมะม่วงในประเทศไทย รวมไปถึงสํารวจความคิดเห็นซึ่งเครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษาได้แก่ บทสัม ภาษณ์ สําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มู ล สําคัญ เมื่ อ รวบรวมข้อ มู ล ได้ครบตามความ
ต้อ งการแล้ว ทํา การวิเ คราะห์ข ้อ มู ลโดยใช้วิธี การวิเ คราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปบรรยาย (Analytic induction) (สุภาพร สวนลําใย, 2559)
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ผลการวิจัย
สถานการณ์ ก ารผลิ ต มะม่ ว งในห่ วงโซ่ อุ ป ทานของมะม่ ว งในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 27 ปี รู ปแบบในการปลูกที่นิยม คือ การปลูก
มะม่วงเพื่อส่ งในประเทศเป็ นหลัก เนื่ องจากสามารถนําไปขายได้ท้ งั หมด ทั้งนี้ แรงงานในการผลิต
มะม่วงนั้นมีการจ้างแรงงานประมาณ 2-5 คน เกษตรกรมีตน้ ทุนในการผลิตมะม่ วงอยู่ที่ประมาณ
3,000-4,000 บาทต่อไร่ และมีรายได้จากการผลิตมะม่วงประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อไร่
การผลิตมะม่วงของเกษตรกรผูผ้ ลิตมะม่วง ส่วนใหญ่มีการใช้วสั ดุปรับปรุ งดิน และใช้ปุ๋ย
รองพื้นก่อนปลูก ใช้ระยะปลูกที่ 6x6 เมตร นิยมให้น้ าํ มะม่วงโดยปล่อยเข้าร่ องสวน ให้ปุ๋ยโดยหว่าน
รอบทรงพุม่ ใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช และมีการตัดแต่งกิ่งมะม่วงทุกปี เกษตรกรไม่นิยมบังคับ
การออกดอกของมะม่วง และห่ อผลมะม่วง ทั้งนี้ เกษตรกรไม่นิยมขยายพันธุ์มะม่วงเองโดยใช้การ
ทาบกิ่ง เนื่ องจากมองว่า ยุง่ ยากไม่สะดวก และไม่มีเวลา โรคของมะม่วงที่เป็ นปั ญหาต่อเกษตรกร
ส่ วนใหญ่ คือ แอนแทรกโนส และราดํา ส่ วนแมลงศัตรู พืชที่สําคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ และแมลงวัน
ผลไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกี่ยว ส่วนแหล่งนํ้าที่ใช้ในการผลิตมะม่วงใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี สามารถเฉลี่ยได้เป็ น 2 แหล่ง ประกอบด้วย บ่อนํ้า/สระขุด และแม่น้ าํ ลําคลอง
เกษตรกรผูผ้ ลิตมะม่วง ส่ วนใหญ่ใช้วิธีสังเกตว่ามะม่วงเก็บเกี่ยวได้แล้วโดยวิธีดูนวล คัดขนาดใน
โรงเรื อน บรรจุในลังพลาสติกเพือ่ จําหน่าย โดยจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง
ทั้งนี้เกษตรกรเลือกวิธีการจําหน่ายมะม่วงให้กบั พ่อค้าผูร้ วบรวมในท้องถิ่นมากที่สุด ส่วน
ที่เหลือจําหน่ ายให้กบั ผูส้ ่ งออก สหกรณ์การเกษตร พ่อค้ารับซื้ อจากกทม./ต่างจังหวัด โรงงานแปร
รู ป และผูบ้ ริ โภคโดยตรง เนื่องจากในพื้นที่ที่เก็บข้อมูลนั้น มีพอ่ ค้าผูร้ วบรวมในท้องถิ่นหลายรายอยู่
ในพื้นที่ และไม่ ไ กลกันนัก ประกอบกับมี สหกรณ์ การเกษตรที่รับซื้ อ ผลผลิ ต ทําให้เกษตรกรมี
ทางเลือกในการจําหน่ายค่อนข้างหลากหลาย เกษตรกรจึงเลือกวิธีการจําหน่ายที่ได้รับความสะดวก
มากที่สุด
การจัดการโซ่ อุปทานของมะม่ วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี
จากผลการศึกษารู ปแบบห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Analysis) ของมะม่วงในจังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถการจําแนกการดําเนินงานของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานได้ตามลําดับการ
ไหลของมะม่วงตามผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่ อุปทาน ซึ่ งประกอบด้วย เกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิ ต
พ่อค้าส่ ง และพ่อค้าปลีก ซึ่ งจากการศึกษา พบว่า Supply Chain Mapping เริ่ มต้นจากการผลิ ตของ
เกษตรกร โดยเกษตรกรได้มีการส่งผลผลิตหรื อมะม่วงให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิต ผูป้ ระกอบที่เกี่ยวกับ
มะม่ ว งแปรรู ป และกลุ่ ม/สหกรณ์ ภายในท้อ งถิ่ น รวมถึ ง มี การจําหน่ า ยให้กับผูบ้ ริ โ ภคเองด้วย
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ในอีกด้านหนึ่ งเมื่อผูร้ วบรวมผลผลิตได้รับมะม่วงจากเกษตรกรแล้ว ได้มีการนําส่ งต่อให้กบั พ่อค้า
ส่ งและโรงงานคัดบรรจุหรื อโรงงานแปรรู ป ซึ่ งพ่อค้าส่ งจะทําการจัดจําหน่ ายให้พ่อค้าปลีกต่อไป
ส่ วนผูป้ ระกอบที่เกี่ ยวกับมะม่วงแปรรู ปจะมีการรับมะม่ วงเพื่อ เข้าสู่ โรงงานแปรรู ป และกระจาย
สิ นค้าไปยังตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าแปรรู ป เพื่อขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อไป ในขณะที่กลุ่ม/สหกรณ์ที่มี
การรวมตัวกันก็ได้มีการนําผลผลิตไปจัดจําหน่ายให้กบั พ่อค้าปลีก และโรงงานคัดบรรจุหรื อโรงงาน
แปรรู ปเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อโรงงานคัดบรรจุจะทําการส่ งไปยังผูป้ ระกอบการส่ งออกมะม่วงต่อไป โดย
ส่วนของโรงงานแปรรู ปจะมีการนําเอามะม่วงมาแปรรู ป เพือ่ จัดาํ หน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อไป
ทั้งนี้จาก Supply Chain Mapping นั้นจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนรวมของผูท้ ี่อยูใ่ นแต่ละ
ภาคส่ วนของโซ่ อุปทานของมะม่วงที่มีความสําคัญต่อกัน และสามารถอธิบายถึงการเชื่อมโยงของ
โซ่ อุปทานของการผลิตและจําหน่ายมะม่วงในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ โดยแสดงให้เห็น
ถึงลักษณะการกระจายสิ นค้าตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ ลิต ไปจนถึงผูบ้ ริ โภคได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อระดับของประโยชน์ที่แต่ละภาคส่ วนจะได้รับ จากการสัมภาษณ์ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่
อุปทานมะม่วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี สามารถนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงกิจกรรมในการจัดการโซ่
คุณค่าของอุตสาหกรรมต้นนํ้า ตามแนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ดังนี้
1) กิจกรรมหลัก มีรายละเอียด ดังนี้
1.1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้
ในการปลู กมะม่วงนั้น เกษตรกรจะใช้เงินตนเอง และเงินที่ได้จากการกู้ยืมสหกรณ์/ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในการลงทุนซื้ อวัตถุดิบและเพื่อการเพาะปลูกต่าง ๆ โดยมีการซื้ อ
วัตถุดิบจากร้านจําหน่ายสินค้าเกษตรทัว่ ไป และซื้อผ่านสหกรณ์/ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
(ธกส.) ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกซื้อจากสหกรณ์ เนื่องจากซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า
1.2) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ในการกระจายสิ นค้ามี
ผูท้ าํ หน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม จําหน่ายสินค้า และบริ การไปยังลูกค้าหลายภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็ น
(1) ผู ้ร วบรวมผลผลิ ต จากเกษตรกร โดยทั่ว ไปแล้ ว
ผูร้ วบรวมผลผลิตจะมีหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง หรื ออาจมีนายหน้าในแต่
ละหมู่บา้ นติดต่อกับเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ ผรู ้ วบรวมผลผลิตจะทําการกระจายสิ นค้าไปยังผูค้ า้ ส่ง
ในตลาดกรุ งเทพมหานคร ผูค้ า้ ต่างจังหวัด โรงงานคัดแยกและโรงงานแปรรู ป โดยผูร้ วบรวมผลผลิต
จะดําเนิ นการคัดแยก คัดเกรดมะม่วงในเบื้องต้น เพื่อจัดจําหน่ ายตามวัตถุประสงค์ของการจําหน่าย
เช่ น มะม่ ว งสํา หรั บ บริ โ ภคในประเทศ มะม่ ว งสํา หรั บ แปรรู ป หรื อ มะม่ ว งสํา หรั บ ส่ ง ออก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการขนส่ งมะม่วงของผูร้ วบรวมผลผลิตจะใช้รถกระบะและรถบรรทุกเล็กใน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

70

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

การขนส่ งผลผลิ ต ทั้งนี้ เมื่ อ ผูร้ วบรวมผลผลิ ต รั บมะม่ วงมาจากเกษตรกรแล้ว จะไม่ มีการส่ ง คื น
เกษตรกรแต่อย่างใด
(2) นายหน้า (Broker/Supplier) ปั จจุบนั การรับซื้ อมะม่วงมี
นายหน้าประเภทหลัก ๆ คือ นายที่เป็ นคนท้องถิ่น ตัวแทนจากบริ ษทั และผูร้ ับซื้ อเพื่อส่ งออก ซึ่ ง
นายหน้าส่ วยใหญ่จะใช้วิธีการทําสัญญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า โดยเป็ นรู ปแบบการทําสัญญากับสวน
(Contract Farming)
(3) กลุ่ ม เกษตรกรหรื อ สหกรณ์ จากการศึ ก ษา พบว่ า
สหกรณ์การเกษตรได้เข้ามามี บทบาทในการช่ วยเหลือ เกษตรกรมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดการโซ่
อุปทาน และการตลาดเพือ่ การจําหน่ายมะม่วง โดยส่วนใหญ่จะทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการส่งเสริ ม
การตลาดมากกว่าการเข้ามามีส่วนช่วยด้านการจัดการโซ่ อุปทานการผลิตและจําหน่ายมะม่วง ทั้งนี้
ในส่วนของการช่วยเหลือด้านการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือให้เกษตรกร
ในการดําเนินงานร่ วมมือกับห้างสรรพสินค้า หรื อซุปเปอร์มาร์เกตในการจําหน่ายสินค้า รวมถึงช่วย
ในการดําเนิ นการติดต่อโรงงานคัดแยกและโรงงานแปรรู ปมะม่วง เพื่อให้เกษตรกรส่งมะม่วงไปยัง
โรงงานโดยตรง และไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
1.3) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) มะม่วงเป็ นหนึ่ งใน
ผลิตผลสดที่เป็ นสิ นค้าที่มีอายุส้ นั เน่ าเสี ยและบอบช้้าง่าย และเป็ นสิ นค้าตามฤดูกาล ดังนั้นการทํา
การตลาดให้กบั การขายมะม่วงจึงเป็ นเรื่ องยาก ซึ่งการขายมะม่วงในปั จจุบนั เป็ นการขายตามฤดูกาล
และขายตามสถานที่จดั จําหน่ายทัว่ ไป
1.4) การบริ การหลังการขาย (After-Sales Services) เนื่ องจากมะม่วง
เป็ นผลไม้สดและไม่ ไ ด้มีการให้ความสําคัญในการจัดจํา หน่ ายมากเท่าที่ควรนัก จึงไม่ ไ ด้มีการ
บริ การหลังการขายใดๆ ทั้งในส่วนของเกษตรกรผูผ้ ลิต ผูร้ วบรวมผลผลิต พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้า
ปลีก
2) กิจกรรมสนับสนุน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) การจัดซื้ อ จัดหา (Procurement) เกษตรกรจะจัดซื้ อวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเพาะปลูกจากเกษตรกรด้วยกัน หรื อจากร้านค้า และร้านสหกรณ์ ในขณะที่
ผูร้ วบรวมผลผลิตมีการจัดซื้อจัดหามะม่วงจากเกษตรกรผูผ้ ลิต ส่วนพ่อค้าคนกลางมีการจัดซื้อจัดหา
มะม่วงจากเกษตรกร และผูร้ วบรวมผลผลิต ในขณะที่พอ่ ค้าปลีกมีการจัดซื้อจัดหามะม่วงจากพ่อ ค้า
คนกลางเท่านั้น
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2.2) การพัฒ นาเทคโนโลยี (Technology Development) มี เ พี ย ง
เกษตรกรบางกลุ่มที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกและดูแลผลผลิต เช่น เทคนิคการ
ตัดแต่งดอก เทคนิ คในการเร่ ง/กระตุน้ ผลผลิต เป็ นต้น เกษตรกรบางกลุ่มได้รับข้อมูลความรู ้จาก
สหกรณ์ หรื อสํานักงานเกษตรจังหวัดที่ให้คาํ แนะนําในการเพาะปลูก การดูแลระหว่างปลูก และการ
เก็บเกี่ยวผลผลิ ต รวมทั้งวิธีการลดต้นทุนการผลิ ตด้วย ในส่ วนของพ่อค้าคนกลางและพ่อค้า ปลี ก
มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของมะม่ วงในระหว่างการส่ งต่อ และการขาย
เพือ่ ให้มะม่วงคงไว้ซ่ ึงสภาพความสด และน่ารับประทานจนถึงมือผูบ้ ริ โภค
2.3) การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management)
แรงงานในการดู แลสวนและเก็บเกี่ ยวค่อ นข้างหายาก ด้านผูร้ วบรวมผลผลิ ตไม่ ไ ด้มีการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์แต่อ ย่างใด เนื่ องจากผูร้ วบรวมผลผลิ ตส่ วนใหญ่มีการดําเนิ นงานแบบครอบครั ว
และไม่ได้มีพนักงานในการรวบรวมผลผลิตมากนัก ในส่ วนของพ่อค้าส่ งมีการจัดการด้านแรงงาน
โดยแบ่งหน้าที่ให้กบั พนักงานภายในการควบคุม โดยมีแรงงานภายในการควบคุมอยูท่ ี่ประมาณ
5-10 คน ในส่ วนของพ่อค้าส่ งจะมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในระดับหนึ่ง เนื่ องจากมีแรงงาน
ที่ตอ้ งควบคุม โดยเน้นในเรื่ องของคุณภาพของแรงงานที่จะต้องมีความรู ้และความสามารถในเรื่ อง
ของมะม่วง ด้านพ่อค้าปลีก ไม่ได้มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แต่อย่างใด เป้ นเพียงการซื้อมาขายไป
เท่านั้น
2.4) โครงสร้ า งพื้น ฐานองค์ก ร (Firm Infrastructure) ด้า นการเงิ น
เกษตรกรส่ วนใหญ่จะกูเ้ งินจากสหกรณ์/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในการซื้ อต้น
กล้า และวัตถุดิบในการเพาะปลูกต่าง เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีที่จาํ เป็ น เป็ นต้น โดยเกษตรกรจะ
มีการจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยทุกครั้ง เมื่อนําผลผลิตจําหน่ายให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิต และพ่อค้าคน
กลาง ในขณะที่ผรู ้ วบรวมผลผลิตมีการวางแผนในการรวบรวมผลผลิตเพือ่ ส่งต่อให้กบั พ่อค้าส่ง และ
โรงงานคัดแยกและโรงงานแปรรู ป เนื่องจากต้องการให้สามารถขายมะม่วงที่รับมาได้กาํ ไรสูงสุด จึง
ต้อ งมี การคัดแยกมะม่ วงก่ อ นนําส่ งทุกครั้ง ในส่ วนของพ่อ ค้าส่ งไม่ ไ ด้มี การวางแผนโครงสร้าง
องค์กรแต่อย่างใด เนื่องจากมีการดําเนินธุรกิจมายาวนาน การดําเนินงานจึงเป็ นเพียงการดําเนิ นงาน
ตามความคุน้ เคยเท่านั้น ในส่ วนของพ่อค้าปลีกไม่ได้มีการจัดการโครงสร้างองค์กรใด ๆ เนื่ องจาก
ส่วนใหญ่ทาํ คนเดียวหรื อทํากันในครอบครัวเท่านั้น
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ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานในห่ วงโซ่ อุปทานของมะม่ วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี
1) ปั ญหาและอุปสรรคในภาพรวม
1.1) ปั ญหาด้านข้อจํากัดของสิ นค้า จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาสําคัญ
ของการดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกมะม่วง คือ เรื่ องของข้อจํากัดด้านอายุของสินค้า
เนื่ อ งจากสิ นค้าอยู่ในกลุ่มของอาหารสด ทําให้มีอ ายุของสิ นค้าสั้นกว่าอาหารแปรรู ป ดังนั้นหาก
ผลผลิตมาถึงผูร้ วบรวมผลผลิต หรื อพ่อค้าส่ งแล้ว จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องรี บทําการคัดเกรด และ
บรรจุผลผลิ ตภายในเวลาที่กาํ หนด และในระยะเวลาที่ จาํ กัด เนื่ อ งจากหากใช้เวลานานเกิ น ไป
ผลผลิ ตอาจเกิ ดความเสี ยหายได้ ในการดําเนิ นงานในห่ วงโซ่ อุ ปทานมะม่ วงของช่ วงผูร้ วบรวม
ผลผลิตและพ่อค้าส่ งจึงต้อ งมีการวางแผน มีกระบวนการผลิต คัดแยก และบรรจุสินค้าด้วยความ
รวดเร็ว และมีคุณภาพ สามารถจัดส่งได้ทนั ต่อเวลาของอายุสินค้า
1.2) ปั ญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ การเกิดโรคระบาดและ
การมี ศตั รู พืชในระหว่างการผลิต ทําให้เกิ ดความเสี ยหายกับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่ งยากแก่การ
ควบคุ ม และบํารุ งรักษาผลผลิ ต ให้ไ ด้คุณ ภาพตามที่บ ริ ษทั กํา หนด และยังเป็ นสาเหตุทาํ ให้ก ลุ่ ม
เกษตรกรจําเป็ นต้องใช้สารเคมีบางชนิดในการป้ องกันโรคต่าง ๆ และป้ องกันการแพร่ กระจายของ
โรค ซึ่ งเกษตรกรบางกลุ่มมีการใช้สารเคมีเกินขนาด จนนําไปสู่ การสะสมสารเคมีในมะม่วง ทําให้
มะม่วงไม่มีคุณภาพ และเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
1.3) ปั จจัยภายในเป็ นปั ญหาและอุ ปสรรคที่มาจากคนและสิ่ ง ที่ อ ยู่
ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการมีจิตสํานึ กในการผลิตมะม่วงให้ได้ตามมาตรฐาน และความซื่อสัตย์
ของเกษตรกร เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่ องของจํานวนผลผลิตมากกว่าคุณภาพของ
ผลผลิ ต ดังนั้น เกษตรกรจะค่อ นข้างเน้นไปทางการใช้สารเคมี เพื่อ เร่ งดอก เร่ งผล และทําให้ได้
จํานวนเยอะ ๆ และหากเกิดโรคระบาดในพืชก็จะแก้ปัญหาโดยการฉี ดยาเพือ่ ทําลายหรื อหยุดยั้งการ
เกิดโรค โดยไม่คาํ นึ งว่าสารเคมีหรื อยาที่ใช้น้ นั มีผลอย่างไร และนําไปสู่ ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
และไม่มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์ของเกษตรกร
2) ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละระดับ
2.1) ปั ญหาและอุปสรรคระดับต้นนํ้า พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ได้
รับข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่ องพฤติกรรมและความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค ทําให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคได้ อีกทั้ง
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ย งั ขาดความรู ้ค วามสามารถในการจัดการโลจิ สติก ส์และโซ่ อุ ปทานอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ พื้นที่ทางการเกษตรของผลไม้บางชนิ ดมี จาํ นวนลดลงในทุก ปี อี กทั้ง
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เกษตรกรไม่ได้มีการพัฒนาความรู ้ และความสามารถในการผลิต และไม่ได้มีการวางแผนการผลิต
อย่างเป็ นระบบ รวมถึ งไม่ ไ ด้มี การนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิ ตด้วย ส่ งผลให้จาํ นวน
ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
2.2) ปั ญหาและอุปสรรคระดับกลางนํ้า พบว่าพ่อค้าคนกลางยังขาด
ความรู ้ แ ละความเข้า ใจในพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ และทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภค และขาดความรู ้
ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลไม่มี
การกําหนดราคากลางของมะม่ วง และไม่ มีการควบคุ มปริ มาณหรื อ พื้นที่การผลิ ตทําให้มะม่ ว ง
ล้นตลาดหรื อขาดตลาดในบางปี อีกทั้งการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง
2.3) ปั ญหาและอุ ปสรรคระดับปลายนํ้า พบว่ามะม่ วงที่ม าถึงพ่อค้า
ปลี กไม่ ไ ด้มีคุณภาพเท่าที่ควร เนื่ อ งจากการการจัดการโซ่ อุ ปทานและโลจิสติกส์ของมะม่ วงใน
จังหวัดสุ พรรณบุรียงั ไม่มีแระสิ ทธิภาพมากเพียงพอ อีกทั้งพ่อค้าปลีกไม่ได้มีความรู ้เกี่ยวกับมะม่วง
เท่าที่ควร จึงไม่สามารถคัดเลือกมะม่วงที่มีคุณภาพไปขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
แนวทางในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของมะม่ วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทําให้พบปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวักสุพรรณบุรี และสามารถสรุ ปแนวทางในการจัดการห่ วง
โซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีประสิทธิภาพได้เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1) Supply Side เป็ นกลุ่ มเกษตรกรผูป้ ลู กมะม่วงในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยมี
หน้าที่ผลิตมะม่วงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งต้องได้รับการอบรมความรู ้ในการผลิตมะม่วงที่ได้มาตรฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐ และมีการอบรมความรู ้กนั เองทั้งในระดับหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด
ซึ่งจําเป้ นต้องใช้นกั วิชาการที่มีความรู ้เฉพาะด้านในการอบรม เพือ่ ให้เกษตรกรมีองค์ความรู ้ดา้ นการ
บริ หารจัดการต้นทุนการผลิต ขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยวและข้อควรปฏิบตั ิต่างๆ ในขั้นตอนนี้จะ
ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็ นหลัก เนื่องจากการเพาะปลูกมีอุปสรรคในเรื่ องของโรคและ
แมลงค่ อ นข้างสู ง ซึ่ งหลัง จากเก็ บเกี่ ย วผลผลิ ต เรี ย บร้ อ ยแล้ว เกษตรกรจะต้อ งมี การตรวจสอบ
คุณภาพของมะม่วงที่เก็บเกี่ยวมาด้วย จากนั้นนําส่งผูร้ วบรวมผลผลิตต่อไป
2) Distribution เป็ นกระบวนการในการส่ งสิ นค้าจนถึงมือผูบ้ ริ โภค ซึ่ งบุคคลที่
อยูใ่ นส่ วนนี้ ประกอบด้วย ผูร้ วบรวมผลผลิต พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าปลีก โดยเริ่ มจากผูร้ วบรวม
ผลผลิ ตรับมะม่ วงที่ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพในขั้นต้นจากเกษตรกรแล้ว มาทําการตรวจสอบ
คุณภาพให้ละเอียดมากขึ้น และทําการคัดแยกมะม่วงในขั้นต้น ซึ่ งคัดตามตามขนาด และคุณภาพ
เพื่อนําส่ งให้กบั พ่อค้าคนกลาง โดยพ่อค้าคนกลางจะทําการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุ ดท้า ย
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เพือ่ ให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพที่สุด จากนั้นทําการคัดแยกมะม่วงตามขนาด คุณภาพ และความสวยงาม
จากนั้นส่งต่อให้กบั พ่อค้าปลีกและตัวแทนจําหน่ายต่อไป เพือ่ ให้พอ่ ค้าปลีกและตัวแทนจําหน่ ายจัด
จําหน่ายมะม่วงให้มีราคาเหมาะสมกับขนาด คุณภาพ และความสวยงาม
3) Consumer เป็ นส่ วนของผูบ้ ริ โภคมะม่วงจากจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยมะม่วง
จากจังหวัดสุ พ รรณบุ รี ร้อ ยละ 90 เป็ นมี การจัดจําหน่ า ยอยู่ในประเทศ ส่ วนผูบ้ ริ โภคในจัง หวัด
สุ พรรณบุรีส่วนใหญ่มกั ซื้ อมะม่วงจากตลาดสดมากที่สุด และมีความต้องการที่จะคัดเลือกมะม่วง
ที่จะซื้อด้วยตนเอง
อภิปรายผลการวิจัย
เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 27 ปี มีการใช้แรงงานในการปลูกมะม่วงประ
มาร 2-5 คน มีตน้ ทุนในการผลิตมะม่วงประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อไร่ และมีรายได้จากการผลิต
มะม่ วงประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อ ไร่ ซึ่ งเกษตรกรเลื อ กวิธีการจําหน่ ายมะม่ วงให้กับพ่อ ค้า
ผูร้ วบรวมในท้อ งถิ่ นมากที่สุด ในส่ วนของรู ปแบบการจัดการโซ่ อุ ปทานของมะม่ วงในจัง หวัด
สุ พรรณบุรี Supply Chain Mapping เริ่ มต้นจากการผลิตของเกษตรกร โดยเกษตรกรได้มีการส่ งผล
ผลิ ตหรื อ มะม่ วงให้กับผูร้ วบรวมผลผลิต และกลุ่ม/สหกรณ์ภายในท้อ งถิ่ น รวมถึ งมี การจําหน่ าย
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเองด้วย ในอีกด้านหนึ่งเมื่อผูร้ วบรวมผลผลิตได้รับมะม่วงจากเกษตรกรแล้ว ได้มีการ
นําส่ งต่อให้กบั พ่อค้าส่ งและโรงงานคัดบรรจุหรื อโรงงานแปรรู ป ซึ่ งพ่อค้าส่ งจะทําการจัดจําหน่าย
ให้พ่อ ค้าปลี กต่อไป ทั้งนี้ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุ พรรณบุรีเป็ นไปตาม
แนวคิดโซ่ คุณค่า (Value Chain Analysis) คือ มี ท้ งั กิจกรรมหลัก และกิ จกรรมสนับสนุ น โดยมี ท้ งั
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) คือเกษตรกรและแหล่งที่มาของ
วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ใ นการปลู ก มะม่ ว งนั้ น ส่ ว นโลจิ ส ติ ก ส์ ข าออก (Outbound Logistics) ซึ่ งได้แ ก่
ผูร้ วบรวมผลผลิตจากเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร
มากขึ้น และกิ จกรรมสนับสนุ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิ ดของ Ballou (2004) ที่ไ ด้แบ่งกิ จ กรรม
โลจิสติกส์เป็ นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนจากการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคนั้น พบปั ญหา
ด้านข้อจํากัดของสินค้า ในเรื่ องของข้อจํากัดด้านอายุของสินค้า เนื่องจากเป็ นอาหารสดจึงมีอายุของ
สินค้าสั้น และพบปั ญหาการขาดความรู ้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาการเกิดโรคระบาด การมี ศตั รู พืชในระหว่างการผลิ ต และ
ปั ญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ แนวทางในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของมะม่วงใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี สามารถแบ่งกิจกรรมได้เป็ น 1) Supply Side เป็ นกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงใน
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จังหวัดสุ พรรณบุรี 2) Distribution เป็ นกลุ่มผูร้ วบรวมผลผลิต พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าปลีก และ
3) Consumer เป็ นส่วนของผูบ้ ริ โภคมะม่วง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภาพร สวนลําไย (2559)
ที่ ท าํ การศึ ก ษาการประยุก ต์ใ ช้กิ จ กรรมในการจัด การโซ่ อุ ป ทานสํา หรั บ ข้า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย ์
กรณี ศึกษา จังหวัดพิจิตร และพบว่า โครงสร้างโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรี ยท์ ี่ประสบความสําเร็ จ
ประกอบด้วย 4 กิ จกรรมหลัก ได้แก่ 1) Supply Side เป็ นกลุ่ มเกษตรผูผ้ ลิ ตข้าวหอมมะลิ อิ นทรี ย ์
2) Corporation เป็ นกระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ 3) Distribution ในเป็ นการส่งสินค้าให้แก่ตวั แทน
จําหน่าย และ 4) Consumer เป็ นส่วนของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1) ข้อ เสนอแนะในระดับต้นนํ้า คือ หน่ วยงายภาครัฐควรมี การอบรมความรู ้
เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงที่ได้มาตรฐานให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตมะม่วง และเกษตรกรควรรวมกลุ่ม
เครื อ ข่าย ทั้งกลุ่ ม ผูป้ ลู กและกลุ่ ม ผูร้ ั บ ซื้ อ เพื่อ ต่อ รองราคา และมี ประโยชน์ ร่ วมกัน นอกจากนี้
เกษตรกรควรหาความรู ้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน มากขึ้น ควรพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ใ นการเพาะปลู ก เพื่ อ ลดความเสี ย หายระหว่ า งการผลิ ต และเกษตรกรมี ก าร
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด
2) ข้อเสนอแนะในระดับกลางนํ้า คือ หน่ วยงายภาครัฐควรมีการอบรมความรู ้
เกี่ ยวกับการจัดการโซ่ อุ ปทานและโลจิสติกส์ให้กับผูร้ วบรวมผลผลิ ตและพ่อ ค้าคนกลาง โดยผู ้
รวบรวมผลผลิ ตและพ่อ ค้าคนกลางควรให้ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึ งการ
ตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งควรทําการสํารวจพฤติกรรมของตลาดและผูบ้ ริ โภค และเข้าไปมีบทบาท
หรื อมีส่วนร่ วมในการค้าสมัยใหม่ (ห้างสรรพสิ นค้า) นอกจานี้ผรู ้ วบรวมผลผลิตและพ่อค้าคนกลาง
ควรให้ความร่ วมมื อ ระหว่า งโซ่ อุ ปทาน และนําเทคโนโลยีด้านโลจิ สติ กส์ม าใช้และเร่ ง พัฒ นา
ศักยภาพระบบขนส่งสินค้าเกษตรกรแบบครบวงจร
3) ข้อเสนอแนะในระดับปลายนํ้า คือ หน่ วยงายภาครัฐควรมีการอบรมความรู ้
เกี่ยวกับมะม่วงให้กบั พ่อค้าปลีก เพื่อให้มีความรุ ้เกี่ยวกับมะม่วงมากขึ้น อีกทั้งพ่อค้าปลีกควรใส่ ใจ
ในคุณภาพของมะม่วงที่รับมาขายให้มากขึ้น อีกทั้งควรมีการนําเอาเทคโนโลยีการดูแลมะม่ วงให้
สดใหม่เสมอมาใช้
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้ าคงคลัง บริษัท ABC
INCREASE EFFICIENCY OF INVENTORY MANAGEMENT
OF ABC COMPANY

ฐิติพร ทัง่ จันทร์แดง 1 ธนวรรณ อัศวไพบูลย์2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งและวางแผนพื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริ ษทั กรณี ศึกษา ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
และจําหน่ ายกระดาษทิชชู จากการศึกษาพบว่า สภาพปั จจุบนั ของการจัดเก็บกล่องที่ไม่มีการวางแผน
และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บกล่องที่ชดั เจน ทําให้เกิดปั ญหาในขั้นตอนของการจัดเตรี ยมกล่อง
พนักงานใช้เวลานานในการหากล่ อง ส่ งผลต่อเนื่ องทําให้เครื่ องจักรหยุดการผลิ ต การศึกษานี้ ได้
ดําเนิ นการโดยเริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องตั้งแต่ขอ้ มูลของการศึกษาวัตถุดิบ ปริ มาณ
การจัดเก็บกล่ องในคลังวัตถุ ดิบ ขั้นตอนการผลิ ต ขั้นตอนการรับ และขั้นตอนการจัดเตรี ยมกล่ อง
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุข้ นั ตอนการทํางานของพนักงานด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลและนํา
หลักการบริ หารสิ นค้าคงคลังทฤษฏี ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ในเรื่ องของการแบ่งประเภทกล่ อง
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการวางผังคลังวัตถุ ดิบในการจัดเก็บกล่ อง ส่ งผลให้เกิ ดความสะดวกในการ
ทํางาน ลดเวลาสูญเปล่าจากการเคลื่อนที่ ๆ เกินจําเป็ น และลดเวลาในการจัดเตรี ยมกล่อง นํามาซึ่ งการ
เพิ่มขึ้นของประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ผลจากการศึกษาสรุ ปได้ว่าเวลาของการ
จัดเตรี ยมกล่องหลังปรับปรุ งมีเวลารวมทั้งหมดลดลงจาก 69.5 นาที เหลือเพียง 59.1 นาที ลดลงจาก
เดิมก่อนการปรับปรุ งถึง 10.4 นาทีต่อครั้ง หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 และซึ่งลดลงถึง 83.2 นาทีต่อวัน
7

8

คําสํ าคัญ: การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง, การดําเนิ นงานในคลังสิ นค้า, ธุรกิจผลิต และจําหน่ าย
กระดาษทิชชู

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
1
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Abstract
Objective of the research is for developing and planning the management of space inside
the packaging storage location for increase efficiency of inventory management from the selected
company’s case study. The company has operated the business of manufacturing and selling tissues
product. According to the observation, it found that the management of packaging products inside
the storage location are unplanned. This includes disarrangement categories of packaging products.
It caused the problem directly to product preparation. Employees have spent a lot of time to find the
true packaging products. The delayed working process leads to discontinue of running machine. The
study has been conducted by gathering data. This includes study of raw material at the beginning,
quantity of storing raw material packages, production process, production distribution, product
preparation, problem analysis, and processing flow chart. The ABC analysis has been applied in this
study. This help in categorizing packages. So, the efficiency of management has been improved.
Conveniences in working is resulted as consequence. It also helps in time reduction. The result
shows that the duration time in the stage of packages preparation can be reduced from 69.5 minutes
to 59.1 minutes. It is saving 10.4 minutes per round. This can be estimated as 15 percent and can
reduce up to 83.2 minutes per day.
Keywords: Inventory Management, Warehouse Operation, Business of Manufacturing and Selling
Tissues Product
บทนํา

การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นกลยุทธ์ที่ทาํ ให้เกิ ดผลดี ต่อ องค์กรในหลาย ๆ ด้าน
โดยมีเป้ าหมายเพือ่ การวางแผนลดต้นทุนของสินค้าคงคลังให้ต่าํ ที่สุด แต่สามารถมีสินค้าเพือ่ บริ การ
ลูกค้าได้ในปริ มาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
และรักษาระดับการให้บริ การที่ดีที่สุด ช่วยในการดําเนิ นงานและกําไรให้กบั กิจการ การดําเนินงาน
ในลักษณะนี้ จะเกิ ดจากการบริ หารทรัพยากรทั้งหมดภายในคลังสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
(ชนะเกียรติ สมานบุตร, 2560) ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกับการเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพ
การจัดการสินค้าคงคลัง
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บริ ษทั กรณี ศึกษาเริ่ มก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2509 ผลิตและจําหน่ายในธุรกิจหลัก
3 ประเภท ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) ผลิ ตภัณฑ์กระดาษทิชชู (Consumer
Tissue) และสิ นค้าเพื่อ ธุ รกิ จสถาบัน ปั จจุบนั บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้ก้าวมาเป็ นผูผ้ ลิ ตและจําหน่ าย
กระดาษทิช ชู อ ัน ดับ หนึ่ ง ของเมื อ งไทย โดยมี พ นัก งานมากกว่า 1,200 คน และมี ย อดขายเฉลี่ ย
มากกว่าสามพันล้านบาทต่อปี บริ ษทั กรณี ศึกษาจะมีคลังที่ใช้สาํ หรับเก็บวัตถุดิบเพื่อการผลิ ตคือ
คลังวัตถุดิบ Raw material (RM) ทําหน้าที่ในการรับวัตถุดิบจากผูจ้ ดั หา และจัดเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อส่ ง
ต่อให้กบั แผนกแปรรู ปกระดาษเมื่อมีการเดินเครื่ องจักร คลังวัตถุดิบจัดเก็บวัตถุดิบหลายประเภทเช่น
ถุง ฟิ ล์ม กล่อง (Carton) สารเคมี และกล่อง (Outer Carton) ซึ่ งงานวิจยั เล่มนี้ จะศึกษาในส่ วนของ
กล่อง (Outer Carton) ที่เป็ นปั ญหาทําให้เครื่ องจักรหยุดการผลิต
จากการศึกษาบริ ษทั กรณี ศึกษาพบว่า ปั จจุบนั การจัดเก็บกล่อง (Outer Carton) ที่ไม่มีการ
วางแผน และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บกล่องที่ชัดเจน ทําให้เกิดปั ญหาในขั้นตอนของการ
จัดเตรี ยมกล่อง พนักงานหากล่องไม่พบและใช้เวลานานในการจัดเตรี ยมกล่อง ส่งผลต่อเนื่องทําให้
เครื่ องจักรหยุดการผลิตเพือ่ รอกล่อง ดังนั้นหากทําการปรับปรุ งและวางแผนพื้นที่ในการจัดเก็บเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังจะสามารถช่วยลดเวลาในการจัดเตรี ยมกล่องลงได้ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงเห็นถึงความสําคัญจึงได้ทาํ การศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสิ นค้า
คงคลัง เพือ่ ช่วยลดเวลาในการจัดเตรี ยมกล่อง และแก้ไขปั ญหาเครื่ องจักรหยุดการผลิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ทําการศึกษาการปรับปรุ งและวางแผนพื้นที่ในการจัดเก็บเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อ ลดเวลาในการจัดเตรี ยมกล่อง (Outer Carton) ของพนักงานลง และแก้ไขปั ญหา
เครื่ องจักรหยุดการผลิต
ขอบเขตการศึกษา
งานวิจยั นี้ ทาํ การศึกษาในเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั
กรณี ศึกษาแผนกคลัง วัตถุ ดิบ โดยทําการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล การศึกษาขั้นตอนการทํางานของ
พนักงานรับกล่อง และพนักงานจัดเตรี ยมกล่อง
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สมมติฐานการวิจัย
การปรั บ ปรุ ง และวางแผนพื้นที่ ใ นการจัดเก็ บเพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการจัด การสิ นค้า
คงคลัง จะสามารถช่ ว ยลดเวลาในการจัด เตรี ย มกล่ อ ง (Outer Carton) ลง และช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หา
เครื่ องจักรหยุดการผลิตได้
ขั้นตอนการดําเนินวิจัย
1. ศึกษาสภาพการทํางานปั จจุบนั
2. วิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดเตรี ยมกล่องให้กบั แผนกแปรรู ปกระดาษ
3. ทําความเข้าใจปั ญหาและศึกษาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุเพือ่ กําหนดเป้ าหมาย
4. หาแนวทางในการแก้ไข
5. ดําเนินการปรับปรุ ง
6. เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน (ด้านเวลา)
7. สรุ ปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ
นิยามศัพท์เฉพาะ
แผนกคลังวัตถุดิบ หมายถึง แผนกที่ทาํ หน้าที่ในการรับกล่องที่ส่งั ซื้ อมาจากผูจ้ ดั หา และ
จะต้อ งมี การจัดเก็บ ดู แลกล่ องที่อยู่ในคลังวัตถุ ดิบให้สะอาดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อจัดเตรี ยม
ให้กบั แผนกแปรรู ปกระดาษเมื่อมีแผนการผลิต
แผนกแปรรู ปกระดาษ หมายถึง แผนกที่ทาํ หน้าที่ในการรับกล่องจากแผนกคลังวัตถุ ดิบ
เพือ่ นําไปผ่านกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามแผนการผลิตที่กาํ หนดไว้
พื้นที่สํารองจ่ าย หมายถึง พื้นที่ ๆ ใช้สาํ หรับการจัดเตรี ยมกล่องในแต่ละวันที่มีแผนการ
ผลิต ให้กบั แผนกแปรรู ปกระดาษ
กล่ อง (Outer Carton) หมายถึ ง ชื่ อ เรี ยกของกล่องกระดาษลูกฟูกสี น้ าํ ตาลที่ใช้สําหรับ
บรรจุกระดาษทิชชู สําเร็ จรู ปเข้าไว้ด้วยกันหลาย ๆ ชิ้ น เพื่อ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและเพิ่ม
ความสะดวกในการขนส่ง
ประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง หมายถึง การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที่มีอยูใ่ ห้
เป็ นระเบี ย บจัด สรรพื้น ที่ ใ นการจัด เก็ บ สิ น ค้า ได้อ ย่า งเหมาะสม สามารถค้น หาสิ น ค้า ได้ ง่ า ย
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทนั เวลา ถูกต้อง ครบถ้วนตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการ
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ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการทําวิจัย
1. การปรับปรุ งและวางแผนพื้นที่ในการจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้า
คงคลังจะสามารถช่ วยลดเวลาในการจัดเตรี ยมกล่อง (Outer Carton) และแก้ไ ขปั ญหาเครื่ อ งจักร
หยุดการผลิต พนักงานหากล่องได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง ส่ งผลให้เกิดความสะดวกในการทํางาน
และลดเวลาสู ญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายที่เกินจําเป็ น นํามาซึ่ งการเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารจัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ธุรกิจ หรื อผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ สามารถนําผลการวิจยั นี้ ไปใช้ในการ
พัฒนา การบริ หารจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจตนเองได้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎี การจัดการคลังสิ นค้าและสิ นค้าคงคลัง
การจัดการคลังสิ นค้า หมายถึง การจัดระเบียบในด้านการเคลื่อนย้าย การรับ การจัดเก็บ
การวางและการรักษาสินค้าอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบแบบแผน เพือ่ ป้ องกันและรักษาสินค้าให้อยูใ่ น
สภาพที่ ดี ด้ว ยต้น ทุ น การดํา เนิ น งานที่ ต่ าํ เพื่ อ ช่ ว ยในการดํา เนิ น งานและกํา ไรให้ กับ กิ จ การ
การดํา เนิ น งานในลัก ษณะนี้ จะเกิ ด จากการบริ ห ารทรั พ ยากรทั้ง หมดภายในคลัง สิ น ค้า ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ชนะเกียรติ สมานบุตร, 2560)
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการคลังสิ นค้า หมายถึง การจัดการในการรับ การจัดเก็บ หรื อการ
จัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าด้วยความรวดเร็วเพือ่ รักษาระดับความพึงพอใจสูงสุด เป้ าหมายหลักเพื่อ ให้
เกิดการดําเนิ นการที่เป็ นระบบให้คุม้ กับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ ลดการสู ญเสี ย
จากการดําเนินงานเพือ่ ให้ตน้ ทุนการดําเนินงานตํ่าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่
วัตถุประสงค์หลักของการจัดการคลังสิ นค้า มีสินค้าให้เก็บน้อยที่สุดหรื อ ไม่มีสินค้าให้
เก็บ (Zero Stock Management) อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า คือ
1) เพือ่ ลดระยะทางในการปฏิบตั ิการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
2) เพือ่ ให้การใช้พน้ื ที่และปริ มาตรในการจัดเก็บเกิดประโยชน์สูงสุด
3) เพื่อสร้างความสะดวกในการทํางานแก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า
ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริ มาณจากการจัดซื้ อ และความต้องการในการจัดส่ งให้แก่
ลูกค้าเป็ นเกณฑ์

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

83

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

การจัด การสิ นค้าคงคลัง หมายถึ ง การเก็ บ ทรั พ ยากรไว้ใ ช้ใ นปั จ จุ บนั หรื อ ในอนาคต
เพื่อให้การดําเนิ นการของกิจการดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น ผ่านการวางแผน กําหนดปริ มาณสิ นค้าคง
คลังที่เหมาะสม สิ นค้าคงคลังแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ มใหญ่ ๆ คือ วัตถุ ดิบ งานระหว่างผลิ ตหรื อ งาน
ระหว่างปฏิบตั ิการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการบํารุ งรักษาและผลิต และสินค้าสําเร็จรู ป
การควบคุมสิ นค้าคงคลัง คือ การลดต้นทุนของการเก็บรักษาให้ต่าํ ที่สุด การควบคุมสิ นค้า
คงคลังของบริ ษทั นั้นขึ้นอยูก่ บั ระดับความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมสิ นค้า
คงคลังคือการที่ผูผ้ ลิ ตสามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้ เป็ นที่พึงพอใจของลู กค้าทั้ง
ทางด้านสิ นค้าและบริ การ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสิ นค้าน้อยที่สุด (วุธพงศ์ ลาภเจริ ญ, ศิวพร
คุณภาพดีเลิศ, พัฒน์ พิสิษฐเกษม, และชนะเกียรติ สมานบุตร, 2551)
กล่ าวโดยสรุ ปการจัดการสิ นค้าคงคลัง คือ การที่ธุรกิ จสามารถมี สินค้าคงคลังไว้เพื่อ
บริ การลูกค้าในปริ มาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า เพือ่ รักษาระดับการให้บริ การที่
ดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าน้อยที่สุด
วัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงคลัง
1) เพื่อให้อ งค์กรหรื อ บริ ษ ัทนั้น ๆ มี วตั ถุ ดิบ, สิ นค้าระหว่างผลิ ต, และสิ นค้า
สําเร็จรู ป เพียงพอกับความต้องการในกระบวนการ การผลิตขั้นต่อไปหรื อความต้องการของลูกค้าใน
เวลานั้น ๆ ได้
2) เพื่อรักษาอัตราการผลิตให้คงที่ ไม่ว่าจะเป็ นการควบคุมอัตราการว่าจ้างหรื อ
อัตราการเดิ นของเครื่ อ งจักร ซึ่ งมี ผลทําให้กระบวนการผลิ ตสามารถดําเนิ นไปอย่างราบรื่ นและ
ต่อเนื่อง โดยไม่ทาํ ให้เกิดการหยุดชะงักในระหว่างการผลิต
3) เพือ่ ที่จะลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้นอ้ ยที่สุด
การดําเนินกิจกรรมของคลังสิ นค้า
1) กระบวนการรับสิ นค้า (Receiving) เป็ นกิ จกรรมที่ประกอบด้วยการขนถ่ าย
สิ นค้าลงจากพาหนะ มี การตรวจสอบสิ นค้าอย่างละเอียด โดยจะต้องมี การตรวจสอบจํานวนสิ นค้า
ขนาดสิ นค้า นํ้าหนัก ราคา ความสมบูรณ์ของสิ นค้า ตลอดจนไปถึงการคํานวณยอดสิ นค้าที่คงค้างอยู่
ในสต๊อก เพื่อนําสิ นค้าไปจัดเก็บยังชั้นวางหรื อตําแหน่งที่ถูกกําหนดไว้ (วุธพงศ์ ลาภเจริ ญ และคณะ,
2551)
2) การแยกบรรจุล่วงหน้า (Prepackaging) ในกรณี ที่คลังสิ นค้าได้รับสิ นค้าจาก
ผูผ้ ลิ ตในปริ ม าณมาก ๆ การแยกบรรจุสินค้าล่ วงหน้าตามชนิ ดของสิ นค้า หรื อ นําไปจัดรวมเป็ น
ชุดเดียวกับสิ นค้าอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันก็ได้ เพื่อให้สามารถจัดส่ งไปใช้งานได้สะดวกตรง
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กับความต้องการ อี กทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็ วกว่าการไม่แยกประเภทสิ นค้ามาก่อน (Frazelle,
2002)
3) ระบบการจัดการสิ นค้าเข้าที่ (Put-Away) ระบบตรวจสอบขนาดของพื้นที่
และชั้นเก็บต่าง ๆ ว่ามีขนาดและนํ้าหนักเท่าไหร่ เพียงพอต่อสินค้าทีจ่ ะนําเข้ามาเก็บหรื อไม่ อีกทั้งยัง
สามารถจําแนกประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บได้ เพือ่ การใช้พน้ื ที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) กระบวนการแปลงหน่ วย (Let-Down) ถือเป็ นส่วนสําคัญในระบบคลังสิ นค้า
โดยจะเป็ นการแปลงหน่วยสินค้า เพือ่ ให้การจ่ายหรื อการจัดการเกี่ยวกับคลังทํางานได้สะดวก
5) การจ่ายสิ นค้า (Order Picking) เมื่ อ มี การสั่งสิ นค้า เพื่อ นําสิ นค้าออกนอก
คลังสิ นค้า จะมีการจัดการเกี่ยวกับการจ่ายสิ นค้า เพื่อนําสิ นค้าที่จดั เก็บไว้มาดําเนิ นการจ่ายออกไป
โดยจะมีการจัดการว่าส่วนของสินค้าใดถูกจ่ายออกไปบ้าง มีจาํ นวนเท่าใด
6) การบรรจุหีบ ห่ อ หรื อ ติ ดป้ ายราคา (Packaging or Pricing) เป็ นภาระงานที่
อาจจะมีหรื อไม่มีก็ได้ เนื่ องจากสิ นค้าที่นาํ เข้ามาเก็บในคลังสิ นค้าอาจจะมีการดําเนิ นการบรรจุหีบ
ห่ อ หรื อ ติดป้ ายราคาเรี ยบร้อ ยแล้ว แต่การคัดแยกหรื อ บรรจุสินค้าให้เรี ยบร้อ ยอีกครั้ง ก็เพื่อ ให้มี
ความสะดวกต่อการขนส่งหรื อการนําสินค้าออกจากคลังสินค้าเป็ นสําคัญ
7) การตรวจนับสินค้า (Counting) การตรวจนับสินค้าเป็ นการตรวจสอบจํานวน
สินค้าที่มีอยูจ่ ริ งในคลังสินค้า โดยปกติจะมีการตรวจนับอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพือ่ ปรับยอดคงเหลือ
ให้ตรงตามระบบ
8) การส่งของ (Shipping) เป็ นกระบวนการดําเนินงานที่ปะกอบไปด้วยขั้นตอน
ดัง ต่ อ ไปนี้ (1) ตรวจสอบความสมบูร ณ์ ตรงตามใบงาน (2) บรรจุ หี บ ห่ อ สิ น ค้าในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่
เหมาะสมต่อการขนส่ ง (3) จัดเตรี ยมเอกสารการขนส่งโดยมีรายการสิ นค้าที่บรรจุ ที่อยู่ และใบตรา
ส่ งสิ นค้า (4) ชัง่ นํ้าหนักเพื่อคิดค่าขนส่ ง (5) รวบรวมรายการสั่งสิ นค้าแยกตามผูข้ นส่ ง (6) การจัด
กลุ่มและการจัดส่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การแบ่ งประเภทสิ นค้ าคงคลังตามฐานกิจกรรม ABC Analysis (ตามความเคลื่อนไหว
ของสิ นค้า)
การบริ หารจัดการสิ นค้าแบบ ABC จําแนกสิ นค้าตามความเคลื่ อ นไหว โดยการแบ่ ง
สิ นค้าออกเป็ น Fast Moving (A), Medium Moving (B), Slow Moving (C) เพื่อใช้ในการออกแบบ
พื้นที่ในการจัดวางสิ นค้าให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของสิ นค้าเพื่อลดเวลา ลดระยะทางในการ
หยิบสิ นค้าที่มีการเบิกจ่ายบ่อย ๆ แนวคิดนี้ นาํ ไปสู่ การควบคุมสิ นค้าคงคลังโดยใช้การเคลื่อนไหว
เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งหรื อบริ หารจัดการพืน้ ที่การจัดเก็บสินค้า (Heizer & Render, 2006)
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1) สินค้าคงคลังประเภท Fast Moving (A) จะเป็ นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวบ่อย ๆ
โดยจะต้องมีการจัดเก็บสิ นค้าให้อยูใ่ กล้กบั พื้นที่จ่ายสิ นค้าให้มากที่สุดเป็ นอันดับแรก เพื่อลดเวลา
และระยะทางในการหยิบสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวบ่อย ๆ
2) สิ นค้าคงคลังประเภท Medium Moving (B) จะเป็ นสิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหว
บ่อยปานกลาง โดยจะต้องมีการจัดเก็บสินค้าให้อยูใ่ กล้กบั พืน้ ที่จ่ายสินค้ารองเป็ นอันดับสอง
3) สิ นค้าคงคลังประเภท Slow Moving (C) จะเป็ นสิ นค้าที่มีการเคลื่ อนไหวไม่
บ่อ ย หรื อ นาน ๆ ครั้ง ซึ่ งจะมี การจัดเก็บสิ นค้าในพื้นที่ ๆ ไม่ จาํ เป็ นต้อ งใกล้กับพื้นที่จ่ายสิ น ค้า
มากนัก
แผนภูมิวิเคราะห์ กระบวนการทํางาน
แผนภู มิ ก ระบวนการไหล (Flow Process Chart) แผนภู มิ ที่ แ สดงถึ ง กิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการทํางาน ได้แก่ การทํางาน การขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ และการเก็บคง
คลัง โดยจะแสดงเวลาและระยะทางที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม
ชนิดของแผนภูมิกระบวนการไหล
1) แผนภูมิ กระบวนการไหลของผลิ ตภัณฑ์ (Product Flow Process Chart) จะ
แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบ หรื อผลิตภัณฑ์
2) แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทํางาน (Operative Flow Process
Chart) เป็ นแผนภูมิกระบวนการไหลที่บนั ทึกการทํางานและลําดับขั้นตอนการทํางานของคนงานใน
การทํางานต่าง ๆ
สัญลักษณ์ ของแผนภูมิกระบวนการดําเนิ นงานมี 5 ชนิ ด ได้แก่ วงกลม สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส
ลูกศร สัญลักษณ์ “D” และสามเหลี่ยมกลับหัว ดังแสดงในรู ปต่อไปนี้
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รู ปที่ 1 สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้แสดงในแผนภาพกระบวนการไหล
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
อมรรั ต น์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธ ยา (2556) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
คลังสิ นค้าด้วยการจัดแผนผังคลังสิ นค้าใหม่ กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จทั้งการ
ประกอบสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์และสินค้าประเภท Trading ผูศ้ ึกษาพบว่า ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา ยังมี
ปั ญหาในเรื่ องการจัดเก็บและการหยิบจ่ายชิ้นงานอยูค่ ่อนข้างมากทําให้เกิดผลกระทบอื่นๆตามมา
มากมาย งานวิจยั ชิ้นนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ที่จะหา วิธีการและพื้นที่การจัดเก็บและหยิบจ่ายที่เหมาะสม
เพื่อลดปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคลังสิ นค้า และช่วยให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้สะดวกมากขึ้น
ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้ทฤษฎี ABC Classification และ ทฤษฎีการจัด Layout จากผลการศึกษา
สรุ ปได้ว่า ถ้าหากบริ ษทั กรณี ศึกษาใช้วิธีการจัด Layout ตามการแบ่งโซน (Zoning) จะช่ วยให้ใช้
เวลาและระยะทางในการจัดงานน้อยลง และลดปั ญหาการจัดเก็บสิ นค้ากระจัดกระจาย ทําให้สินค้า
หาได้ง่าย อีกทั้งยังสะดวกในการควบคุม FIFO
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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อชิระ เมธารัชตกุล (2557) การเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้ากรณี ศึกษาบริ ษทั
ผลิต ชิ้นส่ วนรถยนต์ การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการจัดการคลังสิ นค้า
โดยศึกษาข้อมูลการตรวจนับสิ นค้าคงคลัง รวมถึงข้อมูลการหยิบสิ นค้า ปรับปรุ งระบบการจัดเก็บ
สิ นค้าคงคลังตามหลัก ABC รวมถึ งทําการกําหนดรหัส ระบบตําแหน่ งการจัด เก็บ และป้ ายชี้ บ่ ง
ปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานเพือ่ ให้สอดคล้องกับระบบที่ทาํ การปรับปรุ ง จากผลการศึกษา พบว่าการ
แบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามลําดับความสําคัญ ทําให้ขอ้ มูลสินค้าคงคลังมีความแม่นยํามากขึ้นจากเดิม
67.75% เพิม่ เป็ น 90.76% เพิม่ ขึ้น 23% และเวลาเฉลี่ยของขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลงจาก
25 นาที เป็ น 19 นาที ลดลง 6 นาทีต่อ 1 ใบเบิก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากร
ในองค์ก รมี ก ระบวนการประชากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับกล่ อ ง (Outer Carton) แบ่ ง ออกเป็ น
7 กระบวนการ ประกอบด้ ว ย 1) กระบวนการจัด ซื้ อ 2) กระบวนการรั บ กล่ อ งจากผู ้จ ัด หา
3)กระบวนการจัดเก็ บ 4) กระบวนการจัดเตรี ย มกล่ อ งให้ แ ผนกแปรรู ป 5) กระบวนการผลิ ต
6) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 7) กระบวนการจัดส่งกล่องให้กบั ลูกค้า
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างกระบวนการที่เลือกใช้ในการวิจยั จากประชากร คือ กระบวนการรับกล่องจาก
ผูจ้ ดั หา และกระบวนการจัดเตรี ยมกล่องให้กบั แผนกแปรรู ป
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของกระบวนการรับ และ
กระบวนการจัดเตรี ยมกล่ อ ง โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ อ งมื อ ช่ วยในการวิจยั คือ การใช้ทฤษฏีการแบ่ง
ประเภทกล่องตามหลัก ABC Analysis, การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลโดยใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อ
ศึกษาเวลาในแต่ละขั้นตอนการทํางานพนักงาน
การศึกษาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั เล่มนี้ คือ กล่อง (Outer Carton) มีไว้เพือ่ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์
ในการรวบรวมสิ นค้าหลาย ๆ ชิ้ นเข้าด้วยกัน ในขั้นตอนสุ ดท้ายเพื่อ รองรั บ ป้ องกัน รักษา บ่งชี้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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สะดวก ลดต้นทุน ลดเวลาในการขนส่ ง และที่สําคัญเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ แสดงดังรู ป
ต่อไปนี้

รู ปที่ 2 กล่อง (Outer Carton)
ขั้นตอนการผลิตกระดาษทิชชู
จากปั ญหาเครื่ องจักรหยุดการผลิตเพือ่ รอกล่องเกิดขึ้นกับเครื่ องจักรที่ทาํ การผลิตกระดาษ
ทิชชู ในกลุ่มของ (กระดาษม้วนห้องนํ้า) งานวิจยั เล่มนี้จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตกระดาษ
ทิชชู (กระดาษม้วนห้องนํ้า) เพื่อหาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการรอคอยกล่อง โดยสามารถเขียนแบ่งเป็ น
งานย่อยได้ท้งั หมด 7 งาน แสดงดังรู ปต่อไปนี้
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แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
Flow Process Chart
แผนภูมหิ มายเลข

แผ่นที�

ของ

สรุ ปผล

ผลิตภัณฑ์ : วัตถุดบิ / พนักงาน

Activity

ปจั จุบัน

ลดลง

ปรับปรุ ง

ปฏิบัตงิ าน
เคลื�อนย้าย

กิจกรรม : การผลิตกระดาษทิชชู (กระดาษม้วนห้องนํ�า)

ล่าช้า
ตรวจสอบ

วิธกี ารทํางาน : ปจั จุบัน / ปรับปรุ ง
บันทึกโดย : ฐิตพิ ร ทังจั
� นทร์แดง

วันที� :

อนุ มตั โิ ดย :

วันที� :
คําอธิบาย

ปริมาณ

11/06/60 จัดเก็บ
เวลา
ระยะทาง
(เมตร)

กระดาษทิชชูเป็ นม้วนขนาดใหญ่

35.0

กระดาษทิชชูถกู ตัดเพื�อแบ่งเป็ นม้วนเล็ก

30.0

กระดาษทิชชูเข้าเครื�องแพ็คเพื�อห่อถุงพลาสติก

30.0

กระดาษทิชชู รอคอยกล่อง เพื�อบรรจุ

20.0

กระดาษทิชชูถกู บรรจุลงในกล่อง

25.0

กระดาษทิชชูถกู ขนย้ายไปจัดเก็บในคลังสินค้าสําเร็จรูป

40.0

กระดาษทิชชูจดั เก็บในคลังสินค้าสําเร็จรูป

30.0

รวม

สัญลักษณ์

เวลา
(นาที)

210.0

4

1

1

หมายเหตุ

0

1

รู ปที่ 3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู (กระดาษม้วนห้องนํ้า)
จากรู ปที่ 3 แผนภูมิ การไหลของกระบวนการผลิ ตกระดาษทิ ชชู (กระดาษม้วนห้องนํ้า)
จะเห็นได้วา่ ขั้นตอนที่ 4 พบปั ญหา “กระดาษทิชชูรอคอยกล่องเพือ่ บรรจุ” เกิดขึ้นในกระบวนการผลิ ต
ส่ งผลให้การผลิ ตไม่ เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งทําให้เราต้องมองย้อนกลับไปถึ งขั้นตอนหรื อวิธีการ
ทํางานของพนักงานแผนกคลังวัตถุดิบ เพื่อหาสาเหตุที่ทาํ ให้พนักงานส่ งกล่องให้กบั แผนกแปรรู ปไม่
ทันตามเวลาที่กาํ หนด
การศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บ และขั้นตอนการจัดเตรียมกล่ องของพนักงาน
ขั้นตอนการจัดเก็บกล่อง
แผนภูมิการไหลของกระบวนการจัดเก็บกล่อง การศึกษากระบวนการไหลการเคลื่อนที่ของ
พนักงาน โดยแบ่งเป็ นงานย่อยเริ่ มตั้งแต่การรับเอกสารใบรับกล่องจนถึงการส่ งคืนเอกสารใบรับกล่อง
โดยมีงานย่อยทั้งหมด 8 งานย่อย แสดงได้ดงั รู ปต่อไปนี้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
Flow Process Chart
แผนภูมหิ มายเลข

แผ่นที�

สรุ ปผล

ของ

ผลิตภัณฑ์ : วัตถุดบิ / พนักงาน

Activity

ปจั จุบัน

ปรับปรุ ง

ลดลง

ปฏิบัตงิ าน
เคลื�อนย้าย

กิจกรรม : การจัดเก็บกล่อง

ล่าช้า
ตรวจสอบ

วิธกี ารทํางาน : ปจั จุบัน / ปรับปรุ ง
บันทึกโดย : ฐิตพิ ร ทังจั
� นทร์แดง

วันที� :

อนุ มตั โิ ดย :

วันที� :
คําอธิบาย

ปริมาณ

10/06/60 จัดเก็บ
เวลา
ระยะทาง
(เมตร)

พนักงานรับเอกสาร "ใบรับกล่อง" จาก Office

2.0

พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์หาพืน� ทีว� ่างเพื�อจัดเก็บกล่อง

7.0

ตักกล่องลงจากรถของผูจ้ ดั หา (Supplier)

15.0

ขับรถฟอร์คลิฟท์เพื�อนํากล่องมาวางพืน� ทีจ� ดั เก็บ

15.0

วางกล่อง

8.0

ตรวจสอบยอดกล่องทีร� ับเข้า

10.0

ขับรถฟอร์คลิฟท์เพื�อนําเอกสารใบรับกล่องมาส่งคืนที� Office

2.0

ส่งคืนเอกสาร "ใบรับกล่อง"

0.5

รวม

สัญลักษณ์

เวลา
(นาที)

59.5

4

3

0

หมายเหตุ

1

0

รู ปที่ 4 แผนภูมิการไหลของกระบวนการจัดเก็บกล่อง

รู ปที่ 5 แผนภาพการไหลของกระบวนการจัดเก็บกล่อง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ขั้นตอนการจัดเตรียมกล่ อง
แผนภูมิการไหลของกระบวนการจัดเตรี ยมกล่องให้กบั แผนกแปรรู ปกระดาษ การศึกษา
การไหลการเคลื่อนที่ของพนักงานโดยแบ่งเป็ นงานย่อยเริ่ มตั้งแต่การรับเอกสารใบเบิกเพื่อหาพื้นที่
จัดเก็บกล่องจนถึงการส่ งคืนใบเบิกที่จดั เตรี ยมกล่อ งครบเรี ยบร้อ ยตามจํานวนเบิก โดยมีงานย่อ ย
ทั้งหมด 8 งานย่อย แสดงให้เห็นได้ในรู ปดังต่อไปนี้
แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
Flow Process Chart
แผนภูมหิ มายเลข

แผ่นที�

ของ

สรุ ปผล

ผลิตภัณฑ์ : วัตถุดบิ / พนักงาน

Activity

ปจั จุบัน

ปรับปรุ ง

ลดลง

ปฏิบัตงิ าน
เคลื�อนย้าย

กิจกรรม : การจัดเตรียมกล่องให้แผนกแปรรูปกระดาษ

ล่าช้า
ตรวจสอบ

วิธกี ารทํางาน : ปจั จุบัน / ปรับปรุ ง
บันทึกโดย : ฐิตพิ ร ทังจั
� นทร์แดง

วันที� :

อนุ มตั โิ ดย :

วันที� :
คําอธิบาย

ปริมาณ

10/06/60 จัดเก็บ
เวลา
ระยะทาง
(เมตร)

พนักงานรับใบเบิกกล่อง (ดู Location ทีจ� ดั เก็บกล่อง)

3.0

ขับรถฟอร์คลิฟท์หากล่อง

25.0

ตักกล่อง

8.0

ตรวจสอบจํานวนกล่องคงเหลือ

7.0

ขับรถฟอร์คลิฟท์เพื�อนํากล่องมาวางพืน� ทีส� ํารองจ่าย

15.0

วางกล่อง

9.0

ขับรถฟอร์คลิฟท์เพื�อนําใบเบิกส่งคืน Office

2.0

ส่งคืนใบเบิกทีจ� ดั เตรียมกล่องครบเรียบร้อยตามจํานวนเบิก

0.5

รวม

สัญลักษณ์

เวลา
(นาที)

69.5

4

3

0

หมายเหตุ

1

0

รู ปที่ 6 แผนภูมิการไหลของกระบวนการจัดเตรี ยมกล่อง
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รู ปที่ 7 แผนภาพการไหลของกระบวนการจัดเตรี ยมกล่อง
สรุปแนวทางการปรับปรุง
เมื่ อ ศึ ก ษาวิธี ก ารทํา งานของพนักงานพบว่า ขั้น ตอนของการจัด เก็ บ กล่ อ งที่ ไ ม่ มีการ
วางแผน และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บกล่อ งที่ชัดเจน เป็ นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปั ญ หาใน
ขั้นตอนของการจัดเตรี ยมกล่องที่ตอ้ งการศึกษาเพือ่ ปรับปรุ ง คือ
1) การหากล่องที่ตอ้ งการเบิกจ่ายไม่พบ พนักงานใช้เวลานานในการหากล่อง
2) ในใบเบิกกล่องไม่มีการระบุพ้นื ที่ในการจัดเก็บกล่องที่ชดั เจน
3) พนักงานใช้เวลามากในการตักกล่อ งที่เบิกจ่ายบ่อ ย ๆ แต่กระจายอยู่ค นละ
พื้นที่
4) จํานวนกล่องคงเหลือไม่ตรงตามในระบบ
ผลการวิจัย
การปรั บ ผั ง พื้น ที่ ก ารจั ด เก็ บ กล่ อ ง แบ่ ง ตามฐานกิ จ กรรม ABC Analysis (ตามความ
เคลื่อนไหว)
วางแผนวิธีการจัดเก็บกล่อง (Outer Carton) โดยศึกษาจากแผนการผลิตล่วงหน้าทีไ่ ด้รับจาก
แผนกวางแผน (Planner) เพื่อจัดเตรี ยมพื้นที่ ๆ ใช้ในการจัดเก็บกล่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลําดับ
ความสําคัญตามฐานกิจกรรม ABC Analysis (ตามความเคลื่อนไหว) แสดงดังรู ปต่อไปนี้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Material
10144450
CORRSHIP BROWN KLX SOFBOX 100S 8039500
10138851
CASE SCOTT TOWEL 2375403 Y15
10137945
CASE KIMSOFT JRT 2PLY 300M 0371902
10140391
CASE KIMSOFT JRT COMPACT 1PLY 9371700
10139226
CASE KIMSOFT JRT 0371503 Y2015
10137941
CASE SCOTT JRT 2PLY 0371203
10137997
CASE KIMSOFT PU 3376402
10143519
CORRSHIP BROWN KLX MIC SB 120S 8039302
10141708
CORRSHIP BROWN K/SOFT JRT 2 PLY 0371800
10139158
CASE SCOTT SELECT 24R - 2032557
10139616
CASE SCOTT EXTRA POP UP 86S P6 6020714
10142780
CORRSHIP BROWN SCOTT EXTRA XL SR 2042001
10140136
CASE SCOTT EXTRA BR COMPACT 6RX6-2042100
10141024
CORRSHIP BROWN SCT SB 130S 7501602
10143724
CORRSHIP BROWN SCT XTRA BR4RX6X4 2019100
10145483
CORRSHIP BROWN SCT CCARE 6RX16 2043201
10139171
CASE SCOTT SELECT 6R - 2039657

Quantity
28,800
28,800
24,000
24,000
21,040
21,040
15,240
15,240
13,680
13,680
13,500
13,500
12,760
12,760
12,740
12,740
11,140
11,140
9,000
9,000
8,000
8,000
7,580
7,580
7,370
7,370
7,200
7,200
6,770
6,770
6,600
6,600
6,550
6,550

A

Material
ลําดับ
18 10143217
CORRSHIP BROWN SCT XTR BR SR7-11 2019582
19 10143222
CORRSHIP BROWN SCT PAS VF 2X3X8 1214201
20 10139157
CASE SCOTT SELECT BR 32R - 2036302
21 10137318
CASE KLX FRL 7-11 150SX1X12 7111502
22 10141308
CORRSHIP BROWN SCOTT E/SJR 6+2 -20406B00
23 10139901
CASE SCOTT EXTRA BR 24+6RX5 - 20595O00
24 10146210
CORRSHIP BROWN KIMSOFT IHT 250S 2382103
25 10143879
CORRSHIP BROWN SCT CCARE SRX120 2043000
26 10139160
CASE SCOTT EXTRA SJR 12R - 2040702
27 10139159
CASE SCOTT EXTRA SJR 24R - 2041401
28 10139141
CASE SCOTT EXTRA DR 6R - 2040104
29 10141554
CORRSHIP BROWN BEU 150S P3 7191311
30 10144835
CORRSHIP BROWN KLX TSUM SB NW 1525500
31 10138666
CASE SCOTT SELECT POPUP 50S 12PK 2031704
32 10143883
CORRSHIP BROWN SCT CCARE 24RX5 2043400

Quantity
6,350
6,350
6,170
6,170
6,000
6,000
5,980
5,980
5,800
5,800
5,580
5,580
5,500
5,500
5,400
5,400
5,400
5,400
4,960
4,960
4,910
4,910
4,450
4,450
4,400
4,400
4,400
4,400
4,200
4,200

B

C

รู ปที่ 8 การแบ่งกล่องตามฐานกิจกรรม ABC Analysis (ตามความเคลื่อนไหว)
จากตาราง สามารถกําหนดตําแหน่ งของการจัด เก็บกล่ อ ง (Outer Carton) ออกได้เป็ น
3 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม A กล่ อ งที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวบ่ อ ยมากที่ สุ ด (70-80% ของมู ล ค่ า ทั้ง หมด)
มี 17 รายการ จะจัดเก็บไว้ในพื้นที่คลังวัตถุดิบโซนด้านหน้าที่ใกล้กบั พื้นที่สาํ รองจ่าย ทําให้พนักงาน
ใช้เวลาน้อยลงในการหาและจัดเตรี ยมกล่อง
กลุ่ ม B กล่ อ งที่มีการเคลื่ อ นไหวปานกลาง (15% ของมู ล ค่าทั้งหมด) มี 8 รายการ
จะจัดเก็บไว้ในพืน้ ที่ตรงกลาง
กลุ่ม C กล่องที่มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด (5- 10% ของมูลค่าทั้งหมด) มี 7 รายการ
จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่คลังวัตถุดิบโซนด้านหลัง ดังแสดงในรู ปต่อไปนี้
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รู ปที่ 9 ตําแหน่งของการจัดเก็บกล่องหลังคํานวณตามทฤษฏีแบบ ABC
ปรับปรุงพืน้ ที่ กําหนด A-F เป็ น Location ย่ อย ๆ ให้ ชัดเจนมากขึน้
มี การแบ่งเป็ น Location ที่ชัดเจนมากขึ้นเป็ น A1, A2, A3, A4 จากเดิ ม Location A ก็จะ
ยาวทั้งแถวเวลาพนักงานหากล่องใน Location A ก็จะต้องเดินหาทั้งแถว A ทําให้ตอ้ งใช้เวลามากใน
การหากล่อง หลังการปรับปรุ งพื้นที่พบว่าพนักงานทํางานได้ง่ายมากขึ้น ใช้เวลาในการหากล่อง
ลดลง พื้นที่มีขอบเขตมากกว่าก่อนปรับปรุ ง มีป้ายบ่งชี้ชื่อ Location ติดอยูด่ า้ นบนที่ชดั เจน แสดงได้
ดังรู ปที่ 9 พื้นที่จดั เก็บกล่องหลังกําหนด Location ใหม่ และรู ปที่ 8 ตัวอย่างป้ ายบ่งชี้ชื่อ Location

รู ปที่ 10 พื้นที่จดั เก็บกล่องหลังกําหนด Location ใหม่
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

95

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

รู ปที่ 11 ตัวอย่างป้ ายบ่งชี้ชื่อ Location
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
เอกสารใบเบิก
ปรับปรุ งเอกสารใบเบิกให้ชดั เจน จากเดิมปั ญหาที่พบคือ การระบุ Location ที่ไม่ชดั เจน
ในใบเบิก เช่น ระบุแถว A พนักงานก็ตอ้ งเดินหาทั้งแถว A ทําให้ใช้เวลานานมากในการหากล่อง
วิธีแก้ไข คือการระบุ Location ที่ชดั เจนลงในใบเบิกวัตถุดิบ เช่น แถว A ล็อคที่ 1 ก็จะระบุในใบเบิก
ว่า A1 เป็ นต้น สอดคล้องกับการปรับปรุ งพื้นที่การจัดเก็บกล่องแบบใหม่ที่ชดั เจน และมีขอบเขตที่
หาง่ายมากขึ้น ดังแสดงในรู ปต่อไปนี้
ใบเบิกวัตถุดบิ
เล่มที� 15/211

Storage RM. 3000

Name: Inter 11

Storage Loc.

A1

วันที�เบิก 26/06/17

Code.Sap

ชื�อสิ นค้ า

Pack.

Unit

10144450

CORRSHIP BROWN KLX SOFBOX 100S

180

EA

จํานวนเบิก ผู้ ตรวจรับ
3200

สุริยนั

.............................

.............................

ผูจ้ ดั ทํา

ผูจ้ ่าย

ผูอ้ นุมตั ิจ่าย

ผูอ้ นุมตั ิรับ

26/06/17 13:20

เวลา.....................

เวลา.....................

เวลา.....................

.............................

รู ปที่ 12 ตัวอย่างใบเบิกวัตถุดิบก่อนและหลังปรับปรุ ง
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ใบหน้ ากอง (Stock Card)
การสร้ า งเอกสารใบหน้า กอง (Stock Card) เข้า มาช่ ว ยในการแสดงข้อ มู ล ของกล่ อ ง
ที่จดั เก็บอยูใ่ นแต่ละพื้นที่ตาม Location นั้น ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบก่อนได้วา่ มีกล่อง
ที่ตอ้ งการอยู่ในพื้นที่น้ ี หรื อ ไม่ โดยไม่ ตอ้ งเดิ นหากล่ อ งก่ อ นทั้ง Location เพื่อ ลดความซํ้าซ้อ น
ในการทํางาน
อี กทั้งการทําใบหน้ากองยังสามารถช่ วยตรวจสอบข้อมู ลการเคลื่ อนไหวย้อ นหลังของ
กล่ อ งแต่ละLocation เพื่อ นํายอดกล่ อ งคงเหลื อ ของแต่ล ะรายการไปเทียบกับในระบบ เพื่อ เป็ น
แนวทางในการแก้ไขปั ญหายอดกล่องคงเหลือไม่ตรงกับในระบบ Sap. ทําให้การพยากรณ์ยอดการ
ผลิ ตผิดพลาด และส่ งผลให้เครื่ องจักรหยุดการผลิตตามเนื่ องจากการขาดวัตถุดิบ ดังแสดงในรู ป
ต่อไปนี้
ใบหน้ากองว ัตถุดบ
ิ
Code.

ผูควบคุ
้
มดูแล

Location

คุณ ทวีสน
ิ ทร์ (Admin Shipleader)

A1

Description

10144450 CORRSHIP BROWN KLX SOFBOX 100S 8039500
วันที/� รับเขา้

ชือ
� พนักงาน-กะ

10-ก.พ.-18

สงกรานต์ - A

จํานวนรับ
1,000

ยอดคงเหลือ

วันที/� จ่าย

ชือ
� พนักงาน-กะ

จํานวนจ่าย ยอดคงเหลือ

1,000
11-ก.พ.-18

สมบัต ิ-B

300

700

13-ก.พ.-18

ธนากร - B

200

500

รู ปที่ 13 ตัวอย่างใบหน้ากอง (Stock Card)
สรุปผลการวิจัย
การเปรี ยบเทียบขั้นตอนการจัดเตรี ยมกล่อ ง (Outer Carton) ก่อนและหลังการปรับปรุ ง
พบว่าเวลาที่ใช้ในการขับรถฟอร์คลิฟท์หากล่อง และเวลาที่ใช้ในการขับรถฟอร์คลิฟท์เพื่อนํากล่อง
มาวางพื้นที่สาํ รองจ่ายลดลงอย่างเห็นได้ชดั ดังแสดงในรู ปต่อไปนี้
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ตารางแสดงเวลาขัน� ตอนการจัดเตรียมกล่ อง (นาที )
รายการ

เวลาก่ อนการ
ปรับปรุง

เวลาหลังการปรับปรุง
ครัง� ที� 1

ครัง� ที� 2

ครัง� ที� 3

ครัง� ที� 4

ครัง� ที� 5

ครัง� ที� 6

ครัง� ที� 7

ค่าที�
ขนาด
ครัง� ที� 9 ครัง� ที� 10 คํานวณได้ ตัวอย่ าง

ครัง� ที� 8

ค่าเฉลีย� เวลาหลัง
การปรับปรุง

พนักงานรับใบเบิกกล่อง (ดู Location ที�จดั เก็บกล่อง)

3.0

3.0

2.9

2.8

3.0

3.1

2.7

3.0

3.0

2.8

2.9

0.07

3

2.9

ขับรถฟอร์คลิฟท์หากล่อง

25.0

23.0

20.0

20.5

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.5

18.0

0.12

10

19.0

ตักกล่อง

8.0

8.3

8.1

8.2

7.6

7.8

8.1

7.5

8.0

7.9

7.8

0.05

1

7.9

ตรวจสอบจํานวนกล่องคงเหลือ

7.0

7.0

7.1

7.3

6.8

7.0

7.0

6.9

7.2

6.7

6.6

0.05

1

7.0
11.0

ขับรถฟอร์คลิฟท์เพื�อนํ ากล่องมาวางพืน� ที�สํารองจ่าย

15.0

13.0

12.0

11.7

11.0

10.5

10.5

11.0

10.0

10.5

10.2

0.12

10

วางกล่อง

9.0

9.0

8.9

9.1

8.8

8.9

9.0

8.5

8.7

8.6

9.0

0.03

1

8.9

ขับรถฟอร์คลิฟท์เพื�อนํ าใบเบิกส่งคืน Office

2.0

2.1

2

2

2

1.8

1.7

2.1

2

2

1.8

0.08

4

2.0

0.11

8

ส่งคืนใบเบิกที�จดั เตรียมกล่องครบเรียบร้อยตามจํานวนเบิก

0.5

0.5

0.4

0.4

0.5

0.5

0.4

0.5

0.5

0.5

0.4

69.5

65.9

61.4

62

57.7

57.6

57.4

57.5

57.4

57.5

56.7

0.5
59.1

รู ปที่ 14 แสดงตารางเปรี ยบเทียบขั้นตอนการทํางาน
** กําหนดให้จาํ นวนกล่องที่จดั เตรี ยมแต่ละครั้ง = 800 ใบ, หนึ่งวันจัดเตรี ยมกล่องทั้งหมด 8 ครั้ง
จากรู ปแสดงเวลาของขั้นตอนการจัดเตรี ยมกล่ อ งก่ อ นและหลังปรับปรุ งที่มี เ วลารวม
ทั้งหมดลดลงจาก 69.5 นาที เหลือเพียง 59.1 นาที ลดลงจากเดิมก่อนการปรับปรุ งถึง 10.4 นาทีต่อ
ครั้ง หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 และซึ่งลดลงถึง 83.2 นาทีต่อวัน
**สูตรคํานวณที่ใช้ในการหาขนาดตัวอย่าง โดยวิธีการเปิ ดตาราง ความเชื่อมัน่
ขนาดตัวอย่าง (พนักงานรับใบเบิกกล่อง) =

H-L
H+L

=

3.1 – 2.7
3.1 + 2.7

= 0.07

เปิ ดตารางระดับความเชื่อมัน่ ของตัวอย่าง = 3 ตัวอย่าง
หมายความว่า จากการสุ่ มจับเวลาทั้งหมด 10 ครั้งของพนักงานค่าเวลาที่ได้มีระดับความ
เชื่อมัน่ เพียงพอที่จะเชื่อถือได้ 95% เพราะระดับความเชื่อมัน่ ของขนาดตัวอย่างอยูท่ ี่ 3 ตัวอย่าง
เท่านั้น
การอภิปรายผล
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การสิ น ค้า คงคลัง ” มี ว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อทําการศึกษาวิธีการปรับปรุ งและวางแผนพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการสินค้า
คงคลัง และลดเวลาในการจัดเตรี ยมกล่อง (Outer Carton) ของพนักงาน เพือ่ แก้ไขปั ญหาเครื่ องจักร
หยุดการผลิต จากการได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่าการจัดเก็บกล่องที่
ไม่มีการวางแผน และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บกล่องที่ชดั เจน ทําให้เกิดปั ญหาในขั้นตอน
ของการจัดเตรี ยมกล่องพนักงานใช้เวลานานในการหากล่อง และส่งผลต่อเนื่องทําให้เครื่ องจักรหยุด
การผลิต ผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่าขั้นตอนการจัดเตรี ยมกล่อง (Outer Carton) หลังการปรับปรุ งพื้นที่
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ในการจัดเก็บกล่องมีเวลารวมทั้งหมดลดลง 10.4 นาทีต่อครั้ง หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 และซึ่ งลดลง
ถึง 83.2 นาทีต่อวัน และการสร้างเอกสารใบหน้ากอง (Stock Card) เข้ามาช่วยในการแสดงข้อมูล
ของกล่อง (Outer Carton) ที่จดั เก็บอยูใ่ นแต่ละพื้นที่น้ นั สามารถทําให้พนักงานจัดเตรี ยมกล่องลด
เวลาและลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ นในการเดินหากล่องทั้ง Location ลงได้ อีกทั้งยังสามารถช่วย
ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายอดกล่ อ ง (Outer Carton) คงเหลื อ ไม่ ตรงกับในระบบ Sap. ได้อี กด้ว ย
ผลการวิจ ัย ครั้ ง นี้ สอดคล้อ งกับ สุ นัน ทา ศิ ริ เ จริ ญ วัฒ น์ (2555) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การสิ น ค้า คงคลัง กรณี ศึ ก ษา : บริ ษ ัท ภู มิ ไ ทย คอมซี ส จํา กัด ผูศ้ ึ ก ษาได้
ทําการศึกษา พบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ขาดประสิ ทธิภาพคือ มีสินค้าคงคลัง
ปริ มาณสู ง คลังสิ นค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ ให้
ช่างใช้เวลานานและมีขอ้ ผิดพลาดสูง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสิ นค้าของบริ ษทั ภูมิไทย คอมซี ส จํากัดขั้นตอนเริ่ มจากการปรับปรุ งวิธีการดําเนิ นงาน
การรับสิ นค้า การเบิกจ่าย การปรับปรุ งจํานวนรายการอะไหล่ จัดความสําคัญอะไหล่ดว้ ยวิธี ABC
การตั้งรหัสสิ นค้า และการตั้งรหัสการจัดเก็บในคลังสิ นค้า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุ
ตําแหน่งการจัดเก็บ จากนั้นทําการตรวจนับสินค้าทั้งหมดจากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุ งนั้นทํา
ให้เพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้าคือ สิ นค้ามี ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากขึ้น เวลา
เฉลี่ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็ น 11 นาทีต่อครั้ง รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็ น 33
นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าลดลงจาก 46.14% เป็ น 21.25%
ข้ อจํากัดในงานวิจัยนี้
1. การกดปุ่ ม Start – Stop ในการจับ เวลาการทํา งานของพนั ก งานอาจเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนหรื อ Error ได้
2. การเลือกพนักงานที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการสร้างมาตรฐานเวลาในการทํางาน ควรเลือก
พนักงานที่ทาํ งานด้วยเวลาที่เหมาะสม ไม่เป็ นคนที่ทาํ งานเร็ ว หรื อช้าจนเกินไป เพราะอาจจะทําให้
การเก็บข้อมูลทางด้านเวลาเพือ่ ศึกษาวิจยั เป็ นไปได้ยาก
3. การนําทฤษฏี ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ให้ประสบความสําเร็ จในการปรับปรุ งและ
วางแผนพื้นที่ในการจัดเก็บกล่ อ งนั้นก็จะมี ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง เช่ น ความถู กต้อ งของข้อมูล
การสนับสนุ นจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังของผูใ้ ช้ หากไม่
สามารถควบคุมปั จจัยเหล่านี้ การนําทฤษฏี ABC Analysis มาประยุกต์ใช้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ
ที่ดีพอ
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยในครั้งนี้
1. จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริ ษทั กรณี ศึกษา ควรนําการปรับปรุ งและวางแผน
พื้นที่ในการจัดเก็บกล่อง (Outer Carton) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏี ABC Analysis เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การจัดการสิ นค้าคงคลังไปปรับใช้กบั การจัดเก็บวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นคลังวัตถุดิบ เพื่อช่วย
ลดเวลาในการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ และสร้างมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
2. บริ ษทั กรณี ศึกษาควรตรวจเช็คจํานวนกล่องคงเหลือ ตรวจสอบใบหน้ากองอย่างสมํ่าเสมอ
อัพเดทให้ทนั กับกล่องที่รับเข้าใหม่ และกล่องที่มีการเบิกจ่ายออกไปในแต่ละวันเทียบกับในระบบ
เพือ่ ให้ขอ้ มูลของกล่องที่มีในคลังวัตถุดิบเป็ นปั จจุบนั และต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยในครั้งต่ อไป
1. ควรนํ า ระบบ Barcode เข้า มาใช้ ใ นกระบวนการทํา งานของคลั ง สิ น ค้า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานแต่ละกิ จกรรมของคลังสิ นค้า ทําให้กระบวนการทํางานในคลังสิ นค้า
มี ความรวดเร็ วและแม่ นยํามากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะทําให้ขอ้ มูลเป็ น Real Time เพื่อช่ วยลดเวลา และลดการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ นของพนักงานลงได้
2. การวิจ ัย ครั้ ง ต่ อ ไปควรใช้วิธี ก ารถ่ า ยวีดี โ อแทนการจับ เวลา เพราะการถ่ า ยวี ดี โ อ
จะมีความแม่นยําในเรื่ องของเวลามากกว่าการใช้นาฬิกาจับเวลาที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ใน
ส่วนของการกดปุ่ ม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, กรุ งเทพฯ.
Heizer, J., & Render, B. (2006). Operations Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
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ความพร้ อมของบุคลากรแผนกคลังสิ นค้ ากับการใช้ โปรแกรม
ระบบบริหารจัดการคลังสิ นค้ า
THE AVAILABILITY OF WAREHOUSE PERSONNEL WITH THE USE OF
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

นิธิพชิ ญ์ นาคะวิโรจน์ 1 พัฒน์ พิสิษฐเกษม 2 บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ 3
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้านี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
การใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา (2) เพือ่ ศึกษา
ปั จจัยการรับรู ้ถึงความสะดวก ด้านประโยชน์ ด้านการยอมรับและมิติดา้ นโลจิสติกส์ที่มีผลต่อ
การใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า WMS
งานวิ จ ัย นี้ ใช้ ส ถิ ติ ติ เ ชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล ตัว อย่ า ง วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 31 คน (100%) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ค่าสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าสถิ ติแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าสถิ ติร้อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย (ค่าเฉลี่ ย) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) ใช้สถิ ติ T-test
ค่ า สถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ANOVA (One – Way Analysis of Variance) การวิเ คราะห์
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งผลการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการวัดคุ ณภาพความเชื่ อ มัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม
มีค่า Cronbach's alpha เท่ากับ 0.971 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง 2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 23คน (ร้อยละ 74.19) มี 26 – 30 ปี มีจาํ นวน
8 คน (ร้ อ ยละ 25.81) มี ร ะดับ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จํา นวน 21 คน (ร้ อ ยละ 67.74)
9

10

11

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
3
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
1
2
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มีประสบการณ์อยูร่ ะหว่าง 1 – 3 ปี มีจาํ นวน 12 คน (ร้อยละ 38.71) มีตาํ แหน่ งระดับพนักงาน
คลัง สิ น ค้า จํา นวน 21 คน (ร้ อ ยละ 67.74) และ 2) ผลการรั บ รู ้ ใ นด้า นต่ า งๆของบุ ค ลากร
โดยภาพรวมรายด้านที่จะใช้งานโปรแกรม WMS พบว่า ระดับความคิดเห็ น อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรแผนกคลังสิ นค้าและการใช้โปรแกรมระบบบริ หาร
จัดการคลังสินค้า WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ 2) ปั จจัยการรับรู ้ด้านต่างๆและมิ ติด้านโลจิสติกส์ของการใช้งานโปรแกรม WMS
ได้แก่ ด้านการยอมรับ (β = 0.43) ด้านประโยชน์ (β = 0.33) มิ ติด้านโลจิสติกส์ (β = 0.25)
ด้า นความสะดวก (β = 0.23) ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มของบุค ลากรแผนกคลัง สิ น ค้ากับการใช้
โปรแกรมระบบบริ ห ารจัดการคลังสิ นค้า โดยรวมแตกต่างกัน โดยมี ค่า Sig.= 0.000 เท่ากัน
ทุกด้าน อย่างมีระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ: ความพร้อมของบุคลากร, โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า
Abstract
The observation aims to (1) study demography that affects the use of warehouse
management system (WMS) from company as case study, (2) study factors leading conveniences,
benefits, acceptances and logistics which affect the use of the program, warehouse management
system (WMS).
This research consists a quantitative research by using questionnaire, an instrument to
collect example and information. The method to choose the representative sample for 31 persons
(100%) is analyzed with the statistical package. The statistics to analyze the information include
frequencies, percentage, ค่าเฉลี่ ย, Standard Deviation (S.D.), T-test, ANOVA (One- Way Analysis
of Variance), and Multiple Regression Analysis for hypothesis's test. The results are the following.
The research founds that: 1) The reliability of the questionnaire was Cronbach's alpha of
0.971 2 ) most of the demography that fill out the questionnaires are female for 23 persons
(74.19 percent), 8 persons (25.81 percent) between the ages of 26 and 30, 21 persons (67.74 percent)
with bachelor's degree, 12 persons (38.71 percent) with 1-3 years of experience, and 21 persons
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(67.74 percent) working as warehouse staffs and 3) The overall personnel's observation from the
use of WMS founds that the evaluation is rated as high level (an average score equals 3.54 and
standard deviation equals 0.79)
The results from hypothesis's test founds that: 1) For demography factor, differences of
gender affect the preparation of warehouse staffs and the use of warehouse management system
(WMS) of the company as case study is different with statistical significance as 0.05. and 2) For
various observation factor and logistic aspect from using WMS including Acceptances (β = 0.43),
Benefit (β = 0.33), Logistics (β = 0.25), and Conveniences (β = 0.23), these make the preparation
of warehouse staffs from the use of warehouse management system (WMS) different as whole. The
sig = 0.00 equally to every aspect with statistical significance as 0.05.
Keywords: The availability of personnel, Warehouse Management System Program
บทนํา

ในยุคอุ ตสาหกรรม 4.0 ปั จจุบนั ความเจริ ญทางเทคโนโลยีมีบ ทบาทสํา คัญอย่า งยิ่ง
ในการตอบสนอง ความต้อ งการของลูกค้าและเป็ นเครื่ องมือในการผลักดันความสําเร็ จตั้งแต่
กระบวนการผลิต การจัดการต้นทุน การบริ การลูกค้า รวมทั้งกระบวนการสําคัญในการจัดการ
ระบบข้อมูลของลูกค้า ซึ่ งในโลกแห่ งยุคนาโนเทคโนโลยี และการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมนั้น
องค์กรที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าทันและสมบูรณ์จะเป็ นองค์กรที่สามารถประสบ
ความสําเร็ จได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากองค์กรสามารถบริ หารจัดการทุกอย่างได้ดว้ ย ต้นทุนและ
กําลังทรัพยากรที่ไม่ มากแล้ว สิ่ งที่ไ ด้ตามมาอีกอย่างหนึ่ งนั่นคือ การสามารถได้รับข้อมูลของ
ลูกค้าได้อย่างเท่าทันและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ วทันต้องการ
กําหนดและวางแผนทางด้านการแข่งขัน การตระหนักถึงความสําคัญในเทคโนโลยี จึงทําให้
หลายองค์กรต่างพัฒนา และนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะธุรกิจค้า
ปลีกที่ถือเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงและมีแนวโน้มในการเข้ามาแข่งขันของกลุ่ม
เงินทุนชาวต่างประเทศมากขึ้น ภายหลังการเจรจาทางการเปิ ดเสรี การค้า และบริ การที่เปิ ดโอกาส
ให้กลุ่ ม เงินทุนชาวต่างชาติ สามารถดําเนิ นการค้าปลี กในประเทศไทย ได้อ ย่างไม่ มีขอ้ จํากัด
มากมาย
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กระทรวงอุ ตสาหกรรม (2560) ได้เผยแพร่ อุ ตสาหกรรม 4.0 “เทคโนโลยีดิจิทลั และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรม เพิ่ ม ศัก ยภาพการผลิ ต ตอบสนองผู ้บ ริ โ ภครายบุ ค คล”
ว่า อุ ตสาหกรรม 4.0 คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทลั และอิ นเทอร์ เน็ ตมาใช้ในกระบวนการผลิต
สิ นค้า และมีจุดเด่นคือสามารถเชื่อมความต้อ งการของผูบ้ ริ โภครายบุคคลเข้ากับกระบวนการ
ผลิตสิ นค้าได้โดยตรง เช่น โรงงานยุค 3.0 ผลิตของแบบเดียวกันจํานวนมากในเวลาพริ บตาเดียว
แต่ต่อไปโรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรู ปแบบแตกต่างกันได้เป็ นจํานวนมากใน
เวลาพริ บตาเดียว โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
ครบวงจรแบบ “Smart Factory”
สําหรับบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งให้ความสําคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0
เพื่อ ขับเคลื่ อ นการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านเข้าสู่ ความเป็ นดิ จิทลั เน้นส่ งเสริ มการขยายการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั และเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร
การผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา ปั จจุบนั ประสบปั ญหาในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) จํานวนสิ นค้า
คงคลังยอดไม่ตรงกับข้อมูลในระบบโปแกรม WMS 2) การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าไม่ตรงกับ
Lay Out 3) มี ของเสี ยหายจากขั้นตอนการจัด เก็บอยู่ในคลัง สิ นค้า 4) จัดส่ งสิ นค้าไม่ ตรงกับ
ORDER ที่ลูกค้าสัง่ 5) สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ ง 6) เสียต้นทุนในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ใหม่ กรณี ส่งสิ นค้าผิด 7) พนักงานคลังสิ นค้าเป็ นชาวต่างด้าว ทําให้มีปัญหาเรื่ อ งการสื่ อสาร
ความเข้าในในรายละเอียด และความตระหนักด้านคุณภาพการจัดการกระบวนการคลังสินค้าที่มี
ประสิ ทธิภาพ 8) พนักงานคลังสิ นค้าขาดจิตสํานึ กในหน้าที่ ความทุ่มเทและการคิดนอกกรอบ
9) การควบคุมผูร้ ับจ้างขนส่งขาดประสิทธิภาพ ทําให้เกิดปั ญหาระหว่างการขนส่งสินค้า 10) ผูร้ ับ
จ้างขนส่ งเป็ นหน่ วยงานของผูบ้ ริ หาร ทําให้เป็ นอุปสรรคในการบริ หารจัดการและควบคุมผูร้ ับ
จ้าง และ 11) การกํากับดูแลของหัวหน้างานคลังสิ นค้าคนไทยที่มีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่เป็ นชาว
ต่างด้าว การใช้ภาษาเป็ นอุปสรรคในการบริ หารจัดการในการสื่อสาร
จากปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาต้อ งการศึกษา “ความพร้อ มของบุคลากรแผนก
คลังสิ นค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า WMS” มีความจําเป็ นเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีต่างๆและเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งวางกลยุทธ์ควบคู่พร้อมกันไป เพื่อให้สามารถรับมือกับการ
เป็ นคู่คา้ ที่สาํ คัญของภูมิภาคได้ในอนาคต
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คําถามในการวิจัย
ความพร้อ มของบุคลากรแผนกคลังสิ นค้ามีผลต่อกับการใช้โปรแกรมระบบบริ หาร
จัดการคลังสินค้า WMS หรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มี ผลต่อ การใช้โปรแกรมระบบบริ ห าร
จัดการคลังสินค้า WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
2. เพื่อ ศึกษาปั จจัยการรั บรู ้ถึ งความสะดวกด้านประโยชน์ ด้านการยอมรับและมิ ติ
ด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า WMS
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่า งกันมี ผลต่อ การใช้โ ปรแกรมระบบบริ ห าร
จัดการคลังสินค้า WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา
2. ปั จจัยการรับรู ้ถึงความสะดวก ด้านประโยชน์ ด้านการยอมรับและมิติดา้ นโลจิสติกส์
มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรแผนกคลังสินค้า
ขอบเขตของการวิจัย
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้แหล่ งข้อ มู ล ที่ประกอบด้วย แหล่ งข้อ มู ล ทุติยภูมิ
(Secondary source) โดยการศึกษาขอ้มูล จากบทความทางวิชาการ ตําราเรี ยน วิทยานิ พนธ์และ
ข้อ มู ลที่เกี่ ยวข้อ ง จากการวิจยั ที่ตี พิม พ์ในนิ ต ยสาร วารสาร หนังสื อ พิม พ์รวมไปถึ งข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) เป็ นแหล่งข้อมูล
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ัย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research) โดยการใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire)
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 31 คน (100%)
2. ขอบเขตด้านเวลา ทําการสํารวจเก็บข้อ มู ล โดยใช้แบบสอบถาม ในช่ วงระหว่า ง
เดือนมกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2561
3. จะทําการวิจยั เฉพาะข้อมูลที่เปิ ดเผยได้เท่านั้น
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ระบบการบริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้า (Warehouse Management System) หมายถึ ง การ
จัดการในการรับ การจัดเก็บ การจัดส่ งสิ นค้าให้ผูร้ ับ เพื่อให้เกิดการดําเนิ นการเป็ นระบบให้คุม้ กับ
การลงทุน การควบคุ ม คุ ณภาพของการเก็บ การหยิบสิ นค้า การป้ องกัน ลดการสู ญเสี ยจากการ
ดําเนินงานเพือ่ ให้ตน้ ทุนการดําเนินงานตํ่าที่สุดและการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่
ความพร้อมของบุคลากร หมายถึง ความพร้อมทางด้านการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆและการ
ตอบสนองการดําเนินงานของบุคลากนตามที่ทางองค์กรกําหนด
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หมายถึง กระบวนการที่ทาํ ให้บุคคลภายในองค์กรได้พฒั นา
ความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรื อ ร่ วมกัน)ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปและสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่จะแก้ปัญหาและดําเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่โปรแกรมสําเร็ จรู ปได้ออกแบบไว้
ได้
การจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse Management) หมายถึง การจัดการสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุม วัสดุ สิ่ งของ สิ นค้าและวัสดุให้เกิดการลื่นไหล การรับการจัดเก็บ และการส่ งมอบ
ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานโลจิสติกส์
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ เชิงวิชาการ
การศึกษาตัวแปรต้นคือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระระดับการศึกษา ประสบการณ์
และตําแหน่ งและตัวแปรตามคือ ความพร้อ มของบุคลากรแผนกคลังสิ นค้ากับการใช้โปรแกรม
ระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า WMS
ประโยชน์ ในเชิงปฏิบัติ
การศึกษาในครั้งนี้จะทําให้บริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษาสามารถนําผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้
1) สามารถพัฒ นาขั้น ตอนการทํา งาน รู ป แบบการสื่ อ สารที่ ร วดเร็ วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) สามารถควบคุมสต็อกในคลังได้ง่ายขึ้นและจัดเก็บสิ นค้าให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
ไม่เสื่อมสภาพหรื อเสียหาย
3) สามารถเพิม่ พืน้ ที่การใช้งานในคลังสินค้าและลดความเสี่ยงของอุบตั ิเหตุและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในคลังสินค้า
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กรอบแนวคิดการวิจัย

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ณัฐพล ธญัญาวินิชกุล (2553) พบว่า เพศที่ต่างกันมี ระดับความพึงพอใจต่อการบริ การ
ที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า เพศที่ ต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมพื้น ฐานทางจิ ต วิ ท ยาที่ ต่ า งกัน
มีกระบวนการรับรู ้ กระบวนการคิดและตัดสินใจในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน
พชรดา ดามาพงศ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การของสายการบินตามการรับรู ้ของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศต่างกัน มี ผลต่อ ระดับการรั บ รู ้
คุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยมีคุณภาพไม่ต่างกัน จึงส่งผล
ให้ผูใ้ ช้บริ การทั้ง เพศหญิ งและเพศชายมี ความคาดหวังกับด้านคุ ณ ภาพไม่ มากนัก ด้วยการรั บ รู ้
ด้านคุณภาพจึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเสมอ
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ ประโยชน์
มัทรี บุญเจริ ญ (2560) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพ รายได้ต่ อ เดื อ น อายุก ารทํา งาน ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่น ใน
การทํางานและความเชื่อมัน่ ในการทํางานของพนักงานองค์กรในเขตกรุ งเทพมหานคร
วราภรณ์ สารอินมูล (2558) ทําการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนก
คลัง สิ น ค้า กับ การใช้โ ปรแกรมระบบบริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้า WMS (Warehouse Management
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System)” พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัวพนักงานคลังสิ นค้าที่มีระดับการศึกษาและตําแหน่ง
ต่างกันมีการรับรู ้ในการใช้ระบบจัดการคลังสินค้าโดยรวมแตกต่างกัน
การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้เทคโนโลยีที่นาํ มาใช้น้ นั ก่อให้เกิดประโยชน์ และเทคโนโลยี
นั้นเสนอ ทางเลือกที่มีคุณค่าสําหรับการปฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิงานเดียวกัน ถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่น้ ี
จะทําให้ได้งานที่มี คุณภาพดีข้ ึน หรื อทําให้งานเสร็ จเร็ วขึ้น ซึ่ งจะเกี่ยวโยงไปถึงการทําให้มีรายได้
เพิ่ม ขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นแรงจู ง ใจภายนอก (Agarwal et al., 1999; Teo et al., 1999, Venkatesh, 2000a,
2000b)
ความน่ าเชื่อถือได้จากการรับรู ้ ความเชื่อมัน่ ที่ผูใ้ ช้ระบบรู ้สึกถึงความปลอดภัยจากการใช้
ระบบ elearning เช่นเดียวกับผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้สึกกังวลในการเรี ยนผ่านระบบ e-learning เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย จากการคุ กคามความเป็ นส่ วนตัวหรื อ ข้อ มู ลส่ วนตัว และคาดว่า จะมี ผลต่อ ความ
น่าเชื่อถือจากการเรี ยนผ่าน elearning (Chorng-Shyong Onga, Jung-Yu Laia,Yi-Shun Wangb, 2003)
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรับ
อัค รเดช ปิ่ นสุ ข (2557) ศึ ก ษาการยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ คุ ณ ภาพการบริ การ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละส่ ว นประสม การตลาดในมุ ม มองของลู ก ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
(E-satisfaction) ในการจองตัว๋ ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่ นระบบแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึงพอใจในการจองตัว๋ ภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน
และ ด้านการรับรู ้ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นความน่าเชื่อถือ และด้านความ
เป็ นส่ วนตัว และ 3) ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า
และ ด้านความสะดวกในการใช้งาน โดยร่ วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการจองตัว๋ ภาพยนตร์
ออนไลน์ ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้รอ้ ยละ 56 ในขณะ
ที่ คุ ณ ภาพ การบริ ก ารอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ด้านการตอบสนองความต้อ งการ และด้า นการเข้าถึ งการ
ให้บริ การ ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัดองค์ประกอบ และด้านช่องทางใน
การสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่ นระบบแอพพลิเคชัน่ ของ
ผูใ้ ช้บริ การใน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ทฤษฏี เ กี่ ย วกับ การยอมรั บ Roger & Suhmaker (อ้า งถึ ง ใน สุ นี รั ต น์ เสริ ม ประสาทกุล,
2541, น. 8) ได้ให้นิยามไว้ว่าการยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การตัดสิ นในที่จะนํานวัตกรรมนั้นไป
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ใช้อ ย่างเต็มที่เพราะนวัตกรรมนั้นเป็ นวิธีที่ดีกว่าและมีประประโยชน์ การยอมรับนวัตกรรมของ
บุคคลเกิดขึ้นเป็ นกระบวนการเริ่ มตั้งแต่ได้สมั ผัสนวัตกรรมถูกชักจูงให้ ยอมรับนวัตกรรมตัดสิ นใจ
ยอมรับหรื อปฏิเสธ ปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจและยืนยันการปฏิบตั ิน้ นั กระบวนการนี้ อาจใช้เวลาช้า
หรื อเร็วขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่สาํ คัญคือตัวบุคคลและลักษณะของนวัตกรรม
Foster (1973, pp. 146-147 อ้างถึงใน ววราภรณ์ สารอินมูล, 2558, น. 26) ได้ให้ความหมาย
ของแนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับ หมายถึ ง การที่ประชาชนได้เรี ยนรู ้ ผ่านการศึกษาโดยผ่าน
ขั้นตอนการรับรู ้การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู ้น้ ัน จะได้ผล
ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบตั ิจนเมื่อ เขาแน่ ใจว่าสิ่ งประดิษฐ์น้ นั สามารถให้ประโยชน์อ ย่า ง
แน่นอน เขาจึงกล้าลงทุนสร้างหรื อซื้อสิ่ งประดิษฐ์น้ นั ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การยอมรับเป็ นพฤติกรรม
ของแต่ล ะบุคคลในการรับเอาสิ่ งใหม่ มายึดถื อปฏิบตั ิด้วยความเต็มใจ โดยที่พฤติกรรมนั้นมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นกระบวนการ และมีระยะเวลา
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ที่เป็ น
กรณี ศึกษา จํานวน 5 คน และพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้โปรแกรม WMS ของบริ ษทั ที่
เป็ นกรณี ศึกษา จํานวน 26 คน รวมทั้งหมด 31 คน (100%)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้การเก็บรวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ งข้อ มู ล 2 ประเภท ข้อ มู ล ปฐมภูมิ (Primary
Data) เป็ นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม มีข้นั ตอน การเก็บรวบรวมดังนี้
1) ผู ้วิ จ ัย ทํา หนั ง สื อ ถึ ง ของบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษา เพื่ อ ขอเก็ บ ข้อ มู ล แบบ
เฉพาะเจาะจง จากผูบ้ ริ หารและพนักงานโดยแจกแบบสอบถาม
2) จัดเตรี ยมแบบสอบถาม สําหรับผูบ้ ริ หาร 5 ชุดและพนักงาน 26 ชุด (100%)
3) ส่ งแบบสอบถามให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษา โดย
แจกแบบสอบถามให้ดว้ ยตนเองทุกคน ตรวจสอบและผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการ ในช่วง
เดือนมกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2561ได้แบบสอบถามกลับมา 31 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4) รวบรวมแบบสอบถามที่ส่งคืนทั้งหมดไปทําการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพือ่ ทําสรุ ปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มู ล โดยใช้โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป SPSS ทางสถิ ติ เ พื่อ
คํานวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลการวัดคุณภาพความเชื่อมัน่ (Reliability) มุมมองของกลุ่ม
ตัวอย่างในการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse Management System)
ส่ ว นที่ 2 เป็ นข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ทาํ งานคํานวณหาค่าความถี่และร้อยละ
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อ มู ล เกี่ ยวกับปั จจัยการรับรู ้ด้านต่างๆ ได้แก่ การรับรู ้ถึ งความ
สะดวก ด้านประโยชน์และด้านการยอมรับของการใช้งานโปรแกรม WMS คํานวณหาค่าความถี่
ร้อยละ รู ปแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยเกณฑ์การให้ คะแนน
ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 4 เป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การคลัง สิ น ค้า ในมิ ติ ด้า น
โลจิสติกส์ ได้แก่ ด้านต้นทุน ด้านเวลาและด้านความเชื่อมัน่ คํานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ รู ปแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ใช้สถิติเชิงอนุ มาน เพื่อวิเคราะห์
ข้ อ มู ล แล ะ ก า รท ดสอ บ สม ม ติ ฐา น ที่ ตั้ งไ ว้ ป ระ ก อบ ไ ป ด้ ว ยIndependent-Sample T-Test
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศที่มีต่อการวัดประสิ ทธิภาพของการ
จัดการคลังสิ นค้า ณ ระดับสําคัญทางสถิติที่ 0.05 One-Way ANOVA หรื อ F-Test เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลในด้านอื่นๆ
วิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยการรับรู ้ในด้านต่างๆและมิติดา้ นโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อ
ความพร้ อ มของบุ ค ลากรแผนกคลัง สิ นค้ากับ การใช้โ ปรแกรมระบบบริ ห ารจัด การคลังสิ นค้า
โดยใช้ส ถิ ติ ก ารทดสอบค่า ความแปรปรวน ทางเดี ย วกัน และการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ป ผลการวัด คุ ณ ภาพความเชื่ อ มั่น (reliability) มุ ม มองของกลุ่ ม ตัว อย่า งในการ
ตัดสินใจเลือกใช้ระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการวัดคุณภาพความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า
WMS
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
N of Items
0.971
0.971
32
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวัด คุ ณ ภาพความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
ในมุมมองของ ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า WMS
มีค่า Cronbach's alpha เท่ากับ 0.971 ซึ่ งในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยูท่ ี่ 0.7 ขึ้นไป
ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง
2. สรุ ปผลผลการศึกษาสามารถสรุ ปผลการรับรู ้ในด้านต่างๆของโปรแกรม WMS ของ
บุคลากรโดยภาพรวมรายด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลสรุ ปผลการรับรู ้ถึงของโปรแกรม WMS ของบุคลากรโดยภาพรวม
การรับรู้ ถึงของโปรแกรม WMS
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แปลผล
ปานกลาง
การรับรู ้ถึงความสะดวก
3.45
0.71
มาก
การรับรู ้ถึงประโยชน์
3.58
0.84
การยอมรับที่จะใช้งาน
3.59
0.82
มาก
มาก
รวม
3.54
0.79
จากตารางที่ 2 สามารถสรุ ปผลการรับรู ้ในด้านต่างๆของบุคลากรโดยภาพรวมรายด้านที่
จะใช้งานโปรแกรม WMS พบว่า ระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.54 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79) แต่ในรายละเอียดแต่ละประเด็นพบว่า ด้านการรับรู ้ถึงความสะดวก
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71)
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นโลจิสติกส์ในมิ ติดา้ นต่างๆของการใช้งานโปรแกรม WMS
ของบุคลากรโดยภาพรวมรายด้าน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นโลจิสติกส์ในมิติดา้ นต่างๆของโปรแกรม WMS ของ
บุคลากรโดยภาพรวม
การวิเคราะห์ ด้านโลจิสติกส์
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แปลผล
มาก
มิติดา้ นต้นทุน (Cost Dimension) 3.59
0.88
ปานกลาง
มิติดา้ นเวลา (Time Dimension)
3.24
0.80
มิติดา้ นความน่าเชื่อถือ
3.61
0.86
มาก
ปานกลาง
รวม
3.48
0.85
จากตารางที่ 3 สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นโลจิสติกส์ในมิติดา้ นต่างๆ ของบุคลากร
โดยภาพรวม รายด้านที่จะใช้งานโปรแกรม WMS พบว่า ระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.48 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85) ถึงแม้ว่าในรายละเอียดบางประเด็นแต่
ละด้าน พบว่า มิติดา้ นความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.61
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86) รองลงมา มิติดา้ นต้นทุน (ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.88) และน้อ ยที่สุด มิ ติด้านเวลาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยคะแนน 3.24
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80)
4. การทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์ ดังแสดงตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
เพศ
t-Test
0.00*
อายุ
F-Test
0.70
ระดับการศึกษา
F-Test
0.62
ประสบการณ์ทาํ งาน
F-Test
0.12
ตําแหน่ง
F-Test
0.33
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบ
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
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จากตารางที่ 4 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
เตรี ยมความพร้อมบุคลากรแผนกคลังสิ นค้าและการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า
WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งานและตําแหน่ งที่แตกต่า งกัน
มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรแผนกคลังสิ นค้าและการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการ
คลังสินค้า WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การทดสอบสมมติฐานปั จจัยการรับรู ้ในด้านต่างๆและมิติดา้ นโลจิสติกส์
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ทดสอบ
ความสัม พัน ธ์ สมมุ ติ ฐ านขัอ ที่ 2 ปั จ จัย การรั บ รู ้ ใ นด้า นต่ างๆและมิ ติ ด้านโลจิ ส ติ กส์ มี อิ ท ธิ พล
ต่อ ความพร้อ มของบุคลากรแผนกคลังสิ นค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า
ตัวแปรตาม คือ ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสิ นค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการ
คลังสินค้า ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยการรับรู ้ในด้านต่างๆและมิติดา้ นโลจิสติกส์
ตัวแปร

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error Beta

ค่าคงที่

0.451

0.181

ด้านความ
สะดวก
ด้านประโยชน์

0.227

0.053

0.326

ด้านการ
ยอมรับ
มิติดา้ น
โลจิสติกส์

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance VIF

1.741

0.0096

0.552

1.813

0.189

3.574

0.0049

0.557

1.796

0.638

0.080

4.951

0.0081

0.551

1.813

0.427

0.544

0.415

7.643

0.0092

0.493

2.028

0.250

0.350

0.158

5.664

0.0057

0.552

1.813

t

R Square 0.764, Adjusted R Square 0.579, Durbin Watson 2.002, F ratio = 128.43
*นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
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จากตารางที่ 5 พบว่า การทดสอบเงื่อนไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า ความ
พร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า ไม่เกิดปั ญหา
Multicollinearity เนื่องจากค่า Tolerance ทุกตัวแปร มีค่ามากว่า 0.1 และค่า VIF ทุกตัวแปรมีค่าน้อย
กว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรต้นไม่ มีความสัมพันธ์กนั ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ R ระหว่างตัวแปร
อิ สระ "ปั จจัยการรับรู ้ในด้านต่า งๆและมิ ติด้านโลจิสติก ส์” และตัวแปรตาม “ความพร้อ มของ
บุคลากรแผนกคลังสิ นค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า” ซึ่ ง เท่ากับ 0.764
ดัง นั้น ปั จ จัย การรั บ รู ้ ใ นด้า นต่ า งๆและมิ ติ ด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ กับ ความพร้ อ มของบุ คลากรแผนก
คลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า มีความสัมพันธ์กนั โดยมีค่า R Square
เท่ากับ 0.583 หรื อ ร้อยละ 58.3 และปั จจัยการรับรู ้ดา้ นต่างๆและมิติดา้ นโลจิสติกส์ของการใช้งาน
โปรแกรม WMS ได้แก่ ด้านการยอมรับ (β = 0.43) ด้านประโยชน์ (β = 0.33) มิติดา้ นโลจิสติกส์
(β = 0.25) ด้านความสะดวก (β = 0.23) ส่ งผลต่อ ความพร้อ มของบุคลากรแผนกคลังสิ นค้ากับ
การใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า โดยรวมแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.= 0.000 เท่ากัน
ทุ ก ด้า น ซึ่ ง น้อ ยกว่า ระดับ นัย สํา คัญ 0.05 แสดงว่า มี ต ัว แปรต้น คื อ ปั จ จัย การรั บ รู ้ แ ละมิ ติ ด้า น
โลจิสติกส์ อย่างน้อ ย 1 ตัว ที่สามารถทํานายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือ ความพร้อม
ของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสินค้า
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การเตรี ยมความพร้อมบุคลากรแผนกคลังสินค้าและการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า
WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งานและตําแหน่ งที่แตกต่า งกัน
มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรแผนกคลังสิ นค้าและการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการ
คลังสิ นค้า WMS ของบริ ษทั ที่เป็ นกรณี ศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ณั ฐ พล ธัญ ญาวินิ ช กุ ล (2553) พบว่า เพศที่ ต่ า งกัน มี ร ะดับ ความ
พึง พอใจต่ อ การบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ว่า เพศที่ ต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมพื้น ฐาน
ทางจิตวิทยาที่ต่างกัน มีกระบวนการรับรู ้ กระบวนการคิดและตัดสิ นใจในแต่ละส่ วนที่แตกต่างกัน
แต่แตกต่างกับงานวิจยั ของ พชรดา ดามาพงศ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่ อ ง คุ ณภาพการบริ การของสาย
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การบินตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศต่างกัน มีผล
ต่อ ระดับการรับรู ้คุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยมีคุณภาพ
ไม่ต่างกัน จึงส่งผลให้ผใู ้ ช้บริ การทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคาดหวังกับด้านคุณภาพไม่มากนัก
ด้วยการรับรู ้ดา้ นคุณภาพจึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเสมอ
2. สรุ ปปั จจัยการรับรู ้ดา้ นต่างๆ ของการใช้งานโปรแกรม WMS
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ สามารถสรุ ป ผลการรั บ รู ้ ถึ ง การใช้ง านของโปรแกรม WMS
ของบุคลากรโดยภาพรวมหลายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็ น อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยคะแนน
3.54 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79) แต่ในรายละเอียดแต่ละประเด็นพบว่า ด้านการรับรู ้ถึง
ความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยคะแนน 3.45 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีการตอบแบบสอบถามของระดับคะแนน “น้อย” พบว่า
กลุ่ ม ตัวอย่างมี ปัญหาของความไม่ สะดวกต่อ การใช้งาน เนื่ อ งจากโปรแกรม WMS ไม่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้ตลอดเวลาและโปรแกรม WMS มีการกําหนด
ผูด้ ู แลระบบ WMS, เน้นการทํางานที่ถูกต้องมีประสิ ทธิ ภาพและมี การดําเนิ นการด้านการบริ การ
ที่รวดเร็ ว ส่ งผลกระทบทําให้เกิดปั ญหา ซึ่ งสอดคล้องกับ วราภรณ์ สารอินมูล (2558) ทําการศึกษา
เรื่ อง “การศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัดการ
คลังสินค้า WMS (Warehouse Management System)” พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวพนักงาน
คลัง สิ น ค้าที่ มีร ะดับ การศึ กษาและตําแหน่ ง ต่ างกันมี การรั บ รู ้ ใ นการใช้ร ะบบจัด การคลัง สิ นค้า
โดยรวมแตกต่างกัน
3. สรุ ปประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในมิติดา้ นโลจิสติกส์ของการใช้งานโปรแกรม
WMS
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นโลจิสติกส์ในมิติดา้ นต่างๆ ของ
บุคลากรโดยภาพรวม รายด้านที่จะใช้งานโปรแกรม WMS พบว่า ระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.48 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85) ถึงแม้ว่าในรายละเอียดบาง
ประเด็นแต่ละด้าน พบว่า มิติดา้ นความน่ าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
คะแนน 3.61 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86) รองลงมา มิติดา้ นต้นทุน (ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.59
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.88) และน้อ ยที่สุด มิ ติด้านเวลาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
คะแนน 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80)
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ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1) การพัฒ นาบุ ค ลากรควรดํา เนิ นการควบคู่กับเทคโนโลยีที่ จ ะนํา มาใช้ใน
องค์กร เนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องขาดความตระหนัก ขาดการใส่ ใจในงาน ขาดการรายงาน
ข้อมูลที่ถูกต้อง ผูบ้ งั คับบัญชาขาดการกํากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และผูร้ ับจ้างช่วงขนส่ งอย่างจริ งจัง ส่ งผลกระทบทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันรายงานข้อมูลที่เป็ นเท็จ
หรื อการทุจริ ตในองค์กรได้
2) การนําระบบสารสนเทศมาวางแผนในองค์กรนั้น ควรได้รับการสนับสนุ น
จากผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ เพื่อ ให้การใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริ ห ารงานคลัง สิ น ค้า เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลทํา ให้อ งค์ก รสามารถเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าได้ โดยไม่เกิดปั ญหาสิ นค้าไม่พอใช้หรื อตอบสนองความ
ต้องการได้ทนั เวลาตามที่ลูกค้าต้องการ
3) เพือ่ ให้การผลิตดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรมีวธิ ีการที่จะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
มีจิตสํานึ กที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ
ให้มีความพร้อมใช้งานได้อ ย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ เพิ่มพื้นที่การใช้งานในคลังสิ นค้า ป้ องกันการขาด
แคลนสิ นค้า ลดความเสี่ยงของอุบตั ิเหตุและความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นในคลังสิ นค้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ช่วงเทศกาลหรื อช่วงที่มีความต้องการสินค้าสูง
4) ควรมี ก ารพัฒ นาขั้น ตอนการทํา งาน รู ป แบบการสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทั้ง ภาษาไทยและภาษาที่ เ หมาะสมสํา หรั บ แรงงานต่ า งด้า ว เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่ งจะให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่ เข้ามาทํางานแทนสามารถใช้คู่มือดังกล่าว สื่อสารหรื อ
ถ่ายทอดการทํางานของระบบให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่มาใหม่ได้เข้าใจระบบการทํางานและส่ งผลการ
ดําเนินในคลังสินค้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5) ควรกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลของการใช้งานระบบสารสนเทศ
ในรู ปแบบของ คณะทํางานจากฝ่ ายต่างๆ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการทํางานในระบบ ซึ่ งหากการใช้
งานระบบสารสนเทศไม่สามารถช่วยให้การบริ หารคลังสิ นค้าให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ก็ควรหาวิธี
หรื อมาตรการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถทํางานสนับสนุ นการบริ
หารงานคลังสิ นค้า สามารถควบคุมสต็อกในคลังได้ง่ายขึ้นและจัดเก็บสิ นค้าให้อยูใ่ นสภาพที่ดีไ ม่
เสื่อมสภาพหรื อเสียหาย
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการศึกษาวิจยั ในอนาคต ควรศึกษาวิจยั ในหน่ วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการคลังสิ นค้า เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพโดยรวมของการจัดการคลังสินค้า
กับหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ ที่ดีขององค์กรในสายตาของคู่คา้ และ
พันธะมิตรทางธุรกิจ
2) ในการศึกษาวิจยั ในระบบการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าในอนาคต ควรมีการ
แยกการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในแต่ละส่ วนเพื่อจะได้สะท้อนให้เ ห็ นถึ ง
ข้อ มู ลเชิ งลึ กที่แท้จริ ง เพื่อ ส่ งผลให้การวิจยั ในครั้งนั้นๆ มี ประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองตรงตาม
เป้ าหมายได้
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การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ บํารุงผิวของผู้หญิงผ่ านอินเตอร์ เน็ต
FACTORS INFLUENCING LADY’S DECISION TO PURCHASE
SKINCARE PRODUCTS THROUGH THE INTERNET

ธวัลรัตน์ ชัยอํานวย 1 กฤษฎา มูฮมั หมัด 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต และ (3) เพือ่ ศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคผูห้ ญิงที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวผ่านอินเตอร์เน็ต
ซึ่ งไม่ ทราบจํานวนที่แน่ นอน โดยคํานวณจํานวนตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test, F-Test, Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ช่วงอายุ 26-35 ปี จํานวน 200 คน ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ
134 คน มีการศึกษาระดับปวส.หรื ออนุ ปริ ญญาตรี จํานวน 174 คน และมีรายได้ 10,001-15,000
บาท จํานวน 160 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เรี ยงลําดับดังนี้ ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านาราคา
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และการตัดสิ นใจซื้ อโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อ น
และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
ไม่แตกต่างกัน (2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ช่องทางการจําหน่าย และการส่งเสริ มการ
ขายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์ เน็ต อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 33.8 (3) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เหตุผล
ในการตัดสินใจซื้อ ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
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ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 48.6
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, การตัดสินใจ
Abstract
The objective of this independent research was (1) to study to individual factors affecting
to Factors Influencing Lady’s Decision To Purchase Skincare Products Through The Internet.
(2) To study to Marketing Mix factors affecting to Factors Influencing Lady’s Decision To Purchase
Skincare Products Through The Internet. (3) To study Behavior affecting to Factors Influencing
Lady’s Decision To Purchase Skincare Products Through The Internet. The populations were Ladies
Group even to purchasing Skincare in Internet with the questionnaire were used as a tool to collect
400 samples. sampling technique was Convenience random sampling. Analyzing data use
descriptive statistics included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential
statistics using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and Multiple Regression Analysis.
The research results showed characteristics of survey respondents as follows total 400 people were
26-35 year-old, total 200 people. They have Career was Government employee total 134,
The education diploma degree total 174 people, and salary 10,001 to 15,000 THB per month total
160 people. The results of the research were analyzed for Marketing Mix factors have high leve,
level sorts from high level to low level as the follow Place, Promotion Product and Price. Behavior
were at the high level. and Decision to purcharsing Skincare have high level. The hypothesis of the
test found that: (1) Personal factors that include different, we found that age, career, education, and
salary per month that dissimilar effect to Factors affecting Factors Influencing Lady’s Decision To
Purchase Skincare Products Through The Internet not different. (2) Marketing mix factors that Place
and Promotion affecting to Factors affecting Decision Making Purchasing Ladies Skincare Products
though The Internet was 0.05 and has a predictability of 33.8 %. (3) Behavior that all of element
affecting Factors affecting Factors Influencing Lady’s Decision To Purchase Skincare Products
Through The Internet was 0.05 and has a predictability of 48.6%
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บทนํา
ในโลกยุค ปั จ จุ บ ัน ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยการทํา งาน การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบยุค ไร้ พ รมแดน
อินเทอร์เน็ตก้าวเข้ามามีบทบาทกับชี วิตประจําวัน ประเทศไทยถือเป็ นฐานการผลิตเครื่ องสําอาง
ที่สาํ คัญแห่ งหนึ่ ง มีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยในปี พ.ศ. 2559
ประเทศไทยมีมูลค่าการตลาดรวม ของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง สู งถึง 2.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็ น
มูลค่าการส่งออกเครื่ องสําอาง 1.12 แสนล้านบาท และมูลค่าภายในประเทศ 1.68 แสนล้านบาท กว่า
97% ของการส่ องออกผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง เป็ นผูป้ ระกอบการเครื่ องสําอางรายย่อย กลุ่ม SMEs
เรี ยกได้ว่าผูป้ ระกอบการเครื่ อ งสําอาง SMEs นั้นเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ใน
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของไทย ให้กา้ วไกลระดับโลก รัฐบาลจึงผลักดัน และให้ความสําคัญใน
การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพเครื่ อ งสํา อางไทย (นสพ.กรุ ง เทพธุ ร กิ จ Eureka section, 2560)
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางไทยมีมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็ นตลาดในประเทศ
1.2 แสนล้านบาทและส่ งออก 8 หมื่นล้านบาท ซึ่ งคาดว่าปี นี้ จะขยายตัว 10% ปั จจุบนั อุตสาหกรรม
เครื่ องสําอางไทยอยูใ่ นอันดับ 16 ของโลก และไทยอยูใ่ นอันดับ 3 ของเอเชีย ต่อจากประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ ซึ่งในประเทศไทยมีจาํ นวนโรงงานรวม 762 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประมาณ 520 ราย นอกจากนี้ รัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐได้ทาํ การ
ส่งเสริ มการใช้ออนไลน์เพือ่ ทําตลาดและการใช้ออนไลน์มาบริ หารธุรกิจ เนื่องจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภค
หันมาซื้ อ สิ นค้าออนไลน์ม ากขึ้น จากที่ผ่านมาผูป้ ระกอบการที่หันมาทําตลาดออนไลน์ จะสร้าง
ยอดขายได้เพิ่มขึ้น 30-40% โดยผลสํารวจพฤติกรรมคนไทยใช้ไลน์ 33 ล้านราย สู งเป็ นอันดับ 2
ของโลก มี ผูใ้ ช้เ ฟซบุ๊ก สู ง ถึ ง 28 ล้า นราย อัน ดับ 2 ของโลก (กระทรวงอุ ต สาหกรรม , 2558)
จากสภาพการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
ผิวของผูห้ ญิงผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต เพื่อ ให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์ เน็ต อันจะก่ อให้เกิดประโยชน์ในการ
วางแผนดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและสอดคล้องต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งเป็ น
แนวทางให้ผปู ้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู้จกั และเข้าถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่างๆ เพื่อ ที่จะสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิ จต่อไปได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จุบนั
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิ ง
ผ่านอินเตอร์เน็ต
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว
ของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
3. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของ
ผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของ
ผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของ
ผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
3. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่าน
อินเตอร์เน็ต
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจําหน่าย
- การส่ งเสริ มการขาย
(Adrian, 2011)

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ บํารุงผิว
ของผู้หญิงผ่านอินเตอร์ เน็ต
(ศิริวรรณ, 2552)

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อ
- ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
- วัตถุประสงค์ในการซื้อ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
(ปณิ ศา มีจินดา, 2553)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ดาํ เนิ นธุรกิจการขายสิ นค้าผ่านอินเตอร์เน็ต และผูท้ ี่สนใจใน
ธุรกิจ ประเภทนี้ได้ใช้เป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพือ่ ที่จะสามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจต่อไป
2. เพือ่ ที่จะสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจต่อไปได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จุบนั
3. เพือ่ ที่จะสามารถนําปั จจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
ผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั จจัยทางการตลาด ซึ่ งได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน ช่องทางจําหน่ ายและปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย เพื่อนําผลการวิจยั
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ไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนา กลยุทธ์การตลาดสําหรับผูบ้ ริ หารธุรกิจค้าปลีกและผูป้ ระกอบการที่
จําหน่ายเครื่ องสําอางผ่านอินเตอร์เน็ต
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Adrian (2011) กล่ า วว่ า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมี ส่ วนประกอบสําคัญ นํา มา
ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดตําแหน่งของการบริ การและส่ วนตลาดของธุรกิจบริ การ แต่ละส่ วน
ของส่ วนผสมการตลาดมีความเชื่ อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อให้การดําเนิ นงานด้านตลาดประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยหลัก 4P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการ
ของลู กค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ประกอบไปด้วย สิ นค้า
บริ การ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีประโยชน์และมีคุณค่าสําหรับลูกค้า จึงมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคํานึงถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การกําหนด
2) ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลจ่ายสําหรับสิ่งที่ได้มาซึ่ งแสดงถึงมูลค่าในรู ป
เงินตราหรื ออาจหมายถึงจํานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นที่จาํ เป็ นต้องใช้เพือ่ ให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์และบริ การ
นักการตลาดต้องตัดสิ นใจในราคา และการปรับปรุ งราคาเพื่อให้เกิดมูลค่าในตัวสิ นค้าที่มอบให้ลูกค้า
มากกว่าราคาสิ นค้า ดังนั้น การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้องคํานึ งถึงการยอมรับของลูกค้า ต้นทุน
สินค้า และภาวการณ์แข่งขัน
3) สถานที่ (Place) หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ อ งทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน
การตลาดและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด ส่ วนกิจกรรมที่
ช่วยในการกระจายสิ นค้าประกอบด้วยการขนส่ ง การคลัง การเก็บรักษาสิ นค้า ดังนั้น การตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับเรื่ องช่องทางการจัดจําหน่ ายเกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอบริ การให้แก่
ลู กค้ามีผลต่อ การรับรู ้ของลูกค้าในคุ ณค่าและประโยชน์ของบริ การที่นําเสนอต่อการตัดสิ นใจด้าน
สถานที่ให้บริ การในส่ วนแรกคือ การเลือกทําเลที่ต้ งั ซึ่ งมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริ การที่มี
การจัดสถานที่ให้ลูกค้าต้องไปรับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การในสถานที่ที่ผใู ้ ห้บริ การจัดให้ เพราะทําเลที่ต้ งั
เป็ นตัวกําหนดกลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคที่จะเข้ามารับบริ การ
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4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมู ล
ระหว่าง ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลาย
ประการ ซึ่งอาจเลือกใช้อนั ใดอันหนึ่งหรื อใช้เครื่ องมือสื่อสารแบบผสมผสานกันโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งเครื่ องมือที่ใช้ในการส่งเสริ มการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปณิ ศา มี จินดา (2553) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง เป็ นกระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับ
บุ คคลหรื อ กลุ่ ม ในการจัดหา การเลื อ กสรร การซื้ อ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริ โ ภค
ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในช่ วงเวลาหนึ่ ง ๆ โดยจะเกิ ดเป็ น
(1) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล การซื้ อ การใช้การประเมินผลใน
สิ นค้าหรื อบริ การ จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนี้ สามารถแยก ได้ดังนี้ มี การแสดงกิริยา
อาการของบุคคล ด้วยการเดินทางไปจับจ่ายหาซื้อและใช้สินค้าหรื อบริ การตามความต้องการของบุคคล
(2) พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคเป็ นกระบวนการที่ เ กี่ ย วกั บ การเปิ ดรั บ สื่ อ การพิ สู จ น์ ค วามต้อ งการ
การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจับจ่าย และการพูดคุยเพื่อค้นหาคํายืนยันบุคคลที่เกี่ ยวข้อ ง
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคคนสุดท้ายที่เป็ นครอบครัวแม่บา้ น หรื อซื้อไปเป็ นของขวัญให้บุคคลอื่น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ (Buyer’s Decision
Process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคประกอบไปด้วย การรับรู ้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แต่มานิต รัตนสุวรรณ
และ สมฤดี ศรี จรรยา (2554) พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ของผูบ้ ริ โภคประกอบด้ว ย
6 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ความต้องการและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการสิ นค้าที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบ
คุณภาพและราคา สุดท้ายจะเปิ ดทางเลือกว่าเลือกสินค้าไหนที่ได้ตรงตามความต้องการจึงตัดสินใจซื้ อ
นอกจากนี้ ชีฟแมนและคานุค (Schiff man &Kanuk , 1994) กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอน
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปซึ่งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการตัดใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็ นกิจกรรม
ด้านจิตใจและทางกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งกิ จกรรมเหล่านี้ ทาํ ให้เกิ ดการซื้ อและเกิ ด
พฤติกรรมการซื้อ ตามบุคคลอื่นกระบวนการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์ เน็ ต” เป็ นการ
วิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อ มู ล ทางแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคผูห้ ญิงที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่
แน่ น อน การกํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่างในการวิจ ัย ใช้ห ลัก การคํา นวณของ (Cochran, 1977) ในการ
คํา นวณหากลุ่ ม ตัว อย่า งประชากร จะได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 385 คน สํา รองเพิ่ ม กรณี เ ก็ บ
แบบสอบถามไม่ครบจํานวน 15 คน ได้จาํ นวนเท่ากับ 400 คน และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นึ งถึงความสะดวกในการเก็บข้อมูล โดยเลือกแจกแบบสอบถามผ่าน
ทางเฟสบุ๊คที่มีผูต้ ิดตามเป็ นผูห้ ญิงและเคยซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านอินเตอร์เน็ต แบบสอบถามไปทดลอง
Try out จํา นวน 30 ชุ ด ได้ค่ า Cronbach’s Alpha มี ค่ า น้อ ยสุ ด อยู่ที่ 0.703 และสู ง สุ ด เท่ า กับ 0.819
แสดงว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเชื่อถือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาสํา หรั บ อธิ บ ายผล โดยนํา เสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์ F-test และการ Multiple Regression Analysis
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ช่วงอายุ 26-35 ปี จํานวน 200 คน(ร้อยละ50.00) ประกอบอาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 134 คน (ร้อยละ 33.50) มีการศึกษาระดับปวส.หรื ออนุปริ ญญาตรี
จํานวน 174 คน (ร้อยละ43.50) และมีรายได้ 10,001-15,000 บาท จํานวน 160 คน (ร้อยละ 40.00)
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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( X = 3.66) เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นการจัด จํา หน่ า ย มี ค วามสํา คัญ ในระดั บ มาก
( X = 4.00) รองลงมา คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสํา คัญ ในระดับ มาก ( X = 3.68)
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสําคัญในระดับมาก (" X = 3.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านราคา มีความสําคัญในระดับมาก ( X = 3.43)
ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์ เน็ต
มีผลต่อระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อ มี ความสําคัญในระดับมาก ( X = 3.77) รองลงมา คือ ด้านเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อ มีความสําคัญในระดับมาก ( X = 3.71) และแนนน้อย
ที่สุด ได้แก่ ด้านผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ มีความสําคัญในระดับมาก ( X = 3.46)
ข้ อมูลการตัดสิ นใจซื้อ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อโดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
( X = 3.76) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จากราคาและโปรโมชัน่ ในระดับมาก
( X = 3.99) ด้านตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์จ ากการบอกต่อ ของคนรอบตัว ในระดับมาก ( X = 3.92)
ด้านตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากปั ญ หาผิวของตนเองในระดับมาก ( X = 3.78) ด้านตัดสิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากความชอบส่ วนบุคคลในระดับมาก ( X = 3.73) ด้านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากพรี เซน
เตอร์ในระดับมาก ( X = 3.61) และด้านตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากปริ มาณที่เหมาะสมกับราคาใน
ระดับมาก ( X = 3.51)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
สมมติฐาน
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig
ผลการทดสอบ
อายุ
F-test
1.01
0.40
ไม่สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-test
0.37
0.78
ไม่สอดคล้อง
รายได้ต่อเดือน
F-test
0.39
0.89
ไม่สอดคล้อง
อาชีพ
F-test
0.61
0.16
ไม่สอดคล้อง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ตไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว

b

Std.
B
Error
Constant
0.85
0.21
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.05
0.04
0.05
ด้านราคา (X2)
0.11
0.55
0.09
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)
0.35
0.49
0.34
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
0.27
0.49
0.26
R = 0.581 R2 = 0.338 Adj.R2 = 0.331 SEE = 0.529 F = 50.386 Sig = 0.00*

t

Sig.

4.01
1.12
1.93
6.96
5.63

0.00*
0.25
0.06
0.00*
0.00*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ช่องทางการจําหน่าย และการ
ส่งเสริ มการขายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 33.8
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ต ภัณฑ์
บํารุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว

b

Std.
B
Error
Constant
0.67
0.17
เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อ (X5)
0.31
0.05
0.29
ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ (X6)
0.18
0.04
0.22
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (X7)
0.24
0.05
0.25
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (X8)
0.11
0.05
0.10
R = 0.697 R2 = 0.486 Adj.R2 = 0.481 SEE = 0.466 F = 93.508 Sig = 0.00*

t

Sig.

3.91
5.92
4.66
4.96
2.91

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.03*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เหตุผลในการตัด สิ น ใจซื้ อ ผูท้ ี่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์บ าํ รุ ง ผิว ของผูห้ ญิง ผ่านอิ น เตอร์ เ น็ ต อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05
มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 48.6
อภิปรายผล
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มี ผลต่อการตลาดมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิ งผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต
ซึ่งผูว้ จิ ยั จพอภิปรายผลตามค่านํ้าหนัก ดังนี้
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิง
ผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่ องจาก สามารถสั่งซื้ อได้อย่าง สะดวก รวดเร็ วผ่านทางเว็บไซต์ และมีการสอบถาม
ตอบกลับตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์” จากผลการวิจยั มีค่า Sig. เท่ากับ
.006 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุ ปได้ว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จําหน่ าย มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่ องจากช่องทางการจําหน่ ายทางอินเตอร์ เน็ตง่ายต่อ
การเข้าถึงเพือ่ ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิง
ผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่ องจากมีโปรชัน่ หลากหลาย มีการ ลด แลก แจก แถม และมีการจัดกิจกรมต่างๆผ่าน
สื่ ออนไลน์ ซึ่ งมีผลต่อการมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธันวา ธีรธรรมธาดา (2558) ได้ศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า (Facial Skincare) ระดับ Counter
Brand ของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร” มีผลการวิเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญ 0.05 สรุ ปได้
ว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
บํารุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์ เน็ ต เนื่ องจากแต่ละบุคคลจะตัดสิ นใจซื้ อโดยดู จาก โปรโมชัน่ การลด
แลก แจก แถม หรื อการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อทราบข้อมูลการส่ งเสริ มการขายต่างๆ
และปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจําหน่าย มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
2. ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้านเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ด้านผูท้ ่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อ และด้านค่าใช้จ่าย มีผล
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ต่อการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่ งผูว้ ิจยั จพอภิปราย
ผลตามค่านํ้าหนัก ดังนี้
ด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บาํ รุ งผิ วของ
ผูห้ ญิงผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต เนื่ องจาก ผลิ ตภัณฑ์มี การให้รายละเอี ยดผลิ ตภัณฑ์ครบถ้วน มี ชื่อเสี ยงและ
มาตรฐานเป็ นสิ นค้านําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เยาวภา ปฐมศิริกุล
และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ อและโอกาสการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มเสื้ อผ้าและ
รองเท้าของลู กค้าผูส้ ู งอายุในประเทศไทย” มี ผลการวิเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญ 0.05 สรุ ปได้ว่า ปั จจัย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณ์บาํ รุ งผิว
ของผูห้ ญิ งผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต เพราะแต่ ละบุ คคลคนมี เหตุ ผลในการเลื อก เช่ น บํารุ งผิวแห้งกร้ า น
ปรับสภาพสีผวิ ป้ องกันแสงแดด เป็ นต้น
ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวของผูห้ ญิง
ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต เนื่ องจาก ผลิ ตภัณฑ์มี สรรพคุ ณตรงตามความตองการของผูบ้ ริ โภค ทั้งช่ วยให้ผิ ว
กระจ่างใส ผิวชุ่มชื่น ผิวแลดูอ่อนเยาว์ ลดเรื อนริ้ วรอยและจุดด่างดํา ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ พรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มี ผลต่ อการเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” มี ผลการวิเคราะห์อย่างมี นัยสําคัญ 0.05 สรุ ปได้ว่า
ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณ์บาํ รุ งผิวของ
ผูห้ ญิงผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต เนื่ องจากแต่ละบุคคลมี วตั ถุประสงค์ในความต้องการประโยช์จากผลิ ตภัณฑ์
หลากหาย เช่น เพื่อเสริ มความชุ่มชื่นให้กับผิว เพื่อปรับสภาพสี ผิวให้มีความสว่างสดใส เพื่อป้ องกัน
แสงแดด เพือ่ รักษารอยมองคลํ้า และเพือ่ ตอบสนองความการของตนเอง
ด้านผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว
ของผูห้ ญิงผ่านอินเตอร์ เน็ ต เนื่ องจาก ฟั งคําแนะนําจากบุคคลรอบรอบ อาจเป็ นญาติ พี่น้อง พนักขาย
และตัดสิ นใจจากความต้องการขอตนเอง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พรเทพ ทิพยพรกุล
(2559) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” มีผลการวิเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญ 0.05 สรุ ปได้วา่ ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้าน
ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่าผูบ้ ริ โภคมักได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรื อรี ววิ การใช้งานจากบุคคล
รอบตัวเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งทําให้ผบู ้ ริ โภคแต่ละราย บางรายอาจได้เห็ นและรับรู ้ขอ้ มู ลผลิ ตภัณฑ์จาก
บุคคลรอบตัวมากกว่าหนึ่ งคน
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ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ํา รุ ง ผิ ว ของผู ้ห ญิ ง ผ่ าน
อินเตอร์เน็ต เนื่ องจาก สิ ทธิประโยชน์จากทางร้าน ที่สามารถสั่งผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ได้ในราคาที่ถูก
กว่าหน้าร้าน หรื อยิง่ ซื้อผลิตภัณฑ์จาํ นวนมาก ค่าส่งก็จะยิง่ ถูกลง รวมถึงผูบ้ ริ โภคสามารถต่อรองราคาค่า
ส่ งผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พิไลลกัษณ์ ชื่นสุ ขศรี (2556) ได้ศึกษา
เรื่ อง “การศึกษาการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางประเภทผลติภ ัณฑ์รองพื้น ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” มี ผลการวิเคราะห์อย่างมี นัยสําคัญ 0.05 สรุ ปได้ว่าพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคด้าน
ค่าใช้จ่าย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บ าํ รุ งผิวของผูห้ ญิ งผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการที่จะจ่ายเพือ่ แลกกับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพ และมีการกําหนดช่วงราคาที่
ต้องการไว้อยูแ่ ล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้าน มีความสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ขอ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้
1. ช่องทางการจัดจําหน่ าย เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ ว ควรมีการกระจายเว็ป
ไซต์ ให้มากขึ้น มีบริ การตอบกลับคําถามผูบ้ ริ โภคตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ รับออเดอร์การสั่งซื้อได้มากยิ่งขึ้น
และเพือ่ สร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2. การส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม หรื อมีราคาพิเศษให้กับ
สมาชิ ก หรื อการสะสมยอดการสั่งซื้ อเพื่อใช้เป็ นส่ วนลดในครั้ งต่ อไป เพื่อเพิ่มความสนใจให้ กับ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อ
3. ด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ควรให้บุคลากรผูใ้ ห้ขอ้ มู ลผ่านทางโทรศัพท์หรื อ ช่ อ ง
สนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตมีการกระตุน้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยสื่ อถึงคุณประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รั บ
และเข้าใจถึงเหตุผลที่ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นที่จะต้องตัดสิ นใจซื้อ
4. ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ ควรทําการประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุสงค์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามเทศกาล ล่วงหน้าเพือ่ แจ้งข่าวสารให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้และเกิดพฤติกรรมการรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์
ในการซื้อ
5. ด้านผูท้ ่ีมีอิทธิพล ควรให้การพนักทักษะในการให้บริ การของพนักงานทั้งในเรื่ องการขาย
และการดูแลผูบ้ ริ โภคหลังการขาย เนื่ องจากพนักงานมีอิทธิพลต่อการชักชวนหรื อจูงให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อมากที่สุด
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6. ด้านค่าใช้จ่าย ควรมีการระบุราคาสิ นค้าที่ชดั เจน และหากเป็ นสิ นค้าที่มีคู่แข่งจํานวนมาก
ควรจะสื่ อให้เห็นในเรื่ องความแตกต่างทางด้านใดของผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าแก่ผบู ้ ริ โภคใน
การตัดสินใจซื้อ
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความผูกพันในองค์ กรของพนักงาน
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT OF
EMPLOYEE OF SONY TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD

นฤมล ศรี สุวรรณ 1 พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกุล 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มี (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (2) เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจที่ส่งผล
ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดและ (3) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํากัดมีจาํ นวนทั้งหมด 4,110 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 430 คน
คํานวณและวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA
(F-test) และการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจ ัย พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 308 คน มีอายุ อายุ 50 ขึ้นไป จํานวน 196 คน
มีระดับการศึกษาตํ่าสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 201 คน มีสถานภาพสมรส จํานวน 370 คน ระดับ
ผูบ้ ริ หาร จํานวน 209 คน มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 215 คน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30000 บาท ขึ้นไป จํานวน 229 คน ผลการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยจูงใจ
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งลํา ดับ ด้า นมาก กลาง น้อ ยดัง นี้ ด้า นลัก ษณะงาน ด้า นความ
รับผิดชอบ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความมีอิสระในการทํางาน และด้านความก้าวหน้า
ในงาน ปั จจัยคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหา น้อยดังนี้ ด้านเงินเดือน
และสวัสดิ การ ด้านสภาพแวดล้อ มในการทํางาน ด้านความมั่งคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงขององค์กร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย อายุ
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นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ระดับการศึกษาสู งสุ ด สถานภาพ ตําแหน่ งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํากัด ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยแรงจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความมีอิสระในการทํางาน และ
ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งผลความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 24.4
(3) ปั จจัยคํ้าจุนประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
ความมั่ง คงในงาน ด้า นความมั่น คงในการทํา งาน ด้า นความสัม พัน ธ์กับ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ด้า น
ความสัมพันธ์กับเพื่อ นร่ วมงาน และด้านความน่ าเชื่ อ ถื อและชื่ อเสี ยงขององค์กร ส่ งผลต่อ ความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 64.3
คําสํ าคัญ: ปั จจัยแรงจูงใจ, ปั จจัยคํ้าจุน, ความผูกพันในองค์กร
Abstract
The objective of this independent research was (1) to study to individual factors affecting
to attachment of employees at Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. (2) To study to motivational
factors and hygiene factors that affecting to the connection of employees at Sony Technology
(Thailand) Co., Ltd. (3) To study hygiene factors that affecting to the connection of employee of
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. The populations were employees at Sony Technology
(Thailand) Co., Ltd 4,110 people with the questionnaire were used as a tool to collect 430 samples.
Calculation and sampling technique was Probability Sampling. Analyzing data use descriptive
statistics included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics
using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and Multiple Regression Analysis. The research
results showed characteristics of survey respondents as follows total 430 people were female,
50-year-old up total 196 people. They have a level of education below a high more than bachelor's
degree total 201 people, married total 370 people, Management level total 209 people,
job experience more than 5 years total 215 people (50.00) and salary more than 30,000 THB per
month total 229 people. The results of the research were analyzed for motivational factors
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information at the numerous level sorts from high level to low level as the follow job description,
responsibility, success in work, freedom and progressive in work. Hygiene factors were at the
numerous level sort from high level to low level as the follow salary and benefits, environment in
workplace, stability in work, relationships with commander, relationship with colleague and
corporates reliability that overall was at the numerous level. The hypothesis of the test found that:
(1) Personal factors that include different, we found that age, graduation, statues, position,
experience and salary per month that dissimilar effect to corporation connection of employee of
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd different, the statistically significant differences between the
comparing groups was 0.05. (2) Motivational factors that include job description, responsibility,
success in work, freedom and progressive in work affecting to satisfaction of employee of Sony
Technology (Thailand) Co., Ltd, the statistically significant differences between the comparing
groups was 0.05 and has a predictability of 24.4 %. (3) Hygiene factors that include salary and
benefits, environment in workplace, stability in work, relationships with commander, and
relationship with colleague and corporates reliability affecting to satisfaction of employee of Sony
Technology (Thailand) Co., Ltd, the statistically significant differences between the comparing
groups was 0.05 and has a predictability of 64.3%
Keywords: Motivational factors, Hygiene Factors, Organizational Engagement
บทนํา
องค์กรธุรกิจที่จะสามารถประสบความสําเร็ จได้ตามเป้ าหมายที่ทางองค์กรกําหนดได้น้ นั
จะต้องอาศัยหลายปั จจัย ซึ่งปั จจัยที่สาํ คัญมากที่สุดที่จะสามารถนําพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนด
ได้น้ นั คือ ปั จจัยด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ปั จจัยด้านทรัพยากรมนุ ษย์จึงมีส่วนสําคัญเป็ นอย่างมากที่จะ
สามารถทําให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล จึงนับได้วา่
ทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั เปรี ยบเสมือ นสิ่ งที่มีคุณค่าต่อองค์กรมากที่สุด ทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นกําลัง
สําคัญมากในการพัฒนาประเทศ ปั จจุบนั นี้มีหลายองค์กรส่งเสริ มทรัพยากรมนุ ษย์ของตนทั้งในด้าน
ปริ ม าณและคุ ณภาพแต่การที่อ งค์กรจะมี ทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้และความสามารถได้ตามที่
องค์การต้องการนั้นยังไม่สามารถทําให้เกิ ดการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์ เนื่ องจากยังมี ปัญหา
สําคัญที่บนั่ ทอนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และมี ผลต่อการพัฒนาประเทศนั้นคือปั ญหา
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การหยุดงาน การเปลี่ยนงานหรื อปั ญหาการลาออกจากงาน อันเนื่องมาจากมีปัจจัยที่มีอิทธิพลทําให้
ผูท้ าํ งานมีทศั นคติไม่ดีต่อองค์กรหรื อต่องาน เช่น งานนั้นขาดความก้าวหน้า งานไม่มน่ั คง รายได้ไม่
เพียงพอหรื อมีสาเหตุมาจากสัมพันธภาพในองค์การ นโยบายการบริ หารงานไม่ส่งเสริ มให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร เป็ นต้น (สุ วรรณา พูนพะเนาว์, 2552) ปั ญหาดังที่ส่งผลกระทบต่อ การ
ทํางานและความผูกพันต่อองค์กรเกิดขึ้นได้กบั ทุกองค์การซึ่ งถ้าหากองค์กรใดเกิดและมีปัญหาการ
ลาออกของบุคลากรมาก โดยมี แนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี อาจส่ งผลให้อ งค์การนั้นไม่ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ด้ว ยเหตุ น้ ี การรั ก ษาบุ ค ลากรให้อ ยู่กับ องค์ก รนาน ๆ และ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู ้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรจึง
เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่ง (สุ วรรณา พูนพะเนาว์, 2552) ดังนั้นหากองค์กรใดมี ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี
ความสามารถสู งอยู่เป็ นจํานวนมากก็เปรี ยบเสมือนว่าองค์กรนั้นมี ขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลซึ่ งจะ
สามารถนําพาองค์กรนั้นไปสู่ เส้นทางแห่ งความสําเร็ จตามเป้ าหมายได้ และการที่กลุ่มบุคคลที่ม า
ร่ วมกันทํากิจกรรมหรื อทํางานเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายหรื อนโยบายเดียวกันขององค์กรภายใต้ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ต้งั เอาไว้ องค์การทุกประเภทจะต้องสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้
สั ง คมเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของสมาชิ ก และเพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตขององค์ก รด้ ว ย
ส่วนประกอบที่สาํ คัญมากที่สุดนั้นคือ ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบตั ิงานในแต่ละองค์กร
นัน่ เอง (วลีวลั ย์ สุขวัฒนะวินากุล, 2553) ข้อมูลของอัตราการลาออกและเกษียณของพนักงานบริ ษทั
โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ปี พ.ศ. 2560 พบว่าจํานวนพนักงานในองค์กร 4,410 คน
มีอตั ราการลาออกจํานวน 2,233 คน และมีพนักงานเกษียณจํานวน 10 คน จากอัตราการลาออกและ
เกษียณของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดที่มีจาํ นวนมาก ผูว้ ิจยั จึงตระหนัก
ถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์กรและเป็ นที่น่าสนใจมากว่าปั จจัยใดที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ นําผลการศึกษาค้นคว้าไป
ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนปรับปรุ งการบริ หารบุคลากรของฝ่ ายบริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องและจะ
เป็ นประโยชน์ ในการนํามาพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการเสริ มสร้างความผูกพันต่อองค์ก ร
ของพนักงานอันจะทําให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กรและทํางานด้วยความร่ วมมื อ อย่างเต็มใจและ
นํา ไปสู่ ค วามเจริ ญ ก้า วหน้า ทั้ง ต่ อ บุ ค ลากรและบริ ษ ัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํา กัด
ในอนาคต และต้องการให้พนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด นั้นเกิดความผูกพัน
ต่อ องค์กร และลดอัตราการลาออกของพนักงาน ทําให้สามารถทํา งานให้กับองค์ก รได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้ าหมายที่องค์กรได้ต้งั ไว้
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
2. เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย จู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ในองค์ก รของพนัก งานบริ ษ ัท โซนี่
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
3. เพื่อศึกษาปั จจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุด สถานภาพการสมรส ตําแหน่ ง
งาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรพนักงานบริ ษทั โซนี่
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทํางาน
ด้านความมีอิสระในการทํางาน และด้านความก้าวหน้า ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
3. ปั จ จัย คํ้า จุ น ได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะของงาน ด้ า นเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก าร ด้ า น
สภาพแวดล้อ มในการทํางาน ด้านความมั่งคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงขององค์กร และด้านนโยบายและ
การบริ หารงานขององค์กร ส่ งผลต่อ ความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- สถานภาพการสมรส
- ตําแหน่งงาน
- ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยแรงจูงใจ
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านความสําเร็จในการทํางาน
- ด้านความมีอิสระในการทํางาน
- ด้านความก้าวหน้า
(วิสาขา เทียมลม, 2551)

ความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท โซนี่
เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํากัด
(สุ ชาดา พรมรักษ์, 2553)

ปัจจัยคํา้ จุน
- ด้านลักษณะของงาน
- ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
- ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- ด้านความมัง่ คงในงาน
- ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
- ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่ วมงาน
- ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลงานวิจยั นี้สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และไปทํา
การปรับปรุ งด้านการจูงใจเพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันในองค์กรมากขึ้นเพื่อลดการลาออกของ
พนักงาน
2. ผลงานวิจยั นี้ เป็ นเสริ ม สร้า งกลยุทธ์และสนับสนุ น ให้พ นัก งานเกิ ดความผูก พัน ใน
องค์กรมากยิง่ ขึ้น และเพื่อให้พนักงานนั้นทําประโยชน์และอยูท่ าํ งานกับองค์กรตลอดไป และได้มี
ความรู ้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
3. ผลงานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจยั รวมถึงเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่
สนใจศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจและคํา้ จุน1
ศิริพร จันทศรี (2550, น. 10) กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง ปั จจัยหรื อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุน้ หรื อ
ชักนําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตนเอง
ต้องการ 11 แรงจูงใจจะมี ท้ งั แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมี
ความสุ ขในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเองไม่ได้ห่วงรางวัลหรื อคําชม
ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะทําอะไรต้องได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น ห่วงรางวัลหรื อผลตอบแทน
ดังนั้นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานหมายถึง ความปรารถนาหรื อความตองการที่จะปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ความสําเร็ จโดยเกิดจากความพึงพอใจ จากภายใน ที่เมื่อได้ปฏิบตั ิงานแล้วมีความสุ ขไม่เกิดความเบื่อ
หน่ ายท้อถอย ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งการสิ่ งตอบแทนเป็ นผูท้ ี่รักงานมีความตั้งใจเต็ม ใจและทุ่มเทใน
การปฏิบตั ิงานและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่ส้ินสุด โดย Herzberg ได้นาํ เสนอบอกไว้
ว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่สาํ คัญทฤษฎีหนึ่ งที่มีชื่อว่า “Motivation-Hygiene Theory” หรื อที่รู้จกั
กันดีในชื่อของ “ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบริ์ ก” (Herzberg’s Two-Factor Theory) ในปี ค.ศ. 1959 ใน
รู ปแบบของงานเขียนที่ชื่อว่า “The Motivation to Work” ซึ่ งเกิดจากการสัมภาษณ์ความพอใจและไม่
พอใจทํางานของนักบัญชี และวิศวกรจํานวน 200 คน จากโรงงานอุ ตสาหกรรมในเมื อง Pittsburgh
มลรัฐ 1 2 Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อหาคําตอบว่า “อะไรเป็ นสิ่ งที่เขารู ้สึกชอบหรื อไม่
ชอบในการทํางาน” (Herzberg, 1959) จากผลการวิจยั พบว่ามีปัจจัย1อยู่ 6 ปั จจัยที่นาํ ไปสู่การสร้างความ
พึงพอใจให้กับพนักงานในการทํางาน (Leading to satisfaction) 5Herzberg เรี ยกปั จจัยดังกล่ า วนี้ ว่า
“ปั จจัยด้านตัวกระตุน้ ” (Motivator factors) และมีปัจจัยอยูอ่ ีก 7 ปั จจัยที่นาํ ไปสู่ความไม่พงึ พอใจในการ
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ทํางานของพนักงาน (Leading to dissatisfaction) Herzberg เรี ยกปั จจัยดังกล่ าวนี้ ว่า “ปั จจัยด้านการ
บํารุ งรักษา” (Hygiene Factors)
โดย วิสาขา เทียมลม (2551, น. 8 - 9) ได้กล่ าวว่ากระบวนการจูงใจซึ่ งเป็ นภาวะที่อินทรี ย ์
ได้รับการกระตุน้ ชักนําให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใด โดยได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงลงไป คือ
พิจารณาถึ งความต้องการของคนงานในองค์กรหรื อแรงจูงใจในการทํางานผูบ้ ริ หารสามารถที่ จะ
ควบคุมปั จจัยที่ทาํ ให้คนพอใจในการทํางาน คือ การจะทําให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ทาํ ถ้าหาก
สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยูใ่ นที่องค์กร แต่ส่ิงเหล่านี้ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่จะจูงใจให้คนทํางานเพิม่ ขึ้นอีก เฮร์ชเบิร์ก ได้
เรี ยกปั จจัยเหล่านี้วา่ Maintenance Factors หรื อ Hygiene Factors ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ใช้บาํ รุ งรักษา จิตใจโดย
ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ เงินเดือน (Salary) สภาพการทํางาน (Work conditions) ความมัน่ คงในการทํางาน
(Security) ความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา (Relationship with boss) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ น
ร่ วมงาน (Relationship with peers) และนโยบายการบริ หาร (Company Policy) นอกจากนี้ Motivation
Factors ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ใช้จูงใจและเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ที่นาํ มาใช้ในการจูงใจให้คนปฏิบตั ิงาน
ให้ดีข้ ึนโดย ปั จจัยเหล่ านี้ คือ ลักษณะของงาน (The Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความสํา เร็ จ ในการปฏิ บ ัติ ง าน (Achievement) ความมี อิ ส ระในการทํางานกล่ า ว (Freedom) และ
ความก้าวหน้า (Advancement)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร
สุชาดา พรมรักษ์ ( 2553, น. 10) ให้ความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นความเข้มข้นของ
ความรู ้สึกเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับ องค์กรของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนและความเกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยเฉพาะ ซึ่งแสดงออกในลักษณะ 3 ประการ คือ
1) ความเชื่ อมั่นการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กรเนื่ องจากบุ คคลมี
ความรู ้สึกเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับองค์กรมีค่านิ ยมที่กลมกลืนกับสมาชิ กองค์กรคนอื่น ๆ มี ความรู ้สึกเป็ น
เจ้าขององค์กร
2) มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การ โดยบุคคล
จะอุทิศ กําลังกาย กําลังใจเพือ่ ปฏิบตั ิภารกิจขององค์กรอย่างเต็มที่โดยความรู ้สึกนี้ จะแตกต่างจากความ
ผูกพันต่อองค์กรอันเนื่องมาจากความเป็ นสมาชิกขององค์กรโดยปกติตรงที่พฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริ ง มุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์กร
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3) มี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็ นสมาชิ กขององค์กรเพื่อ ให้
เป้ าหมายขององค์กรบรรลุผลสําเร็ จโดยบุคคลจะไม่โยกย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งานหรื อลาออกจาก
องค์กรเพราะรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การมีความรู ้สึกมัน่ คงที่จะอยูก่ บั องค์กรนั้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ในองค์ก รของพนั ก งาน บริ ษ ัท โซนี่
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด” เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด จํานวน 4,410 คน (ข้อ มูล จากหน่ วยงานทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด, ปี 2560) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใช้หลักการคํานวณของ (Yamane,
1973) ในการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างประชากร จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 365 คน สํารองเพิม่ กรณี
เก็บแบบสอบถามไม่ ครบจํานวน 65 คน ได้จาํ นวนเท่ากับ 430 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดย
อาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) สุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่ง
จากข้อมูลจํานวนพนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ทําการสุ่ มแบบให้โควต้า
ตามปริ มาณที่แตกต่างกันของขนาดประชากรกัน แบบสอบถามไปทดลอง Try out จํานวน 30 ชุด
ได้ค่า Cronbach’s Alpha มีค่าน้อยสุดอยูท่ ี่ 0.712 และสูงสุดเท่ากับ 0.850 แสดงว่าแบบสอบถามชุดนี้
มีความน่าเชื่อถือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาสํา หรั บ อธิ บ ายผล โดยนํา เสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยใช้ ก าร
วิ เ คราะห์ t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) โดยวิธี Enter 2 ครั้ง
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 308 คน (ร้อยละ 71.60) มีอายุ 50 ปี ขึ้น
ไป จํานวน 196 คน (ร้อยละ 45.60) มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 201 คน (ร้อยละ
46.70) มีสถานภาพสมรส จํานวน 370 คน (ร้อยละ 86.00) มีตาํ แหน่งงานระดับผูบ้ ริ หาร จํานวน 209
คน (ร้อยละ 48.60) มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 215 คน (ร้อยละ 50.00) และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30000 บาท ขึ้นไป จํานวน 229 คน (ร้อยละ 53.30)
ข้ อมูลปัจจัยแรงจูงใจและคํา้ จุน
ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
( X = 3.82) โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อด้านความรับผิดชอบมาก
ที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12) รองลงมา ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ( X = 3.90) และน้อย
ที่สุด ด้านความก้าวหน้าในงานโดยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.57) และปั จจัยคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.48) โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานมากที่สุด ( X = 4.07) รองลงมา ด้านความมัง่ คงในงาน ( X = 3.92) และน้อยที่สุด ด้านความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ( X = 3.74)
ความผูกพันในองค์กร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ ความผูกพันต่อ องค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหากมีใคร
ตําหนิหรื อวิจารณ์องค์กรท่านมักจะชี้แจงทันทีมากที่สุด ( X = 4.09) รองลงมา คือ การมีความตั้งใจที่
จะทํางานที่ทา้ ทายเพื่อสร้างชื่อเสี ยงให้องค์กร ( X = 3.92) และน้อยที่สุด คือ การมีความตั้งใจอย่าง
มากที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั ( X = 3.63)
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กร
พนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดที่แตกต่างกัน
สมมติฐาน
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig
ผลการทดสอบ
เพศ
t-test
4.992
0.00*
สอดคล้อง
อายุ
F-test
37.474
0.00*
สอดคล้อง
ระดับการศึกษาสูงสุด
F-test
20.154
0.00*
สอดคล้อง
สถานภาพสมรส
t-test
5.75
0.00*
สอดคล้อง
ตํ่าแหน่งงาน
F-test
46.965
0.00*
สอดคล้อง
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
F-test
43.915
0.00*
สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
42.279
0.00*
สอดคล้อง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษาสู งสุ ด
สถานภาพ ตําแหน่ งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ปัจจัยแรงจูงใจ
b
Std. Error
B
Constant
3.65
0.39
1) ด้านลักษณะงาน (X1)
0.09
0.05
0.08
2) ด้านความรับผิดชอบ (X2)
0.13
0.05
0.12
3) ด้านความสําเร็ จในการทํางาน (X3)
0.52
0.06
0.47
4) ด้านความมีอิสระในการทํางาน (X4)
0.22
0.06
0.21
5) ด้านความก้าวหน้าในงาน (X5)
0.34
0.05
0.31
R = 0.494 R2 = 0.244 Adj. R2 = 0.235 SEE = 0.535 F = 27.396 Sig. = 0.000*

t
9.26
1.68
2.52
9.36
3.95
6.81

Sig.
0.00*
0.09
0.01*
0.00*
0.00*
0.00*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
ด้านความมีอิสระในการทํางาน และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ส่ งผลความผูกพันในองค์กร
ของพนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 0.244
ปั จจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด คือ ด้านความสําเร็จใน
การทํางาน (B = 0.47) รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน (B = 0.31) ด้านความมีอิสระในการ
ทํางาน (B = 0.21) และน้อยที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบ (B = 0.12) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยคํ้าจุนมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
Std.
B
t
Sig.
ปั จจัยคํ้าจุน
b
Error
Constant
0.37 0.21
1.79 0.07
1) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (X6)
0.18 0.04
0.15 4.67 0.00*
2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (X7)
0.10 0.04
0.11 2.83 0.00*
3) ด้านความมัง่ คงในงาน(X8)
0.06 0.03
0.06 1.84 0.07
4) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (X9) 0.27 0.04
0.31 7.60 0.00*
5) ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่ วมงาน (X10) 0.49 0.05
0.41 10.05 0.00*
6) ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร 0.28 0.05
0.26 5.89 0.00*
(X11)
R = 0.802 R2 = 0.643 Adj. R2 = 0.638 SEE = 0.368 F = 126.909 Sig. = 0.000*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยคํ้าจุน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านความสัม พันธ์กับผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อ นร่ วมงาน และด้านความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และชื่ อ เสี ย งขององค์ก ร ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ในองค์ก รของพนัก งาน บริ ษ ัท โซนี่
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ
64.30
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

145

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ปั จจัยคํ้าจุนที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์
กับเพือ่ นร่ วมงาน (B = 0.41) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (B = 0.31) ด้านความ
น่ าเชื่อถือและชื่อเสี ยงขององค์กร (B = 0.26) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (B = 0.15) น้อยที่สุด คือ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (B = 0.11) ตามลําดับ
อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษาสู งสุ ด สถานภาพสมรส ตําแหน่ งงาน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั โซนี่
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพศ เนื่ องจากในองค์กรนั้นมี
พนักงานที่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผูห้ ญิงนั้นจึงมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูช้ าย อายุ เพราะ
พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานนานกว่า และมีค่านิยมในงานมากกว่า จะผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่า นอกจากนี้ ในกลุ่มพนักงานผูห้ ญิงก็มีแนวโน้มจะผูกพันมากกว่าพนักงานผูช้ ายทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะพนักงานเพศหญิงส่ วนใหญ่จะไม่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย อธิบายได้วา่ ตัวแปรอายุน้ นั เป็ นสิ่ ง
สําคัญซึ่งอายุน้ ันจะแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากทํางานอยูก่ บั องค์กรมาระยะหนึ่ งแล้ว
จะเกิดความคุ น้ เคยกับสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ก็จะทําให้เกิ ดการรู ้สึกเบื่อหน่ ายกับสิ่ งแวดล้อมเดิ ม ๆ
แต่สาํ หรับพนักงานที่มีอายุน้อยนั้นเป็ นคนรุ่ นใหม่มีความต้องการที่จะทํางานให้กบั องค์กรเพือ่ ต้องการ
หาประสบการณ์และความรู ้ใหม่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด งานส่วนใหญ่จะได้รับบุคคลเข้าทํางานในระดับ
ผูท้ ี่มีวุฒิการศึ กษาที่ สู งกว่าปริ ญญาตรี เพื่อต้องการบุคลากรกลุ่ มนี้ มาพัฒนาองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้ น
ตําแหน่ งงานบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเป็ นอย่างดี จะสามารถทํางานได้มีประสิ ทธิภาพและสามารถ
ผลักดันองค์กรไปสู่ จุดหมายได้เร็ วขึ้น ส่ วนหนึ่ งขึ้นอยูก่ บั หัวหน้างานด้วยว่าจะสามารถจัดวางกําลังคน
ให้เหมาะสมกับงานหัวหน้างานต้องเรี ยนรู ้และจัดวางกําลังคนให้เหมาะสมโดยเริ่ มต้นจากเข้าไปศึกษา
เรี ยนรู ้อย่างจริ งจังกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และจัดจําแนกว่าองค์กรมีคนทํางานที่มีความสามารถใน
ระดับใดบ้าง และมี อยู่กี่ กลุ่ ม จากนั้นจึ งค่ อยจัดวางกําลังคนเหล่ านั้ น ให้ท าํ งานในที่ ที่ เ หมาะสม
การเสี ยเวลาศึกษาความสามารถของพนักงาน แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ ้มค่า ย่อมดี กว่าการปล่ อ ยให้มี
คนทํางานจํานวนมาก แต่ไม่สามารถทําให้กบั บริ ษทั ได้อย่างที่คาดหวังไว้และจะทําให้พนักงานงานได้
ทํางานทีต่ นเองมีความรู ้ความสามารถได้ดียงิ่ ขึ้นและจะทําให้พนักงานเกิดความผูกพันในองค์กรมากขึ้น
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน นั้นคือประสบการณ์ทาํ งานเป็ นเวลานานนั้นจําทําให้มีประสบการณ์การทํางาน
ที่มากและต้องการหาความรู ้เพิ่มเติม การจัดหาการฝึ กอบรมที่สามารถเพิ่มความรู ้ให้แก่พนักงานนั้นจะ
สามารถเพิม่ ความพึงพอใจให้แก่ พนักงานในองค์กรเพิม่ มากขึ้น และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนค่าใช้จ่ายนี้
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อาจจ่ายในรู ปตัวเงินหรื อมิใช่ตวั เงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจ
ให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อส่ งเสริ มขวัญกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงานและเสริ มสร้างฐานะ
ความเป็ นอยูข่ องครอบครัวผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนซึ่ งจะนําไปสู่ ความพอใจในการทํางานและสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐญา มานะกิจ (2554) ที่กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบที่
สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การจะเกี่ ยวข้องกับอายุ เพศ ระยะเวลาการทํางานในองค์การ ระดับ
ตําแหน่ ง รวมถึงปั จจัยที่เป็ นประสบการณ์ ของผูป้ ฏิบตั ิงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ธีรภัทร วานิ ช
พิทกั ษ์ (2555) พบว่า ความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์การพบว่าพนักงานทีม่ ี เพศ สถานภาพ
สมรส และประสบการณ์ทาํ งานที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความมีอิสระ ด้านความก้าวหน้า และ
ด้านความรับผิดชอบ ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านความสําเร็ จในการทํางานอย่างมี ผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การที่สามารถวางแผนการ
ทํางานเพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิ ดขึ้น การที่พนักงานนั้นมี โอกาสได้ทาํ งานติดต่อกับแผนกอื่ น ๆ
ภายในองค์กร องค์กรนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรื อวิธีการทํางานให้ดีมากขึ้น เพือ่ ให้การ
ทํางานมี ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลป้ องกันปั ญหาที่ สามารถจะเกิ ดขึ้ นได้ทุ กเมื่ อ โดยมี การได้
มอบหมายงานให้พนักงานได้เข้าร่ วมงานโปรเจ็คใหญ่กับพนักงานคนอื่ น ๆ ในบริ ษทั มี การปรั บ
โครงสร้างขององค์การใหม่ เพื่อลดความซํ้าซ้อนของงาน สิ่ งสําคัญประการหนึ่ งอยู่ที่ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
คุณภาพและสามารถทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ การทํางานโดยสิ้ นเปลืองเวลาและสู ญเสี ยพลังงานใน
การทํางานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสู งสุ ด เมื่อองค์กรนั้นมีการจัดการโครงสร้ าง
ขององค์กรที่ดีจะทําให้พนักงานเกิดความผูกพันในองค์กรมากขึ้น
2) ด้านความมีอิสระในการทํางาน เพราะ การที่งานของพนักงานนั้นมี โอกาสได้
ติดต่อแผนกอื่น ๆ ภายในองค์กร ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิแสดงถึงความมีอิสระในงาน ซึ่ งจะเห็นได้ว่า
กฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็ นตัวกําหนดหน้าที่ของบุคคลในองค์กร หากเข้มงวดเกินไปก็จะทําให้
เกิดผลเสียกับองค์กร กล่าวคือจะเป็ นตัวบิดเบือนเป้ าหมายขององค์กรเพราะจะกลายเป็ นว่าพฤติกรรมที่ดี
คือการยึดติดอยูก่ บั กฎระเบียบเท่านั้นโดยไม่คาํ นึ งถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ แท้จริ ง นอกจากนี้ ยงั จะ
ทําให้สมาชิกในองค์กรขาดความผูกพันกับงาน เนื่ องจากขาดแรงจูงใจในการทํางานซึ่ งจะทําให้สมาชิ ก
ในองค์กรรู ้สึกไม่ เป็ นอิสระในการทํางานและจะไม่ เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ส่ิ งที่จะเป็ นประโยชน์ต่ อ
องค์กรทําให้เบื่อหน่ายและไม่รู้สึกเกี่ยวข้องหรื อผูกพันต่อองค์กร
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3) ด้านความก้าวหน้ า เพราะ นั้นคิ ดว่าตําแหน่ ง งานที่ พนักงานดู แลอยู่ น้ ั นมี
ความก้าวหน้ากว่าเพื่อนร่ วมงานที่อยู่ในระดับเดี ยวกัน ความก้าวหน้าอาจมี หลายอย่างด้วยกัน เช่ น
ความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน ซึ่ งการได้รับโอกาสในการเติบโตหรื อเจริ ญกาวหน้าในตําแหน่ ง
หน้าที่การงานในองค์การที่สูงขึ้นอย่างเป็ นธรรม และด้านเงินเดือน ซึ่งเมื่อบุคคลที่ได้รับความก้าวหน้าก็
เท่ากับว่าได้รับการตอบสนองความต้องการของบุคคล
4) ด้านความรับผิดชอบ เพราะสามารถอธิ บายได้ว่า การที่สามารถวางแผนการ
ทํางานและกําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน นั้นจะส่งผลให้พนักงานในองค์กรนั้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของพนักงาน ส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้บุคลากรได้ทาํ งานที่องค์กรมอบหมายได้สาํ เร็ จ การที่พนักงานนั้นมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่การทํางาน โดยเอาใจใส่ และมุ่งมัน่ ให้งานที่รับผิดชอบสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
จะส่งผลดีดีต่อความเจริ ญก้าวหน้าของพนักงาน
ผลวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชติมา รอบคอบ (2542) และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธัญลักษณ์ บรรจงแก้ว (2548)
ปั จจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถ
อธิบายได้วา่ การผูบ้ งั คับบัญชามีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีและเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคน การมีความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่ การสามารถพูดคุยหรื อปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาได้ทุกเรื่ อง การสร้างความ
เป็ นกันเองระหว่ างผู ้บ ังคับบัญชาและผู ้ใต้บ ังคับบัญ ชา จะทําให้ พนั กงานนั้ นมี ท ัศนคติ ที่ ดี ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาและจะทําให้พนักงานในองค์กรนั้นเกิดความผูก้ นั ต่อผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กรมาก
2) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน การมี ความมี ความรู ้ สึ กไว้วางใจเพื่อน
ร่ วมงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน ทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงาน ความเกี่ยวพันทางสังคมกับเพื่อน
ร่ วมงาน เช่น การมีโอกาสเข้าสังคม พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่ วมงานจะเป็ นปั จจัยกําหนดความรู ้สึกผูกพัน
ต่อองค์กร ซึ่ งความไว้วางใจระหว่างบุคคลมี ความสําคัญต่อโครงสร้างของระบบสังคมและทัศนคติ
พฤติ กรรมของผูร้ ่ วมอยู่ในสังคม และการที่ บุ คคลมองเห็ นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมในองค์ก ร
มีลกั ษณะของความร่ วมมือเป็ นมิตร จะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรและมีทศั นคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่ วมงาน สิ่ งนี้ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปั จจัยด้าน ประสบการณ์ในการทํางานของการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
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3) ด้านความน่ าเชื่อถือและชื่อเสี ยงขององค์กร ความมัน่ ใจในการทํางานกับบริ ษทั
นี้ ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงขององค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อธิบายได้ว่าหากองค์กรมีการดําเนิ นการภายใต้ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ โปร่ งใส
มีวฒั นธรรมและค่านิ ยมที่ดีงาม มีความมัน่ คง มีความน่ าเชื่อถือ มีเกียรติภูมิและชื่อเสี ยงต่อสาธารณชน
มากเท่าไรย่อมก่ อให้เกิ ดแรงศรัทธา แรงบันดาลใจและสร้างความภูมิใจให้แก่ พนักงาน ให้เกิ ดความ
ผูกพันมากยิง่ ขึ้น
4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน สถานที่ทาํ งานมี สภาพแวดล้อมที่ดี การที่
องค์กรจัดทําสถานที่ในการทํางานให้ดีน้ ันจะสามารถจะทําให้ทศั นคติในการทํางานของพนักงานใน
องค์กรนั้นดีมากขึ้นจะทําให้พนักงานเกิดความสุขในการทํางาน
5) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ขอบเขตการลางานที่เพียงพอและเหมาะสม เป็ นการ
ที่บริ ษทั ให้สวัสดิการที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของพนักงาน เป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้ดึงดู ด
พนักงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันในองค์กรจะส่ งผลให้พนักงานในองค์กร
นั้นมีการปฏิบตั ิงานที่ดี
ผลวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรณู สุ ขกฤษกิจ (2554) และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ศศินบุญ บุญยิง่ (2544)
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ องค์กรควรที่จะส่ งเสริ มการทํางานให้กบั กลุ่มพนักงานที่เป็ นผูช้ าย โดยให้ความ
ใส่ ใจในการสนับสนุ นการทํางานและกิจกรรมเสริ มอื่น ๆ เช่น จัดตั้งชมรมกีฬา จัดตั้งชมรมดนตรี
เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้ ได้มีพ้ืนที่ที่จะสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่ชอบกิจกรรม
เดี่ยวกัน จะสามารถทําให้พนักงานนั้นได้รู้สึกว่าตนเองนั้นมีผทู ้ ่คี อยรับฟั งและให้ทาํ แนะนําได้ สิ่งนี้
จะทําให้พนักงานนั้นมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น
2. อายุ องค์กรควรที่จะส่ งเสริ ม ผูท้ ี่มี อ ายุ 41-50 ปี เนื่ อ งจากว่าคนกลุ่ มนี้ นั้นการทํางาน
ให้กับองค์กรมาเป็ นเวลานาน ทําให้เกิ ดความเบื่อ กับงานที่ไ ด้รับผิดชอบอยู่เป็ นประจําเพราะว่า
มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่มาก องค์กรนั้นจะสนับสนุ นคนกลุ่มนี้ โดยการส่ งกลุ่ม
พนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี ไปเรี ยนรู ้งานที่ต่างประเทศเพื่อเป็ นการได้เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่และ
นํามาสอนงานให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้
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3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด คนกลุ่ ม ส่ วนใหญ่ในองค์กรนั้นจะมี ระดับตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี
พนักงานกลุ่มนี้น้ นั เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ เป็ นกลุ่มคนกําลังสําคัญที่จะสามารถพัฒนาองค์กร
ให้ดี ย่ิง ขึ้ น ไปได้ องค์ก รจะต้อ งให้ค วามสําคัญกับ คนกลุ่ มนี้ โดยการสนับสนุ นให้พนักงานนั้น
ได้ทาํ งานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทํางานให้กบั คนกลุ่มนี้
และเมื่อการทํางานนั้นประสบความสําเร็ จ องค์กรนั้นจะต้องมีการประเมินผลงานของบุคคลากร
อย่างเหมาะสมและมีการเลื่อนตําแหน่งให้กบั พนักงานผูม้ ีความสามารถอย่างเป็ นธรรม เพือ่ จะทําให้
พนักงานนั้นเกิดแรงจูงใจและผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น
4. สถานภาพ ต้ององค์กรจะต้องมีสวัสดิการให้กบั กลุ่มพนักงานที่โสด เนื่องจากพนักงาน
กลุ่ ม นี้ นั้น จะต้อ งการสวัส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม เช่ น การมี ว นั ลาพัก ร้ อ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลสํา หรั บ
ครอบครัวและตัวพนักงาน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็ นต้น เพือ่ ลดภาระค่าครองชีพให้กบั พนักงานและ
จําทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
5. ตําแหน่ งงาน องค์กรนั้นให้ความสําคัญกับพนักงานระดับหัวหน้างาน เนื่ อ งจากว่า
พนักงานกลุ่มนี้น้ นั มีความรู ค้ วามสามารถที่ดีและต้องการเพิม่ ความรู ้ความสามารถและเดือนเดือนได้
จึงทําให้พนักงานกลุ่มนี้ เปลี่ยนงาน องค์กรควรจะต้องจัดการการส่ งกลุ่มพันกงานระดับหัวหน้างา
นั้น ไปศึ กษาดู งานที่ ต่างประเทศเพื่อ ให้เ กิ ดความรู ้ และประสบการณ์ ใ หม่ ๆ เพิ่ม เติ ม ดัง นั้น จะ
สามารถทําให้พนักงานกลุ่มนี้มีแรงจูงใจในการทํางานเพือ่ เพิม่ ประสบการ์การทํางานที่ดีได้
6. ระยะเวลาการปฏิ บ ัติ ง าน องค์ก รนั้ น จะต้อ งให้ ค วามสํา คัญ กับ พนั ก งานกลุ่ ม ที่ มี
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 1 ปี เนื่ องจากว่าพนักงานกลุ่มนี้น้ นั เป็ นพนักงานใหม่จึงยังไม่เข้าใจ
ในเรื่ อ งของลักษณะงานและเป้ าหมายขององค์กรมากนัก อาจจะทําให้พนักงานกลุ่ มนี้ เกิ ดความ
ต้องการเปลี่ยนงาน องค์กรนั้นควรส่ งเสริ มการฝึ กอบรมเพื่อแจ้งถึงลักษณะงานและเป้ าหมายของ
องค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาควรจะต้องสอนงานให้แก่พนักงานกลุ่มนี้และควรมีการจัดสวัสดิการที่ดีให้กบั
พนักงาน เพื่อที่จะทําให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานกับองค์กรต่อไปและจะทําให้พนักงาน
นั้นเกิดความผูกพันต่อองค์กร
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน องค์กรควรจะต้องพิจารณาการจ่ายเงินเดือนให้แก่ พนักงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบและเป็ นธรรม โดยมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ พนักงานตามการ
ประเมิ นผลการทํางานประจําปี เพื่อ จูงใจให้พนักงานมี การปฏิ บตั ิงานอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพเพื่อ
ส่ งเสริ มขวัญกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงานและเสริ มสร้างฐานะความเป็ นอยูข่ องผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนซึ่ง
จะนําไปสู่ความพอใจในการทํางานและสร้างความผูกพันต่อองค์กรในที่สุด
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ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสําเร็ จในการทํางาน องค์กรหรื อผูบ้ งั คับบัญชานั้นจะต้องสร้างกระบวนการ
ในการทํางานที่ดีให้กบั พนักงานในองค์กรสร้างความเข้าในใจงานโดยการส่ งพนักงานไปอบรมงาน
หรื อ ให้เ รี ย นรู ้ ง านที่ ต่า งประเทศเพื่อ ได้แ ลกเปลี่ ย นมุ ม มองแนวคิ ดใหม่ ๆ เพื่อ ให้พ นัก งานนั้น
นําความรู ้ที่ได้มานั้นปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรได้สาํ เร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ด้า นความมี อิ ส ระในการทํา งาน ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาจะต้อ งให้ ค วามมี อิ ส ระในงาน
แก่พนักงานช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษสําหรับงานที่มอบหมายให้แก่พนักงาน ไม่ควรตั้งกฏระเบียบ
การทํา งานจนมากเกิ น ไปเพราะว่า กฎระเบี ย บภายในองค์ก รจะเป็ นกํา หนดหน้า ที่ ข องบุ ค คล
ในองค์กร หากผูบ้ งั คับบัญชานั้นเข้มงวดเกินไปก็จะทําให้เกิดผลเสี ยกับองค์จะทําให้พนักงานนั้น
ไม่มีความสุขและไม่มีอิสระในการทํางาน
3. ด้า นความก้า วหน้าบริ ษ ัท องค์ก รควรมี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของ
พนักงานในทุกปี และเลื่ อนตําแหน่ งให้กบั พนักงานหรื อมอบรางวัลให้แก่ ผูท้ ี่มีประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานที่ดีอย่างเหมาะสมและยุติธรรม เพื่อส่ งเสริ มพนักงานให้เกิดความก้าวหน้าเพื่อเป็ นแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ที่จะทําให้พนักงานนั้นเกิดความพยายามในการทํางานที่มากขึ้น หากพนักงาน
ให้คุณค่าหรื อ เห็ นความสําคัญ จะทําให้เกิ ดความภาคภูมิใจและเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพราะ
พนักงานนั้นจะมัน่ ใจว่าตนเองนั้นได้รับความไว้วางใจมากขึ้น จะทําให้พนักงานนั้นเกิดความผูกพัน
ในองค์กรมากขึ้น
4. ด้านความรับผิดชอบ องค์กรนั้นควรจะมีการมอบหมายงานให้กบั พนักงานเพิม่ ขึ้นและ
ชี้แจงให้พนักงานในองค์กรนั้นทํางานตามวัตถุประสงค์ที่ทางองค์กรตั้งไว้ เพื่อให้พนักงานนั้นได้
แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ จะทําให้พนักงานนั้นมีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
สามารถกําหนดเป้ าหมายการทํางานของตัวเองได้
ปัจจัยคํา้ จุน
1. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชานั้นจะต้องสามารถพูดคุยหรื อปรึ กษา
การทํางาน ไปจนถึงปั ญหาในการทํางานได้ เพื่อสร้างความเป็ นกันเองระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จะทําให้พนักงานนั้นมี ทศั นคติที่ดีต่อ ผูบ้ ังคับบัญ ชาและจะทํา ให้พนัก งานใน
องค์กรนั้นเกิดความผูก้ นั ต่อผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กรมากยิง่ ขึ้น
2. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อร่ วมงาน องค์กรจะต้องสร้างความสัมพันธ์ให้แกพนักงานใน
องค์กรโดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจําปี หรื อกิจกรรมที่ทาํ งานด้วยกันเป็ นทีม เพื่อ พนักงาน
ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน ได้ความเกี่ยวพันทางสังคมกับเพื่อนร่ วมงานทําให้ได้มีการเข้าสังคม
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

151

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

พบปะพูดคุ ยกับเพื่อ นร่ วมงานจะเป็ นสิ่ งนี้ เป็ นปั จจัยกําหนดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งความ
ไว้วางใจระหว่างบุคคลมีความสําคัญต่อโครงสร้างของระบบสังคมและทัศนคติพฤติกรรมของผูร้ ่ วม
อยูใ่ นสังคม
3. ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงขององค์กร องค์กรจะต้องมีการดําเนิ นการภายใต้ความ
ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต ความ โปร่ ง ใส มี ว ฒ
ั นธรรมและค่ านิ ย มที่ดี ง าม มี ค วามมัน่ คง มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ
มีเกียรติภูมิและชื่อเสี ยงต่อสาธารณชนมากเท่าไรย่อมก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงบันดาลใจและสร้าง
ความภูมิใจให้แก่พนักงาน
4. การให้รางวัลและค่าตอบแทน ผูบ้ ริ หารทางบริ ษทั ควรสร้างแรงจูงใจโดยกําหนดจัดให้
มีระบบสวัสดิการภายในและค่าตอบแทนเพื่อตอบสนอง ความต้องการของพยาบาลในด้านความ
มัน่ คงในวิชาชี พ เพิ่ม ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานในเวรบ่าย-ดึ ก ให้ยามตรวจตามตึกต่าง ๆ
การจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็ น ตัวเงินปรับเพิม่ อัตราค่าเวรและค่าล่วงเวลาให้เท่ากับโรงพยาบาลอื่น ๆ
ในระดับเดียวกัน ไม่เป็ นตัวเงินเช่น การได้รับการยอมรับ ชื่นชมผลงานผูบ้ ริ หารควรปรับ เงินเดือน
อย่างยุติธรรมกับความรู ้ความสามารถและผลการปฏิบตั ิงาน
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ปัจจัยทีม่ คี วามสั มพันธ์ กบั ความสํ าเร็จในการใช้ ระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
FACTORS RELATED TO SUCCESS OF USING INFORMATION SYSTEMS
FOR EDUCATE OF STUDENT IN MASTER DEGREE OF BUSINESS
ADMINISTRATION RANGSIT UNIVERSITY

สิริกญั ญา ธรรมลังกา 1 เฉลิมพร เย็นเยือก 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสําเร็ จ
ในการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรังสิต (2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยการบริ หารระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จ
ในการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน 152 คน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (Nonprobability)
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บข้อมูล จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 111 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติ เ ชิ ง
อนุ ม าน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 72 คน อายุระหว่าง 20 –30 ปี
จํานวน 101 คน มี สถานภาพโสด จํานวน 104 คน มี อ าชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 47 คน
อยูใ่ นระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 55 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 52 คน
และมีประสบการณ์ในการทํางาน น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 72 คน ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อการบริ หารระบบสารสนเทศ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย
ได้ดัง นี้ คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ (Hardware) ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ
(Software) ขั้น ตอนปฏิ บ ัติ ง าน (Procedure) ฐานข้อ มู ล (Database) การสนับ สนุ น ด้า นเครื อ ข่ า ย
(Network) ทักษะของผูใ้ ช้งาน (People) และความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึก ษา
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า
เพศ และประสบการณ์ในการทํางานของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิตที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยการบริ หารระบบสารสนเทศ พบว่า การสนับสนุ นด้าน
เครื อ ข่ า ย และด้า นขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ส่ ง ผลต่ อ ความสํา เร็ จ ในการใช้ร ะบบสารสนเทศ
ในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: การบริ หารระบบสารสนเทศ, ความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ
Abstract
The objective of this independent research was (1) to study to individual factors affecting
to satisfaction of success of using information systems for educate of student in master degree of
Business Administration Rangsit University. (2) to study factors that related to success of using
information systems for educate of student in master degree of Business Administration Rangsit
University. The population were student in master degree of Business Administration Rangsit
University 152 people with the questionnaire was use as a tool to collect 111 sample. Sampling
technique was Nonprobability (Purposive Sampling). Analyzing data use descriptive statistics
included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics using
include t-test, F-test and Multiple regression. The research results showed characteristics of survey
respondents as follows 72 people were female, 20 -30 years old 101 people, single total 104 people,
career private employee 47 people, Operating level 55 people, salary 20,001 – 30,000 Baht per
month total 52 people, and working experience below 3 year 72 people. The results of the research
were analyzed for Management Information Systems was high level sort by Hardware, Software,
Procedure, Database, Network and People. The satisfaction of success of using information systems
for educate was high level. The hypothesis testing showed the following results: (1) Individual
factors, it were sex and working experience affecting to satisfaction of success of using information
systems for educate of student in master degree of Business Administration Rangsit University, the
statistically significant differences between the comparing groups was 0.05. (2) Management
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Information System Factors, it were Network and Procedure affecting to satisfaction of success of
using information systems for educate of student in master degree of Business Administration
Rangsit University, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05.
Keywords: Management Information Systems, Success of Using Information Systems
บทนํา

ในปั จจุบนั โลกไร้พรมแดนพัฒนาอย่างรวดเร็ วอย่างไม่หยุดยั้ง ผูค้ นทุกคนทุกเพศทุกวัย
ในหลากหลายประเทศทัว่ โลก สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
การรับส่ งข้อมูลข่าวสาร วินาทีต่อวินาที สาระความรู ้และบันทึกเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ถูกนํามา
ถ่ ายทอดบนโลกออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เกี่ยวกับสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นทุก ๆ วัน
อีกทั้งการเชื่อมต่อเครื อข่ายสัญญาณต่าง ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล สาระความรู ้ ความบันเทิง
สามารถซื้ อ ขายแลกเปลี่ ยน พบปะสนทนากันได้ อย่างง่ายดายแค่เพียงปลายนิ้ วสัมผัส ไม่ ว่าจะ
ทําอะไรอยูห่ รื ออยูแ่ ห่ งหนใด เสมือนเป็ นปั จจัยหนึ่ งสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน ทัว่ โลกจึงให้
ความสํ า คั ญ กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology: ICT) ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เร่ งพัฒนาการศึกษาไปพัฒนาคุ ณภาพของคน
เพื่อ ให้เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่สามารถพัฒนาประเทศ ซึ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
(ICT) จึงเป็ นเครื่ องมือที่มีอนุภาพสู งในการช่วยเพื่อประสิ ทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนํา
การศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องนอกระบบโรงเรี ยน และเรี ยนรู ้
ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร และจัดการ เพิ่มความรวดเร็ ว และแม่นยํา
ในการจัดทําข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเก็บรักษา และการเรี ยกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรี ยนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560) ซึ่ งปั จจุบนั มีนโยบายการพัฒนาประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 –
2579 ซึ่ งเป็ นแผนการพัฒนาประเทศชาติในเชิงโครงสร้างเนื่ องจากการเกิดสาขาอุตสาหกรรม และ
บริ การใหม่ ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ในภาคการผลิต บริ การ จากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดความเหลื่อม
ลํ้าในมิติต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอ ย่างก้าวกระโดด เช่น รายได้ ความรู ้ ทักษะ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจําเป็ นต้องมี ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปฏิรูป และ
ปรับเปลี่ ยนอย่า งเป็ นระบบขนาดใหญ่เ พื่อ ให้โครงสร้า งทางเศรษฐกิ จ และสังคมของประเทศ
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เหมาะสมกับภูมิทศั น์ใหม่ของโลก ยืดหยุน่ ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยง และ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริ บทโลกมาสร้างประโยชน์
ให้กบั คนในชาติได้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) โดยใน
ยุค ศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรี ย นการสอนมี ก ารเปลี่ ย นแปลง (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2560)
โดยผูเ้ รี ยนจะเรี ยนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารที่ทนั สมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเริ่ มเปลี่ ยนแปลงไปมีการใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาสื บ
ค้นหาความรู ้ในชั้นเรี ยน จึงทําให้เป็ นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communications Technology: ICT) มาใช้เป็ นเครื่ องมือสําคัญ และเป็ นประโยชน์
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน โดยแนวทางการพัฒนา
ทางด้า น ICT เพื่อ การศึ ก ษา คื อ (1) การจัด หาอุ ป กรณ์ ที่ จ าํ เป็ นที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอน เช่ น
คอมพิวเตอร์ ห้อ งปฏิบตั ิการ เป็ นต้น มี การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล Data Center (2) การพัฒนาโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบูรณาการโครงข่าย ที่ใช้สําหรับการเชื่ อ มต่อกับศูนย์
ข้อมูลต่าง ๆ (3) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ในรู ปแบบสื่อออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
e-Book หรื อ Applications ต่ า ง ๆ (เว็บ ไซด์ ม ติ ช น, 2560) ได้จ ัด อัน ดับ Webometrics Ranking of
World Universities โดยนําข้อมูลจากมหาวิทยาลัยกว่า 2 หมื่นแห่ งทัว่ โลก โดยเน้นไปที่ผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่ บนอิ นเตอร์ เน็ ต นอกเหนื อ จากการวัดด้วยดัชนี การตีพิมพ์ผลงานวิจยั และการ
อ้างอิงผลงานวิจยั หรื อ วัดความเป็ นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิ กส์ (E-university) ได้รับการประเมิน
และจัดอันดับจากเว็บโอเมตริ กซ์ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอันดับที่ 19
และอยูอ่ นั ดับที่ 2,768 ของโลก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีศาสตราจารย์มาก
เป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตยังมี ชื่อเสี ยงในด้านวิชาการที่ทนั สมัย
หลายหลักสูตรด้วยกัน ดังนั้นงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัม พันธ์
กั บ ความสํ า เร็ จ ในการใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่งส่วนใหญ่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ตําแหน่งงาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ทาํ งาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบของสารสนเทศที่แตกต่าง
กัน มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จในการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท เพือ่ เป็ นประโยชน์และนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศของนักศึกษาและองค์กรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยการบริ หารระบบสารสนเทศทีม่ ีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จในการใช้
ระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ตําแหน่ งงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ประสบการณ์ทาํ งาน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ปั จจัยการบริ หารระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ได้แก่ คุ ณภาพของเครื่ องมื อ และ
อุ ปกรณ์ (Hardware) ประสิ ทธิ ภาพของระบบสารสนเทศ (Software) ทักษะของผูใ้ ช้งาน (People)
การสนับสนุ นด้านเครื อข่าย (Network) ฐานข้อมูล (Database) และขั้นตอนปฏิบตั ิงาน (Procedure)
มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความสํา เร็ จ ในการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การบริ หารระบบสารสนเทศ หมายถึง องค์ประกอบการทํางานของระบบที่สมั พันธ์กนั
ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ (Hardware) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
(Software) ทัก ษะของผู ้ใ ช้ ง าน (People) การสนั บ สนุ น ด้ า นเครื อ ข่ า ย (Network) ฐานข้อ มู ล
(Database) และขั้นตอนปฏิบตั ิงาน (Procedure) ซึ่ งถ้าขาดส่ วนประกอบใดส่ วนประกอบหนึ่ งไป
ก็อาจทําให้ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ได้ แต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้
1.1 คุณภาพของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ (Hardware) คือ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ
ที่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ใช้เพือ่ ทําอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบตั ิงานด้านการเรี ยน โดยสามารถสัมผัสและจับ ต้อ งได้ เช่ น คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน
เครื่ อ งพิม พ์ โดยอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ถู กผลิ ตขึ้นจากบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงเฉพาะด้าน มี คุณภาพดี สามารถ
นําไปใช้ทาํ งานได้อย่างสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศ (Software) คือ ระบบหรื อโปรแกรม
ต่าง ๆ ที่ถูกจัดทําขึ้นเพือ่ ใช้ในการออกคําสั่งไปที่อุปกรณ์หรื อเครื่ อง โดยนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
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คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ใช้เพื่อ ประมวลผลคําสั่งต่าง ๆ ได้อ ย่างเหมาะสม มี ความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างหลากหลาย
1.3 ทักษะของผูใ้ ช้งาน (Peopleware) คือ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่มีความรู ้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ ห รื อ
เครื่ องมือ โปรแกรมต่าง ๆ จากการสะสมความรู ้ ประสบการณ์หรื อจากการแนะนําของผูส้ อน และมี
ความรู ้ต่อยอดพัฒนา จนสามารถแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 การสนับสนุ นด้านเครื อข่าย (Network) คือ การได้รับการสนับสนุ นด้าน
เครื อข่ายจากผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายต่าง ๆ เช่น เครื อข่ายมือถือ เครื อข่ายภายใน และภายนอกของสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ที่ช่วยให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเข้าถึ ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยูใ่ นอินเทอร์เน็ต ที่มีอยูห่ ลากหลายได้อย่างทัว่ ถึง
1.5 ฐานข้อ มู ล (Database) คื อ ฐานข้อ มู ล ที่ นักศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท คณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ตใช้ในการสื บค้นหาองค์ความรู ้ความเข้าใจ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ให้สําเร็ จลุ ล่วงด้วยฐานข้อ มูลนั้นจะต้องมีความน่ าเชื่ อถื อเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล มี ขอ้ มูลที่
ครบถ้วนทันสมัย และมีแหล่งอ้างอิงที่ชดั เจน
1.6 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure) คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้งานตั้งแต่
การติดตั้งเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ระบบหรื อโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากคู่มือหรื อ คําแนะนําของ
เครื่ องมือหรื อระบบนั้น ๆ ได้อธิบายไว้
2. ความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึ ง การที่บรรลุเป้ าหมาย
ทางการเรี ยนที่ต้ งั ไว้ การทํางานที่ได้รับมอบหมายได้สาํ เร็ จ เกิดความภาคภูมิใจในงานของตัวเองที่
ได้รับมอบหมายในห้องเรี ยน สอบได้คะแนนเป็ นที่น่าพอใจในแต่ละการสอบแต่ละครั้ง
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- อาชีพ
- ตําแหน่งงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ประสบการณ์ในการทํางาน
การบริหารระบบสารสนเทศ
- คุณภาพของเครื่ องมือ และอุปกรณ์
- (Hardware)
- ประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศ
- (Software)
- ทักษะของผูใ้ ช้งาน (Peopleware)
- การสนับสนุนด้านเครื อข่าย (Network)
- ฐานข้อมูล (Database)
- ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure)
(พรรณี สวนเพลง, 2552 และทิพวรรณ
หล่อสุ วรรณรัตน์, 2545)

ความสําเร็จในการใช้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Delone and Mclean (2003)
Abdulmohsen et al. (2005)
และ Moharned (2008)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิ จ ัย นี้ เป็ นประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา ในการแนะนํา นั ก ศึ ก ษาในการใช้
เทคโนโลยีบริ หารจัดการสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั
อีกทั้งระบบหรื อโปรแกรมที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการเรี ยนหรื อการนําไปประยุกต์ใช้ในสายงาน
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2. ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนในเรื่ องของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเพือ่ เป็ นประโยชน์ให้แก่ ผเู ้ รี ยนได้เพิ่มพูนทักษะในการใช้
ระบบสารสนเทศเพือ่ การเรี ยนรู ้
3. ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย ส่งเสริ มให้มีการ
นําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการศึกษาของผูเ้ รี ยน เพื่อ ให้เกิ ดการศึกษานอกเวลา และค้นหา
สารสนเทศที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
4. ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา และผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายเพือ่ ให้ทราบถึง
ความต้องในการใช้เครื อข่าย สามารถนําไปปรับปรุ ง หรื อพัฒนาระบบเครื อข่ายภายใน และภายนอก
ให้ครอบคลุม
5. ผลการการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ให้แก่ สถานศึกษา นักวิชาการ และผูท้ ี่สนใจ โดยการ
เพิม่ องค์ความรู ้ทางด้านวิชาการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็ นข้อมูลที่สามารถนําไป
ต่อยอดได้ในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศ
ไพบูลย์ เกี ยรติโกมล และณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2551) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึ ง
เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผนจัดการ และใช้งานร่ วมกันอย่างมีระบบ โดยมี
3 องค์ประกอบใหญ่ ๆ ดังนี้ (1) เครื่ องมือในการสร้างระบบสารสนเทศ คือ ส่ วนประกอบพื้นฐานที่
รวมเข้าด้วยกันช่ วยให้ระบบสามารถดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี ด้วยกัน 2 ส่ วน คือ (1.1)
เครื่ องมือ (Tools) คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ และประมวลผล ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
และซอฟท์แวร์ (Software) (1.2) ฐานข้อมูล (Database) คือ ข้อมูล (2) ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลการ
สังเคราะห์ สารสนเทศให้เ หมาะกับการใช้งาน โดยการเรี ยบเรี ย ง จําลําดับ และวิธี การของการ
ประมวลผลข้อมูลเพือ่ ให้ได้สารสนเทศที่ตอ้ งการ (3) การแสดงผลลัพธ์ คือ ผลลัพธ์จากการประมวลผล
ของระบบสารสนเทศให้อยูใ่ นรู ปของรายงานต่าง ๆ สามารถเรี ยกมาแสดงได้อย่างรวดเร็ ว และชัดเจน
ส่ วนประกอบต่าง ๆ จะทําให้เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีความสะดวก รวดเร็ ว
และข้อมูลที่ได้มายังมีความถูกต้อง และแม่นยํา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช ได้มี การนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริ ห าร
การศึ กษาเป็ นมหาลัยแรกในประเทศไทย โดยอธิ บายไว้ว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

161

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

เพื่อการศึกษานั้น คือ การนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา ซึ่ งโรงเรี ยน และสถานศึกษาสามารถ
นํามาใช้ได้ 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบการบริ หาร ระบบการเรี ยนการสอน และระบบสนับสนุ นการ
เรี ยนการสอน โดยทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2545) และพรรณี สวนเพลง (2552) ได้อธิบายว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ (Computer-based Information Systems: CBIS)
มี อ งค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ อยู่ 6 ส่ ว น ได้ แ ก่ (1) ฮาร์ ด แวร์ (Hardware) (2) ซอฟท์ แ วร์ (Software)
(3) บุคลากร (Peopleware) (4) ฐานข้อมู ล (Database) (5) ระบบเครื อข่าย (Network) และ (6) ขั้นตอน
ปฏิบตั ิงาน (Procedure)
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการบริ ห ารระบบสารสนเทศ
สามารถสังเคราะห์อ งค์ประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษานั้นคือการนํา
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คุณภาพของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ (Hardware) ประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ (Software) ทักษะของผูใ้ ช้งาน (Peopleware) การสนับสนุ นด้านเครื อข่าย
(Network) ฐานข้อมูล (Database) และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure)
แนวคิดเกี่ยวกับความสํ าเร็จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Delone and Mclean (1992) ได้จ ัด ตัว แบบจํา ลองความสํา เร็ จ ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นั้นได้ 6 ปั จจัยหลัก คือ คุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพของสารสนเทศ
(Information Quality) การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Use) ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ ง าน
( User Satisfaction) ผล ก ระ ท บ ต่ อ บุ ค ค ล ( Individual Impact) แล ะ ผล ก ระ ท บ ต่ อ อ ง ค์ ก ร
(Organizational Impact) โดยปั จจัยคุณภาพของระบบ และปั จจัยคุณภาพของสารสนเทศ จะส่งผลต่อ
ปั จจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อกันและ
กัน จากนั้น ถึ งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ บุค คล และปั จ จัย บุ คคลจะส่ ง ผลกระทบต่อ องค์กร ต่ อ มาใน
Delone and Mclean (2003) ได้ทาํ การปรับปรุ งแบบจําลองเพิ่มเติม โดยเพิ่มองค์ประกอบใหม่ข้ ึนมา
คือ คุณภาพของการบริ การ และรวมผลกระทบต่อผูใ้ ช้งานกับองค์กรเข้าด้วยกัน มาเป็ นผลประโยชน์
สุทธิ และเสนออีกองค์ประกอบ คือ ความตั้งใจที่จะใช้ระบบเพือ่ เป็ นทางเลือกของการใช้งานระบบ
นอกจากนี้ ยงั มีนกั วิจยั ได้นาํ การวัดความสําเร็ จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ Delone and
Mclean (2003) องค์ประกอบของการวัดความสําเร็ จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ประกอบ
มี ค วามสัม พัน ธ์กัน เองสู ง โดย Abdulmohsen et al. (2005) ได้เ สนอ 3 องค์ป ระกอบในการวัด
ความสํา เร็ จ ของการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ คื อ การเข้า ถึ ง ระบบ การใช้ง านระบบ และ
ประสิ ทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ Mohamed (2008) ได้เสนอการการวัดความสําเร็ จของการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน คุณภาพของระบบ คุณภาพของ
ข้อมูล และคุณภาพของบริ การ
จากการทบทวนความสําเร็ จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้สามารถสรุ ปได้ว่า
ความสําเร็ จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการวัดในด้านการใช้งานของนักศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องกับบริ บทของงานวิจยั ที่ใช้วดั ในด้านศึกษา คือ สามารถใช้ระบบให้ประสบความเสร็ จ
ทันเวลา ภายใต้ทรัพยากรที่นกั ศึกษามี และผลลัพธ์ของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษานั้นทําให้
เกิดความพึงพอใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พัช รภรณ์ สุ น ทรวิบู ล ย์ ไพบู ล ย์ ศรี ชัย สวัส ดิ์ และขวัญ หญิ ง ศรี ป ระเสริ ฐ ภาพ (2558)
ทําการศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ ของฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หารจัดการ ของฝ่ ายพัฒนา
กีฬาเป็ นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทยที่สร้างขึ้น (ICT SpOM Model) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) สารสนเทศ (Information) (2) การสนับสนุน (Support) (3) บุคคล (People) (4) การจัดการ
องค์กร (Organizing) และ (5) การจัดการสารสนเทศ (Management Information)
ต่อ พงษ์ โชคครรชิ ตไชย์ (2559) ทําการศึกษาเรื่ อ ง การพัฒนารบบสารสนเทศเพื่อ การ
บริ หารการขายของห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ลําปางชัยศิริ ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบสารสนเทศใหม่
มีข้นั ตอนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างแผนภาพการไหลข้อมูล เป็ นการสร้างแผนภาพการ
ไหลข้อมู ลจําลองขั้นการทํางานของระบบ จากความต้องการสารสนเทศ (2) การออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ จะใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องติดตั้งระบบสารสนเทศแบบ Stand Alone และใช้โปรแกรม
Microsoft office 365 Access เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ (3) การออกแบบ
โครงสร้ า งฐานข้อ มู ล จะใช้แ ผนภาพการไหลของข้อ มู ล ระบบการขายสิ น ค้า ใหม่ ออกแบบ
โครงสร้ า งฐานข้อ มู ล ในลัก ษณะแบบจํา ลองฐานข้อ มู ล เชิ ง สัม พัน ธ์ (Relation Database Model)
โดยการออกแบบประกาศไปด้วย ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software)
เพ็ญพักตร นภากุล (2557) ทําการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู ้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่จาํ เป็ นสําหรับครู ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบการรู ้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร ที่จาํ เป็ นสําหรับครู ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความรู ้พ้นื ฐานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ความรู ้พ้ืนฐานด้านอิ นเทอร์ เน็ ตเบื้อ งต้น (3) ความรู ้พ้ืนฐานด้านโปรแกรมและอุ ปกรณ์ ร่ ว ม
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(4) เจตคติต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ (5) เจตคติต่อผลกระทบจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ (6) ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่ อสาร (7) ทักษะการรู ้สารสนเทศ
และการใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ บ นเว็ บ (8) ทัก ษะการจัด การข้อ มู ล เอกสาร และการนํา เสนอด้ว ย
คอมพิวเตอร์
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่กาํ ลังศึกษาในรหัส 2559-2560 จํานวนรวมทั้งหมด 152 คน
(คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2561) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane
(1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 111 คน ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ มโดยไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น (Nonprobability Sampling) วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ จิ ยั ต้องการเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาที่ยงั คงศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนปั จจุบนั เนื่ องจากนักศึกษารหัส 59 บางส่ วนสําเร็ จ
การศึกษาไปในภาคเรี ยนที่ 1 จํานวนหนึ่ งจึงทําให้การรวบรวมแบบเจาะจงเพื่อให้นักศึกษาที่ยงั ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยู่ในปั จจุบนั โดยใช้การแจกแบบสอบถามแจกด้วยตนเอง
เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ทําการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha
มีค่า 0.792 ถึง 0.893 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
ตารางที่ 1 แสดงการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ตัวแปร
จํานวนข้อคําถาม
การบริ หารระบบสารสนเทศ
30
- คุณภาพของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ (Hardware)
5
- ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (Software)
5
- ทักษะของผูใ้ ช้งาน (Peopleware)
5
- การสนับสนุนด้านเครื อข่าย (Network)
5
- ฐานข้อมูล (Database)
5
- ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน (Procedure)
5
ความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษา 5

ค่าความเชื่อมัน่
0.817
0.792
0.845
0.846
0.883
0.849
0.893
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
1) การวิเ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนํา เสนอเป็ น
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ต้งั ไว้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติ Independent Sample
: t-Test, F-test และ Multiple regression
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 72 คน (ร้อยละ 64.90) มีอายุระหว่าง 20
–30 ปี จํานวน 101 คน (ร้อยละ 91.00) มี สถานภาพโสด จํานวน 104 คน (ร้อยละ 93.70) มี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 47 คน (ร้อยละ 42.30) อยูใ่ นระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 55 คน (ร้อยละ
49.55) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 52 คน (ร้อยละ 46.85) และมีประสบการณ์
ในการทํางาน น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 72 คน (ร้อยละ64.90)
การบริหารระบบสารสนเทศ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารระบบสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.48) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ คุณภาพของเครื่ องมือ และ
อุ ปกรณ์ (Hardware) ประสิ ทธิ ภาพของระบบสารสนเทศ (Software) ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน (Procedure)
ฐานข้อ มู ล (Database) การสนั บ สนุ น ด้า นเครื อ ข่ าย (Network) ทัก ษะของผู ้ใ ช้ง าน (People) โดย
รายละเอียดในแต่ละด้านมีดงั ต่อไปนี้
1) คุณภาพของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ (Hardware) ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( X = 4.27) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานมากที่สุด
( X = 4.49) รองลงมา การมีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เครื่ องพิมพ์ที่ใช้งานได้อย่างดี ( X = 4.41) และน้อย
ที่สุด อุปกรณ์และเครื่ องมือที่มีชื่อเสี ยงมีผลต่อการใช้งานของท่าน ( X =3.94)
2) ประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศ (Software) ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิ ด โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( X = 4.22) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ผู ้ต อบ
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แบบสอบถามมี ความคิดเห็ นต่อ เมนู คาํ สั่งต่าง ๆ ของอุ ปกรณ์ และเครื่ อ งมื อ ของท่าน ง่ายต่อ การ
ใช้งานมากที่สุด ( X = 4.27) รองลงมา ระบบมี การแสดงผลที่ชัดเจนหลากหลาย ( X = 4.26) และ
น้อยที่สุด ระบบมีความเหมาะสมกับภาระงานที่ท่านได้รับมอบหมาย ( X = 4.17)
3) ทักษะของผูใ้ ช้งาน (Peopleware) ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิด เห็ น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นต่อการมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เครื่ องมือต่าง ๆ ในการทํางานที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็ นอย่างดีมากที่สุด ( X = 4.23) รองลงมา มีทกั ษะในการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จ รู ป
ต่าง ๆ เช่ น Microsoft office ( X = 4.21) และน้อ ยที่สุด เคยได้รับการอบรม/ศึกษา เกี่ ยวกับการใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ปต่าง ๆ ( X = 3.57)
4) การสนับสนุ นด้านเครื อ ข่าย (Network) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความ
คิดเห็ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
มี ความคิดเห็ นต่อ ความเร็ วของระบบ Internet ที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบนั มี ความเหมาะสมกับงาน
ที่ท่านทํามากที่สุด ( X = 4.20) รองลงมา ระบบเครื อข่ายที่ท่านใช้มีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย
( X = 4.14) และน้อ ยที่ สุ ด ระบบ Internet ที่ ท่ า นใช้มี ค วามเสถี ย ร ประมวลผลได้อ ย่า งรวดเร็ ว
( X = 3.89)
5) ฐานข้อมูล (Database) ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.10) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ น ต่ อ
แหล่ งข้อ มูลมีความน่ าเชื่ อถื อและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากที่สุด ( X = 4.14) รองลงมา
ฐานข้อ มู ล ที่ท่ า นใช้ส ามารถเข้า ถึ ง ง่ า ย ( X = 4.13) และน้อ ยที่ สุ ด แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ท่ านใช้มี ความ
หลากหลายของข้อมูล ( X = 4.02)
6)ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน (Procedure) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ด เห็ น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นต่อขั้นตอนในการโหลด Application ต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายใช้ระยะเวลาสั้น
และรวดเร็ วมากที่สุด ( X = 4.30) รองลงมา ขั้นตอนการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทําได้ง่าย
( X = 4.19) และน้อยที่สุด อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ท่านซื้ อมาใช้งานมีคู่มือและ ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานให้ท่านได้ศึกษา ทําความเข้าใจ ( X = 4.06)
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ความสํ าเร็จในการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อการที่สามารถทํางานที่ตอ้ งการให้บรรลุเป้ าหมาย สําเร็ จด้วยดีมากที่สุด ( X = 4.30)
รองลงมา ท่านสามารถทํางานที่ตอ้ งการได้สาํ เร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด ( X = 4.20) และน้อยที่สุด ท่าน
สามารถทํางานที่ตอ้ งการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสม ( X = 4.12)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความสําเร็ จใน
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐาน
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
t-Test
-2.10
0.04*
สอดคล้อง
อายุ
t-Test
0.66
0.51
ไม่สอดคล้อง
สถานภาพสมรส
t-Test
-1.02
0.31
ไม่สอดคล้อง
อาชีพ
F-Test
1.13
0.35
ไม่สอดคล้อง
ระดับการศึกษาสูงสุด
F-Test
2.63
0.08
สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test
1.04
0.39
ไม่สอดคล้อง
ประสบการณ์ในการทํางาน F-Test
0.32
0.02*
สอดคล้อง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า เพศ และประสบการณ์ ในการทํา งานของนัก ศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยการบริ หารระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จ
ในการใช้ระบบสารสนเทศในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยรังสิต
b
Std.
B
t
Sig.
การบริ หารระบบสารสนเทศ
Error
ค่าคงที่
1.640
.352
4.659
.000*
ด้านฮาร์ดแวร์ (X1)
-.060
.101
-.069
-.590
.556
ด้านซอฟท์แวร์ (X2)
.137
.107
.151
1.284
.202
ด้านบุคลากร (X3)
.062
.070
.088
.886
.378
ด้านเครื อข่าย (X4)
.221
.099
.269
2.223
.028*
ด้านข้อมูล (X5)
.057
.096
.067
.593
.555
ด้านขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (X6) .203
.101
.238
2.010
.047*
R = 0.626 R2 = 0.391 Adj. R2 = 0.356 SEE = 0.408 F = 11.150 Sig. = 0.000*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยการบริ หารระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จ
ในการใช้ร ะบบสารสนเทศในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แก่ การสนับสนุ นด้านเครื อข่าย (Network) และด้านขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ า นที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ ความสํ า เร็ จในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มากที่สุด คือ ได้แก่ การสนับสนุ นด้านเครื อข่าย (Network)
(B = 0.269) และด้านขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (B = 0.238) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณอยู่
ในระดับมาก (R = 0.626)
มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 39.1 (R2 = 0.391) และมีความคาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.408 (SEE = 0.408)
อภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ และประสบการณ์ในการทํางานของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลักษณะความแตกต่าง
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ของเพศนั้นแสดงออกถึ งอารมณ์ ความละเอี ยดอ่ อ นในการใช้ระบบสารสนเทศ โดยเพศหญิ ง มี
ความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษามากกว่าเพศชาย เนื่ องจาก เพศหญิงส่ วนใหญ่
นั้นมี การใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ค้นคว้าหาข้อ มู ลสิ่ งต่าง ๆ จะสังเกตได้จากปั จจุบ ัน
เทคโนโลยีส่วน เช่ น ซื้ อ ขายของออนไลน์เสื้ อผ้า เครื่ อ งสําอางต่าง ๆ มี การให้ขอ้ มูลจํานวนมาก
เพราะว่าลักษณะของเพศหญิ งชอบในการค้น หาข้อ มู ล และเปรี ยบกับสิ่ ง ต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้น
ประสิ ทธิผลจากการใช้ระบบสารสนเทศจึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับเพศหญิง และประสบการณ์ใน
การทํางาน แสดงให้เห็นถึงการสะสมหาประสบการณ์จริ งในการทํางานเพื่อตอบสนองภาระงาน
ของตนที่รับผิดชอบ หากความรู ้ ไม่ เพียงพอในหน้าที่การงาน นอกจากจะได้รับคําแนะนําจาก
หัวหน้างานแล้ว ก็จะต้องมีการบูรณาการเชิงข้อมูลจากการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อมาตอบ
โจทย์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นในงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดารัตน์ เสงี่ยมชื่น (2558) ผลการวิจยั
พบว่า เพศ และประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่งปั จจุบนั ที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
การฝึ กอบรมผ่านเว็บแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตกต่างจากงานวิจยั ของ
ศิรินาถ นิ รมิตวรรธนะ (2559) ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ไม่มีความ
แตกต่างกัน
ปั จ จัย การบริ ห ารระบบสารสนเทศที่ มี ความสั มพันธ์ กับความสํา เร็ จ ในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอภิปรายตามค่านํ้าหนักจากมากไปน้อยดังนี้
1) การสนับสนุ นด้านเครื อข่าย (Network) มีความสัมพันธ์ มากที่สุด เนื่ องจาก การ
ได้รั บการสนับสนุ นด้านเครื อข่ ายซึ่ งหมายถึ งการเชื่ อมโยงทั้งภายในและภายนอก หากได้รั บการ
สนับสนุ นในด้านนี้ จะสามารถทําให้การใช้ระบบสารสนเทศนั้นครอบคลุม สะดวก รวดเร็ วต่อการใช้
งาน เนื่องจากยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่อินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ สาขาการบริ หาร เนื่องจากการบริ หารทุกวันนี้ แข่งขันกันด้านข้อมูลทางสารสนเทศสู ง หากปราศจาก
การสนับสนุนด้านเครื อข่ายจะทําให้ธุรกิจนั้น ๆ ล้มเหลวในการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ดังนั้นนักศึกษาใน
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต มหาลัยรังสิ ตนั้นจะต้องมี ความสามารถในการเชื่ อมต่อกับโลก
อิ นเทอร์ เน็ ต เพื่อเข้าถึ งข้อมู ลที่จาํ เป็ นต่อการศึกษา ต่อการค้นคว้า การทําวิจยั ต่าง ๆ เพื่อให้ประสบ
ความสําเร็ จทางด้านการศึกษาอีกทั้งเป็ นการหาข้อมูลจากทัว่ ทั้งโลกจากทําให้เพิ่มพูนต่อยอดองค์ความรู ้
ของตัวทั้งสายงาน และวิชาการ จากการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า “ความเร็วของระบบ Internet ที่ท่านใช้
งานอยูป่ ั จจุบนั มีความเหมาะสมกับงานที่ท่านทํา” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีการ
สนับสนุ นด้านเครื อข่ าย (Network) ให้กับนักศึ กษาแต่ ละบุ คคล เพื่อสนับสนุ นให้มี การนําไปใช้
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ในการศึ กษา ค้นคว้า ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ วในการเข้าถึ งข่าวสารต่ าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจะต้องมีการค้นคว้าข้อมูล การนําเสนอภายใน
ชั้นเรี ยน อีกทั้งจะต้องมีการทําวิทยานิ พนธ์เพือ่ สําเร็ จการศึกษา
2) ขั้นตอนปฏิ บ ัติ งาน (Procedure) การใช้อุ ปกรณ์ โปรแกรมหรื อ แม้กระทั่ง
แอพพลิ เคชันต่ า ง ๆ มี รู ปแบบ ขั้นตอนการทํางานที่ แตกต่ า งกันออกไป ทําให้ ข้ ันตอนปฏิ บ ัติ
มี ความสําคัญอันดับต่อมาซึ่ งจากการศึกษาในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตนั้นจะเกี่ ยวข้องกับ
โปรแกรมจําพวกเอกสาร นําเสนอ และโปรแกรมการวิเคราะห์ผลเชิ งปริ มาณ ต่าง ๆ ซึ่ งการใช้ฟังก์ชัน
ต่าง ๆ ของโปรแกรมจะต้องเรี ยนรู ้จากขั้นตอนการนําไปใช้เสี ยก่อน จึงจะสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี และ
เมื่ อการพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยพบว่า “ขั้นตอนในการโหลด Application ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานที่ ได้รั บ
มอบหมายใช้ระยะเวลาสั้นและรวดเร็ ว” มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด แสดงให้เห็ นว่า การใช้โปรแกรมหรื อ
แอพพลิ เคชั่นต่าง ๆ มี ความสําคัญต่อความความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างมากมาย ซึ่งผลทั้งหมดสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ ไพบูลย์ ศรี ชยั สวัสดิ์ และขวัญหญิง ศรี ประเสริ ฐภาพ (2558)
ต่อพงษ์ โชคครรชิตไชย์ (2559) และ เพ็ญพักตร นภากุล (2557)
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้
1. ด้านเพศ ควรส่ งเสริ มพัฒนาทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้สอดคล้อง
กับลักษณะที่แตกต่างทางด้านเพศ เนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นต้องมีการค้นคว้าหาองค์
ความรู ้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึ กษาและมุ่ งหวังพัฒนาการศึ กษานอกเวลาเรี ยนให้ เกิ ด
ประโยชน์ โดยการมอบหมายงานในช่ วงปิ ดเทอมหรื อการจัดกิจกรรมบรรยากาศพิเศษแก่ชุมชนต่าง ๆ
เพือ่ ดึงเอาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ระบบสารสนเทศในการค้นคว้า
2. ด้านประสบการณ์ทาํ งาน ควรส่ งเสริ มให้มาการแบ่งบัน ประสบการณ์ ของนักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ทาํ งานจริ ง ๆ ในเชิงปฏิบตั ิแก่นกั ศึกษาที่มีประสบการน้อย หรื อไม่มีประสบการณ์ในการ
ทํางาน เพื่อทําให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจการบูรณาการระหว่างองค์ความรู ้เชิงวิชาการกับประสบการณ์
ทํางาน เพือ่ เพิม่ มุมมองและศักยภาพของผลผลิตนักศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
3. การสนับสนุนด้านเครื อข่าย (Network) เนื่องจากระบบเครื อข่ายในปั จจุบนั มีการเข้าถึงและ
ครอบคลุม ทั้งเครื อข่ายเคลื่อนที่ และสถานประกอบการต่าง ๆ ให้ความสนใจด้านเครื อข่ายเป็ นอย่างมาก
จากพฤติ กรรมการใช้งานอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ เชื่ อมโยงเข้ากับอิ นเทอร์ เน็ ต ดังนั้น มหาวิทยาลัยรั งสิ ต
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ควรรักษาการสนับสนุนด้านเครื อข่ายที่มีไว้ให้แก่นักศึกษา และมีการกําหนดแผนการตอบสนองในการ
แก้ไขปั ญหาการขัดข้องของอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน (Procedure) เนื่ องจากการใช้งานในระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีเครื่ องมือ
ไว้รองรับใช้งานอยู่แล้ว ดังนั้นควรแนะนําให้มีการฝึ กใช้เครื่ องมื อต่าง ๆ เหล่ านั้นให้เป็ นระบบและ
สอดคล้องกับการค้นหาสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นเพียงการศึกษาของกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังนั้นผูท้ ี่สนใจจะทําการศึกษาในเรื่ องนี้ ควรเลือกศึกษาจาก
กลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นหรื อศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์ในเชิ งลึกความสําเร็ จในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์ผูส้ อนเพิ่ม เพื่อ
มาต่อยอดองค์ความรู ้ทางวิจยั
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความผูกพันองค์ กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
FACTORS INFLUENCING ORGANIZATION COMMITMENT OF
EMPLOYEE SUPPORT IN RANGSIT UNIVERSITY

ชาติยา เที่ยงธรรม 1 พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกุล 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต (2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่ง ผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ต้งั อยูใ่ นหมู่บา้ นเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี จํานวน
1,480 คน โดยคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 315 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งในการรวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล
โดยใช้ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ อ นุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แ ก่ t-test, F-test
และ Multiple Regression Analysis ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 218 คน มีอายุ 31- 40 ปี จํานวน 99 คน มีสถานภาพสมรส จํานวน 166 คน มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 159 คน มี รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ นตํ่ากว่า หรื อ เท่ากับ 15,000 บาท
จํานวน 96 คน และมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 15 ปี จํานวน 95 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปั จจัยแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงอันดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านคุ ณภาพชีวิต
ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ด้านโอกาสที่ได้รับ ด้านความสัมพันธ์
และด้านวัฒนธรรมหรื อจุดมุ่งหมายขององค์กร และความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(2) ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน องค์กรของบุ คลากรสายสนับสนุ น มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้แก่
ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านคุณภาพชีวิต และด้านโอกาสที่ได้รับส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
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สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี อ าํ นาจการพยากรณ์
ร้อยละ 41.9
คําสํ าคัญ: ปั จจัยจูงใจ, ความผูกพันองค์กร
Abstract
This research aims to study about (1) to study in examining demographic factors that
affects organizational commitment and (2) to study in investigating the independent factors that
influence organizational commitment of the employee support in Rangsit University. 315 out of
1,480 support staff of Rangsit University, Pathumthani province, Thailand, were chosen as the
sample group of this study in which the sample size was determined by calculation. Convenience
sampling method was applied to the study and questionnaire was used as a data collection tool. Data
analysis was conducted by using descriptive statistics, t-test, F-test, and multiple regression analysis.
Descriptive statistics shows that the majority of respondents are 218 females, Most of respondents'
age range is in between 31 and 40 years old, For the marital status, 166 respondents are married.
In addition, education level of the respondents is mostly bachelor's degree, which counts as 159
persons. Monthly income of 15,000 baht and below is found to be in the majority of the respondents,
which are 96 persons. Last, 95 persons are found to have over 15 years of work tenure. Furthermore,
rating scores of motivational factors from highest to lowest scores respectively are quality of life,
leadership, job description, compensation, and opportunity And last, for organizational factors,
ranging from highest to lowest scores respectively are organizational objective and organizational
commitment. The hypothesis test showed as following: (1) There are statistically differences in
organizational commitment levsl among different gender, age, education level, and monthly income.
(2) Motivational factors such as leadership, quality of life, and opportunity influence organizational
commitment of the support staff at 0.05 significance level and are of 41.9 percent of predictive
power.
Keywords: Motivation Factor, Organization Commitment
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บทนํา

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากสัง คมโลกไปสู่ สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง สัง คมที่ แ ข่ ง ขัน กัน ด้ว ย ความรู ้ ท ัก ษะ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และการบริ หารจัดการองค์กรสมัยใหม่เป็ นผลให้หน่ วยงานหรื อองค์กรเอกชนจําเป็ นต้อง
ปรับตัวอย่างเร่ ง ด่ วน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการพัฒ นาบุคลากรมี ส่ วนสํา คัญอย่างยิ่งต่อ การพัฒ นา
ประเทศ เพือ่ ให้องค์กรได้แข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างมีศกั ยภาพ (ชุลีพร เพ็ชรศรี , 2556) ความผูกพัน
ของบุคลากร เป็ นทัศนคติของบุคลากรทั้งที่แสดงออกถึงความคิด ความรู ้สึก การรับรู ้ และการเรี ยนรู ้
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรจะมีพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความสําคัญและมีแรงบันดาลใจต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานในเชิงพัฒนา และจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่ งช่วย
ทําให้เกิ ดความร่ วมคิด ร่ วมใจ และความร่ วมมื อซึ่ งกันและกัน เพื่อ การสร้างสรรค์ปรับปรุ งและ
พัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยส่ งผลต่อคุณภาพขององค์กร บุคลากรทุกส่ วนในองค์กร
มีบทบาทหน้าที่ในการสร้าง พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึ งกันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ความ
ผูกพันของพนักงานให้มีต่อองค์กร บุคลากรทุกคนที่มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานและความสุ ข
ในการปฏิบตั ิงานนั้นใช่ ว่าจะมี ความผูกพันกับองค์กรเสมอไป ดังนั้นการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรจึงเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ช่วยทําให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กรได้ (ณัช อุษาคณารักษ์,
2554) ดัง นั้น ผูว้ ิจ ัย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ของพนัก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะทําให้องค์กรได้รับผลประโยชน์เพิม่ มากขึ้น การที่พนักงานมีความผูกพันกับ
องค์กร พนักงานจะทุ่มเทกายและกําลังใจ ตั้งใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพือ่
เป็ นการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดไว้ และเป็ นการสร้างฐานรองรับความ
มัน่ คงขององค์กรในอนาคตที่จะต้องมีการแข่งขันกับต่างชาติที่ได้เข้ามาร่ วมลงทุนในประเทศไทย
เป็ นจํานวนมาก
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
รังสิต
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ ค วามผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตแตกต่างกัน
2. ปั จ จัย แรงจู ง ใจ ได้แ ก่ ด้า นภาวะผูน้ ํา ด้า นวัฒ นธรรมหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายขององค์ก ร
ด้า นลัก ษณะงาน ด้า นค่ า ตอบแทนโดยรวม ด้า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้า นโอกาสที่ ไ ด้รั บ และด้า น
ความสัมพันธ์ที่ ส่งผลให้ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน
1,480 คน (ข้อมูลสํานักงานบุคคล ณ เดือนมีนาคม 2561) การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 315 คน ในการวิจยั ครั้งนี้
2. วิธีการสุ่ ม ตัวอย่า งผูว้ ิจ ัย เลื อ กการสุ่ ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
(Zikmund, 2000) ในการเก็บแบบสอบถาม จนกระทัง่ ได้ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใน
ครั้งนี้
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลทัว่ ไปตามลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีคาํ ถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ โดยมีลกั ษณะของคําถามให้เลือกตอบได้แค่คาํ ตอบเดียวจากที่กาํ หนดไว้ (Check List)
ส่ วนที่ 2 เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแรงจูงใจ ของบุคลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีคาํ ถามทั้งหมด 35 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Likert Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นการสอบถามเกี่ ยวกับปั จ จัยที่ส่ ง ผลต่อ ความผูกพันองค์ก รของ
บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีคาํ ถามทั้งหมด 10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
4. การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s
Alpha และการตรวยสอบ Convergent Validity ดังนี้
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ตารางที่1 แสดงการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) และการตรวยสอบ Convergent Validity
จํานวน ค่าความเชื่อมัน่
ตัวแปร
ข้อ
(Cronbach’s
CR
AVE
คําถาม Alpha)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร 35
- ด้านภาวะผูน้ าํ
5
0.951
0.878
0.590
- ด้า นวัฒ นธรรมหรื อ จุ ด มุ่ ง หมาย 5
0.857
0.948
0.784
ขององค์กร
- ด้านลักษณะงาน
5
0.879
0.920
0.699
- ด้านค่าตอบแทนโดยรวม
5
0.879
0.927
0.718
- ด้านคุณภาพชีวติ
5
0.921
0.934
0.739
- ด้านโอกาสที่ได้รับ
5
0.916
0.887
0.613
- ด้านความสัมพันธ์
5
0.952
0.907
0.662
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 10
0.937
0.922
0.541
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
5. ผูว้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งสถิติที่ใช้ในการทําครั้งนี้ คือ
5.1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) สําหรับอธิ บายปั จจัย ส่ วนบุ ค คล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานซึ่ง
สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยจะนําข้อ มู ล
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มาทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) เป็ นโดยรวมรายด้านและรวมรายข้อ และมีการจัดอันดับของข้อมูล
5.2 สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
ได้แก่
5.2.1 t-test ทดสอบความแตกต่ า งของกลุ่ ม ตัว อย่า ง 2 กลุ่ ม ที่ เ ป็ น
อิ สระจากกัน (Independent Samples t-test) เพื่อ ทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุค คล ได้แก่ เพศ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5.2.2 F-test หรื อ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way
Analysis of Variance: One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
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เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กรณี พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิ ี LSD เพือ่ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
5.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ถ ดถอยเชิ งพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis: MRA) แบบ Enter Method
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ปั จจัยส่วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 218 คน (ร้อยละ 69.20) มีอายุระหว่าง
31 –40 ปี จํานวน 99 คน (ร้อยละ 31.43) มีสถานภาพสมรส จํานวน 166 คน (ร้อยละ 52.70) มีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 159 คน (ร้อยละ 50.50) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 96 คน (ร้อยละ 30.50) และมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 15 ปี
จํานวน 95 คน (ร้อยละ 30.20)
2. ปั จจัยแรงจูงใจ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยแรงจูงใจ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.54) เรี ยงอันดับจากมากไปน้อ ยได้ดังนี้ ด้านคุ ณภาพชี วิต ( X = 3.83) ด้านภาวะผูน้ ํา
( X = 3.72) ด้านลักษณะงาน ( X = 3.66) ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ( X = 3.59) ด้านโอกาสที่ได้รับ
( X = 3.54) ด้านความสัมพันธ์ ( X = 3.35) และด้านวัฒนธรรมหรื อจุดมุ่งหมายขององค์กร ( X = 3.10)
โดยรายละเอียดแต่ละด้านมีดงั ต่อไปนี้
1) ด้านภาวะผูน้ าํ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถทําให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดความภาคภูมิใจและความสามัคคีเมื่อได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
มากที่สุด ( X = 3.86) รองลงมาผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มีการสอนงานเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ ( X = 3.74) และน้อยที่สุด ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มีทกั ษะใน
การบริ หารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 3.61)
2) ด้านวัฒนธรรมหรื อจุดมุ่งหมายขององค์กร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็ นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชามี วิธีการแก้ไขความขัดแย้งในองค์กรด้ว ย
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ความเหมาะสมและยุติ ธ รรมมากที่ สุด ( X = 3.21) รองลงมาท่านเห็ นถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่า ง
เป้ าหมายการปฏิบตั ิงานของท่านกับเป้ าหมายขององค์กร ( X = 3.20) และน้อ ยที่สุด มี การชื่ นชม
พนักงานที่เป็ นผูน้ าํ เสนอความคิดในการปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ ( X = 2.97)
3) ด้านลักษณะงาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่ของท่านตามความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 3.74) รองลงมา
งานที่ท่านปฏิบตั ิมีข้ นั ตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและชัดเจน ( X = 3.71) และน้อย
ที่สุด คิดว่าปริ มาณงานที่ได้รับผิดชอบในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ( X = 3.53)
4) ด้า นค่ า ตอบแทนโดยรวม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความทุ่มเททํางานเพื่อ ความสําเร็ จขององค์ก ร
มากที่สุด ( X = 3.64) รองลงมาในองค์กรของท่านจัดสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ
ของพนัก งาน ( X = 3.63) และน้อ ยที่ สุ ด ได้รั บ เงิ น รางวัล เพิ่ม ขึ้ น เมื่ อ ผลการปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกําหนด ( X = 3.54)
5) ด้านคุณภาพชีวติ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อสามารถแบ่งเวลาในการทํางานกับเวลาส่ วนตัวให้กบั ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสมมาก
ที่สุด ( X = 3.95) รองลงมาการปฏิบตั ิงานของท่านไม่ เป็ นอุ ปสรรคต่อ การดําเนิ นชี วิตครอบครัว
( X = 3.88) และสามารถลางานเพือ่ พักผ่อนหรื อไปทําธุระส่วนตัวได้อย่างอิสระตามสิทธิที่ควรได้รับ
( X = 3.88) และน้อยที่สุด ภาระงานที่ท่านรับผิดชอบไม่ทาํ ให้เกิ ดปั ญหากับสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ
เช่น เครี ยด นอนไม่หลับ ป่ วยง่าย เป็ นต้น ( X = 3.70)
6) ด้านโอกาสที่ได้รับ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค วาม
คิดเห็ นต่อ การปฏิบตั ิงานในองค์กรของท่านทําให้ท่านมี โอกาสประสบความสําเร็ จในชี วิตของ
ตนเองมากที่ สุ ด ( X = 3.75) รองลงมารั บ ทราบหลัก เกณฑ์ใ นการเลื่ อ น/ปรั บ ตํา แหน่ ง ในการ
ปฏิบตั ิงาน ( X = 3.66) และน้อยที่สุด ได้รับการสนับสนุ นให้ไปศึกษาดู งานหรื ออบรมเพื่อ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูเ่ สมอ ( X = 3.37)
7) ด้านความสัมพันธ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.35) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
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ความคิดเห็นต่อบรรยากาศการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร เช่น ความช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออํานวยต่อ
การปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ( X = 3.56) รองลงมาเมื่ อ ท่ า นเกิ ด ปั ญ หาในการ
ปฏิบตั ิงาน ท่านจะได้รับการช่ ว ยเหลื อ จากเพื่อ นร่ วมงานเป็ นอย่า งดี ( X = 3.53) และน้อ ยที่ สุ ด
องค์ก รของท่ า นได้รั บ ความร่ ว มมื อ ที่ ดี จ ากหน่ ว ยงานอื่ น เพื่อ ให้ส ามารถบรรลุ เ ป้ าหมายและ
ประโยชน์ร่วมกันขององค์กร ( X = 2.96)
3. ข้อมูลความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัย
รังสิ ต สรุ ปได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อมีความยินดี และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามแนว
ทางการดําเนิ นงานขององค์กรมากที่สุด ( X = 4.11) รองลงมามี ความเต็มใจปฏิบตั ิงานถ้าได้รั บ
มอบหมายนอกเหนื อจากหน้าที่รับผิดชอบ ( X = 4.10) และน้อยที่สุด มีความยินดีที่จะปฏิบตั ิ งาน
อย่างเต็มความสามารถเพือ่ ชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ( X = 3.77)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันองค์ก รของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐาน
สถิติ
ค่าสถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
t-Test
-2.179
0.030*
สอดคล้อง
อายุ
F-Test
2.799
0.026*
สอดคล้อง
สถานภาพสมรส
F-Test
1.13
0.922
ไม่สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-Test
8.616
0.000*
สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test
3.421
0.005*
สอดคล้อง
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F-Test
1.725
0.144
ไม่สอดคล้อง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่า เพศ อายุ ระดับกรศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรแตกต่างกันแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 แสดงการตรวจสอบความสัมพัน ธ์ระหว่า งตัวแปร และการตรวจสอบ Discriminant
Validity
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Y

X1
(0.768)

X2
0.488*
(0.886)

X3
0.457*
0.451*
(0.836)

X4
0.463*
0.347*
0.544*
(0.848)

X5
0.487*
0.274*
0.498*
0.600*
(0.860)

X5
0.485*
0.381*
0.530*
0.657*
0.512*
(0.783)

X6
0.565*
0.601*
0.513*
0.617*
0.531*
0.664*
(0.907)

Y
0.520*
0.250*
0.366*
0.477*
0.553*
0.504*
0.473*
(0.736)

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ทุก ๆ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์กนั ตั้งแต่นอ้ ยจนถึงปานกลาง และผมการตรวจสอบ
Discriminant Validity พบว่า กําลังสองของ AVE มีค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธิ์สมั พันธ์ทุก ๆ ตัวแปร
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับ สนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความผูกพันองค์กร

b

(Constant)
1.723
ด้านภาวะผูน้ าํ (X1)
0.230
ด้า นวัฒ นธรรมหรื อ จุ ด มุ่ ง หมาย
-0.051
ขององค์กร (X2)
ด้านลักษณะงาน (X3)
-0.022
ด้านค่าตอบแทน โดยรวม (X4)
0.039
ด้านคุณภาพชีวิต (X5)
0.215
ด้านโอกาสที่ได้รับ (X6)
0.131
ด้านความสัมพันธ์ (X7)
0.048
2
2
R = 0.653 R = 0.426 Adjusted. R = 0.413

Std.
Error
0.157
0.047
0.035

B

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.279

11.010
4.905

0.000*
0.000*

0.578

1.731

-0.084

-1.465

0.144

0.563

1.777

0.038
-0.033
0.047
0.054
0.043
0.290
0.046
0.186
0.047
0.073
SEest = 0.391 F = 32.594

-0.575
0.565
0.566
0.826
0.410
0.434
4.941
0.000*
0.541
2.847
0.005*
0.439
1.008
0.314
0.359
Sig. = 0.000* durbin-watson = 1.908

1.767
2.303
1.848
2.278
2.782

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับ สนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านคุณภาพชีวิต และด้านโอกาสที่ได้รับส่ งผลต่อ ความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 42.6
โดยด้านที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มากที่สุด คือ ด้านคุณภาพชีวติ (B = 0.290) รองลงมา ด้านภาวะผูน้ าํ (B = 0.279) และน้อยที่สุด ด้าน
โอกาสที่ได้รับ (B = 0.186)
อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1) บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มี เพศที่แ ตกต่างกัน ส่ ง ผลต่ อ
ความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน เนื่ องจาก ด้านเพศอาจมีภาวะทางอารมณ์ความรู ้สึกเข้ามามีบทบาท
ในการปฏิบตั ิงานและทําให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน โดยจะมีความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบตั ิงาน จะปฏิบตั ิงานโดยคิดถึงประโยชน์ขององค์กรหากได้มีความรู ้สึกผูกพัน
กับสิ่ งใดก็จะมี ความเต็มใจที่จะทําสิ่ งนั้นให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่สุด และจะไม่ คิดเปลี่ ยนแปลง
โยกย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ยงั พบว่า เพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเพศชาย
เพราะว่า เพศหญิงชอบทํางานที่มน่ั คง เมื่อทํางานที่ใดดีมีความสุ ข ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานเพือ่ ไปหา
งานใหม่ อี กทั้งเพศหญิงยังต้อ งการแสดงให้สังคมยอมรับ ส่ วนเพศชายชอบที่จะเปลี่ ยนสถานที่
ปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศหญิง เนื่ อ งจากเพศชายเป็ นเพศที่มุ่งมั่นค้นหาความสําเร็ จในชี วิต มี ความ
ทะเยอทะยาน และแสวงหาสิ่ งใหม่ ๆ เสมอ สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ สุ กรรณิ การ์ เจียมคงอยู่
(2550) ศึกษา “เรื่ องการรับรู ้วฒั นธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของข้าราชการพยาบาลโรงพยาบาล
ตากสิ น” พบว่า บุคลากรที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มี อ ายุที่แ ตกต่างกัน ส่ ง ผลต่ อ
ความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน เนื่องจาก บุคลากรที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจมากกว่าคนที่มีอายุ
น้อย หางานใหม่ได้ยากกว่า ทั้งนี้เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานมีอายุที่มากขึ้น แสดงถึงวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ
และความรอบคอบต่ อ การใช้ชี วิต ทั้ง สุ ข ภาพกายและจิ ตใจ ผูท้ ี่ อ ายุม ากขึ้ นจะมี พ ฤติก รรมการ
โยกย้ายงานน้อยลงเพราะว่าต้องการความมัน่ คงในชีวิต เพราะว่า หลาย ๆ บริ ษทั จะรับบุคลากรที่มี
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อายุต้ งั แต่ 20-40 ปี เนื่ องจาก อายุหลังจาก 40 ปี ไปนั้นจะมีระยะเวลาที่จะอยูก่ บั องค์กรได้ไม่นานก็
จะต้องเกษียณอายุจากการทํางาน นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูท้ ี่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี มีความผูกพัน
ต่อองค์กรน้อยที่สุด เพราะว่า บุคลากรที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อ เท่ากับ 20 ปี เป็ นวัยรุ่ นที่เริ่ มต้นเข้าสู่ ว ยั
ทํางานได้ไม่นาน ไม่แน่นอนในตําแหน่งงานที่ตนเองปฏิบตั ิอยู่ ด้วยทัศนคติของผูท้ ี่อายุยงั น้อยนั้นยัง
ค้นหาตนเองในการทํางานใหม่ ๆ และความอดทนในการทํางานยังไม่มากพอ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วัชรี หวังนุช (2550) ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสาร แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กร
และความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ทาํ งาน กรณี ศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ” พบว่าพนักงานที่มีอายุที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างระดับนัยสําคัญ 0.05
3) บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาแสดงถึงความสามารถทางทักษะ ความรู ้
และความสามารถในการนําความรู ้มาใช้ในการดําเนิ นชี วิตและการปฏิบตั ิงาน โดยบุคลากรที่มี
การศึกษาที่สูงขึ้นจะสามารถที่จะนําความรู ้ความสามารถที่มาช่วยพัฒนาองค์กรพร้อมทั้งปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ เพือ่ ให้องค์กรประสบความสําเร็ จบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายที่วางแผนไว้
จึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลการปฏิบตั ิงานของตน และมัน่ ใจในความรู ้ ความสามารถของตน
ที่ใช้ในการทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วง จนเกิดเป็ นความผูกพันในการเป็ นส่ วนหนึ่ งทีท่ าํ ให้องค์กรพัฒนา
ก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี มีค วามผูก พัน ต่อ องค์ก รน้อ ยที่สุ ด เพราะว่า บุคลากรที่มีระดับการศึก ษาตํ่า กว่า
ปริ ญญาตรี น้ นั อาจจะเป็ นผูม้ ีการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อตํ่ากว่า จนขาดความมัน่ ใจในการที่จะศึกษา
ต่อในระดับปริ ญญาตรี หรื อค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการไปใช้จ่ายเพือ่ การศึกษาจึงต้องดิ้นร้นหาเลี้ยง
ตนเอง หากมีงานใดที่ให้เงินเดือนหรื อค่าตอบแทนสู งกว่างานที่ปฏิบตั ิตามวุฒิที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จะ
ทําให้จูงใจบุคลากรกลุ่มนี้ ได้ง่ายจึงทําให้มีความผูกพันตํ่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชรี หวังนุ ช
(2550) ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสาร แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กรและความคิดที่จะ
โยกย้ายสถานที่ทาํ งาน กรณี ศึกษาพนักงานโรงงานยาสู บ” พบว่า พนักงานที่มี ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญ 0.05
4) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน ส่ ง ผลต่ อ ความผูกพันองค์ก รแตกต่ างกัน เนื่ อ งจาก ค่ า ตอบแทนที่ไ ด้รั บ จากการปฏิ บตั ิ งาน
ในแต่ละเดือนมีความความจําเป็ นอย่างมากต่อการดํารงชีวิตในปั จจุบนั ด้วยค่าครองชีพที่เพิม่ สู งมาก
ขึ้น ทําให้รายได้คงที่เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงฐานะของบุคลากรแต่ล ะคน หากไม่ เพียงพอจะมีการหา
รายได้เสริ มจากการทํางานล่วงเวลา หรื อการรับอาชีพเสริ มต่าง ๆ เพือ่ นํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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โดยส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายจากเงินในอนาคต เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อต่าง ๆ และอีกทั้งค่าใช้จ่ายคงที่
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่านํ้า ค่าไฟ ทําให้บุคลากรนั้น มีรายได้เหลือต่อเดือนลดลง อีกทั้ง
ในสภาพเศรษฐกิจในยุคตกตํ่าทําให้มีการชะลอการใช้จ่าย ดังนั้นรายได้จึงมีผลทําให้บุคลากรมีความ
ผูกพันแตกต่างกันอย่างเห็ นได้ช้ นั โดยจ่ายผลการวิจยั พบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดื อนสู งกว่ามี
ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าบุคลากรที่เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ต่อ เดือนตํ่ากว่า แสดงให้เห็นถึ ง ผูท้ ี่มี
รายได้สูงขึ้นความผูกพันก็จะสู งตาม อาจเนื่ องมาจากบุคลากรมีภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้นเพื่อ แลกับแรงจู งใจในการทํา งานมากจากค่าตอบแทนทําให้มีความรู ้ สึ ก
พยายามปฏิ บ ัติ ง านที่ ห นัก ขึ้ น เพื่อ แลกกับ รายได้ที่ ไ ด้รั บ จึ ง ทํา ให้เ กิ ด ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ร
นอกจากนี้ยงั พบว่า เงินเดือนที่สูงขึ้นก็แลกกับค่าใช้จ่ายขององค์กรที่สูงขึ้นเช่นกัน ทําให้องค์กรเสี ย
โอกาสในการลงทุ นต่ าง ๆ ดัง นั้น การตอบแทนจากองค์กรในระยะยาว ควรจะผสมผสาน รู ป
สวัสดิ การต่าง ๆ ที่นอกเหนื อไปจากเงินเดื อนหรื อ รายได้ประจํา เพื่อ ทําให้เกิ ดความพึงพอใจกับ
รายได้ต่อ เดือนที่ได้รับ และยังคงอยู่กบั องค์กรต่อไปด้วยความผูกพัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปั จเจก ทัพพรหม (2550) ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้วฒั นธรรมองค์กรความผูกพัน
ต่อองค์กรและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริ ษทั ทีโอทีจาํ กัด (มหาชน)” พบว่า พนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญ 0.05
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่
ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านคุณภาพชีวิต และด้านโอกาสที่ได้รับส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อย
ละ 41.9 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านคุ ณภาพชี วิต ส่ งผลต่อ ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มากที่สุด เนื่ องจาก การปฏิบตั ิงาน และภาระงานที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่ทาํ ให้
เกิดความเครี ยดที่นาํ ไปสู่ ปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งกายและจิตใจ เนื่ องจากคุณภาพชีวติ ด้านต่าง ๆ ควร
จะมี ความสมดุ ลกันในทุก ๆ ด้าน เช่ น สุ ขภาพกาย หากบุคลากรมี ความแข็งแรงสมบูรณ์ เมื่ อ มา
ปฏิบตั ิงานก็จะสามารถทุ่มเท แรงกายในการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ หรื อสุขภาพจิตที่ดี จะช่วยให้บุคลากร
สามารถปฏิ บ ัติง านได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข ดัง นั้น ในการสร้ างความสมดุ ลของคุ ณภาพชี วิต จะต้อ ง
พิจ ารณาในหลาย ๆ ด้า นและหลาย ๆ องค์ป ระกอบเข้าด้วยกันหากขาดสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ไปทําให้
บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้าหรื อวิตกในเรื่ องต่าง ๆ ทําให้ลดทั้งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และ
ความมัน่ ใจในการคงอยูก่ บั องค์กร เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า สามารถแบ่งเวลาในการทํางานกับ
เวลาส่วนตัวให้กบั ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก ในการทํางาน
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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มีการกําหนดเวลาเข้างานและเลิกงานไว้อย่างชั้นเจน อีกทั้งยังมีการแบ่งส่ วนงานที่ตอ้ งพึงปฏิบตั ิไว้
ทําให้บุคลากรสามารถแยกแยะ จัดสรรเวลาที่ให้กับองค์กรและกับสังคมหรื อครอบครัวได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งการทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิต อาจจะต้องมีการปฏิบตั ิงานในวันหยุดบางกรณี แต่ก็จะมี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทําให้ทุก ๆ คนทราบและสามารถวางแผนกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลัดดา ดวงรัตน์ (2552) “ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กร
และคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีต่อความผูกพันในองค์กรของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ในสานัก งาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ผลการศึกษา” พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความผูกพันในองค์กร
2) ด้า นภาวะผูน้ ํา ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน องค์ก รของบุ ค ลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิต คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผลักดันตนเองให้มีความสามารถโดดเด่น สามารถกระทํา
ตนเป็ นที่พ่งึ ขององค์กรได้ดี อีกทั้งยังเป็ นที่พ่งึ พิง ของผูบ้ งั คับบังชาหรื อเพือ่ นร่ วมงานทั้งในสายและ
ต่างสาย ภาวะผูน้ าํ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็ จลุร่วงได้เป็ นอย่าง โดย
ภาวะผูน้ าํ นั้นถูกซ่ อนอยูภ่ ายใต้จิตใจของทุก ๆ คน มีคนที่มีภาวะผูน้ าํ ได้รับคําชื่นชมจะเกิ ดความ
ภาคภูมิ ใจ และจะทําตนเองให้พร้อ มปฏิบตั ิสิ่งที่ทา้ ทายอยู่เสมอ เมื่ อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยพบว่า
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาสามารถแก้ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ เพื่อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด แสดงให้เห็ นถึ งภาวะผูน้ ําของผูบ้ งั คับบัญชาที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต เนื่ อ งการทํางานต่าง ๆ นั้นย่อ มมี ปัญหาหรื อ อุ ปสรรค เกิ ดขึ้นเสมอ
ความสามารถในการจัดการหรื อแก้ไขกับปั ญหาต่าง ๆ ได้น้ นั ย่อมส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานไปเป็ น
อย่างมีประสิ ทธิภาพ หากผูน้ าํ ที่มีภาวะผูน้ าํ สู ง ๆ นั้นจะช่วยให้บุคลากรมีความไว้วางใจและเชื่อมัน่
ในความคิด ความอ่านของผูบ้ งั คับบัญชาของตนที่สังกัดอยูท่ าํ ให้เกิดความผูกพันกับองค์กรที่จะอยู่
กับผูบ้ งั คับบัญชาที่ตอ้ งชื่ นชอบและเชื่ อ มั่น สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ สานิ ตตา วงศ์สุรเศรษฐ์
(2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย (มหาชน) จํากัด เขต
32” พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
3) ด้านโอกาสที่ได้รับ ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เนื่ อ งจากการที่ บุ ค ลากรปฏิ บ ัติ ง านก็ ย่อ มต้อ งการที่ จ ะได้รั บ โอกาสใน
ความก้าวหน้าในงานหรื อแม้แต่การได้รับการสนับสนุนเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กรเดียวกันเพื่อ
เสริ มสร้างความผูกพันในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า การได้รับการ
พัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการก้าวไปสู่ ตาํ แหน่ งที่สูงขึ้นอยู่เสมอมี
ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เพราะว่า ได้รั บ การสนับ สนุ น จากองค์ก รในการศึ ก ษาต่ อ เพื่อ พัฒนาความรู ้
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ความสามารถ ด้านการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาทักษะหาความรู ้และประสบการณ์ ทําให้
มีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่ งที่สูงขึ้น หากองค์กรมีการส่งเสริ มการศึกษาต่อและการให้บุคลากร
ได้รับการอบรมอยูเ่ สมอทําให้มีกาํ ลังใจในการปฏิบตั ิงานและมองเห็นอนาคตของตนเอง ซึ่ งทําให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ้นและมีความรู ้สึกว่าองค์กรให้การสนับสนุ นและ
ดู แลบุคลากรเป็ นอย่างญาติมิ ตรในครอบครัว จึงเกิ ดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั
สร้างความรู ้สึกให้บุคลากรนั้นอยากกระทําตนเองให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วิมลรัตน์ อินทะเสย์ (2554) ได้ศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง กรณี ศึกษากลุ่มงานบริ การ Corporate Cash Management” พบว่า ปั จจัยด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านงานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นด้านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานในองค์กร
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้
1. ด้านเพศ มหาวิทยาลัยรังสิ ตควรมุ่งเน้นรักษาบุคลากรเพศหญิงเป็ นหลักเนื่ องจากเป็ น
สายงานที่จาํ เป็ นต่อการประสานงานทางด้านสนับสนุนต่าง ๆ เนื่องจากมีความละเอียดรอบคอบและ
เป็ นกลุ่ ม ที่มีความสุ ขต่อ การทํางานในองค์กร ดังนั้นการจะจูงใจให้เพศหญิงเกิ ดความผูกพันต่อ
องค์กร ควรจะมีสวัสดิการเรื่ องความสวยความงามให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เช่น การดูแลรักษา
ผิวหน้าฟรี การจัดฟัน การทําสปา ต่าง ๆ
2. ด้านอายุ มหาวิทยาลัยรังสิ ตควรคัดสรร รับสมัคร และส่ งเสริ มบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีอ ายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป เนื่ อ งจากงานวิจยั นี้ พบว่า ยิ่งอายุมากขึ้นขึ้นก็จะยิ่งมี ความผูกพันกับ
องค์กรมากขึ้น ดังนั้นควรให้ความสนใจกับระดับอายุท่ีแตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งออกเป็ น
3 กลยุทธ์ ที่สาํ คัญ เช่น อายุ 20-30 อาจจะยังไม่แต่งงาน ก็ควรจะเน้นการอบรมพัฒนาทักษะทั้งใน
และนอกองค์กร เพื่อ เสริ มความสามารถและทักษะที่จาํ เป็ น อายุ 31-40 ปี อาจจะเป็ นช่ วงอายุที่มี
ความรับผิดชอบ หรื อ มี ครอบครัวแล้ว ดังนั้น การให้สวัสดิ การทางการส่ งเสริ มเลี้ ยงดู บุตรของ
บุคลากรนั้นจะยิ่งเสริ มให้เกิ ดความพึงพอใจและผูกพันกับองค์ก ร ในช่ วงที่ 3 คือ อายุ 40-50 ปี
เป็ นช่วงอายุที่มีความรู ้ความสามารถสะสมมากเป็ นเวลายาวนาน บางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่ องสุขภาพ
ควรเน้น สวัสดิการด้านสุ ขภาพ การออกกําลัง การตัดแว่น เป็ นต้น นอกจากนี้ หากมีอายุมากกว่า
50 ขึ้นไป ควรจะมีการให้สวัสดิการวันหยุดพักผ่อน การพักร้อน หรื อสวัสดิการท่องเที่ยว เนื่องจาก
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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เป็ นวัยที่ตอ้ งการความสุขและความสําเร็จในชีวิต การได้เห็นสิ่ งต่าง ๆ หรื อการพักผ่อนหย่อนใจจะ
ช่วยผ่อนคลายหลังจากพยายามเพือ่ องค์กรอย่างเต็มความสามารถ
3. ด้า นระดับ การศึ กษา ควรมี ก ารจัด หลัก สู ต รฝึ กอบรมเพื่อ พัฒ นาบุค ลากรที่ มี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการอบรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในด้านการปฏิบตั ิงานให้ตรงสายงาน โดย
เน้นผลสัมฤทธิ์ ด้วยการทําเครื่ อ งมื อ วัด ผลจากการฝึ กอบรม หรื อ เพิ่มทุนสนับสนุ นในเรื่ อ งของ
การศึกษาต่อให้กบั บุคลากรที่มีการปฏิบตั ิงานโดดเด่น ส่วนวุฒิการศึกษายังตํ่ากว่าระดับที่กาํ หนดไว้
ซึ่ งควรมีนโยบายส่ งเสริ มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของ
ตนเอง โดยผูม้ ีการศึกษามัธยมตอนต้นอาจจะให้วนั หยุดในวันเสาร์หรื ออาทิตย์ เพื่อใช้เวลาในการ
เรี ยนต่อการศึกษานอกระบบ (กศน.) ส่วนผูท้ ี่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมตอนปลายควรมีนโยบาย
ส่งเสริ มด้านการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรังสิต ในสายอาชีพที่องค์กรขาดแคลน
และทําสัญญาในการปฏิบตั ิงานตามระยะเวลาที่กาํ หนด และจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
4. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือ น องค์กรควรมีการพิจารณาเรื่ องเงินเดือน ผลตอบแทน และ
สวัสดิการ ให้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ และลักษณะงาน รวมทั้งปริ มาณงานที่ไ ด้รั บ ใน
ปั จ จุ บ ัน ให้มี ค วามเหมาะสม พร้ อ มทั้ง กฎเกณฑ์ใ นการปรั บ เงิ นเดื อ นประจํา ปี จะต้อ งมี เ หตุผล
ที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อให้บุคลากรแต่ละบุคคลรู ้สึกพึงพอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์ก ร
มากขึ้น แต่สาํ หรับบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า องค์กรอาจมอบรางวัลจากระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานที่มีความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาที่กาํ หนด ก่อให้เกิดขวัญกําลังใจเพื่อผลักดัน
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
5. ด้า นคุ ณ ภาพชี วิต ควรมี ก ารจัด การบริ ห ารปริ มาณงานของบุ คลากรเป็ นรายบุคคล
ให้เหมาะสมกับภาระงานเพื่อ ให้บุคลากรสามารถแบ่งเวลาในการทํางานกับเวลาส่ วนตัวให้กับ
ครอบครัวและสังคมได้ ซึ่งเมื่อหากจําเป็ นต้องมีภาระงานเพิม่ จนเกินเวลางาน หัวหน้างานต้องมีการ
แจ้งเพือ่ ขอบุคลากรจากทีมอื่นที่ยงั มีเวลาเหลือให้มาช่วยเหลือ
6. ด้านภาวะผูน้ าํ องค์กรควรกระตุน้ ให้บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและ
อุปสรรคร่ วมกันกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยสามารถที่จะตัดสิ นแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเองกล้าที่จะเสนอ
ความคิดเห็น วิธีการต่าง ๆ ที่จะทําให้องค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยองค์กรควรจัดให้มีการ
ประชุมวาระต่าง ๆ เพือ่ รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนปั ญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดกับภาระงานของ
แต่ละบุคคล เพื่อ ร่ วมกันหาทางออกในการแก้ไขปั ญหาเพื่อไม่ ให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ทําให้บุคลากรเกิดภาวะผูน้ าํ ในตนเอง สร้างความภาคภูมิใจในผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และ
มุ่งมัน่ ที่จะทําประโยชน์แก่องค์กรจนเกิดเป็ นความผูกพันต่อองค์กร
7. ด้านโอกาสที่ได้รับ ควรจัดทําหลักการประเมินผลและปรับตําแหน่งที่เท่าเทียม โปร่ งใส
และบุคลากรสามารถตรวจสอบของตนเองได้รวมถึงสื่อความลงไปยังบุคลากรแต่ละคนให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน และสามารถยอมรับในหลักเกณฑ์ที่องค์กรกําหนดได้พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการงานที่ปฏิบตั ิควบคู่ไปกับการให้คาํ แนะนําเพือ่ เตรี ยม
ความพร้อมในการก้าวไปสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อความต้ องการอบรมหลักสู ตรระยะสั้ น
ของกลุ่มวัยทํางานเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTOR AFFECTING THE NEEDS OF SHORT-TERM
TRAINING PROGRAM OF THE WORKING GENERATION Y IN BANGKOK

แก้วกรุ ณา แก่นทอง 1 พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกุล 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการ
ฝึ กอบรมอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการฝึ กอบรมอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 222 คน (ร้อยละ
55.5) มี ช่วงอายุ 24-26 ปี และช่ วงอายุ 30-32 ปี มี จาํ นวน 75 คน (ร้อ ยละ 18.75) มี ระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มี จาํ นวน 211 คน (ร้อยละ 52.75) ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน
201 คน ( ร้อยละ 50.25) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 107 คน (ร้อยละ 26.75)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อความต้องการฝึ กอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ปั จจัยด้านหลักสูตร ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการมี ซึ่งมี
ผลต่อความต้องการอบรมหลักสู ตรระยะสั้นในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ วนด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านภาพลักษณ์และการนําเสนอโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) เพศ อายุ อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อ เดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่ ม คน
วัย ทํา งานเจนเนอเรชั่น วายในเขตกรุ ง เทพมหานครแตกต่ างกันอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ 0.05
ส่ วนระดับการศึกษาสู งสุ ดมีผลต่อความต้องการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางาน
เจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานครไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 (2) ปั จจัย
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นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านกายภาพและการ
นําเสนอมีผลต่อความต้องการฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ใน
เขตกรุ งเทพมหานครในระดับมาก ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านหลักสูตร ด้านราคา ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัย
ทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับปานกลาง โดยปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกายภาพและการนําเสนอ ด้านสถานที่ และด้านบุคลากรมีผลต่อความต้องการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, เจนเนอเรชัน่ วาย
Abstract
This individual study had objectives to 1) Studying individual factors that affect the shortterm training need of the working generation Y in Bangkok area. 2) Studying Marketing mix factors
that affect the short-term training need of the working generation Y in Bangkok area.
The research results showed characteristics of survey respondents as follows; most of all
were female, 222 respondents(55.50 percent) ,24-26 of age , 75 respondents(18.75 percent), with
bachelor's degree of education level, 211 respondents(52.75 percent), working as officer of private
company, 201 respondents(50.25 percent) and the income rate about 15,001-20,000 per month , 107
respondents (26.75 percent). The analysis showed that the marketing mix factors which affect the
short-term training needs the highest level were Product, Place, People and Process. Price,
Promotion, Physical Evidence and overall were high level affect.
The results of Need factors analysis showed that Need factors were high level affect the
short-term training need of the Generation Y in Bangkok. The hypothesis testing found that 1) The
Different of Gender, Age, Occupation and average monthly income rate were differently affect the
short-term training needs of the working generation Y in Bangkok with statistically significant of
0.05 and the highest level of education had no effect to the short-term training needs of the working
generation Y in Bangkok with statistical significance of 0.05 2) The marketing mix factors, Place
People Processes and Physical Evidence correlated to the short-term training needs of the working
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generation Y in high level. Product, Price and Promotion were correlated to the short-term training
needs with the medium level. Physical Evidence Place People affect the short-term training needs
of the working generation Y In Bangkok with statistical significance of 0.05.
Keywords: Marketing Mix, Generation Y
บทนํา
หลักสู ตรอบรมระยะสั้นเป็ นหนึ่งในกระบวนการหาความรู ้ตามการจัดประเภทการศึกษา
ในพระราชบัญญัติการศึกษา 2548 กล่ าวคือ หลักสู ตรอบรมระยะสั้นเป็ นการศึกษาตามอัธยาศัย
หมายถึง การศึกษาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส
โดยศึกษาจากบุ คคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อ ม สื่ อ หรื อ แหล่ งความรู ้อ่ื น ๆ ทั้งนี้
หลักสู ตร อบรมระยะสั้นจะมีลกั ษณะเด่ นที่ จะใช้เวลาในกระบวนการไม่มากนัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
เนื้ อหาในการอบรม มีต้ งั แต่ 1 วัน หรื อไม่เกิน 3 เดือน และเนื่ องจากใช้เวลาไม่นาน ทําให้หลักสูตร
อบรมระยะสั้นมักเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูท้ ี่มีเวลาว่างไม่มากนัก ได้แก่ กลุ่มผูท้ าํ งานประจํา หรื อกลุ่ม
พนัก งานออฟฟิ ศที่ ต ้อ งการจะพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองให้ม ากขึ้ น ทั้ง นี้ กลุ่ ม ผูเ้ ข้า อบรมใน
หลักสู ตรอบรมระยะสั้นนั้น มีความคาดหวังที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็ นการนําความรู ้ไปต่อยอด
การทํางาน ความต้องการในการพบปะเพื่อนใหม่ หรื อแม้แต่การนําความรู ้ทกั ษะที่ได้ไปประกอบ
อาชีพเสริ ม
กลุ่มคนวัยเจนเนอเรชัน่ วาย เป็ นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 1981-2000 เป็ นเจนเนอเรชัน่ ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีจาํ นวนประมาณ 19 ล้านคน หรื อเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ นอกจาก
ขนาดตลาดที่ใหญ่แล้ว คนกลุ่ ม นี้ มีรายได้ค่อ นข้างสู งแม้จะอยู่ในวัยหนุ่ มสาวอายุเพียง 15-34 ปี
และยังมีอตั ราการใช้จ่ายต่อรายได้ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนเจเนอเรชัน่ ก่อนหน้าในช่วงอายุเดี ยวกัน
ยิง่ ไปกว่านั้น กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายไทยเติบโตมาในยุคที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดี ย
กําลังแพร่ หลาย ทําให้คนกลุ่ ม นี้ มีความสนใจด้านไอทีและการติดต่อ สื่ อสารออนไลน์ ส่ งผลต่อ
ทิศทางการตลาดของภาคธุ รกิจในยุคดิ จิตอล ดังนั้น ตลาดเจนเนอเรชั่นวายจึงเป็ นทั้งโอกาสและ
ความท้าทายที่สาํ คัญของธุรกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของไทย คุณลักษณะเด่นของเจนเนอเรชัน่ วาย
ได้แก่ มี ความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีเป็ นพื้นฐาน ชอบมี สังคม ผ่านการแชร์ ประสบการณ์หรื อ
เรื่ องราวที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์เพือ่ เป็ นการแสดงตัวตนที่แตกต่าง ตัดสินใจบนข้อมูล โดยใช้
ข้อมูลออนไลน์มาพิจารณาเปรี ยบเทียบและตรวจสอบให้แน่ ใจก่อนการตัดสินใจซื้อสิ นค้า ช่างเลือก
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เพราะเจนเนอเรชัน่ วายมีมาตรฐานสู งและรู ้ว่ามีทางเลือกอีกมากจากข้อมูลบนโลกออนไลน์จึงมักจะ
พิจารณาเปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอตัวเลือกที่ดีที่สุด มีความรู ้ทางการเงิน แม้อายุยงั
น้อ ยแต่คนกลุ่มนี้ รู้วิธีบริ หารเงินให้งอกเงย เพราะนอกจากจะใช้เงินเก่ งแล้วยังมีทศั คติที่ตอ้ งการ
สร้างความมัง่ คัง่ ให้เร็วที่สุด (ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิ ชย์, 2556)
แต่ที่กล่ าวมาข้างต้น เป็ นเพียงการศึกษาลักษณะนิ สัยทัว่ ไปของกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วาย
เท่านั้น และยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริ งของกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ว่าสนใจการอบรม
แบบใด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความต้อ งการการอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของ
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ่ ช่วยให้ผจู ้ ดั การอบรมหลักสูตรระยะสั้นนําข้อมูล
ที่ได้ไปวางแผน ปรับปรุ งและพัฒนาการอบรมต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายให้ดี
ยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อต้องการฝึ กอบรมอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของ
กลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อต้องการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายที่มีอายุ 21-38 ปี โดยการ
ใช้แบบสอบถามสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่จาํ นวน 400 คน โดยการเก็บแบบสอบถามแบบสะดวก
การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อความต้องการอบรบหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางาน
เจเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากร
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ กลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย เพศชายและหญิงอาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มคนวัยทํางานเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การสุ่ ม แบบสะดวก
แต่เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ ทราบสัดส่ วนของจํานวนประชากรที่แน่ นอน จึงใช้สูตรของ (Cochran,1963)
เพื่อคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้จาํ นวนกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 385 คน แต่เพื่อ ลดความ
ผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งนี้ จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมี 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวความคิด ใช้มาตรวัดลิเคิร์ส สเกล (Likert Scale) คือให้ผูก้ รอกแบบสอบถามเลือกแสดงความ
คิดเห็ นจากข้อ คําถามที่ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด โดยโครงสร้างของแบบสอบถามมี ท้ งั หมด 4 ตอนดังนี้
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ เป็ นคําถามปลายปิ ด โดยลักษณะคําถามจะกําหนด
คําตอบไว้แล้วและเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) มีจาํ นวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีผล
ต่ อ ความต้อ งการฝึ กอบรมหลัก สู ต รระยะสั้ นของกลุ่ ม คนทํา งานเจนเนอเรชั่ น วาย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ (Likert Scale) มีจาํ นวน 35 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ
กลุ่มคนทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานครแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
แบบ (Likert Scale) มีจาํ นวน 15 ข้อ
การทดสอบเครื่องมือวิจัย
การทดสอบความเที่ยงตรง การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั ครั้งนี้
ได้นําเอาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Validity) โดยอาจารย์
ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ
การทดสอบความเชื่ อ มั่น ผูว้ ิจยั ได้นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไ ปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยการหาความ
น่ าเชื่ อ มั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ด้วยวิธี enter โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ตอ้ งมีค่ามากกว่า 0.70 (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2555)
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความเชื่ อ มั่น ตามวิ ธี ข องของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient)
ตัวแปร
จํานวนข้อ
Cronbach’s Alpha
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
- ด้านหลักสูตร
5
0.916
- ด้านราคา
5
0.865
- ด้านสถานที่
5
0.878
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5
0.914
- ด้านวิทยากร
5
0.911
- ด้านกระบวนการ
5
0.919
- ด้านกายภาพและการนําเสนอ
5
0.801
ปั จจัยด้านความต้องการ
15
0.958
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
55
0.973
การทดสอบความน่ าเชื่ อถือโดยใช้วิธีของ Cronbach’s Alpha พบว่าค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามทุกข้อนั้น มีค่ามากกว่า 0.70 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ผลการวิจัย
ข้ อมูลประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 222 คน (ร้อยละ 55.5) มีช่วงอายุ 2426 ปี และช่ วงอายุ 30-32 ปี มี จาํ นวน 75 คน (ร้อ ยละ 18.75) มี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มี จาํ นวน 211 คน (ร้อยละ 52.75) ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 201 คน (ร้อ ยละ
50.25) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 107 คน (ร้อยละ 26.25)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 4.18) เมื่ อ
พิจารณารายด้านจากมากไปน้อยพบว่าด้านบุคลากรมีความสําคัญมากที่สุด ( X = 4.35) รองลงมาคือ
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ด้า นกระบวนการมี ค วามสํา คัญ มากที่ สุ ด ( X = 4.24) ด้า นหลัก สู ต รมี ค วามสํา คัญ มากที่ สุ ด
( X = 4.21) ด้า นกายภาพและการนํา เสนอมี ค วามสํา คัญ มากที่ สุ ด ( X = 4.17) ด้า นสถานที่ มี
ความสําคัญมาก ( X = 4.14) ด้านการส่งเสริ มการตลาดมีความสําคัญมาก ( X = 4.08) และรายด้านที่
น้อยที่สุดคือด้านราคาโดยมีความสําคัญมาก ( X = 4.05) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอ
เรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.001*
0.000*
0.569
0.000*
0.000

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
b
Std. Error B
t
Constant
0.783 0.181
4.322
ด้านหลักสู ตร (X1)
0.064 0.048
0.065
1.327
ด้านราคา (X2)
-0.020
0.060
-0.022
-0.334
ด้านสถานที่ (X3)
0.259 0.053
0.276
4.846
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
0.001 0.052
0.001
0.025
ด้านบุคลากร (X5)
0.185 0.062
0.180
2.965
ด้านกระบวนการ (X6)
0.022 0.071
0.022
0.311
ด้านกายภาพและการนําเสนอ (X7)
0.278 0.057
0.296
4.837
2
2
R = 0.707 R = 0.500 Adj. R = 0.491 SEE = 0.430 F = 50.04 Sig. = 0.000*

Sig.
0.000
0.185
0.739
0.000*
0.980
0.003*
0.756
0.000*

Tolerance VIF
0.537
0.303
0.392
0.372
0.346
0.249
0.340

1.861
3.301
2.548
2.691
2.894
4.012
2.944

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร
และด้านกายภาพและการนําเสนอส่ งผลต่อความต้อ งการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่ มคน
วัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 50
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหู คูณระดับสู ง (R = 0.707) มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อ ย
ละ 50 (R2 = 0.500) มีความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 0.430 (SEE = 0.430) มีค่า Tolerance ตํ่าสุ ด
อยูท่ ี่ 0.249 และ VIF มีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 4.012 จึงสรุ ปได้ว่าไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(Multicollinearity)
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการความต้องการฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ
กลุ่ ม คนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ ด้านกายภาพและการนําเสนอ (β
=0.296) รองลงมาคือด้านสถานที่ (β =0.276) และด้านบุคลากร (β =0.180) ตามลําดับ
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นของกลุ่มวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสํา คัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากเพศที่แตกต่างกันย่อมมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันในด้าน
ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ พลกฤต รั ก จุ ล (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ส่ ว นประสมทาง
การตลาดของธุ รกิ จการศึกษาที่มีอิ ทธิ พลต่อ การเลื อ กศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
เอกชนจังหวัดปทุมธานี ” ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่มีเพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเลือก
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับหทัยรัตน์ อึ้งตระกูล (2553) ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการฝึ กอบรมความรู ้
เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ของผู ้ป ระกอบการ SME’s ในเขตเมื อ งจัง หวัด เชี ย งใหม่ ”
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยข้อมูลด้านเพศมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการอบรมความรู ้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2) ปั จจัยส่ วนบุคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการอบรมหลักสู ตร
ระยะสั้นของกลุ่มวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ 0.05 ทั้งนี้ อ าจเนื่ อ งจากช่ วงอายุที่แตกต่างกันก็มีความต้องการพัฒนาตนเองให้มีศกั ยภาพ
มากขึ้น อีกทั้งยังมีประสบการณ์ ความคิดและความสนใจที่แตกต่างกัน จากเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-23 ปี 24-26 ปี 27-29 ปี และ 33-35 ปี ปี มีความต้องการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ระยะสั้น ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-23 ปี 27-29 ปี เป็ นกลุ่มที่เพิง่ จบการศึกษา และ
มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการทํางานให้มากยิง่ ขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 2426 ปี เป็ นกลุ่มที่กา้ วสู่ สังคมมนุ ษย์เงินเดือ นได้ไม่นานนัก ดังนั้นเพื่อต้องการเติมเต็มศักยภาพของ
ตนเอง คนกลุ่มนี้ อาจจะเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 27-29 ปี อาจจะ
ต้องการเตรี ยมตัวเป็ นผูป้ ระกอบการ จึงต้องการอบรมหลักสู ตรระยะสั้นเพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การทําธุรกิจ หรื อพัฒนาตนเองไปสู่ตาํ แหน่งบริ หาร ช่วงอายุ 33-35 ปี คนกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่กาํ ลังเป็ น
ผูบ้ ริ หาร และกําลังมองหาลู่ทางในการทําธุรกิจของตนเอง สอดคล้องกับหทัยรัตน์ อึ้งตระกูล (2553)
ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ SME’s
ในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยข้อมูลพื้นฐานด้านอายุ มีความสัมพันธ์กบั
ความต้องการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยช่วงอายุระหว่าง 31-35 ปี มีความ
ต้องการอบรมฯมากกว่าช่วงอายุอื่นๆมากที่สุด และลภัสริ นทร์ รัตนบุรี (2558) งานวิจยั “ศึกษาความ
ต้อ งการการศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญญาโทของนัก ศึ กษาปริ ญ ญาตรี ในสถาบัน รั ช ต์ภ าคย์ ศู น ย์
นครศรี ธรรมราช” ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจําแนกตามอายุที่ต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทในสถาบัน รัช ต์
ภาคย์ ศูนย์นครศรี ธรรมราชแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความต้อ งการอบรม
หลัก สู ต รระยะสั้น ของกลุ่ มวัย ทํา งานเจนเนอเรชั่น วายในกรุ ง เทพมหานครแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า กลุ่มที่ประกอบอาชีพรับราชการ
หรื อรัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว และว่างงาน มีความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็ นนโยบายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่จะพิจารณาผลงานประจําปี
จากการเข้ารับการอบรมเพือ่ เลื่อนขั้นหรื อตําแหน่ง หรื อสําหรับอาชีพรับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว
และว่างงาน ที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพ หรื ออบรมเพือ่ ไปสร้าง
อาชีพของตนเอง สอดคล้องกับ ลภัสริ นทร์ รัตนบุรี (2558) งานวิจยั “ศึกษาความต้องการการศึกษา
ต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโทของนัก ศึ กษาปริ ญ ญาตรี ในสถาบัน รั ช ต์ภ าคย์ ศู น ย์น ครศรี ธ รรมราช”
ผลการศึกษาพบว่าลุ่ มตัวอย่างนักศึกษาที่ที่ทาํ งานต่างกัน มี ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ในสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นครศรี ธรรมราช
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ งขัดแย้งกับวารุ ณี
รักด้วง (2558) วิจยั เรื่ อ ง “ปั จจัยที่มี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาโทหลักสู ตร
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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บริ หารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยสยาม” ผลการวิเคราะห์พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กเรี ย นระดับ ปริ ญ ญาโทหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ไม่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญ 0.05
4) ปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการ
อบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตํ่ากว่า 15,000บาท ,15,001-20,000 บาท, 20,001-25,000 บาท และ30,001 บาทขึ้นไปมีความ
ต้องการฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจากกลุ่มคนที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย ทําให้ตอ้ งมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
มากขึ้น หรื อการไปเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ๆเพือ่ ให้ทนั ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และนํามาประยุกต์ใช้กบั
การทํางาน สอดคล้องกับ ลภัสริ นทร์ รัตนบุรี (2558) งานวิจยั “ศึกษาความต้องการ การศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาโทของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นครศรี ธรรมราช” ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ในสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นครศรี ธรรมราช โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับรณชัย คงกระพันธ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรี ยนสายอาชีวศึกษาใน จังหวัดภูเก็ตและ
พังงา” ผลการศึกษาพบว่ารายได้ครอบครัวเฉลี่ ยต่อ เดือ น ที่ต่างกันทําให้ปัจจัยที่มีผลต่อการเลื อ ก
เรี ย นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของนัก เรี ย นสายอาชี ว ศึ ก ษาในจัง หวัด ภู เ ก็ ต และพัง งา พบว่า รายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรี ยนสาย
อาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
หทัยรัตน์ อึ้ งตระกูล (2553) ศึกษาเรื่ อ ง “ความต้อ งการฝึ กอบรมความรู ้เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการ SME’s ในเขตเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยข้อมู ล
ด้านเพศมี ความสัม พันธ์กับความต้อ งการอบรมความรู ้เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05โดยกิ จการที่มี รายได้เฉลี่ ยมากกว่า 25,000 บาทมี ความต้อ งการ
ฝึ กอบรมฯมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อกลุ่มอื่น ซึ่งขัดแย้งกับวารุ ณี รักด้วง (2558) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผล
ต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ ที่มหาวิทยาลัยสยาม” ผลการ
วิเคราะห์พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรี ยนระดับปริ ญญาโทหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านกายภาพและการนําเสนอเป็ น
ปั จจัยลําดับแรกที่กลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวายให้ค วามสําคัญและมี อิ ทธิ พลมากที่สุดในความต้อ งการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่ วาย มีความคล่องตัวทางด้านเทคโนโลยี และมักจะหาข้อมูล หรื ออ่านรี ววิ สินค้าและบริ การจาก
โลกออนไลน์ อีกทั้งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่กลุ่มตัวอย่างค้นหาและมีผลต่อความต้องการอบรม
หลักสู ตรระยะสั้นมากที่สุด ได้แก่เครื่ องมือและอุปกรณ์มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายให้ความสําคัญต่อการรี วิวในอินเตอร์เน็ตโดยผูท้ ี่เคยเข้ารับการ
ฝึ กอบรมของสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสดงศักยภาพของสถาบันว่ามีความพร้อมมากเพียงใด
สอดคล้องกับ พลกฤต รักจุล (2554) ศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดปทุมธานี ” โดยประเด็น
ย่อยที่มีผล คือมีอุปกรณ์ส่งเสริ มการเรี ยนที่สะดวก ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด มีWIFI มีสื่อ
การสอนที่ ท ัน สมัย และสอดคล้อ งกับอมรี ภ รณ์ สมจริ ง (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษา ในเขตเทศบาลนคร
เมืองราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา” เมื่อพิจารณาเป็ นราย ข้อแล้วโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ สถานศึกษามีภูมิทศั น์สวยงาม รองลงมาคือ มีสื่อการสอน/อุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยน
ที่ทนั สมัย มีบริ การ INTERNET WIFI และห้องเรี ยนมีเครื่ องปรับอากาศทุกห้องตามลําดับ
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านสถานที่เป็ นปั จจัยสําคัญลําดับที่
สองที่ ก ลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายให้ค วามสํา คัญ และมี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ในความต้อ งการฝึ กอบรม
หลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สถานที่
อบรมมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เพราะกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายคํานึ งถึง
ความสะดวกสบายในการเดิ นทางเป็ นอันดับแรก กล่ าวคือ การอํานวยความสะดวกด้านสถานที่
จอดรถ หรื อการจัดสถานที่อบรมให้สามารถเดินทางสะดวก สอดคล้องกับพรสวรรค์ ศักดิ์กมลวารี
(2554) “ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
หลักสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)” ผลการศึกษาด้านสถานที่
ได้แ ก่ ความสะดวกในการเดิ น ทางมาเรี ย น ความสวยงามและความทัน สมัย ของสถานที่ เ รี ยน
ความทันสมัยของอุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอน และสถานที่จอดรถ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญต่อปั จจัยด้านสถานที่โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็นย่อย และสอดคล้องกับพลกฤต
รักจุล (2554) ศึกษาเรื่ อ ง “ส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิจการศึกษาที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
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ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดปทุม ธานี ” ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านสถานทีม่ ีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน
จังหวัดปทุมธานีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยด้านสถานที่ที่มีผลมากที่สุดคือสถานที่เรี ยนสะอาด
มี บรรยากาศดี และเงียบสงบ รองลงมาคือ สถานที่เรี ยนดู สวยงามทันสมัยและส่ วนสถานที่เรี ยน
สะดวกต่อการคมนาคมมีผลน้อยที่สุด
3) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านบุคลากรเป็ นปั จจัยสําคัญลําดับที่
สามที่ ก ลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายให้ค วามสํา คัญ และมี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ในความต้อ งการฝึ กอบรม
หลักสู ตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทํางานเจนเนอเรชัน่ วาย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ให้ความสําคัญกับผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยได้รับการรับรับรองจากสถาบันวิชาชี พ
ที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า วิทยากรที่ให้การฝึ กอบรมเฉพาะวิชาชีพ ได้รับประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่ งใบประกอบวิชาชี พเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่ วยยืนยันความรู ้ความสามารถใน
วิช าชี พ สอดคล้อ งกับ พลกฤต รั ก จุ ล (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ส่ ว นประสมทางการตลาดของธุ รกิ จ
การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดปทุมธานี ”
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมี ผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดปทุมธานีอยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นย่อยที่มีผลมากที่สุด
คืออาจารย์ผูส้ อนมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับรองลงมาคือ ศิษย์เก่าประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน
ต่างๆ และความรวดเร็วในการบริ การของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัคร มีผลน้อยที่สุด และยังสอดคล้อง
กับณัฐวัชร เทียมทัด (2559) ศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ ก
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคลากรที่ส่งผลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึกษาต่อ ระดับอุ ดมศึก ษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยศิล ปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีอ ยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับวิสัยทัศน์ อาจารย์มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับสาขาวิชา และมีความรู ้ความสามารถสู งมากที่สุด รองลงมาคืออาจารย์ส่วนใหญ่มีตาํ แหน่ง
ทางวิชาการและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในวงการศึกษา ส่ วนอาจารย์ผูส้ อนมีจาํ นวนเพียงพอต่อการ
เรี ยนการสอนให้ความสําคัญน้อยที่สุด
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บทสรุป

1. ด้านกายภาพและการนําเสนอ สถาบันที่เปิ ดให้การอบรมหลักสู ตรระยะสั้นควรมีการ
รี วิวสถานที่ใ นอิ น เตอร์ เน็ ต เพื่อ แสดงถึ งศัก ยภาพและความพร้อ มในการให้ก ารอบรม และยัง
สามารถช่ ว ยให้ผูท้ ี่ ต ้อ งการเข้า รั บ การฝึ กอบรมได้เ ห็ น สถานที่ จ ริ ง ภาพบรรยากาศในการเข้า
ฝึ กอบรมของรุ่ นก่อนๆก็มีส่วนช่วยให้ผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ กอบรมตัดสิ นใจเข้ารับการฝึ กอบรมได้อีกทาง
หนึ่ง อีกทั้งยังควรมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการอบรม เพือ่ ให้มีความ
พร้อม และให้ทนั สมัย เพือ่ ทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจให้มากที่สุด
2. ด้านสถานที่ สถาบันที่เปิ ดให้การอบรมควรคํานึ งถึงสถานที่ในการให้บริ การ เช่นการ
เลื อ กห้อ งประชุ ม ให้มี ความเหมาะสมกับกิ จกรรม หรื อ จํานวนคนที่เข้า รับการฝึ กอบรม เพราะ
กิจกรรมบางประเภทก็ตอ้ งใช้พ้นื ที่กว้างๆในการทํากิจกรรม อีกทั้งยังต้องเตรี ยมสถานที่สาํ หรับการ
จอดรถของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ถึงแม้วา่ กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วายจะเติบโตมากับความสะดวกสบาย
มีระบบขนส่งมวลชนที่คอยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และสามารถเป็ นสิ่งที่ช่วยชักจูงหรื อ
ดึงดูดใจให้คนกลุ่มนี้ เลือกเข้ารับการอบรม ดังนั้นถ้าหากสถาบันที่เปิ ดให้การอบรมหลักสู ตรระยะ
สั้นไม่เตรี ยมสถานที่ในการจอดรถเพือ่ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่มาอบรมอย่างเพียงพอ ก็อาจจะ
ทําให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดความลังเลใจไม่เลือกใช้บริ การ
3. ด้านบุคลากร สถาบันที่เปิ ดให้การอบรมหลักสู ตรระยะสั้นควรคํานึ งถึงวิทยากรที่มี
ความรู ้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ท่ีตรงกับในเรื่ อ งที่เปิ ดให้การอบรม
เพราะการอบรมบางประเภทก็ตอ้ งการผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การอบรมการ
ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น การเทรดหุ ้น เนื่ องจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ก็จะสามารถ
ตอบคําถามไขปั ญหาให้กบั ผูท้ ี่เข้ารับการอบรมได้ อีกทั้งวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านการฝึ กอบรมจะ
ช่วยให้บรรยากาศในการอบรมดูมีความสนุกสนานมากขึ้นและไม่น่าเบื่อ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาและวิจยั เพิ่มเติมร่ วมกับสถาบันที่เปิ ดอบรมหลักสู ตรระยะสั้น เพื่อนํา
ผลวิจยั ที่ได้ไปปรับปรุ งและวางแผนในการเปิ ดหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของผูท้ ี่เข้าอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษากลุ่ มเป้ าหมายเจนเนอเรชั่นอื่ น ซึ่ งจะทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ทุกกลุ่มวัย
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3. ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะให้ศึกษาเชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่เจาะลึกมากขึ้นในด้านของ
ความต้องการ
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
สายการบินต้ นทุนตํ่า ของสายการบินนกแอร์ ของผู้โดยสารชาวไทย
SERVICE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION
SELECTED SERVICE LOW COST OF NOKAIR AIRLINE
OF THAI PASSENGERS

วิภาวรรณ บัวอุไร 1 พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกุล 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มี วตั ถุประสงค์ (1) 1) เพื่อ ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่
ส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินนกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย (2) 2) เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสายการบิ น นกแอร์ ข อง
ผูโ้ ดยสารชาวไทย ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ประชากรชาวไทยที่ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การสาย
การบินนกแอร์ โดยการสุ่ ม ตัวอย่า งแบบไม่ อ าศัยความน่ า จะเป็ น (Nonprobability) แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มู ล ใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน F-test
หรื อ One way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Mutiple Regression Analysis) (MRA
หรื อ MLRA) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 269 คน มีอายุ
26-35 ปี จํานวน 172 คน มี สถานภาพโสด จํานวน 265 คน มี ระดับการศึกษาสู งสุ ดอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 242 คน มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 182 คน และมีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนมากว่า 30,000 บาท จํานวน 126 คน ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากเรี ยงลําดับได้ดังนี้ ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้านบุคลากร ด้านสิ่ งแวดล้อ มทาง
กายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา และด้านการส่งเสริ มการตลาด ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบิน
นกแอร์ ข องผูโ้ ดยสารชาวไทย แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (2) ปั จ จัย
22
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2

23

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้าน
บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 77.3
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ, การตัดสินใจเลือกใช้บริ การ, สายการบินต้นทุนตํ่า
Abstract
This research aims to study about (1) to study in demographic factors that affectings the
purchase decision of Nokair Airline service for Thai passengers (2) to study in marketing mix factors
(7P) that affectings the purchase decision for choosing Nokair Airline service of Thai passengers.
The sample group included 400 Thai people who using or used to Nokair Airline service.
Questionnaires were used as the non-probability sampling and purposive Sampling. The data
analysis was conducted using the descriptive statistics including Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation and the inferential statistics including T-test, One-Way Anova (F-test) and
Multiple Reression Analysis (MRA). The result showed that most of respondents were female, aged
between 26- 35 years old, Single status, had an academic in bachelor’s degree, had a company
employee, had an income saraly more than 30,000 baht per month. So, The most of marketing mix
factors are distribution channel, personnel, physical environment, product, service, price and sale
promotion respectively. The hypothesis test showed as following: (1) The personal factors found
that gender, age, marital status, occupation and income affect to purchase decision for choosing
Nokair Airline service of Thai passengers were different in 0.05 scales. (2) Marketing Mix Factors
such as product, price, distribution channel, personel physical environment, and process affect to
purchase decision for choosing Nokair Airline service of Thai passengers were different in 0.05
scales and statistical predictions in 77.30 percent.
Keywords: Service Marketing Mix Factors, Decision Selected, Low Cost Airline
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บทนํา

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว เห็นได้จาก
การเพิ่ ม เที่ ย วบิ น หรื อ การขยายเส้ น ทางการบิ น ทั้ง เส้ น ทางภายในประเทศและเส้ น ทาง
ต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยมีสายการบินมากมายทั้งสายการบินบริ การเต็มรู ปแบบ อาทิ การ
บินไทย และสายการบินต้นทุนตํ่า อาทิ ไทยแอร์เอเชียหรื อนกแอร์ ในปั จจุบนั สายการบินต้นทุน
ตํ่าเป็ นที่นิยมของคนไทยเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งด้วยสายการบิ นต้น ทุน ตํ่า เป็ นสายการบิ น ที่ มี
รู ปแบบการบริ หารกิจการโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านบริ การของสายการบินให้ต่าํ ลงเพื่อให้
สามารถกํา หนดราคาค่ า โดยสารจากผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ใ นอั ต ราที่ ถู ก กว่ า สายการบิ น ปกติ
(เสาวริ นทร์ สายรังสี , 2547) จึงทําให้คนมีตดั สิ นใจเลือกเดินทางโดยสารการบินต้นทุนตํ่าเป็ น
จํานวนมาก นอกจากการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ วแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย จากข้อมูล
สถิติ เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีผใู ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่ามากถึ ง 35,713,460 คน จากจํานวน
ผูโ้ ดยสารที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อ เนื่ องในปั จจุบนั ทําให้สายการบินต้นทุนตํ่ามีการแข่งขันกันอย่าง
ดุเดือด ทุกสายการบินต้องเร่ งทํากลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ กระตุน้ ยอดขายในอนาคต ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย เพื่อสามารถเข้าถึง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและนําผลวิจยั ที่ได้ไปปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการบริ
การของสายการบิน เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนตํ่านกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สายการบินต้นทุนตํ่านกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
การดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สายการบินนกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย” เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
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ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสายการ
บินนกแอร์หรื อเคยใช้บริ การ การกําหนดกลุ่มจากสูตรคํานวณของ (Cochran, 1977) โดยการคํานวณ
สัดส่วนของประชากร
การคํานวณหากลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน สํารองเพิ่มอีก 15 ฉบับ
ได้จ ํา นวนเท่ า กับ 400 คน และใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งโดยไม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability
sampling) ด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก (Convenience sampling) เพื่อให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างตาม
ต้องการ สามารถสุ่มตัวอย่างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นผูโ้ ดยสารชาวไทยที่เลือกใช้
บริ การหรื อเคยใช้บริ การสายการบินนกแอร์
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) นําไปทดลอง Try out จํานวน 30 ชุ ด ได้ค่า Cronbach’s
Alpha มากกว่า 0.7 และการตรวจสอบ Convergent Validity และ Discriminant Validity ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความเชื่อมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha
ตัวแปร

ปัจจัยทางด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
- ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ
- การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ

จํานวนข้อ
คําถาม

ค่าความ
เชื่อมัน่

CR

AVE

MSV

ASV

5
5
5

0.926
0.922
0.953

0.918
0.933
0.956

0.691
0.737
0.813

0.600
0.573
0.458

0.503
0.491
0.366

5

0.857

0.913

0.679

0.543

0.370

5
5

0.966
0.917

0.964
0.920

0.841
0.706

0.669
0.562

0.514
0.487

5

0.951

0.952

0.798

0.669

0.528

5

0.959

0.945

0.775

0.649

0.545
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์ สถิ ติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาสํา หรั บ อธิ บ ายผล โดยนํา เสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยใช้ ก าร
วิ เ คราะห์ t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ด้วยวิธีนาํ ตัวแปรเข้าสมการแบบ Enter
ผลการวิจัย
ข้ อมูลปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 269 คน (ร้อยละ 67.25) มีอายุ 26-35 ปี
จํานวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) มีสถานภาพโสด จํานวน 265 คน (ร้อยละ 66.25) มีระดับการศึกษา
สูงสุดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 242 คน (ร้อยละ 60.50) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน
182 คน (ร้อ ยละ 45.50) และมี รายได้เฉลี่ ยต่อ เดือนมากว่า 30,000 บาท จํานวน 126 คน (ร้อ ยละ
31.50)
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ การ
ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.03) เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
( X = 4.25) ด้านบุคลากร ( X = 4.12) ด้านสิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ ( X = 4.08) ด้านผลิ ตภัณฑ์
( X = 4.02) ด้านกระบวนการให้บริ การ ( X = 3.99) ด้านราคา ( X = 3.91) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ( X = 3.87) โดยรายละเอียดแต่ละด้านมีดงั ต่อไปนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อการมีเส้นทางการบินที่หลากหลายมากที่สุด ( X = 4.10) รองมาการมีตารางการบิน
ที่หลากหลายและตรงต่อความต้องการ ( X = 4.09) และน้อยที่สุดการใช้เครื่ องบินใหม่ในการบริ การ
ผูโ้ ดยสาร ( X = 3.89)
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2) ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายข้อ
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค วาม
คิดเห็นต่อตัว๋ เครื่ องบินโดยสารมีราคาเหมาะสมกับเวลา ( X = 4.07) และตัว๋ เครื่ องบินโดยสารมีราคา
เหมาะสมกับเส้นทางมากที่สุด ( X = 4.07) รองมาตัว๋ เครื่ องบินโดยสารมีราคาเหมาะสมกับบริ การที่
ได้รั บ ( X = 4.00) และน้ อ ยที่ สุ ด มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการเปลี่ ย นแปลงตารางเดิ น ทางที่ เ หมาะสม
( X = 3.68)
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการมีช่องทางการชําระเงินผ่านทางอินเตอร์ ที่หลากหลาย เช่ น e-Banking,
Internet เป็ นต้น มากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.30) รองมาการซื้อตัว๋ เครื่ องบินโดยสาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.28) และน้อยที่สุดการมี
ช่องทางการจําหน่ ายบัตรที่ง่าย หลายช่องทาง เช่น Call Center, เคาท์เตอร์ เซอร์วิส, บริ ษทั นําเที่ยว
เป็ นต้น โดยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.16)
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น ใน
ภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ การส่ งเสริ มการตลาดมี ความน่ าสนใจ เช่ น ตัว๋ เครื่ อ งบินเส้นทางใน
ประเทศราคา 0 บาท เป็ นต้น มากที่สุด ( X = 4.08) รองมาการมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อออนไลน์
ที่น่าสนใจ ( X = 3.95) และน้อยที่สุดการมีพรี เซนเตอร์ดึงดูดใจให้เลือกใช้บริ การ ( X = 3.59)
5) ด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
พนักงานต้อนรับแต่งกายสะอาด เรี ยบร้อยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.23) รองมาการ
พนักงานต้อ นรับให้บริ การที่ดี โดยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) และน้อ ยที่สุดพนักงานต้อ นรับ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.04)
6) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพแวดล้อ มห้ อ งโดยสารมี ค วามสะอาด เรี ย บร้ อ ย มากที่ สุ ด
( X = 4.15) รองมาการมี สภาพแวดล้อ มอุปกรณ์เสริ ม ต่าง ๆ มี ความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
( X = 4.13) และน้อยที่สุดลวดลายของเครื่ องบินมีความเป็ นเอกลักษณ์ ( X = 4.01)
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7) ด้านกระบวนการให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มี ความคิดเห็ นต่อขั้นตอนการเช็คอินมีความสะดวก และรวดเร็ วมากที่สุด ( X = 4.06)
รองมาการมีมีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้เวลาเดินทางอย่างสมํ่าเสมอ ( X = 4.03) และน้อยที่สุดเที่ยวบินมี
ความตรงเวลากับตารางการบิน ( X = 3.94)
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ ในภาพรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.10) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้า นพบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ช่ อ งทางการชํา ระเงิ น ที่
สะดวกสบายมากที่สุด ( X = 4.17) รองมาช่องทางการซื้ อตัว๋ เครื่ องบินมีความสะดวก หลากหลาย
( X = 4.16) และน้อยที่สุดราคาตัว๋ เครื่ องบินมีราคาคุม้ ค่ากับการบริ การที่ได้รับ ( X = 4.04)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ตัวแปร
สถิติ
ค่าสถิติ
p-value
เพศ
t-test
3.10
0.00*
อายุ
F-test
6.31
0.00*
สถานภาพสมรส
F-test
3.29
0.04*
ระดับการศึกษาสูงสุด
F-test
2.83
0.06
อาชีพ
F-test
2.64
0.03*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
2.40
0.00*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การสายการบินนกแอร์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย โดยวิธี Enter
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
Std.
pTolerance VIF
b
B
t
การตลาดบริ การ
Error
value
(Constant)
0.11 0.12
0.92 0.36
- ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.20 0.04
0.20 4.53 0.00* 0.310
3.226
0.12 0.04
0.13 3.01 0.00* 0.303
3.298
- ด้านราคา (X2)
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.15 0.03
0.15 4.33 0.00* 0.512
1.954
(X3)
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
-0.03 0.04
-0.03 -0.88 0.38 0.404
2.472
(X4)
0.14 0.04
0.15 3.21 0.00* 0.262
3.813
- ด้านบุคลากร (X5)
- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 0.21 0.05
0.20 4.29 0.00* 0.277
3.608
(X6)
- ด้านกระบวนการให้บริ การ 0.20 0.04
0.22 4.58 0.00* 0.244
4.104
(X7)
R = 0.880 R2 = 0.774 Adjusted. R2 = 0.770 SEest = 0.329 F = 191.328 p-value = 0.000*
Durbin-watson = 1.896
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ด้า นบุ ค ลากร ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ และด้า น
กระบวนการให้บริ การส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินนก
แอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ
77.4 (R2 = 0.774) โดยด้าน ด้านกระบวนการให้บริ การ (B = 0.22) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า ของสายการบิ น นกแอร์ ข องผู ้โ ดยสารชาวไทยมาก รองลงมา
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (B = 0.20) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้าน
บุคลากร (B = 0.15) และน้อยที่สุดคือ ด้านราคา (0.13)
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ดงั นี้ ด้านเพศ แสดงออกถึง
ความแตกต่างของสรี ระร่ างกายและความแตกต่างของอารมณ์ รวมถึงกระบวนการคิดการตัดสิ นใจ
ของเพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกัน และยังพบว่า เพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการ
บินนกแอร์มากกว่าเพศชาย เนื่ องจาก เพศหญิงจะมีกระบวนการคิดและการตัดสิ นใจซับซ้อ นกว่า
เพศชายในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น ราคาตั๋ว โดยสาร หรื อ ความปลอดภัย เป็ นต้น ด้า นอายุ แสดงถึ ง
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาในอดีต คนที่มีอ ายุมากจะมีการคิดซับซ้อน มองอะไรหลายด้าน คํานึ กถึง
สิ่งต่าง ๆ เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านราคา หรื อด้านความคุม้ ค่าในการได้รับบริ การมากกว่า คนที่มี
อายุน้อยกว่า และยังพบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 26-35 ปี มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินนกแอร์มาก
ที่สุด เนื่ อ งจาก อยู่ในช่ วงอายุของการทํา งาน หรื อ วัยที่ชอบการเดิ นทางท่อ งเที่ย ว ในการเลื อ ก
เดินทางโดยเครื่ องบินเป็ นสิ่ งที่ประหยัดเวลา มีความปลอดภัย โดยเฉพาะการเลือกเดินทางโดยสาย
การบินต้นทุนตํ่าอย่างสารการบินนกแอร์ยงั ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ด้านสถานภาพสมรส
บ่งบอกถึงสถานภาพทางครอบครัวว่าบุคคลนั้นมีสถานภาพอย่างไร เช่น โสด สมรส หรื อหย่าร้าง
บ้างครั้งแสดงถึงการมีบุตรด้วย ในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสายการบินในการเดินทาง อาจมี
หลายปั จจัยจากด้านสถานภาพการสมรสมาเป็ นปั จจัยในการตัดสินใจ โดยอาจจะคําถึงถึงบุตรหรื อคู่
สมรส และยังพบว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินนกแอร์มากที่สุด
เนื่ อ งจากในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสายการบินอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเดิ นทางแบบอื่น
แต่เทียบกับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วในการการเดินทางและบริ การที่ได้รับนั้นถือว่าคุม้ ค่า
อี กทั้งบุคคลที่อ ยู่ในสถานภาพโสด จะไม่ มีค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่เป็ นภาระมาก จึงสามารถตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บริ การสายการบินนกแอร์ ในการเดิ นทาง ด้านอาชี พ การใช้จ่ายแต่ล ะครั้งต้อ งคํานึ กถึ ง
ภาระหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงการตัดสินใจเดินทางโดยสารการบิน ที่บางครั้งบุคคลต้องคํานึงถึงราคาตัว๋
โดยสารหรื อความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย และพบว่าอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การสายการบินนกแอร์ มากที่สุด เนื่ อ งจากเป็ นอาชี พที่มีฐานเงินเดื อนค่อนข้างสู ง เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน รวมถึงการเดินทางโดนสายการบินนกแอร์เพือ่ การทํางาน เพราะเป็ นการ
ประหยัดเวลาในการเดินทางด้วย ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน การใช้จ่ายในแต่ละอย่างต้อ งคํา นึ งถึ ง
รายได้ที่จะได้ในแต่ละเดื อน ซึ่ งด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนนั้น ถื อ ว่าเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางโดยสายการบิน และยังพบว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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มีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินนกแอร์มากที่สุด เนื่องจาก ผูท้ ี่มีรายได้มาก คือบุคคลที่ตอ้ ง
มีภาระหน้าที่งาน ต้องการความรวดเร็ วและความสะดวกในการเดินทางไปทํางานหรื อรวมทั้งการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การสายการบินนกแอร์ในการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านบุคลากร ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านกระบวนการให้บริ การ มี อิ ทธิ พลต่อ การตลาดส่ งผลต่อ การตัดสิ น ใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า ของสายการบิ น นกแอร์ ข องผูโ้ ดยสารชาวไทย มากที่ สุ ด
เนื่องจาก ธุรกิจสายการบินนั้นเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริ การ การสร้างความประทับใจและความพึง
พอใจลูกค้า ซึ่งในการให้บริ การของสายการบินจะแบบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ การให้บริ การก่อนขึ้นเครื่ อง
เช่น การเช็คอิน การโหลดกระเป๋ า เป็ นต้น และการให้บริ การระหว่างบนเครื่ องบิน เช่น การแนะนํา
ที่นงั่ การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า ขั้นตอนการเช็คอินมีความ
สะดวกและรวดเร็ ว มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก ขั้น ตอนการเช็ ค อิ น เป็ นขั้น ตอนแรกในการ
ให้บริ การ ลูกค้ามีความคาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่สะดวกสบายและรวดเร็ว
2) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ การบริ ก ารในด้า นต่ า ง ๆ การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ
ความประทับใจให้ลูกค้า เช่น มีเส้นทางการบินและตารางการบินที่หลากหลาย ความตรงต่อเวลา
ความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน เป็ นต้น เมื่ อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า การมี เส้นทางการบินที่
หลากหลาย มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด เนื่ อ งจาก ความต้อ งการในการเดิ นทางของแต่ละคนแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็ นในด้านเส้นทางหรื อเวลาการเดินทาง ทางสายการบินมีเส้นทางการบิน เวลาการบินที่
หลากหลายให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การและมีความตรงเวลาของเวลาการบิน
3) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ เนื่ องจาก การให้บริ การสายการบินต้องมีการ
คํานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความสะอาดของห้องโดยสาร หรื อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความ
ปลอดภัยได้รับมาตรฐาน เป็ นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ในและเกิดความประทับใจ เมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ย พบว่า สภาพแวดล้อมห้องโดยสารมีความสะอาดเรี ยบร้อย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก
ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับบริ การที่ดีแล้ว ลูกค้ายังต้องการถึงความสะอาดของห้องโดยสารและความ
ปลอดภัยในอุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ
4) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย เนื่ องจากช่องทางในการจัดจําหน่ ายนั้นมีความ
สะดวกสบาย รวดเร็ ว ง่ายต่อการซื้ อตัว๋ โดยสารและง่ายต่อการชําระเงิน เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
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พบว่า การมี ช่ อ งทางชํา ระเงิ น ผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ห ลากหลาย เช่ น E-Banking, Internet เป็ นต้น
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจากง่ายและสะดวก รวดเร็ ว ผูใ้ ช้บริ การสามารถชําระเงินได้ทนั ทีหลักจาก
จองตัว๋ โดยสาร โดยมีการชําระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่สะดวกสบาย สามารถทําธุรกรรมทางการ
เงินได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ
5) ด้านบุคลากร เนื่องจาก บุคลากรเป็ นผูใ้ ห้บริ การกับลูกค้า เป็ นบุคคลที่จะสร้าง
ความประทับใจและความพึงพอใจให้ลูกค้า บุคลากรที่ให้บริ การต้องมีความพร้อมในการให้บริ การ
มีใจรักในงานบริ การ และมีความเต็มใจในการทํางานบริ การ เช่น การยิม้ แย้มแจ่มใส มีมารยาท แต่ง
กายสุ ภาพเรี ยบร้อ ย สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็ นต้น เมื่ อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า
พนักงานแต่งกายสะอาด เรี ยบร้อย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก การแต่งกาย การยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ น
การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น ก่อนที่พนักงานจะพูดต้อนรับหรื อให้บริ การลูกค้า ซึ่ งเป็ น
การสร้างความประทับใจอันดับแรกให้ลูกค้า
6) ด้านราคา คือ ราคาตัว๋ โดยสารเป็ นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจ่ายไปแล้วจะคาดหวังถึง
การบริ การที่จะได้รับ ลู กค้าจะคาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่คุม้ ค่าและเหมาะสมกับราคาตั๋ว
โดยสารที่ลูกค้าจ่ายไป เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า ตัว๋ เครื่ องบินโดยสารมีความเหมาะสมกับ
ตารางเวลาการบินและเส้นทางการบิน เนื่ อ งจาก ความต้อ งการที่จะเดิ นทางของลู กค้าแต่ล ะคน
แตกต่างกัน ลูกค้าจึงคาดหวังถึงราคาที่เหมาะสม
ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนงค์ณัฐ ทาอินต๊ะ (2555) งานวิจยั ของ นฤทธิ์
วงษ์มณฑา (2554) และงานวิจยั ของ ณัฐฐา หงษ์แก้ว (2555) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลและ
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์ มอื ถือไอโฟนของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

FACTORS INFLUENCING CONSUMER BUYING DECISION ON SMARTPHONE
“IPHONE” IN BANKOK METHOPOLITAN REGION AND SUBURBAN AREAS
MENGJIE XU 1 สุมาลี สว่าง 2
------------------------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟน ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2)เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่อ การตัด สิ นใจซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไอโฟน ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 3) เพื่อศึกษาปั จจัยคุณค่าของตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยประชากรที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ที่ซ้ือหรื อใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ซึ่ งวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
ด้วย F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่ วง
21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนหรื อ
นั ก ศึ ก ษาจํา นวน และมี ร ายได้ ต่ ํา กว่ า หรื อเท่ า กั บ 15,000 บาท โดยสถานภาพเป็ นปั จจั ย
ประชากรศาสตร์ เ ดี ย วที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไอโฟนของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ณมณฑล ในส่ วนของปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ณฑล ได้แก่ ด้าน
ราคามากทีส่ ุด รองลงมาเป็ น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การตลาดน้ อ ยที่ สุ ด และปั จจัย คุ ณ ค่ า ของตราสิ น ค้า ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ณฑล ได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึ ง
25

1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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คุณภาพของตราสินค้ามากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านการเชื่อมโยงของตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า และด้านความตระหนักรู ้ต่อตราสินค้าน้อยที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1) ปั จจั ย ประชากรศาสตร์ ด้ า นสถานภาพส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มื อ ถื อ ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ณ ฑลที่แ ตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โทรศัพท์มือ ถื อ
ไอโฟนของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ณ ฑลมากที่ สุ ด คื อ ด้า นราคา (β=0.182)
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (β=0.176) ด้านสถานที่ (β=0.166) ด้านลักษณะทางกายภาพ (β=0.078) และด้าน
กิจกรรมส่งเสริ มการตลาด (β= -0.108) มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.5 (Adj. R2 = 0.325)
3) ปั จจัยคุณค่าของตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนข
องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ณฑลมากที่สุด คือ ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพของสิ น ค้า
(β= 0.471) ด้านการเชื่ อ มโยงของตราสิ นค้า (β= 0.110) ด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า (β= 0.107)
และด้านความตระหนักรู ้ต่อตราสินค้า (β= 0.103) โดยมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 46.3 (Adj. R2 =
0.463)
คําสํ าคัญ: ปั จจัยประชากรศาสตร์, ปั จจัยส่วนประสมการตลาด,คุณค่าของตราสินค้า, การตัดสินใจ
ซื้อ,โทรศัพท์มือถือ,ไอโฟน
Abstract
The objective of this research as following 1) Studying the difference of demographic
factor that influence buying decision on smartphone “Iphone” of consumers in Bankok
Metropolitan and suburban areas. 2) Studying the difference of marketing mix factor that influence
buying decision on smartphone “Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and sub urban
areas. 3) Studying the difference of brand equity factor that influence buying decision on
smartphone “Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and sub urban areas. The research
population was selected from consumers aroumd in Bankok Metropolitan and sub urban
areas.Samling method with questionnaire was used to collect the data from target population of 400
samples. In order to analyze data,both descriptive statistics which are, the
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frequency,percentage,mean,standard deviation and inferential statistics analysis with F-test(OneWay ANOVA) and Multiple Regression Analysis(MRA.)
According to the result, it was found that the most of respondents were female, age
between 21-30 years , status is single, Education is Bachelor’s degree. They are a student who have
an income lower or equal with 15,000 baht. For marketing mix factors influence buying decision
on smartphone “Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas., is Price the
highest rank. Following by, Product, Place , Physical environment and Promotion is the lowest
rank. In addition, the brand equity factors influence buying decision on smartphone “Iphone” of
consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas, Percieve Quaility is the highest rank.
Following by, Brand association , Brand loyality, and Brand awareness is the lowest rank.
The results of testing hypothesis found that :
1) Status that influence buying decision on smartphone “Iphone” of consumers
in Bankok Metropolitan and suburban areas are different at the statistically significant level of
0.05.
2) Marketing mix factors that influence buying decision on smartphone
“Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas are Price (β=0.182),Product
(β=0.176),Place (β=0.166), Physical environment (β=0.078) and Promption (β= -0.108). The
power of prediction is 32.5 percentage (Adj. R2 = 0.325).
3) Brand equity that influence buying decision on smartphone “Iphone” of
consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas are Percieve quaility (β= 0.471),Brand
association(β= 0.110), Brand loyalty (β= 0.107) Brand awareness (β= 0.103). The power of
prediction is 46.3 percentage (Adj. R2 = 0.463).
Keywords: demographic factor, Marketing Mix, Brand Equity, Buying Decision, Smartphone,
Iphone
บทนํา

ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี เ ริ่ ม เข้า มามี บ ทบาทในชี วิ ต มากขึ้ นยิ่ ง ช่ ว ง 5-6 ปี ที่ ผ่ า นมานี้
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ห รื อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในเทคโนโลยีที่ เ ข้า มามี บ ทบาทสํา คัญต่ อ การ
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ดํารงชีวติ ในสังคมยุคใหม่ เพราะ นอกจากการใช้งานในการติดต่อสื่อสารแล้ว ขีดความสามารถของ
โทรศัพท์เคลื่ อ นที่ยงั คงถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับจนก้าวสู่ ยุคโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่ให้บริ การ
มากกว่า การติ ด ต่อ สื่ อ สาร เช่ น กล้อ งถ่ า ยรู ป การให้ค วามบันเทิ งสํา หรั บดู ภ าพยนตร์ ฟั ง เพลง
การติดต่อ สื่ อ สารผ่านโซเซี ยลเน็ คเวิร์คหรื อ ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต เป็ นต้น การติดต่อ สื่ อ สารที่
สะดวกสบาย รวดเร็ว การใช้งานที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย ทําให้โทรศัพท์มือถือหรื อโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ด้วยเหตุน้ นั จึงทําให้ตลาดของสมาร์ทโฟนขยายตัว
สูงขึ้นร้อยละ 31.7-38.8 มีคุณค่าตลาดประมาณ 23,700-25,000 ล้านบาท (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2559)
เมื่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนสู งขึ้นทําให้บริ ษทั หลายบริ ษทั ต่างหันมา
ลงทุนและพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสู งขึ้น
ไปด้วยเช่นเดียวกัน ทําให้การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีความรุ นแรงมากขึ้น โดยการ
แข่งขันมักจะออกมาในรู ปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การตั้งแคมเปญต่างๆ การให้โปรโมชัน่ ลดราคา
หรื อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยูเ่ สมอ เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
พบว่า โทรศัพท์ไ อโฟน ผลิ ตภัณฑ์จากบริ ษทั แอปเปิ้ ล จํากัด มี ความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดในระดับต้นๆ โดยมีผบู ้ ริ โภคที่ใช้โทรศัพท์ไอโฟนสู งถึงร้อ ยละ 76 จากการสํารวจของ
Wall street Journal ผูบ้ ริ โ ภคที่ ใ ช้ส มาร์ ท โฟน 3,000 คน และยอดขายของโทรศัพ ท์ไ อโฟนก็มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่ อยๆ สําหรับในประเทศไทยมียอดขายโทรศัพท์ไอโฟนโดยเฉลี่ยประมาณ 800,000
– 1,000,000 เครื่ องต่อปี (ปณัฐพงษ์ วิมลโสภณกิตติ, 2558, น.1) อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั โทรศัพท์
สมาร์ ทโฟนจากออปโป้ หัวเว่ย และวีโว่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้น แต่โทรศัพท์
ไอโฟนก็ยงั พัฒนาก้าวไปยิง่ กว่า ดังนั้นสภาวะแข่งขันในตลาดจึงรุ นแรงมากขึ้น มีการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจที่ดีและมีความหลากหลายของผูบ้ ริ โภคซึ่ งการศึกษาในประเด็นนี้จึงสามารถนําข้อมูลไป
ปรับปรุ งคุณภาพการบริ การเพื่อ เสริ มสร้างกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มความจงรัก ภักดี
ต่อ ตราสิ นค้าต่อไปได้ ด้วยเหตุดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจในการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยศึกษา
ถึ งปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยคุ ณค่าของตราสิ นค้า และการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือ ถื อ
ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณค่าของตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟ
นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อหรื อใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟน
จํานวน 400 คน โดยเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรอิสระอันได้แก่ ปั จจัยประชากรศาสตร์
ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้าน
กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านลักษณะทางกายภาพและการ
นําเสนอ (Physical environment) และด้านกระบวนการ (Process) ปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand
Equity) ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ชื่อ ตราสิ นค้า (Brand Awareness) ด้านความภักดี ต่อ ตราสิ น ค้า
(Brand Loyalty) ด้านการเชื่อมโยงของตราสินค้า (Brand Association) และการรับรู ้ถึงคุณภาพสินค้า
(Perceived Quality)
3. ขอบเขตด้านเวลา คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์ (Product)
- ราคา (Price)
- สถานที่ (Place)
- กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
- บุคลากร (People)
- ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ
(Physical environment)
- กระบวนการ (Process)
Rezwan (2014)

การตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟ
นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
(วิไลลักษณ์ บุญยัง, วงศ์ธีรา สุ วรรณิน
และบุญเรื อง ศรี เหรัญ, 2558)

ปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า
(Brand Equity)
- การตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า (Brand
Awareness)
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
- การเชื่อมโยงของตราสิ นค้า (Brand
Association)
- การรับรู้ถึงคุณภาพสิ นค้า (Perceived
Quality)
(Aker, 2001)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไอโฟนของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นสถานที่
ด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการส่ งผล
ต่อ การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จ จัย คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ได้แ ก่ ด้า นการตระหนัก รู ้ ต่ อ ตราสิ น ค้า ด้า นความภัก ดี ต่อ
ตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงของตราสิ นค้า และการรับรู ้ถึงคุณภาพสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีหน่ วยการวิเคราะห์ระดับบุคคล โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มาณฑล และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติเพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและปั จจัยคุณค่าของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์
มือไอโฟนโดยจําแนกออกเป็ นด้านๆ
การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ สร้ างเครื่ อ งมื อ การวิจ ัย ในครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถาม โดยทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยคุ ณค่าของตราสิ นค้า จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามตัว แปรตามนิ ยามศัพ ท์
ปฏิบตั ิการโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน 28 ข้อ ส่ วนที่ 3 ปั จจัยคุณค่าของตราสิ นค้า 4 ด้าน
16 ข้อ และส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยจะนําข้อมูลที่ได้มา
แปลผลโดยใช้การแปลผลตามหลักอัตรภาคชั้น (Interval Scale)
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้ อหาว่าแต่ละคําถามตรงตามตัวแปร ครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎี วัตถุประสงค์
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

223

Journal of Finance, Investment, Marketing and
Business Management

ของการวิจยั ที่กาํ หนดไว้ เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว จึงนําแบบสอบถามมาทดสอบความตรงเชิง
โครงสร้างว่าวัดตามโครงสร้างความเป็ นจริ งมากน้อยเพียงใด โดยใช้เทคนิ คทางสถิ ติ คือ การนํา
แบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มทดลองจํานวน 30 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของคําถาม โดยการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alphaซึ่ งเกณฑ์สัมประสิ ทธ์ของความเที่ยงที่ยอมรับได้ คือ 0.70 ขึ้น
ไป ได้ (กัล ยา วานิ ช ย์บ ัญ ชาและฐิ ต า วานิ ช ย์บ ญ
ั ชา, 2557, น.159) เมื่ อ คํา นวณค่ าสัมประสิ ทธิ์
Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามทั้งหมด มีค่า 0.743 ถึง 0.980 ซึ่ งมากกว่า 0.70 หรื อร้อยละ 70
ทุกด้าน จึงถือว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจยั ได้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานโดยมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ 0.05 ด้ ว ยวิ ธี F-test และ ANOVA และใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis:MRA) ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้น
1. ผลจากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ สรุ ป ได้ว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที่ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 214 คน (ร้อ ยละ42.50) มี อ ายุอ ยู่ในช่ วง 21 – 30 ปี
จํานวน 229 คน(ร้อยละ 57.25) สถานภาพโสดจํานวน 284 คน (ร้อยละ 71.00 ) มีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 233 คน (ร้อยละ 58.25) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาจํานวน
180 คน (ร้อยละ 45.00) และมีรายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 176 คน (ร้อยละ 44.00)
ซึ่ งเมื่อนําข้อมูลไปทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพเป็ นปั จจัยประชากรศาสตร์เดียวที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขตกรุ งเทพหานครและปริ มณฑลที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
(Sig 0.001*) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
สมมติฐาน
สถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์
เพศ

F-Test

0.914

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

0.860

ปฏิเสธ

สถานภาพ

F-Test

0.001*

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.480

ปฏิเสธ

อาชีพ

F-Test

0.770

ปฏิเสธ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.402

ปฏิเสธ

2. ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
จากการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านกิจกรรมและด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมี
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมี อ าํ นาจการพยากรณ์ ร้อยละ 32.5 (Adj. R2 = 0.325) มี ค่าความ
คลาดเคลื่ อ น 0.487 (SEE = 0.487) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไอโฟนของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลมากที่ สุ ด คื อ
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.229
(β = 0.229) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการผลวิเ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ไอโฟนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
𝐱𝐱� S.D. b
β
ปัจจัยส่ วน
Std.
t
Sig. Tolerance VIF
ประสมทาง
Error
การตลาด
Constant

0.808 0.262

3.088 0.002

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.22 0.78 0.216 0.061 0.176 3.568 0.000*
(X1)

0.698

1.433

ด้านราคา (X2) 3.51 1.04 0.132 0.034 0.182 3.834 0.000*

0.753

1.328

ด้านสถานที่
(X3)

4.18 0.79 0.182 0.059 0.166 3.064 0.002*

0.578

1.730

ด้านกิจกรรม
ส่งเสริ ม
การตลาด(X4)

4.13 0.90

0.599

1.670

ด้านบุคลากร
(X5)

4.21 0.78 0.064 0.063 0.064 1.026 0.305

0.431

2.321

ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ
(X6)

4.29 0.74 0.190 0.078 0.156 2.437 0.015*

0.415

2.408

ด้าน
กระบวนการ
(X7)

4.23 0.77 0.128 0.066 0.122 1.959 0.051

0.436

2.295

0.050
- 0.044*
0.101
0.108 2.024

R = 0.580 R2 = 0.337 Adj. R2 = 0.325 SEE = 0.487 F = 28.360 Sig. = 0.000
Durbin-Watson = 1.845
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3. ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยคุณค่าของตราสินค้า
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยคุณค่าของตราสินค้า พบว่า ปั จจัยคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้าน
การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงของตราสิ นค้า และการ
รั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพสิ น ค้า ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไอโฟนของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
โดยมี มี อ าํ นาจการพยากรณ์ ร้อ ยละ 46.3 (Adj. R2 = 0.463) มี ค่าความคลาดเคลื่ อ น 0.434 (SEE =
0.434) โดยปั จ จัย คุ ณ ค่ า ของตราสิ น ค้าที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ โทรศัพ ท์มือ ถื อ ไอโฟนของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากที่สุด คือ ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพสินค้า โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.471 (β = 0.471) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ไอโฟนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปัจจัยคุณค่ าของตรา
สิ นค้ า

𝐱𝐱�

S.D.

b

Std.

β

T

Sig.

Error

Constant

0.737

0.202

3.646

Tolera
nce

VIF

0.000

ด้านความตระหนักรู ้ต่อ
ตราสิ นค้า(A1)

4.31

0.73

0.117

0.053

0.103

2.224

0.027*

0.624

1.603

ด้า นความภัก ดี ต่ อ ตรา
สิ นค้า(A2)

4.06

0.88

0.094

0.042

0.107

2.257

0.025*

0.597

1.674

ด้านการเชื่อมโยงของ
ตราสิ นค้า(A3)

4.24

0.76

0.118

0.056

0.110

2.090

0.037*

0.486

2.057

ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพ
สิ นค้า(A4)

4.21

0.80

0.484

0.054

0.471

8.946

0.000*

0.485

2.060

R = 0.684 R2 = 0.469 Adj. R2 = 0.463 SEE = 0.434 F = 87.058 Sig. = 0.000
Durbin-Watson = 1.921
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ทแี่ ตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
ที่ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้อ ย่า ง
ทัว่ ถึง ราคาของสมาร์ทโฟนค่อนข้างมีหลายระดับ รวมถึงค่านิ ยมของการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ในสังคมมีมากขึ้นซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของวีระวงศ์ อัมพวัน
วงศ์ (2554, น.1) และงานวิจยั ของวิไ ลลักษณ์ บุญยัง,วงศ์ธีรา สุ วรรณิ น, และบุญเรื อ ง ศรี เหรั ญ
(2558, น.1) ที่พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อการซื้อโทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ทโฟน
ของผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตามปั จจัยประชากรศาสตร์ ในด้านสถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพส่ งผลมากที่สุด แสดง
ให้เห็นถึงความสําคัญของการสร้างพื้นที่ในการให้บริ การมีความเหมาะสมและน่ าเข้าไปใช้บริ การ
หรื อ เลื อ กซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยการให้การสนับสนุ นในส่ วนของการสร้างจุดจําน่ ายโทรศัพท์ไอโฟ
นให้อยูใ่ นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีส่ิงอํานวยความสะดวกในศูนย์บริ การที่ครบครัน
มี ก ารจัด ตําแหน่ ง สิ น ค้าทดลองในศูน ย์ที่โ ดดเด่ นและดึ ง ดู ดใจ และรวมไปถึ ง การแต่ ง การและ
บุ ค ลิ ก ภาพของพนั ก งานที่ ต ้อ งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Sukamto and
Lumintan (2015, pp. 316-324) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ลู กค้าและความพึงพอใจของลู กค้าโทรศัพท์แบล็กเบอรี่ ในประเทศอิ นโดนี เซี ยอย่างมี นัยสํา คัญ
ที่ระดับทางสถิติ 0.05 ปั จจัยด้านราคาส่งผลรองลงมา แสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์มีราคาที่ถูกลงทําให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงราคาของโทรศัพท์ไอโฟนได้มากขึ้น โดยช่วงราคาของโทรศัพท์ไอโฟนเป็ น
ช่ วงราคาที่ผูบ้ ริ โภคสามารถจ่ายได้ ราคาของผลิ ตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพและย่อมเยา
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่อยูใ่ นช่วงราคาเดียกัน รวมไปถึงผูบ้ ริ โภคมีความสามารถในการ
จ่ายสําหรับราคาอะไหล่ หรื ออุ ปกรณ์ เสริ มและราคาซ่ อม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปณัฐ พงษ์
วิมลโสภณกิตติ (2558, น.1) ศักดิ์ดา เกิดการ (2559, น.1) และ Thokchom (2012, pp.76-84) ที่พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้านสถานที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภค แสดงให้เห็นว่า สถานที่ซ่ ึ งหมายถึง
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ช่องทางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ทําเลที่ต้ งั ของร้านที่จดั จําหน่ายและศูนย์บริ การของโทรศัพท์
ไอโฟน รวมถึ งช่ อ งทางในการชําระเงินเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือซื้ อ
โทรศัพท์ ฉะนั้นผลิ ตภัณฑ์ที่มีช่องทางการจําหน่ ายที่เข้าถึงง่าย ผูบ้ ริ โภคมี แนวโน้ม ที่จะเลือ กใช้
ผลิตภัณฑ์มากกว่า เพราะอาจมีความสะดวกสบายมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธราธิป แววศรี
(2557, น.1) และ Khanh Lihn and Thu Ha (2016, p.24-34) ที่พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ ายเป็ นปั จจั ย รองลงมาจากปั จจั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผู ้บ ริ โภคที่
ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ และอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในตลาดของโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
โทรศัพท์มือ ถื อ ไอโฟนของผูบ้ ริ โภค แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อ รู ปลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั การออกแบบรู ปทรง ลวดลาย ความหลากหลายของสี ระบบการทํางานของโทรศัพท์
และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ซ่ ึงจะช่วยส่งเสริ ให้ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ สอดคล้องกับ
งา น วิ จ ั ย ข อ ง Karjaluoto, Karvonen, Kesti, Koivumäki, Manninen, Pakola, and Salo (200 5 )
และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภค
แสดงให้เห็ นว่า การโฆษณา แรงจูงใจจากพนักงาน แรงจูงใจจากการลดราคาผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปณัฐพงษ์ วิมลโสภณกิตติ (2558,น.1) ซึ่ง พบว่าปั จจัย
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ได้แ ก่ การโฆษณา การประชาสัม พัน ธ์ต ามสื่ อ ต่ างๆ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างมีนยั สําคัญ
3. ปั จจัยคุณค่าของตราสิ นค้า พบว่า ด้านความตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า ความภักดีต่อตรา
สินค้า การเชื่อมโยงต่อตราสินค้าและการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์
ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยปั จจัยด้านการรับรู ้คุณภาพของ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การรับรู ้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเป็ นการรับรู ้ขอ้ มูลทั้ง
ด้านรู ปลักษณ์ การออกแบบ สี ระบบการทํางานหรื อคุณสมบัติอื่นๆของผลิตภัณฑ์ ทําให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถเปรี ยบเที ย บผลิ ต ภัณ ฑ์ของสองตราสิ นค้าได้ก่อ นการตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Matthew (2013) ที่กล่าวว่าการรับรู ้คุณภาพของสิ นค้ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
การตั้งราคาที่สูงของโทรศัพท์ไอโฟน เป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ Nor Sara Nadia&Wan
Edura (2016, p.343-349) ที่ พ บว่า ปั จ จัย การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของสิ นค้ามี ความสัม พัน ธ์กัน สู ง อย่างมี
นัยสําคัญต่อความตั้งใจซื้ อโทรศัพท์จากประเทศจีนของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยด้านการเชื่ อมโยงกับตรา
สินค้าของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภครองลงมา แสดงให้เห็นว่า
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การเชื่อมโยงของตราสินค้าเป็ นสิ่งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญทั้งการเชื่อมโยงในด้านของความคุม้ ค่า
และเชื่อมโยงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โทรศัพท์ไอโฟนมีความเชื่อมโยงกับรู ปแบบวิถี ชีวิต
ของผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านความโดดเด่ นของผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ โทรศัพท์ไ อโฟนยังช่ วยส่ งเสริ ม
ภาพลัก ษณ์ ข องผู ้บ ริ โ ภคอี ก ด้ว ย สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ W.Segoro&W.P.Arnanda (2017)
การเชื่อมโยงของตราสิ นค้าเกิดขึ้นพร้อมปั จจัยคุณค่าของตราสิ นค้าอื่นและมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้านความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค แสดงให้เห็น
ว่าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีความภักดี ต่อตราสิ นค้าของโทรศัพท์ไ อโฟน
โดยมักจะเลือกซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนเป็ นอันดับแรก เพราะมีความชื่นชอบและอยากเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของตราสินค้าของโทรศัพท์ไอโฟน ถึงแม้ในช่วงนั้นจะมีสินค้าใหม่แต่ราคาสูงก็ตาม นอกจากนี้ยงั มี
การแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Agung&Indira (2015)
ที่กล่าวว่าองค์ประกอบคุณค่าของตราสิ นค้าด้านความภักดีของตราสิ นค้ามีคุณค่าที่สูงเช่นเดียวกับ
ปั จจัยอื่ นๆ ยกเว้นปั จจัยด้านการรับ รู ้คุณ ภาพของสิ นค้า เป็ นไปในทิศทางเดี ย วกับงานวิจ ัย ของ
Andrian (2017) ผูบ้ ริ โภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าเกิดขึ้นมากที่สุด และปั จจัยด้านความตระหนักรู ้
ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคส่ ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพท์มือ ถื อ ของผูบ้ ริ โภค แสดงให้เ ห็ น ว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนมีความตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าของโทรศัพท์ไอโฟน โดย
ผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถจดจํารู ปลักษณ์ของตราสินค้าบนโทรศัพท์ไอโฟนได้ มีความคุน้ เคยกับชื่อเสี ยง
ของตราสิ นค้าโทรศัพท์ไอโฟน มีการระลึกถึงโทรศัพท์ไอโฟนทันทีเมื่อกล่าวถึงสมาร์ทโฟนและ
มี การรับรู ้ต่อ ภาพลักษณ์ และคุ ณค่าของตราสิ นค้าโทรศัพ ท์ไ อโฟน ทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์ไอโฟน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chun-Mei, Hsien-Ming, and Bao-yi (2018, pp. 1-23)
ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อ คุ ณลักษณะของสิ น ค้ามี ความสัมพันธ์ทางบวกต่อ ความตั้ง ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีนัยสําคัญและภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าเป็ นสื่ อกลางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจของคุณลักษณะของสินค้ากับความตั้งใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
1. จากผลการวิจ ัย ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ พ บว่า ผูบ้ ริ โ ภคที่ ส ถานภาพโสดและสมรส
มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ โทรศัพท์มื อ ถื อ ไอโฟนมากกว่าผูบ้ ริ โ ภคที่มีส ถานภาพหย่า ร้า ง ดัง นั้น
ในการเจาะกลุ่มตลาดผูบ้ ริ โภคของบริ ษทั ควรคํานึ งถึงสถานภาพของผูบ้ ริ โภค ตลาดเป้ าหมายไปที่
กลุ่มผูท้ ี่โสดและสมรส
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2. จากผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ปั จจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟน ดังนั้น ในด้านราคาไม่จาํ เป็ นต้องมีการลดราคา แต่จาํ เป็ นต้องเน้นการรักษา
ภาพลักษณ์ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับราคาอยูเ่ สมอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไอโฟนเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู ง ด้านผลิ ตภัณฑ์การออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ค วรตอบโจทย์คนรุ่ น ใหม่ ด้า น
รู ปลักษณ์ที่ตอ้ งออกแบบให้มีความสวยงาม ในส่ วนของระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์ไอโฟนมี
ประสิทธิภาพ หากมีการอัพเดตอยูเ่ สมอทําให้ความเสถียรของการใช้งานลดลง ฉะนั้นในการอัพเดต
หรื อปรับปรุ งระบบแต่ละครั้งควรป้ องกันในจุดนี้ รวมถึงต้องการพัฒนานวัตกรรมและแอพลิเคชัน่ ที่
น่ าสนใจอยูเ่ สมอเพื่อตอบโจทย์โลกที่ไม่หยุดนิ่ ง ในด้านสถานที่อาจต้องมีการดูแลระบบการขาย
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ ในส่วนของร้านค้าทัว่ ไปอาจจะมีบางจุดที่เข้าถึงยาก อาจต้องหา
จุดทําเลที่เหมาะสมเพื่อ ให้ผูบ้ ริ โภคเข้าถึ งได้ง่ายขึ้น และการมีศูนย์บริ การที่มีที่ต้ งั เหมาะสมและ
สะดวกในการเดินทางทําให้ผบู ้ ริ โภคมารับบริ การได้อย่างสะดวกสบาย ในด้านลักษณะทางกายภาพ
การจัดตําแหน่ งภายในร้านค้าจําหน่ ายหรื อศูนย์บริ การต้องสร้างภาพลัษณ์ที่ดี มีความสะดวกสบาย
มี ส่ิ งอํานวยความสะดวก เช่ น เครื่ อ งปรับอากาศ เก้าอี้ น่ัง และพนักงานต้อ งแต่งกายที่ ส่ง เสริ ม
บุคลิกภาพที่ดี และในด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด พบว่าสื่ อโฆษณามีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ จะ
ดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยเฉพาะถ้าสื่ อโฆษณานั้นมาพร้อมกับการโฆษณาการผ่อนชําระ 0%
ซึ่งการใช้สื่อโฆษณาที่ทวั่ ถึง อาจการทําโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เพราะผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เข้าถึงทาง
ออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ อาจต้องมีการทําสื่ อ โฆษณาและการส่ งเสริ มการขายด้านอื่ น ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ปรับตัวให้ทนั กับผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งอื่นๆ
3. จากผลการวิจยั ปั จจัยคุณค่าของตราสิ นค้า พบว่าปั จจัยด้านด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพของ
ตราสิ นค้า ด้านการเชื่อมโยงของตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า และด้านความตระหนักรู ้
ต่อ ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือ ถือไอโฟน ดังนั้น ในด้านการรับรู ้คุณค่าของ
ตราสินค้า ควรรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม มีคุณภาพ และมี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานที่ดีต่อ ไป ในด้านการเชื่ อ มโยงของตราสิ นค้า ต้อ งมี การศึกษาความ
ต้อ งการของตลาดอยู่เสมอ เพื่อ นําข้อ มู ลมากพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงความต้อ งการ และมี ความ
โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นๆ ในด้านความภักดีต่อตรา บริ ษทั ต้องรักษาอันดับการเลือก
ซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคโดยการพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ท้ งั ทางด้านรู ปลัก ษณ์ ระบบปฏิ บ ัติ การ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจุดหน่ายและศูนย์บริ การอยูเ่ สมอ และในด้านความตระหนักรู ้ต่อตราสินค้า บริ ษทั
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ต้อ งมี การรักษาภาพลักษณ์ และสร้างความโดดเด่ น ให้กับ ตราสิ นค้าอยู่เ สมอ เพื่อ เป็ นที่จดจํา แก่
ผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบางปั จจัย เช่น ปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้านลักษณะทางกายภาพที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อ ไปอาจมี การขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุ่ มตัวอย่า งอื่ น ๆ
นอกเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มฑล เพือ่ การเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึงและกลุ่มใหญ่
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