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National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2017
(NCIBE-2017)
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เวปไซต์ ของงานประชุ มวิชาการ: www.thaiejournal.com
หัวข้ อ : กองบรรณาธิ การจัดทารายงานการประชุม และคณะกรรมการจัดการประชุม เปิ ดรับหัวข้อ
งานวิจยั ด้านนวัตกรรมธุ รกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อนาเสนอในการประชุ มในวันอังคารที่
19 พฤษภาคม 2560 โดยหัวข้อของงานวิจยั อาจประกอบด้วย การจัดการการเป็ นผูป้ ระกอบการ
นวัตกรรมธุ รกิ จ การจัดการธุ รกิ จ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิ น การจัดการการขนส่ ง
บรรษัทภิ บาล จริ ยธรรมธุ รกิ จและความรั บผิดของต่อสั งคม การบริ หารในภาวะวิกฤต และการ
จัดการความเสี่ ยง
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ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี การศึกษา 2557
ได้กาหนดไว้ว่า การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในที่ ประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง การนาเสนอ
บทความวิจยั ในที่ ประชุ มวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสื บเนื่ อง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิ การจัดท ารายงานการประชุ ม
หรื อ คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย ร้อย
ละ 25 โดยต้องมี ผูป้ ระเมิ นบทความที่ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี บทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
กาหนดการ:
9.00 – 9.30 น.
9.30 – 9.45 น.
9.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจกล่าวรายงาน
ดร.อรรถวิท อุ ไ รรั ตน์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิ น
กล่าวเปิ ดงาน
ประชุมกลุ่มย่อย
พักรับประทานอาหาร
ประชุมกลุ่มย่อย
พิธิ ปิ ด โดยคณบดี ค ณะบริ หารธุ รกิ จมอบประกาศนี ย บัตรแก่ ผูเ้ ข้า ร่ วม
นาเสนอผลงาน
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วันจัดงานประชุ ม:
สถานที่:
แผนที่:

16 พฤษภาคม 2560
อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01

การนาเสนอผลงาน: ผูเ้ ข้าร่ วมนาเสนอผลงาน กรุ ณานาคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรื ออุปกรณ์ในการ
นาเสนอมาด้วยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเพิ่มเติม สามารถนามาแจกได้ในวัน
ประชุม
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โดย บุญชาล ทองประยูร, เกษมสันต์ วิลาวรรณ, วันเพ็ญ อนิวรรตนพงศ์ และ
วิไลวรรณ ทองประยูร
ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาตามหลักทศพิธราชธรรม ภาวะผู้ตามทีม่ ีความกล้ าหาญ
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์ กร
โดย อภิรักษ์ สุจริ ตจันทร และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการจากสายการบินต้ นทุนต่า
โดย ไตรภพ จันทะคุณ,วิไลวรรณ ทองประยูร, วิภาดา ศุภรพันธ์ และ
บุญกิจ ว่ องไวกิจไพศาล
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจูงใจทีม่ ีผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจ
เข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน
โดย วิไลพรรณ ตาริ ชกุล, กาญจนา สงวนวงศ์ วาน, อรุ ณี นริ นทรกุล ณ อยุธยา และ
วันเพ็ญ อนิวรรตนพงศ์
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่าของ
ผู้โดยสารชาวไทยทีใ่ ช้ บริการ ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง
โดย จิตราพร ลดาดก และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ และการจัดการความรู้
โดย วรรณวิมล อัมริ นทร์ นุเคราะห์ และวันเพ็ญ อนิวรรตนพงศ์
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการทีพ่ กั ในอาเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
โดย นวรั ตน์ ยืนยง และนาถรพี ชัยมงคล
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยส่ วนประสมตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อความภักดีของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
โดย ญาณิ ชพัฒน์ ยุวรรณศรี และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบภาวะผู้ตามทีม่ ีความกล้ าหาญ พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิ ก
ทีด่ ีและประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดย นิตยา แหยมเจริ ญ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
รู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้ าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทยลาว
โดย ทรรศนะ บุญขวัญ
ทัศนคติของผู้ใช้ บริการแก๊ ส LPG ทีม่ ีต่อคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ ส LPG
ในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ธณษ์ วรรณ ร่ างใหญ่
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
โดย กาญจนา สงวนวงศ์ วาน และอรุ ณี นริ นทรกุล ณ อยุธยา
รู้ เท่ าทันผลประโยชน์ จานวนมากจากสิ นเชื่ อทางการค้ า ส่ วนลดเงินสด
โดย อรุ ณี นริ นทรกุล ณ อยุธยา และกาญจนา สงวนวงศ์ วาน
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ าและความจงรั กภักดีของลูกค้ า
โดย ธณษ์ วรรณ ร่ างใหญ่
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
โดย ศรุ ดา พุกประเสริ ฐ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย อัญชลี ทรงประศาสตน์
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ชนัญชิ ดา บัวอาไพ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ าสายฉลอง
รัชธรรม
โดย นพดล ไซมา
การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
โดย ปวีณา พานิชย์
ซ
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกร้ านบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
โดย ณั ศวรนันท์ พงศ์ พิทักษ์ โยธิ น
การวิจัยการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางเกาหลีของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย จงจิ ตา ธีระพงษ์ รามกุล
ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : การเป็ นพรีเซนเตอร์ ของ
อั้ม พัชราภา ของบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่ น จากัด (มหาชน) (DTAC)
โดย กัญญา จันทร์ แสง, กฤษดา เชียรวัฒนสุข, วิภาวรรณ เอี่ยมสอาด, พัชนิดา ทองติ่ง,
จิราวรรณ อาภาบุญยืน, ธนภรณ์ จุลวงษ์ , ณั ฐชนก ผ่ องเกตุ และอรอนงค์ ทุยดอย
ภาวะผู้ตาม บรรยากาศในการทางาน ความสุ ขในการทางานทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ความ
ผูกพันในองค์ กรของพนักงาน
โดย บุษกร ทรมีฤทธิ์ และกฤษดา เชียรวัฒนสุ ข
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการเครื อข่ ายโทรศัพท์ มือถือของผู้บริ โภค Generation Z
ในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดย รวิปรี ยา เพิ่มเพียร, กฤษดา เชียรวัฒนสุข, นนทวัชร์ วิเศษ, พิลัยวรรรณ์ มณี พรรณ์ ,
วิภาดา จันทร์ คา และกษมาพร จันทร์ ศรี
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่าง iPhone7 กับ Samsung Galaxy S7 edge
โดย มัลลิกา วิเศษชาติ , กฤษดา เชียรวัฒนสุข, สไบทิพย์ คาแสน, จิราภรณ์ แก้ วปฐม,
ณั ฐนวียา เขาทอง, วนิดา แจดไธสง และอัษฎาพร แก้ วพิจิตร
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อความตั้งใจซื้ออาหารจานด่ วน เปรียบเทียบ
ระหว่ าง เคเอฟซีกบั แมคโดนัลด์ ของผู้บริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดย วนาลี ชนะมาร, กฤษดา เชียรวัฒนสุข, วนิดา เรื อนไทย, พจมาลย์ รอดบ้ านเกาะ,
อารี รัตน์ อึ่งฮวบ, นภัสสร หมัน่ ช่ วย และกัลยารั ตน์ พรมมินทร์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนา้ ดื่มคริสตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย วณิ ชญา บุญสม
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี.พี.
ทาวเวอร์
โดย ประชา บุญมา
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สารบัญ (ต่ อ)
การตัดสิ นใจใช้ บริการร้ านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย สมปรารถนา พรมเสื อ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สายการบินต้ นทุนต่า
โดย นิชานันท์ นาคโสภา
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาสานักงานใหญ่
โดย พิชาดา โทวระ
ปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร
โดย วิชชุดา เทียนสงค์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา
ซอยหลังสวน
โดย พุฒิพร โทวระ
การตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย เสาวลักษณ์ เกตุรัตน์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถานบริการออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร
โดย ปิ ยาภรณ์ พรหมอินทร์
การจัดการความรู้ ส่ ู การสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
โดย กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออสั งหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัยในอาเภอ บางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โดย ชาญวิทย์ ศิริหงษ์ ทอง, วัชรพงษ์ หมวดศรี และณกมล จันทร์ สม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย อุไรวรรณ จุลพันธ์ , ประยูร นาคเกษม และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อสิ นค้ าในห้ างเทสโก้โลตัสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย สุมาลี ปั ญญาใหม่ , นิภาพร สิ ทธิ วงษ์ และรุ จาภา แพ่ งเกษร
ทัศนคติทมี่ ีต่อการทางาน กรณีศึกษา: บริษัท ไทยเซ็มคอน จากัด
โดย ทนงศักดิ์ ใจช่ วย, สุกฤตา จิรลาภิศกุล และณกมล จันทร์ สม
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สารบัญ (ต่ อ)
ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้ บริการท่าอากาศยานดอนเมือง
โดย นิลลักษณ์ อุไรรั ตน์ , เจนจิรา สมร และณกมล จันทร์ สม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่ น จากัด
(มหาชน)
โดย ธีรศักดิ์ เรื องรั งสรรค์ , จักรกฤษณ์ วุฒิศรี และณกมล จันทร์ สม
ความพึงพอใจในการใช้ บริการรถไฟฟ้ าบีทเี อส และรถไฟฟ้ าเอ็มอาร์ ที
โดย ณฤดล เลิศกุศล, จันทนา พวงมะโหด และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกซื้อสิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับสู ง
(Hi-end)
โดย กชกร อภิญญากร, ณั ฐฐิ รา เจนพิทักษ์ สมบัติ, ธีรรั ตน์ จงประเสริ ฐ และ
รุ จาภา แพ่ งเกษร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้ โลตัส วังน้ อย
โดย ชุมแสง สิ งห์ กวาง, ชาคริ ต เปลี่ยนสันเที๊ยะ และณกมล จันทร์ สม
ความพึงพอใจในการออกกาลังกายของผู้ใช้ บริการฟิ ตเนสในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
โดย เบญจสิ ริ คงเฉนียร,จิรายุส รอดเชื ้อจีน, วธูสิริ ร่ วมสมัคร และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพการบริการของไก่ ยมิ ฟิ ตเนส
โดย มงคล เศรษฐโท และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ ของผู้บริโภค เขตดอนเมือง
โดย ศิริภิมญต์ ศิริคชภัคศ์ และณกมล จันทร์ สม
การศึกษาการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าไม้ ผล อาเภอเขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เพ็ญพล สังข์ แก้ ว
การรับรู้ การสื่ อสารการตลาดและความรับผิดชอบต่ อสั งคม มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ของผู้ที่
จะเข้ ามาศึกษาต่ อในระดับปริญญาตรี
โดย สิ รินภา เจริ ญแก้ ว และพัฒน์ พิสิษฐเกษม
ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กรณีศึกษาการออก
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ กบั ขนาดเครื่ องยนต์ ตามมาตรา 46
โดย กฤศ ทักสูงเนิน
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สารบัญ (ต่ อ)
การวิเคราะห์ ขนส่ งผลไม้ จากตลาดไทไปกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียโดยเปรียบเทียบ
ผ่าน ด่ านชายแดนปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
โดย มูหามัดรอซากี เจ๊ ะอุเซ็ง, และนพปฏล สุวรรณทรั พย์
ทัศนคติทมี่ ีผลต่ อการให้ บริการและภาพลักษณ์องค์ กรต่ อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี SBAC
โดย สุรัก ศีลอวยพร และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ
นนทบุรี SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF PERSONNEL SIAM
BUSINESS
โดย สุรัตน์ ศีลอวยพร และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
การปรับปรุ งระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังสาหรับโรงงานผลิตยา กรณีศึกษา โรงงาน
เภสั ชกรรมทหาร
โดย ณธีพัฒน์ พรรั ตนพิทักษ์ และพัฒน์ พิสิษฐเกษม
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความต้ องการของรู ปแบบรายการในการรั บชมของช่ องเวิร์คพอยท์
ครีเอทีฟ ทีวี
โดย ศิริวิมล ช่ วยเกิด และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้ า กรณีศึกษา : ร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าใน
ครัวเรื อนราคาถูก ในจังหวัดปทุมธานี
โดย อัญชิ ษฐา อุบลโกมุท และนพปฎล สุวรรณทรั พย์
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษาต่ อระดับปริญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ
ในจังหวัดปทุมธานี
โดย พรภิรักษ์ แสงเอม และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าบริษัท LAZADA
ของผู้บริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
โดย จักรพันธ์ แสงเอม และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
โดย วราภรณ์ ศักดิ์ปฏิ ฐา และพัฒน์ พิสิษฐเกษม
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน
โดย อมีนา คาหาปะนะ, กุลบุตร โกเมนกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อ
เคหะของผู้ใช้ บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกรุ งเทพมหานคร
โดย ศิริกัลยา กลิ่นกล่ อม และสุมาลี สว่ าง
การศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้ องเย็นของผู้ใช้ บริการ : กรณีศึกษา
บริษัท ยู.เอช.ไอ จากัด
โดย กรวรรณ ทองอนันต์
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี SET50 โดยใช้
แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ช่ วงก่ อนและหลังเหตุการณ์ รัฐประหารใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2557
โดย ตวงทอง จิ รศฤงฆ์ , กุลบุตร โกเมนกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7 ทัว่ ประเทศไทย
โดย กรรณาภรณ์ พวงทอง และกุลบุตร โกเมนกุล
ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานมีผลต่ อประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษัท
เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด
โดย อรุ ณรั ตน์ มงคลพิทักษ์ กุล และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อบ้ านเดี่ยว
ดีไลท์ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
โดย พรรณี สุดประเสริ ฐ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการซื้อซ้ากระเป๋าแบรนด์ โมอิของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย จักรพันธ์ ชูลาภ และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร
โดย ณั ฐวุฒิ บุตรสุวรรณ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
คุณภาพการให้ บริการต่ อการตัดสิ นใจเช่ าพืน้ ทีค่ ้ าขายของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร
โดย มรกต จันทร์ กระพ้ อ และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
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สารบัญ (ต่ อ)
ส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการนวดแผนไทยของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
โดย รั ตนาภรณ์ จันทร์ กระพ้ อ และสุมาลี สว่ าง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อยาเม็ดคุมกาเนิดในร้ านยาเอ็กซ์ ต้า พลัส
จังหวัดปทุมธานี
โดย เมธาวี สิ นธุลือนาม และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย ณั ฐยา ไทรหอมหวน และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการไปรษณีย์เอกชนของผู้บริ โภค
โดย นพมาศ นะระอยู่ และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ และปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผล
ต่ อการตัดสิ นใจซื้อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีของผู้บริ โภค
โดย อนรรฆ จิตร์ มนั่ และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
การรับรู้ ภาพลักษณ์ ของผู้บริ โภคชาวไทยทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ ง
โดย สิ ริพร ไชยบุบผา และสุ มาลี สว่ าง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความภักดีของลูกค้ าของบริษัท ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ ป จากัด
โดย เกศิณี แซ่ ล้อ และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความภักดีต่อตราสิ นค้ าเครื่ องสาอาง
โดย ณั ฐรั ตน์ สหวัชริ นทร์ และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
การพยากรณ์ความต้ องการสิ นค้ ากับการเพิม่ ความได้ เปรียบทางการแข่ งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
โดย มานิตา มะลิวลั ย์
ความยัง่ ยืนด้ านสิ่ งแวดล้อมสาหรับโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
โดย ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน
พฤติกรรมและปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุ ขภาพของพนักงานธุรกิจบันเทิง
ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดย ชนัฏตา ป้ องกัน และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการขนส่ งของบริษัท Kerry Express สาขา
รังสิ ต
โดย เตชสิ ทธิ์ วิชิตาชยานันท์ , พัฒน์ พิสิษฐเกษม, พฤฒิพงศ์ อภิวฒ
ั นกุล และ
ทรงวุฒิ ดีจงกิจ
การเปิ ดรับข่ าวสารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา: นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย พรพรรณ ร่ วมทรั พย์ และณกมล จันทร์ สม
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ใน
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โดย กวี นพพลกรั ง, วรรณนิดา แดงเงิน, ปนัดดา ปานแดง และกิจติวฒ
ั น์ รั ตนมณี
การบริการลูกค้ าทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ ของศู นย์ บริ การลูกค้ า
บริษัท ทีโอที จากัด ( มหาชน ) สาขาปทุมธานี
โดย อลิษา กรุ ดไทย, พัฒน์ พิสิษฐเกษม, พฤฒิพงศ์ อภิวฒ
ั นกุล และทรงวุฒิ ดีจงกิจ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการขนส่ งทางน้ากรณีศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดี
มณีทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี-เกาะเต่ า)
โดย กวินชนาถ์ ปานเจีย้ ง, พัฒน์ พิสิษฐเกษม, พฤฒิพงศ์ อภิวฒ
ั นกุล และทรงวุฒิ ดีจงกิจ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพด้ านการจัดซื้อ ของพนักงานบริษัท แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
โดย อารี วรรณ คลองบ่ อ และนพปฎล สุวรรณทรั พย์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้ าคงคลังของพนักงานองค์ การเภสั ชกรรม
โดย วรเทพ ยอดดาเนิน และนพปฎล สุวรรณทรั พย์
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อจักรยานเสื อหมอบ
โดย สุภาวดี เลียะจู และปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
ส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาดทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่านทาง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ น
ออนไลน์ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง และเพื่อศึกษาอิทธิ พลของส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่า น
Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ประชากรเป้าหมายในการวิจยั เป็ นลูกค้าที่ใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง เนื่ องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้น การหาขนาดกลุ่ มตัวอย่างจะใช้สูตรของ W.G.Cochran
(1977) ยอมรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งจะได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 384 คน
และการสุ่ มตัวอย่างป็ นแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น โดยที่ผูว้ ิจยั เลื อกการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงนิ ยาม
ปฏิบตั ิการ มีเทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อใช้ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิ บาย
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น
สาขารามคาแหง และใช้สถิติถดถอยพหุ คูณ (multiple regression) อธิ บายอิทธิ พลของปั จจัยส่ วน
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ประสมทางการตลาดที่ มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่า น
Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง
ผลการวิจยั พบว่าลูกค้าที่ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone มีระดับ
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น
สาขารามคาแหง อยูใ่ นระดับมาก และอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
รับ บริ ก าร และด้า นการสื่ อสารการตลาด มี ผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารธุ รกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง โดยที่ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านช่ องทางการรั บบริ การมี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารธุ รกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การสื่ อสารการตลาด ทั้งนี้ สมการพยากรณ์ กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ น
ออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง คือ Y = 1.129* + 0.024X1 - 0.064X2
+ 0.393*X3 + 0.332*X4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.659 และสามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 43.5 ผลการวิจยั นี้จะเป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นพิจารณาว่า
ควรให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการรั บบริ การ และด้านการ
สื่ อสารการตลาด เพราะมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์
ผ่าน Smart Phone ของธนาคารออมสิ น ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องมีการพัฒนาให้การบริ การธุ รกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone รองรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้หลายรุ่ น
พร้ อมทั้ง การประชาสัม พันธ์ ผ่านสื่ อต่า ง ๆ และมี เอกสารเผยแพร่ ขอ้ มู ล การใช้บ ริ ก ารที่ถู กต้อง
ครบถ้วน เข้าใจง่าย เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์
ผ่าน Smart Phone ของธนาคารออมสิ น
คาสาคัญ: กระบวนการตัดสิ นใจ, การตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน
Abstracts
The purposes of this research are to study the decision making process of using online
financial transactions services via smartphones of Government Savings Bank, Ramkhamhaeng
Branch, and to study the influence of marketing mix towards the decision making process of
using online financial transactions services via smartphones of GSB, Ramkhamhaeng Branch.
The target population of this research is the customers who use the online financial transactions
services through smartphones. Since the exact population is unknown, the sample size is
calculated using W.G. Cochran’s (1980) formulas. The accepted error is 5%, thus resulting in 384
sample size and nonprobability sampling is used in this study. The researchers select accidental
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sampling in this study. The tool used in this research is a questionnaire developed by the
researchers based on theoretical concepts and operational definitions. For data analysis
techniques, the mean and standard deviation (SD) are used to describe the decision making
process of using the online financial transactions services through smartphones of GSB,
Ramkhamhaeng Branch, and multiple regression is used to explain the influence of marketing
mix towards the decision making process of online financial transactions services through
smartphones of GSB, Ramkhamhaeng Branch.
The research findings are that the customers using online financial transactions through
smartphones have a high level of decision making process of using online financial transactions
services via smartphones of GSB, Ramkhamhaeng Branch, and the influence of marketing mix in
channels of services and marketing communication has effects on the decision making process of
using online financial transactions services through smartphones of Government Savings Bank,
Ramkhamhaeng Branch, which the marketing mix factor in the channels of services has the most
influence on the decision making process of using online financial transactions services via
smartphones of GSB, Ramkhamhaeng Branch. The second most factor is the marketing
communication. The predictive equation for decision making process of using online financial
transaction services through smartphones of Government Savings Bank, Ramkhamhaeng Branch
is Y = 1.129 * + 0.024X1 - 0.064X2 + 0.393 * X3 + 0.332 * X4. The correlation coefficient (R) is
0.659, and the relationship can be explained 43.5 percent. The results of this study are the
information for the executives of GSB which they should focus on marketing mix factors in the
channels of services, and marketing communication because they influence the decision making
process of using online banking services via smartphones of GSB, which the management must
develop the services of financial transactions via smartphones to support the use of various
versions of smartphones as well as publicize through various media, together with publications to
disseminate accurate, complete and simple information to stimulate the decision-making process
of using online banking services via smartphones of GSB
Keywords: decision-making process, decision making in using financial transactions services
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บทนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั เทคโนโลยีดิจิทลั ไม่ได้เป็ นเพียงเครื่ องมือสนับสนุ นการ
ทางานเท่านั้น แต่หลอมรวมเข้ากับชี วิตของมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะทาให้มีการเปลี่ยนโครงสร้าง
รู ปแบบกิ จกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านกระบวนการผลิต การค้า การบริ การ และกระบวนการทาง
สัง คมอื่ น ๆ รวมถึ ง การมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลไปอี ก ด้วย ประเทศไทยจึ ง ต้อ งเร่ ง พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศซึ่ งรัฐบาลได้ใ ห้
ความสาคัญของเรื่ องนี้ จึงได้จดั ทาแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นโดยใช้เป็ นกรอบใน
การผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ
รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดในทุกภาคส่ วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุ รกิ จ
การผลิ ตการค้า และการบริ การ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารราชการแผ่นดิ นและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนพัฒนาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิจสังคม คือ เครื่ องมือสนับสนุ น
ในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ไอซี ที) ของประเทศ เพื่อเป็ นกรอบ
แนวทางการดาเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ของรัฐบาลให้เกิดการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็ นวิธี การดาเนิ นธุ รกิ จ การดาเนิ นชี วิตของประชาชน และการ
ดาเนินงานของภาครัฐ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลกและความ
มัน่ คงทางสังคมของประเทศต่อไป
นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการ
ชาระเงิ นแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National e-Payment Master Plan) ขึ้ นให้เป็ นหนึ่ งใน
นโยบายปฏิ รูปเศรษฐกิ จภาคการเงิ นที่จะช่ วยขับเคลื่ อนทุกภาคส่ วนของประเทศก้าวสู่ ความเป็ น
Digital Economy ทั้งนี้ หากสามารถดาเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อนามาซึ่ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการชาระเงิน การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิ กส์ การลงทะเบียน
ผูม้ ีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิ การสังคม ส่ งเสริ มการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นและ
ส่ งเสริ มทุกภาคส่ วน ลดการใช้เงินสดและเช็ค (Cashless Society) โดยทาให้ธุรกรรมทางการเงิน
และกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ วและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
รวมทั้งการลดต้นทุนภาคธุ รกิจ ยกระดับคุณภาพชี วิตประชาชน และสร้างความมัน่ คงระบบบริ หาร
จัดการการเงินการคลัง นอกจากนี้ จากข้อมูลของธนาคารแห่ งประเทศไทย ระบุ ว่า จานวนบัญชี
ลูกค้าที่ใช้บริ การ Internet Banking ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 11.96 ล้านบัญ ชี เพิ่มขึ้นร้ อยละ
17.76 เมื่อเที ยบกับสิ้ นปี พ.ศ. 2557 มีจานวน 10.16 ล้านบัญชี ในขณะที่จานวนบัญชี ลูกค้าที่ใช้
บริ การ Mobile Banking ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 10.43 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67.40 เมื่อ
เทียบกับสิ้ นปี พ.ศ. 2557 มีจานวน 6.23 ล้านบัญชี ซึ่ งเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของธุ รกรรม
การเงินผ่านทั้ง 2 บริ การ พบว่า ปริ มาณการทาธุ รกรรมการเงินผ่านบริ การ Mobile Banking มีอตั รา
การเติบโต สู งกว่าปริ มาณการทาธุ รกรรมการเงินผ่านบริ การ Internet Banking เนื่องจาก Mobile
4
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Banking สามารถตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ในการทาธุ รกรรมได้ง่าย รวดเร็ ว ทุกที่
และทุกเวลา
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่ อนประเทศด้วยระบบดิ จิทลั ประกอบ
กับข้อมูลการใช้ Smart Phone และพฤติกรรมของคนไทยบนสังคมออนไลน์ มีระดับมากขึ้น จึงทา
ให้ธุรกิ จและองค์การต่าง ๆ พยายามประยุกต์เทคโนโลยีสื่อสารให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมยุคใหม่ได้ รวมทั้งธุ รกิจการเงิ นการธนาคารต้องพัฒนาการให้บริ การโดยการนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารเข้ามาช่วยเสริ มการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือก
ในด้านความสะดวกสบาย รวดเร็ ว โดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งเสี ยเวลาต่อคิวรอรับบริ การจากธนาคารหรื อตู ้
เอทีเอ็มและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งลูกค้าสามารถทารายการได้ทุก สถานที่ตลอด 24
ชัว่ โมง โดยใช้ Smart Phone หรื อมีการเชื่ อมหมายเลขหมายเลขโทรศัพท์มือถือเข้ากับบัญชี ออม
ทรัพย์ หรื อบัญชี กระแสรายวัน เท่านั้น จากการพัฒนาดังกล่ าวเพื่อให้องค์การเกิ ดความได้เปรี ยบ
ทางการแข่ ง ขันและลดจานวนพนัก งาน ลดจานวนสาขา ซึ่ ง จะท าให้ต้นทุ นการให้บ ริ ก ารของ
องค์การลดลงด้วย
ศูนย์วิจยั ธนาคารออมสิ นแสดงผลการสารวจของบริ ษทั Gallup ในปี 2559 พบว่าใน
ประเทศไทยยังมีลูกค้าที่นิยมใช้บริ การทางการเงินผ่านสาขาของธนาคารสู งถึงร้อยละ 83 และมีการ
ใช้บริ การผ่านช่องทาง Online ร้อยละ 41 และ Mobile App. ร้อยละ 35 แสดงให้เห็นว่าบริ การทาง
การเงินดิจิตอล ยังคงมีช่องว่างให้พฒั นาอยูอ่ ีกมาก จึงเป็ นโอกาสของผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่จะนา
Digital Banking มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านทุกช่องทางดิจิตอล เพื่อตอบสนอง
สภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป (ปิ ยพงศ์ ตั้งจินตนาการ,
2559 ทั้งนี้ ธนาคารออมสิ นเป็ นอีกธนาคารหนึ่งที่นาเอาเทคโนโลยีการสื่ อสารและสารสนเทศเข้ามา
ใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริ การสาหรับลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น โดยมีการนาเสนอทางเลื อกใหม่ในการทาธุ รกรรมผ่านโทรศัพท์มือถื อ ภายใต้บริ การที่ ชื่อว่า
“MyMo” ซึ่ งบริ การ“MyMo” นี้ สามารถใช้ได้กบั โทรศัพท์มือถือทุกเครื อข่ายหลักและสามารถทา
ธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย เช่น สอบถามยอดเงินคงเหลือ โอนเงิน ชาระค่าบริ การต่าง ๆ เป็ น
ต้น ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารได้มีการกระตุน้ และต้องการให้ผใู ้ ช้บริ การของธนาคารทาธุ รกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) มากขึ้น เนื่ องจากมีความสะดวกและเป็ นการลดต้นทุน
ในการให้บริ การของธนาคาร
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็ นประเด็นที่ผูว้ ิจยั มีความสนใจในการทาวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูล
ส าหรั บ ผู ้บ ริ หารของธนาคารในการกระตุ ้น ให้ เ กิ ด การใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านใดบ้างที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออม
สิ น สาขารามคาแหง ซึ่ ง ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อธนาคารและเป็ นประโยชน์ทางอ้อมต่อ
5
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องค์การอื่นที่มีการบริ การทาธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone รวมทั้งเป็ นประโยชน์
ในทางวิช าการ ซึ่ ง จะเป็ นการเพิ่ ม องค์ค วามรู ้ ท างด้า นการตลาดและสั ง คมศาสตร์ ท าให้ท ราบ
อิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้า
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart
Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นข้อมู ล ส าหรั บ ผูบ้ ริ หารนาไปตัดสิ น ใจก าหนดนโยบายกิ จกรรมทางการตลาดที่
สอดคล้องกับ บริ การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่าน Smart Phone
2. ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ใ นทางวิชาการด้านองค์ความรู ้ ทางการตลาดที่ มี ต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้า
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดขอบเขตงานวิจยั ไว้ดงั นี้ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ลู กค้าที่ใช้
บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง โดยมีตวั
แปรที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดดังนี้ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4
ตัวแปร คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคาค่าบริ การ (3) ด้านช่องทางการรับบริ การ และ (4) ด้าน
การสื่ อสารการตลาด ทั้งนี้ ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ น
ออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง
สมมติฐานการวิจัย
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง จึงกาหนด
สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคาค่าบริ การ (3) ด้าน
ช่องทางการรับบริ การ และ (4) ด้านการสื่ อสารการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวิ จ ัย เรื่ อง กระบวนการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร
ธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและเครื่ องมือในการ
วิจยั โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การประยุกต์จากแนวคิด
ของนักวิชาการ เช่น Kotler (2003) Kotler, P., and Keller, K. (2009) Etzel, Walker and Stanton
(2007) Armstrong and Kotler.(2009) และ Luenendonk, M. (2015) ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ตัวแปรปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคาค่าบริ การ (3) ด้าน
ช่องทางการรับบริ การ และ (4) ด้านการสื่ อสารการตลาด ซึ่ งจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ตัว แปรปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดนั้น พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้า น เป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่จะส่ งผลให้เกิดความต้องการสร้ างความพึงพอใจและมีอิทธิ พลโน้มน้าว
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจากแนวคิดของนักวิชาการ เช่น คานาย อภิปรัชญาสกุล.(2558) London, D.
L., and Della, B. A. J. (1993) Schiffman, L. G., and Kanuk, L. L. (1994) และ Manktelow, J.
(2016) ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้
บริ การจะเป็ นกระบวนการในการเลื อกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลื อกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือก
สิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญ
และอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า แม้ผบู ้ ริ โภคจะมีความต้องการแตกต่างกันแต่ผบู ้ ริ โภคจะมี
รู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ (1)
การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้องการหรื อปั ญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมิ นทางเลื อก (4) การ
ตัดสิ นใจซื้ อ และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคาค่าบริ การ
- ด้านช่องทางการรับบริ การ
- ด้านการสื่ อสารการตลาด

กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ผ่าน Smart Phone ธนาคาร
ออมสิ น สาขารามคาแหง

รู ป 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart
Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ และศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ดังนั้น เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงมีระเบียบวิธีวจิ ยั ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบการ
วิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิ คการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การออกแบบการวิจัย การวิจยั เรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ผูว้ ิจยั เลือกรู ปแบบการวิจยั แบบไม่
ทดลองซึ่ งเป็ นการศึกษาเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็ นจริ ง โดยไม่มีการบังคับค่าตัวแปร
หนึ่ ง ๆ เพื่ อศึ ก ษาผลกระทบตัวแปรนั้น ๆ ต่ อตัวแปรตาม และมี หน่ วยการวิเคราะห์ (unit of
analysis) ระดับบุคคล (individual level)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นลู กค้าที่ใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ซึ่ งไม่ทราบ
จานวนประชากรที่ แ น่ น อน ดัง นั้น การหาขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งจะใช้สู ต รของ W.C.Cochan
(1977) ยอมรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จานวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 384 คน และใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่า จะเป็ น โดยที่ผวู ้ ิจยั เลือกการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญและใช้
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตาม
ทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยามปฏิบตั ิการ ซึ่ งแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่ วนตัว
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาค่าบริ การ ด้านช่องทางการรับบริ การ และด้านการสื่ อสารการตลาด
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์
ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) หลังจาก
นั้นนาแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content validity) และหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยั ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยง
ของแบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยการหาค่า สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่
ยอมรับได้คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2557) ทั้งนี้ ผลการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาค
8
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รอนบัค ของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นผลิ ตภัณฑ์ เท่ า กับ 0.883 ด้า นราคาค่ า บริ ก าร
เท่ากับ 0.888 ด้านช่องทางการรับบริ การ เท่ากับ 0.910 ด้านการสื่ อสารการตลาด เท่ากับ 0.860 และ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัคของกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์
เท่ากับ 0.835 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขา
รามคาแหง ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จะการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบการวิจยั ตัดขวาง
(cross-sectional studies) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งเพียงครั้งเดียว ซึ่ งจะใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
5. เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่อหาค่าสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ (1) ค่าร้ อยละ เพื่อบรรยาย
รายละเอียดของคุณสมบัติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน เป็ นต้น (2) ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายระดับปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด และกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart Phone
ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด และระดับกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์
ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ Best and Kahn
(1989)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด
และ (3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression
Coefficient :  ) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ หาค่าอิ ทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น
สาขารามคาแหง
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart
Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผลดังนี้
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1. ข้อมูลมาจากกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 71.4 มีอายุ 41-60 ปี ร้ อยละ
43.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.9 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 46.6
2. ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการให้บริ การธุ รกรรมทางการ
เงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้าน
ราคาค่าบริ การ (3) ด้านช่องทางการรับบริ การ และ (4) ด้านการสื่ อสารการตลาด ได้ผลการวิจยั ตาม
ตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นรายด้าน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาค่าบริ การ
ด้านช่องทางการรับบริ การ
ด้านการสื่ อสารการตลาด
รวม

3.81
3.75
3.97
3.60
3.78

SD
0.682
0.805
0.751
0.712
0.601

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ลู กค้าที่ ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart Phone
ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง มีระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการรับบริ การอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาค่าบริ การ และด้านการสื่ อสารการตลาด ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น
Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ (1) ด้านการรับรู ้ถึงความ
ต้องการหรื อปัญหา (2) ด้านการแสวงหาข้อมูล (3) ด้านการประเมินทางเลือก (4) ด้านการตัดสิ นใจ
ซื้ อ และ (5) ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ได้ผลการวิจยั ตามตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรม
การรับรู ้ถึงความต้องการหรื อปั ญหา
การแสวงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
รวม

3.68
3.69
3.72
3.67
3.92
3.74
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SD
0.778
0.696
0.943
0.921
0.868
0.659

ระดับการตัดสิ นใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 2 พบว่า ลู กค้าที่ ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart Phone
ธนาคาร
ออมสิ น สาขารามคาแหง มีระดับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจใช้
บริ การธุ รกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมภายหลัง
การซื้ ออยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลือก การแสวงหาข้อมูล ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ (1) ด้า น
ผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคาค่าบริ การ (3) ด้านช่องทางการรับบริ การ และ (4) ด้านการสื่ อสารการตลาด
มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคาร
ออมสิ น สาขารามคาแหง ได้ผลการวิจยั ตามตาราง 3
ตาราง 3 กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคาร
ออมสิ น สาขารามคาแหง (Y)
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอย
t
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.024
0.473
ด้านราคาค่าบริ การ (X2)
-0.064
-1.421
ด้านช่องทางการรับบริ การ (X3)
0.393
7.746
ด้านการสื่ อสารการตลาด (X4)
0.332
7.267
ค่าคงที่
1.129
6.815
R = 0.659, R2 = 0.435 , SEE = 0.498 , F = 72.857 , Sig. = 0.000 * P < 0.05

Sig.
0.636
0.156
0.000*
0.000*
0.000*

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว พบว่า
มีตวั แปรอิสระ 2 ตัว ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น
Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง คือ ตัวแปรด้านช่องทางการรับบริ การและด้านการ
สื่ อสารการตลาด โดยที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการรับบริ การมีผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น
สาขารามคาแหง มากที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดด้านการสื่ อสารการตลาด โดย
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.659 โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ
43.5 และนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
Y = 1.129* + 0.024X1 - 0.064X2 + 0.393*X3 + 0.332*X4
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ผ่าน Smart
Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามค าแหง ผู ้วิ จ ัย ได้ส รุ ป และอภิ ป รายผลแต่ ล ะประเด็ น ตาม
สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
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1. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นผลิ ตภัณฑ์ไ ม่ มีผ ลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้
บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ซึ่ งผูว้ ิจยั
มีความคิดเห็นว่า การให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ของแต่ละธนาคารมี
ลัก ษณะไม่ แตกต่ า งกัน ทั้ง ในด้า นของการให้บริ ก าร ความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลา
รวมทั้ง มี นโยบายในการรั ก ษาข้อมู ล ส่ วนตัว ของลู ก ค้า มี ก ารรั บรองเรื่ องความรั บผิด ชอบของ
ธนาคารกรณี ที่เกิดความผิดพลาดในการทาธุ รกรรมทางการเงินที่ไม่แตกต่างกัน จึงทาให้ลูกค้าของ
ธนาคารให้ ค วามส าคัญ กับ ประเด็ น ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นอื่ น ๆ มากกว่า ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, P. (2003) ที่ระบุวา่ ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ใหม่ ความสลับซับซ้อน ไม่เห็นคุณประโยชน์ที่ชดั เจน จะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อและการใช้
บริ การของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาค่าบริ การไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้
บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ซึ่ งผูว้ ิจยั
มีความคิดเห็นว่า ค่าใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ของแต่ละธนาคารมี
ราคาหรื อค่าธรรมเนียมในการใช้บริ การใกล้เคียงกัน มีการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้
บริ ก าร มี ก ารยกเว้นค่ า ธรรมเนี ย มรายปี และไม่ เสี ย ค่ า บริ ก ารในการดู ข ้อมู ล รายการเดิ นบัญ ชี
ย้อนหลังจึ งไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลู กค้า ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Armstrong and Kotler (2009) ที่ ระบุว่า ส่ วนประสมทางการตลาดจะกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อหรื อมาใช้บริ การนั้น การตั้งราคาจะต้องกาหนดราคาให้เห็นถึงคุณค่าความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์กบั คู่แข่ง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการเปรี ยบเทียบระหว่างราคากับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
3. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นช่ อ งทางการรั บ บริ ก ารมี ผ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจใช้บริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์ ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขา
รามคาแหง ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการความสะดวก รวดเร็ วใน
การใช้ทาธุ รกรรมทางการเงิน ซึ่ งการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone จึง
เป็ นอี ก ทางเลื อกหนึ่ ง ที่ ไ ด้รับ ความสนใจจากลู ก ค้ า เนื่ องจากลู ก ค้า ไม่ ต้องเสี ย ค่ า ใช้จ่า ยในการ
เดิ นทาง ไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอเพื่อทาธุ รกรรมต่าง ๆ และสามารถทาธุ รกรรมทางการเงิ นได้ทุกที่ทุก
เวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzel, Walker and Stanton (2007) และ Kotler and Keller (2009) ที่
ระบุว่า ช่ องการให้บริ การ คือ เส้ นทางที่ผลิ ตภัณฑ์และกรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิ ตภัณฑ์ถูกเปลี่ ยนมื อไปยัง
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อใช้ช่องทางอ้อม
จากผูผ้ ลิ ตผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นวิธีการที่นกั การตลาดใช้
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ื อและทาให้เกิดการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคในทันที
4. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการสื่ อสารการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่ น Smart Phone ธนาคารออมสิ น สาขารามคาแหง ซึ่ ง
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ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมการสื่ อสารทางการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ หรื อ การส่ งเสริ มการขาย เช่น แจกของรางวัลและร่ วมลุน้ รางวัล หรื อ การ
จัดกิ จกรรมต่างๆ เป็ นต้น เพื่อแนะนาการใช้บริ การของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถื อจากพนักงาน
ธนาคารนั้นมีส่วนในการกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าได้ โดยผลการวิจยั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมคิด ยาเคน และ พรรณเพ็ญ (2559) ที่พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริ การจากธนาคารออมสิ นเนื่ องจากลูกค้าให้ความสาคัญกับเรื่ องการ
แจกของขวัญ ของที่ระลึกตามเทศกาล ซึ่ งผลการวิจยั นี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, P., and
Keller, K. (2009) ที่ระบุวา่ การส่ งเสริ มการตลาดสามารถก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสิ นใจ เนื่องจากข่าวสารที่นกั การตลาดส่ งไปถึงผูบ้ ริ โภคนั้น ข่าวสารดังกล่าวอาจจะ
เตือนใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ว่าเขามีปัญหาและข้อมูลข่าวสารนั้นสื่ อถึงว่าสิ นค้าตัวนี้ สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้และสามารถส่ งมอบคุ ณค่าให้ได้มากกว่าสิ นค้าตัวอื่นจึงเกิดการกระตุน้ พฤติกรรมให้เกิดการซื้ อ
เลื อกใช้บริ การและสอดคล้องกับ Etzel, Walker and Stanton (2007) ที่กล่าวว่า เครื่ องมือการ
สื่ อสาร การโฆษณาจะเป็ นการสร้างความพอใจต่อสิ นค้า บริ การ หรื อความคิดต่อบุคคล เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจ เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อ
ความรู ้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า เพื่ อกระตุ ้นให้ลู กค้าของธนาคารออมสิ นเปลี่ ย นพฤติ กรรมมาใช้
บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นออนไลน์มากขึ้ นนั้น ผูบ้ ริ หารของธนาคารควรสนับสนุ น และพัฒนา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 2 ด้าน คือ
1. ผูบ้ ริ หารควรพัฒนาด้านช่ องทางการรับบริ การโดยการพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ บน Smart
Phone ให้สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก สมัครใช้งานได้ดว้ ยตัวเองผ่าน Smart
Phone และมี บริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิ นให้รองรั บการใช้งานโทรศัพ ท์มื อถื อ ได้หลายรุ่ น เพื่ อ
สามารถใช้บริ การได้ทุกสถานที่ในจุดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้
2. ผูบ้ ริ หารควรพัฒนาด้านการสื่ อสารการตลาดโดยมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ในอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น แจกของรางวัล ร่ วมลุน้
รางวัล เป็ นต้น และจัดเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลการใช้บริ การถูกต้องครบถ้วน เข้าใจง่าย รวมถึงมีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแนะนาการใช้บริ การของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือจากพนักงานธนาคาร
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อหาอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ เพราะฉะนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษา ดังนี้
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1. เปรี ยบเทียบการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ โดยอาจจะจาแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล หรื อจาแนกตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าธนาคาร เพื่อที่จะได้มีการกาหนดส่ วน
ประสมทางการตลาดการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ได้ตรงตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ
พฤติกรรมแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
2. ควรทาการศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่มีต่ออิทธิ พลต่อการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ เพื่อค้นหาปั จจัยที่สาคัญอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลเพิ่มเติม เช่ น ปั จจัยด้านการให้บริ การ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ เป็ นต้น
บรรณานุกรม
คานาย อภิปรัชญาสกุล. (2558). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: โฟกัส มีเดียแอนด์ พับลิช
ชิ่ง.
ปิ ยพงศ์ ตั้งจินตนาการ (2559). สถาบันการเงินในยุคดิจิตอล. วารสารออนไลน์ ธนาคารออมสิ น
ฉบับวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 แหล่งที่มา www.gsb.or.th: GSB Research. ค้นเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2560.
สุ จิตรา บุณยรัตพันธุ์. (2557). ระเบียบวิธีวิจัยสาหรั บรั ฐประศาสนศาสตร์ . (พิมพ์ครั้งที่ 14).
สานักพิมพ์เสมา
ธรรม.
สมคิด ยาเคน และ พรรณเพ็ญ. (2559). ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การทางการเงินจากธนาคารออมสิ น
ของประชากรในเขตเมือง และเขตนอกเมือง ในจังหวัดลาปาง. วารสารบริ หารธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร. ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559.
Armstrong, G., and Kotler, P. (2009). Marketing: An Introduction. (9th ed.). Upper Saddle River,
NJ:
Prentice Hall.
Best, J. W., and James, V. K. (1989). Research in Education. (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ:
PrenticeHall.
Cochran. W. G. (1977). Sampling Techniques. (3rd ed.), New York: John Wiley & Sons.
Etzel, M. J., Walker, B. J., and Stanton, W. J. (2007). Marketing. (14th ed.). Boston: McGrawHill.
Kotler, P. (2003). Marketing Management. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.
Kotler, P., and Keller, K. (2009). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson
Prentice
14

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

Hall.
London, D. L., and Della, B. A. J. (1993). Consumer behavior. (4th ed.). New York: McGraw-Hill
Luenendonk, M. (2015). Understanding the Marketing Mix Concept. Retrieved August 16, 2016,
from https://www.cleverism.com/understanding-marketing-mix-concept-4ps.
Manktelow, J., and Carlson, A. (2012). The Marketing Mix and the 4P’s. Retrieved August 15,
2016, from https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_94.htm.
Schiffman, L. G., and Kanuk, L. L. (1994). Consumer Behavior. (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ. :
Prentice-Hall.

15

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาตามหลักทศพิธราชธรรม ภาวะผู้ตามทีม่ ีความกล้ าหาญ และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์ กร
อภิรักษ์ สุ จริตจันทร
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี Email: Apirunk_s@rmutt.ac.th
กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม ภาวะผูต้ ามที่มี
ความกล้าหาญและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร ของพนักงานปฏิ บตั ิงานอยู่ในธุ รกิ จ
โทรคมนาคม 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม กับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ ก ที่ดีข ององค์ก ร ของพนัก งานปฏิ บตั ิ ง านอยู่ในธุ รกิ จโทรคมนาคม 3) เพื่อศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
ของพนักงานปฏิบตั ิงานอยูใ่ นธุ รกิจโทรคมนาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน
ของบริ ษ ทั ที โอที จากัด (มหาชน) พื้ นที่ นครหลวงที่ 4 จานวน 320 คน จากจานวนประชากร
ทั้งหมด จานวน 1,057 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน
ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า เพศ และระดับการศึ กษาที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ก ร
แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ภาวะผู ้น าตามหลัก ทศพิ ธ ราชธรรมมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปาน
กลางอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ภาวะผูต้ ามที่ มีค วามกล้าหาญมี ความสั มพันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในทิศทางเดียวกันและอยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ า หลักทศพิธราชธรรม ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดี
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ABSTRACT
The objectives of this survey research were to: 1) study leadership’s according to the ten
royal virtues, courageous followership and organizational citizenship behavior 2) study the
relationship between leadership’s according to the ten royal virtues factors and organizational
citizenship behavior and 3) study the relationship between courageous followership factors and
organizational citizenship behavior. The participants in this survey research were 320 employees
from the entire population of 1,057 employees at TOT Public Company Limited, Capital Region
4. The research tools used were questionnaires and the data were analyzed using descriptive
statistics, namely, frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics
consisted of Pearson Correlation Coefficient. The results indicated that range of gender and
education effects to organizational citizenship behavior with statistical significance level of 0.05.
The results on the relationship between leadership’s according to the ten royal virtues and
organizational citizenship behavior were in a moderate level with statistical significance level of
0.01. Finally, the results of relationship between courageous followership and organizational
citizenship behavior was also in high level with statistical significance level of 0.01.
Keywords: leadership, ten royal virtues, courageous followership, organizational citizenship
behavior
ความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั สภาวะสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้
องค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ เพราะความสาเร็ จของ
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งานที่ส่งผลต่อความสาเร็ จขององค์กรขึ้นอยูก่ บั คน คนเป็ นปั จจัยระดับแนวหน้าที่นาความสาเร็ จมา
สู่ องค์กรทุกองค์กร (พะยอม วงศ์สารศรี , 2541, น. 2) แต่โดยธรรมชาติทวั่ ไปของคนในองค์กรนั้น
จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล เช่ นความแตกต่างในด้านภาวะผูน้ า และถ้าผูน้ ามี
ศีลธรรมโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมหลักธรรมของนักปกครอง ที่ผูน้ า นักบริ หาร รวมถึ งบุคคล
ทัว่ ไปนามาปฏิ บ ตั ิ ใช้ขบั เคลื่ อนองค์กรให้มีความเข้มแข็งสามารถดาเนิ นงานไปได้อย่า งราบรื่ น
เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทางาน ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมจึงมี
บทบาทสาคัญในการบริ หารองค์กรยุคปั จจุบนั (ทัดทรวง บุญญาธิ การ และกฤษดา เชียรวัฒนสุ ข,
2558) ภาวะผูต้ ามเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่มีความสาคัญ มีความเกี่ ยวข้องกับภาวะผูน้ าไม่เพียงแต่ผูน้ า
เท่านั้นที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กรแต่ผตู ้ ามก็มีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร
ไม่ น้อยไปกว่า ผูน้ าเช่ นกัน (ชุ ลีพ ร เพ็ชรศรี , 2556) ภาวะผูต้ ามที่ มีความกล้าหาญตามรู ปแบบ
(Model of Courageous Followership) ของ Chaleff (1995) ได้มุ่งเน้นถึงบทบาทด้านต่าง ๆ ของผู ้
ตามที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ส่งผลต่อการแสดงออกสู่ การปฏิบตั ิงานที่มีความกล้าหาญจะร่ วมแลกเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ของตนเองและองค์กรกับผูน้ าภายใต้ความเชื่ อในทิศทางเดี ยวกันเพื่อให้องค์กรได้รับ
ความสาเร็ จตามที่ตอ้ งการ (ธิ ติ ธิ ติเสรี , 2557) บทบาทที่มีความสาคัญแก่องค์กรคือ (Organizational
Citizenship Behavior) ของ Organ (1988) พฤติกรรมที่เกิดจากการให้ความร่ วมมือของสมาชิกซึ่ ง
ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ในการทางานเป็ นการปฎิบตั ิดว้ ยความสมัครใจ เต็มใจปฏิบตั ิ เป็ นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นเองโดยตัวบุคคลนอกเหนื อจากงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย พฤติกรรมดังกล่าวให้คาจากัด
ความถึงว่าเป็ นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร (ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์, 2557)
จากปั ญหา และความสาคัญข้างต้นผูศ้ ึกษาเห็นว่า ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม ภาวะ
ผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร เป็ นปั จจัยที่จะทาให้องค์กร
บรรลุ ตามเป้ า หมายที่ ไ ด้วางไว้ และประสบความส าเร็ จ ผูศ้ ึ ก ษาจึ งท าการศึ ก ษาความสั มพัน ธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ร ผลของการศึ ก ษานี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางส่ ง เสริ ม และพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั หน่ วยงานรัฐบาล เอกชน หรื อรัฐวิสาหกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลมาก
ยิง่ ขึ้นเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม กับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงานปฏิบตั ิงานอยูใ่ นธุ รกิจโทรคมนาคม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ กับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงานปฏิบตั ิงานอยูใ่ นธุ รกิจโทรคมนาคม
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร
2. ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร
ทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผูน้ าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญยิ่งของการบริ หารงานในทุก ๆ องค์กร เพราะ
ภาวะผู น้ าเป็ นทั้ง ศาสตร์ และศิ ล ป์ ที่ จ ะช่ ว ยให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนด Peter
Drucker (1954) ได้ช้ ี ให้เห็ นถึ งความสาคัญของภาวะผูน้ าว่าเป็ นทรัพยากรพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อ
องค์กรในปัจจุบนั จนทาให้มีการเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่ งบุคคลที่มีความสามารถความรู ้ในการ
นาที่ มีประสิ ทธิ ผล การขาดซึ่ งภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลจะไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะในองค์กรธุ รกิ จ
เท่านั้น ได้มีการขาดแคลนในองค์กรทุกรู ปแบบ (ถวิล เกื้อกูลวงศ์, 2530) นอกจากนั้น เสริ มศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ์ (2536) ยังกล่าวว่ามีองค์ประกอบหลากหลายที่จะช่ วยให้องค์กรมี ความเจริ ญก้าวหน้า
หรื อล้ม เหลวแต่ ภ าวะผู น้ าจะเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ และจ าเป็ นอย่า งยิ่ง ต่ อ การบริ ห ารงาน
(นฤนันท์ สุ ริยมณี และประเสริ ฐไชย สุ ขสอาด, 2554) การบริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ สร้าง
ความสาเร็ จให้แก่องค์กรต้องอาศัย ภาวะผูน้ าหรื อแบบพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารเป็ นสาคัญ เนื่ องจาก
ผูน้ านั้นเป็ นจุดศูนย์รวมแห่ งพลังของสมาชิ กภายในองค์กร จึงเปรี ยบเสมือนหลักในการดาเนิ นการ
ขององค์กร โดยเฉพาะผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนั้นความสามารถและลักษณะของผูน้ ามีส่วนสัมพันธ์
อย่างมากกับคุณภาพของงาน และคุณค่าขององค์กร (สมพงศ์ เกษมสิ น, 2526)
หลัก ทศพิ ธ ราชธรรม หรื อหลัก ปฏิ บตั ิ 10 ประการ ของพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นหลัก การ
ปกครองของกษัตริ ยไ์ ทยนับตั้งแต่โบราณกาล ซึ่ งยุวกษัตริ ยต์ ่างได้รับการถ่ายทอดจากการศึกษาใน
วัง เป็ นภูมิปัญญาด้านการปกครอง (Wisdom) ที่บุรพกษัตริ ยไ์ ด้มีการถ่ายทอดมาจากรุ่ นสู่ รุ่น และ
เป็ นปรัชญาหรื อหลักการทางการปกครองที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบตั ิหรื อหลักธรรมวินยั ทางพุทธ และ
จะประกอบด้วยหลักการทางการปกครองคือ ราชสังคหวัตถุ นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พระองค์ทรงดารงอยูใ่ นทศพิธราชธรรม คือ ธรรมะ 10 ประการสาหรับ
พระมหากษัตริ ยเ์ สมอมา พระราชกรณี ยกิ จน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิ บตั ิและพระราชจริ ยวัตรมากมายที่
ทรงประกอบนั้น ยังประโยชน์มหาศาลและเป็ นที่ตระหนักในพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้นว่าทรง
อุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและพสกนิ กร (การพัฒนาจริ ยธรรมข้าราชการ, 2551) เมื่อกล่าวถึ ง
“ทศพิธราชธรรม” กลุ่มคนจานวนมากมักจะเข้าใจกันว่า “เป็ นธรรมของพระราชา” หรื อ “เป็ นหลัก
ปฏิ บตั ิสาหรับพระราชา” เท่านั้น แต่เมื่ อวิเคราะห์ ตามเจตนารมณ์ ของหลักการนี้ ตามที่ ปรากฏ
ในอัคคัญสู ตรซึ่ งเป็ นคัม ภี ร์หลักที่ กล่ าวถึ งที่ มาของคาว่า “ราชา” แล้วพบว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้
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ออกแบบหลักการนี้ข้ ึนมาเพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับกลุ่มคนที่ได้รับการเรี ยกขานโดยชื่ อว่า “ราชา”
เท่านั้น หากทรงมุ่งเน้นให้เป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับ “กลุ่มคนชนชั้นปกครองหรื อผูน้ า” โดยทัว่ ไป ไม่
ว่าจะเป็ นผูน้ าในระดับใดก็ตาม (พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส, 2556, น. 16) ผูน้ าและนักปกครองที่
นาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริ หารและปกครองบริ วารของตน ในสังคมหรื อในองค์กรที่
ตนเองรับผิดชอบ ก็จะทาให้เกิดความอยูด่ ี มีสุขและเจริ ญเติบโตก้าวหน้าต่อทุกๆคน ต่อองค์กร ต่อ
สังคม และต่อประเทศชาติอีกด้วย (พนพ เกษามา, 2556) สาหรับหลักทศพิธราชธรรมนี้ ไม่ได้
จ าเพาะเจาะจงว่ า ต้ อ งเป็ นพระมหากษั ต ริ ย์ เ ท่ า นั้ นที่ ต้ อ งประพฤติ ต าม แต่ แ ท้ ที่ จ ริ งหลั ก
ทศพิธราชธรรมเป็ นหลักคุณธรรมที่ผปู ้ กครองในทุกระดับชั้นพึงจะต้องปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพื้นฐานของ
ความสุ ข ความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กรอย่างแท้จริ ง (ทัดทรวง บุญญาธิ การ และกฤษดา เชียรวัฒน
สุ ข, 2558)
Kelley (1992) ได้ให้นิยาม “ภาวะผูต้ าม” หมายถึ งผูก้ ระทาการหรื อแสดงออกโดยใช้
สติปัญญาอย่างเป็ นอิสระ มีความกล้าหาญ และมีสานึกแห่งจริ ยธรรมสู ง Chaleff (1995) และ Dixon
(2003) เสริ มว่า ผูต้ ามมิได้เป็ นสิ่ งเดียวกันกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดย Chaleff (1995) อธิ บายเพิ่มเติม
ว่า ผูต้ ามคือผูท้ ี่มีความมุ่งหมายเดียวกับผูน้ ามีความเชื่ อในเป้ าหมายที่องค์กรที่ตนรวมอยูม่ ุ่งจะบรรลุ
และหวังให้ท้ งั ผูน้ าและองค์กรของตนบรรลุผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายและเป้ าหมายนั้น ผูต้ ามอุทิศ
ร่ างกายและจิ ตวิญญาณ เพื่ อจุ ดมุ่ งหมายและวิสั ยทัศ น์ร่วมขององค์กร ทั้งยังกล่ า วว่า ผูต้ ามเป็ น
สถานะ มิใช่ตาแหน่ง (ศิระ จุลานนท์, 2551, น. 9-10)
ความกล้าหาญนั้นพบได้ท้ งั ในผูน้ าและผูต้ ามที่มีประสิ ทธิ ผล ความยินดีที่จะเสี่ ยงท้าทายต่อ
อานาจเหนื อตน และความเชื่ อมัน่ ในความคิ ดของตนว่าดี พอหรื อดี กว่าของผูม้ ี ตาแหน่ งหน้าที่ ที่
เหนื อกว่า ซึ งเป็ นแบบฉบับของการก้าวไปเป็ นผูน้ าต่อไปในอนาคต (Gardner, 1995) นอกจากนี้
บทบาทของผูต้ ามยังเกี่ ยวกับด้านความรั บผิดชอบ การให้บริ การ การท้าทายต่ออานาจการมีส่วน
ร่ วม ในการเปลี่ ย นแปลง การเรี ย นรู ้ ตนเอง และการรู ้ เวลาที่ ควรไปจากองค์ก ร (Chaleff,1995)
ทั้งหมดนี้ เป็ นส่ วนประกอบของความกล้าหาญในตัวของผูต้ าม (วิเชี ยร วิทยอุดม, 2548, น. 52) โดย
ผูต้ ามก็เหมือนกับผูน้ าที่ต่างคนก็ทาหน้าที่ของตนเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ (Goffee
& Jones, 2006) โดยผูต้ ามที่มีความกล้าหาญจะร่ วมแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของตนเองและ องค์กร
กับผูน้ าภายใต้ความเชื่อในทิศทางเดียวกันเพื่อให้องค์กรได้รับความสาเร็ จตามที่ตอ้ งการ ซึ่ ง Chaleff
(1995) ระบุภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญออกเป็ น 5 มิติ ได้แก่ ความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบ จาก
การกระทาของตน (Courageous to Assume Responsibility) ความกล้าหาญที่จะอาสาช่วยทางาน
(Courageous to Serve) ความกล้าหาญต่อสิ่ งที่ทา้ ทาย (Courageous to Challenge) ความกล้าหาญที่
จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง (Courageous to Participate in Transformation) และความกล้า
หาญที่ จะ ดาเนิ นการอย่างมี ศีลธรรม (Courageous to Take Moral Action) โดยจะนาเสนอ
รายละเอียดตามลาดับ
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(กล้าหาญ ณ น่าน และกฤษดา เชียรวัฒนสุ ข, 2559)
(Organ, 1987) ให้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก รว่า เป็ น
พฤติกรรมของพนักงานที่เกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเอง ซึ่ งองค์กรไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิ บตั ิเป็ น
พฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิ บตั ิเพื่อองค์กร โดยพฤติกรรมเหล่านั้นเป็ นพฤติกรรมที่สนับสนุ น
หรื อส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรมีส่วนช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ผลขององค์กร มีส่วนช่ วยเพิ่ม
ผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรได้ (Organ, 1987-1988) สรุ ปแล้วพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์กรนั้นประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ความสานึกในหน้าที่ ความมีน้ าใจนักกีฬา การ
คานึงถึงผูอ้ ื่น การให้ความร่ วมมือ (ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์, 2556) มีส่วนช่วยพัฒนาทั้งบุคคลในฐานะ
ทรัพยากรมนุ ษย์ และพัฒนาองค์กรได้ควบคู่ไปพร้อมๆ กันและจากรายงานผลของพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ ดีข ององค์ก รดังกล่ าวข้า งต้นจะเห็ นว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีขององค์ก รมี
ความสาคัญต่อองค์กรทาให้กลไกการทางานของสังคมภายในองค์กรมีความราบรื่ น มีความยืดหยุน่
ในการท างานคนในองค์กรมี การปรั บตัวพึ่ง พาอาศัย กัน ซึ่ ง จาเป็ นอย่า งยิ่ง สาหรั บ สังคมที่ มี การ
ปรับเปลี่ยน (ฐปนรรฆ์ แสงศิลา, 2551)
ภาวะผู้นาตามหลักทศพิธราชธรรม
- ทาน
- ศีล
- การบริ จาค
- ความซื่อตรง
- ความอ่อนโยน
- ความเพียร
- ความไม่โกรธ
- ไม่เบียดเบียน
- ความอดทน
- ปัญญา
ภาวะผู้ตามที่มีความกล้ าหาญ
- ความกล้ารับผิดชอบจากการกระทาของตน
- ความกล้าอาสาช่วยทางาน
- ความกล้าคัดค้านการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา
- ความกล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง
- ความกล้าหาญที่จะดาเนิ นการอย่างมีศีลธรรม

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ กร
- การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
- ความสานึกในหน้าที่
- ความมีน้ าใจนักกีฬา
- การคานึงถึงผูอ้ ื่น
- การให้ความร่ วมมือ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) พื้นที่นคร
หลวงที่ 4 จานวน 8 ส่ วนงานบริ การลูกค้านครหลวง ซึ่ งมีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 1,057 คนในการ
สุ่ มตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้ งนี้ ได้ทาการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro
Yamane (อ้างถึ งใน บุญธรรม กิ จปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2540, น. 70) ซึ่ งสามารถคานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้เท่ากับ 320 คน เมื่ อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วผูว้ ิจยั จึ งทาการเก็บตัวอย่างตามสัดส่ วน
จานวนพนักงานของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) พื้นที่นครหลวงที่ 4 จานวน 8 ส่ วนงานบริ การ
ลูกค้านครหลวง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ งผู ้
ศึกษาแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วน
ที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมที่ปรับปรุ งมาจากแบบสอบถามของ
ทัดทรวง บุญญาธิการ และกฤษดา เชียรวัฒนสุ ข (2558) ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับภาวะผูต้ ามที่
มีความกล้าหาญที่ปรับปรุ งมาจากแบบสอบถามของ กล้าหาญ ณ น่ าน และกฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข
(2559) ที่พฒั นามาจากแนวคิดทฤษฎีของ Chaleff (1995) ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรที่ปรับปรุ งมาจากแบบสอบถามของ ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ (2556) ที่
พัฒนามาจากแนวคิ ดทฤษฎี ข อง Organ (1987-1988) ผูว้ ิจยั จะทาการทดสอบคุ ณภาพของ
แบบสอบถามเพื่อ ให้เกิดความตรงทางด้านเนื้อหา (Content validity) และความเชื่ อมัน่ (Reliability)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การทดสอบหาความตรงเชิ งเนื้ อหา ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปทดสอบความตรง เชิ ง
เนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการคัดเลื อกข้อคาถามที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิน ตรวจสอบ
เกี่ ยวกับการใช้ภาษาและความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิ ยามศัพท์ในแต่ละด้านเป็ นรายข้อ
และตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence--IOC) ที่มีค่าเท่ากับ .50 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2549) จึงจะนาไปทาการทดลองใช้
ผลสรุ ป ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้องระหว่า งข้อค าถามกับ นิ ย ามศัพ ท์ใ นแต่ ล ะด้า นเป็ นรายข้อของ
แบบสอบถามทั้งชุดพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูใ่ นระหว่าง .60 ถึง 1 ผูว้ ิจยั จึงนาแบบสอบถาม
ไปทดสอบความเชื่อมัน่ ในขั้นต่อไป
2. การทดสอบความเชื่ อมัน่ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ้ นและผ่านการทดสอบ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและทาการปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองใช้กบั พนักงานในองค์กรที่ไม่ใช้กลุ่ม
ตัว อย่า งจ านวน 30 คนแล้ว น าผลที่ ไ ด้จ ากการทดลองใช้ม าวิเ คราะห์ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
แบบสอบถาม เพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือโดยนาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ Cronbach
(Cronbach’s Alpha coefficient) ที่มีค่าเท่ากับ .70 ขึ้นไป (ศิริชยั พงษ์วิชยั , 2556, น. 147) ผลสรุ ปค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งชุดพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามอยูใ่ นระหว่าง .788 ถึง
.938 ผูว้ จิ ยั จึงนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
22

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

3. การวิเ คราะห์ แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อมู ล พื้ นฐานซึ่ ง ได้แก่ ค่ า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป
ส่ วนการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก
ที่ดีขององค์กร และ ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์กร ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson product-moment
correlation coefficient) (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2547, น. 319)
สรุ ปผลการศึกษา
พนัก งานปฏิ บ ตั ิ ง านอยู่ในธุ รกิ จโทรคมนาคม บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) พื้นที่ นคร
หลวงที่ 4 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 320 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 55.3 มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไปคิดเป็ นร้ อยละ 44.7 มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.8 มีอายุการทางานใน
องค์กรมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 73.4 และมีระดับรายได้ต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาทขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 65.6
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมี ผลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร ด้าน
การให้ความช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น ด้านความสานึ กในหน้าที่ และด้านความมี น้ าใจนักกี ฬา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรในทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึ ก ษาที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความ
สานึกในหน้าที่ ด้านความมีน้ าใจนักกีฬา และด้านการคานึ งถึงผูอ้ ื่นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อายุการทางานในองค์กรที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อายุ
การทางานในองค์กรที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรในด้านการ
ให้ความช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น ด้านความสานึ กในหน้าที่ ด้านความมีน้ าใจนักกี ฬา และด้านการคานึ งถึ ง
ผูอ้ ื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับ รายได้ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับ
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รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรในทุกด้าน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยภาวะ
ผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม ปั จจัยภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ และปั จจัยพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร
ปัจจัย
1. ภาวะผู้นาตามหลักทศพิธราชธรรม
1.1 ด้านทาน
1.2 ด้านศีล
1.3 ด้านการบริ จาค
1.4 ด้านความซื่อตรง
1.5 ด้านความอ่อนโยน
1.6 ด้านความเพียร
1.7 ด้านความไม่โกรธ
1.8 ด้านไม่เบียดเบียน
1.9 ด้านความอดทน
1.10 ด้านปัญญา
รวม
2. ภาวะผู้ตามที่มีความกล้ าหาญ
2.1 ด้านความกล้ารับผิดชอบจากการกระทาของตน
2.2 ด้านความกล้าอาสาช่วยทางาน
2.3 ด้านความกล้าคัดค้านการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา
2.4 ด้านความกล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง
2.5 ด้านความกล้าหาญที่จะดาเนิ นการอย่างมีศีลธรรม
รวม
3. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กร
3.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3.2 ด้านความกล้าอาสาช่วยทางาน
3.3 ด้านความมีน้ าใจนักกีฬา
3.4 ด้านการคานึงถึงผูอ้ ื่น
3.5 ด้านการให้ความร่ วมมือ
รวม
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̅

SD

ระดับความคิดเห็น

4.51
4.21
4.21
4.24
4.20
4.29
3.98
4.34
4.24
4.21
4.24

0.50
0.58
0.51
0.49
0.56
0.53
0.61
0.56
0.52
0.46
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.29
4.23
4.15
4.25
4.14
4.21

0.40
0.44
0.51
0.48
0.43
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.31
4.30
4.27
4.33
4.21
4.28

0.44
0.49
0.41
0.44
0.46
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรม และภาวะผูต้ ามที่มีความ
กล้าหาญกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ กร
ปัจจัย

ด้ านการให้ ความ
ช่ วยเหลือผู้อื่น
(r)

ด้ านความสานึก
ในหน้ าที่
(r)

ด้ านความมี
นา้ ใจนักกีฬา
(r)

ด้ านการ
คานึงถึงผู้อื่น
(r)

ด้ านการให้
ความร่ วมมือ
(r)

ภาพรวม
(r)

ภาวะผู้นาตามหลักทศพิธราชธรรม
ภาพรวม
ภาวะผู้ตามทีม่ คี วามกล้ าหาญ

0.470**

0.491**

0.428**

0.425**

0.424**

0.542**

ภาพรวม

0.592**

0.700**

0.647**

0.554**

0.565**

0.740**

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 2 พบว่าภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านที่ระดับปาน
กลาง ได้แก่ดา้ นความสานึกในหน้าที่ ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความมีน้ าใจนักกีฬา ด้าน
การคานึงถึงผูอ้ ื่น และด้านการให้ความร่ วมมือตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
โดยภาพรวม และด้านความสานึ กในหน้าที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับสู ง ด้านความมีน้ าใจ
นักกี ฬา ด้านการให้ความช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น ด้านการให้ความร่ วมมื อ และด้านการคานึ งถึงผูอ้ ื่นมี
ความสัมพันธ์ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกันที่ระดับปานกลางตามลาดับ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ และระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรโดยภาพรวมแตกต่างกัน เนื่องจากองค์กรที่ได้ทาการวิจยั
ในครั้งนี้ เป็ นบริ ษทั รัฐวิสาหกิ จขนาดใหญ่ ดาเนิ นธุ รกิ จโทรคมนาคมด้านการสื่ อสารด้วยลักษณะ
งาน และลักษณะองค์กรจึงเอื้อให้เพศชายได้แสดงความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่สาคัญ
และมีพฤติกรรมที่ดีต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั เกษรา ชัยรังษีเลิศ (2547) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่องาน และภาวะผูน้ า กับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยภาพรวมพบว่าเพศชายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่
ดีขององค์กรมากกว่าเพศหญิง และสอดคล้องกับงานวิจยั James และคณะ (2002) ได้ศึกษาแบบ
เมตต้าและพบผลว่าเนื่ องจากพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรถู กมองว่ามักจะเกิ ดในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายดังนั้น เมื่อปรากฎว่าเพศชายได้แสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
25

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ขึ้นจึงเป็ นพฤติกรรมที่เหนื อความคาดหมายและถู กมองว่าเป็ นสิ่ งที่ดีและน่าจะได้รับรางวัล ส่ วน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรโดยภาพรวมแตกต่าง
กัน นั้น เนื่ อ งจากพนัก งานที่ มี ก ารศึ ก ษาเริ่ ม ตั้ง แต่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ข้ ึ น ไปโดยส่ ว นใหญ่ จ ะได้
รับผิดชอบภาระงานที่สาคัญ หรื อเป็ นหัวหน้างาน และระดับการศึกษาส่ งผลต่อความคิ ด ค่านิ ยม
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยคนที่มีระดับการศึกษาสู งส่ วนมากจะได้เปรี ยบในด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งลึกต่างๆได้ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลาวัลย์ พร้อมสุ ข (2544) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรกับความพึงพอใจงานและผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั มินีแบ (ประเทศไทย) พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู ง
จะมีระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรสู งกว่าพนักงานที่ มีการศึกษาในระดับต่ ากว่า
และสอดคล้องกับงานวิจยั เกษรา ชัยรังษีเลิศ (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่องาน และภาวะผูน้ ากับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
โดยภาพรวมพบว่า พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาตั้ง แต่ ป ริ ญ ญาตรี ข้ ึ น ไปจะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในขณะที่ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับรายได้ และ
อายุก ารท างานที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก รโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ธนสิ ทธิ์ จันทร์ ปลูก (2552) พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน
คนไทยของบริ ษทั ข้ามชาติแห่งหนึ่ง ได้แก่ อายุ อายุงาน และค่าตอบแทนของพนักงาน ไม่ส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก รและสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ธี รวีร์ รุ จพงษ์จนั ทร์ และ
ประพันธ์ ชัยกิ จอุ ราใจ (2558) พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ อายุงาน รายได้ ไม่ส่ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร บริ ษทั เมืองโบราณ จากัด
ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี ของ
องค์กรเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันโดยภาพรวมที่ระดับปานกลาง เนื่ องจากในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานมีการนาเอาคุณธรรมจริ ยธรรม โดยการนาหลักธรรมของทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ข้อคือทาน
ศีล การบริ จาค ความซื่ อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ไม่เบียดเบี ยน ความ
อดทน และปั ญญา มาปรั บใช้ท้ งั ในตัวเอง และงานที่ ทาเพียงแต่จะมี มากน้อย หรื อการนามาใช้
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ต่างๆ อันจะส่ งผลให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามแนวพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนาหลักทศพิธราชธรรมมา
เป็ นพื้นฐานในการบริ หารงาน พระองค์ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็ นพื้นฐานในจิตใจ และได้
ทรงนามาประยุกต์ใช้ในการทรงงานของพระองค์เองเสมอมา สอดคล้องกับงานวิจยั พนพ เกษามา
(2556) พบว่าผูน้ าองค์กรธุ รกิจที่เป็ นเลิ ศทั้ง 6 แห่ งได้มีการนาหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้
ครบทั้ง 10 ข้อโดยการนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรมในหลากหลายรู ปแบบเช่ น
นโยบาย จรรยาบรรณ กิ จกรรม โครงการ เป็ นคู่มือ เป็ นขั้นตอนในการทางาน เป็ นวิธีการในการ
ทางาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทัดทรวง บุญญาธิ การ และคณะ (2558) พบว่า องค์ประกอบ
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ที่ มี อิทธิ พ ลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ มี 2 องค์ป ระกอบ คื อ 1) ด้า นภาวะผูน้ าตามหลัก
ทศพิธราชธรรม และ 2) ด้านการจัดการความรู ้ อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิ ติ โดยที่ ภาวะผูน้ าตาม
หลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ การจัดการความรู ้มีความสัมพันธ์กบั การ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์ทางอ้อมในเชิงบวก
ต่ อ การจัด การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ก ับ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคาร ดั ง นั้ น ภาวะผู ้น าตามหลัก
ทศพิธราชธรรมจึ งส่ งเสริ มให้พนักงานมี พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรทั้ง ด้านความ
สานึกในหน้าที่ ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความมีน้ าใจนักกีฬา ด้านการคานึงถึงผูอ้ ื่น และ
ด้านการให้ความร่ วมมือ พฤติกรรมที่ดีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในตัวพนักงาน และส่ งผลให้
องค์กรประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายสอดคล้องกับ กันยา พีรพัฒนานันท์ (2546, น. 29-30) การที่
ผูน้ ามี อิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ จากการมี คุณธรรมโดยการปฏิ บตั ิ ที่เอื้ ออาทร การคานึ งถึ งความ
ต้องการของผูอ้ ื่น ซึ่ งได้แก่เพื่อนร่ วมงานและลูกน้อง การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในของบุคคล
รอบข้างให้ร่วมมือทางาน กระตุน้ ให้เกิ ดการคิดการใช้สติปัญญาและการมีส่วนร่ วมในการทางาน
รวมทั้งการให้เกี ยรติ โดยการคานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุคคลย่อมเป็ นตัวอย่างที่ ดีให้ลูกน้องและ
บุคคลรอบข้างเกิ ดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การด้านการคานึ งถึง ผูอ้ ื่นความอดทนอด
กลั้นพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือและความสานึกในหน้าที่งาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Deluga
(1996) ศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างคุ ณลักษณะของผูน้ า และพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์ก ร พบว่า การให้เ หตุ ผ ลของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชาเกี่ ย วกับ คุ ณลัก ษณะผูน้ า มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ น
ทางบวกกับ พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ก ร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันยา พี ร
พัฒนานันท์ (2546) พบว่าการรับรู ้ ภาวะผูน้ า แบบเปลี่ ยนแปลงของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์ก รโดยภาพรวมของพนักงานในเชิ งบวกอยู่
ในระดับ ปานกลาง และการรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า แบบแลกเปลี่ ย นของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์ก รโดยภาพรวมของพนักงานในเชิ งบวกอยู่
ในระดับปานกลาง
ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยภาพรวมที่ระดับสู งเนื่องจากในการปฏิบตั ิงานนั้นพนักงานทุกคนล้วน
มีหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความรับผิดชอบ อาจเป็ นผูน้ าในบางสถานการณ์ หรื อผูต้ ามในอีก
สถานการณ์หนึ่ง พนักงานที่มีภาวะผูต้ ามที่กล้าหาญในตัวเองนั้นถือได้วา่ เป็ นสิ่ งสาคัญทั้งด้านความ
กล้ารับผิดชอบจากการกระทาของตน ทั้งรับผิดเมื่องานล้มเหลวพร้อมพยายามแก้ไขปั ญหาอุปสรรค
ที่ เกิ ดสอดคล้องกับแนวคิ ดของ (U.S. Army, 1993) ผูต้ ามจาเป็ นต้องมี ค วามคิ ดริ เริ่ ม ต่อการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจและไม่ตอ้ งรอคอยคาสั่งจากผูน้ าค้นหาและพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบสาเร็ จตามที่องค์กรต้องการ
พนักงานมีความกล้าอาสาช่วยทางานไม่วา่ จะได้รับมอบหมายงานที่ยากลาบาก หรื อไม่ชอบเพียงใด
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ถ้า เป็ นการแบ่ งเบาภาระของที ม หรื อองค์ก รก็ จะลงมื อปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ง านแล้วเสร็ จด้วยความเต็มใจ
สุ ดกาลังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Dixon & Westbrook, 2003) ผูต้ ามจะตระหนักว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของทีมและมีความเต็มใจที่ปฏิบตั ิงานแม้จะเป็ นที่ไม่ชอบก็ตามแต่งานนั้นเป็ นประโยชน์อย่างมาก
ต่อทีมรวมถึงการช่วยเหลืองานของผูน้ าเพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผูน้ า พนักงานกล้าที่จะ
คัด ค้า นการกระท าของผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเมื่ อ เห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ก ระท าไม่ ถู ก ต้อ ง คัด ค้า นต่ อ การแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของ (Chaleff, 1995, p. 95) ผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ
เข้าใจดี ว่าเวลาและสถานที่ใดควรจะดาเนิ นการหรื อปฏิ เสธสิ่ งที่ผูน้ าตัดสิ นใจซึ่ งจะนาไปสู่ ความ
หายนะในการดาเนินการในกระบวนการทางาน หากแนวทางดังกล่าวไม่ได้ก่อประโยชน์และสร้าง
ความเสี ยหายผูต้ ามจะแสดงพฤติกรรมต่อความท้าทายดังกล่าว พนักงานมีความกล้าหาญที่จะมีส่วน
ร่ ว มในการเปลี่ ย นแปลง เข้า ใจและยอมรั บ ต่ อการปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงนโยบายในการ
ปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับแนวคิดของ (Chaleff, 1995) ผูต้ ามที่มีความกล้าหาญได้ตระหนักว่ามีอีก
บทบาท คือบทบาทการเปลี่ยนแปลง (Transformation) โดยผูต้ ามที่เป็ นแบบอย่างจะอยูก่ บั ผูน้ าซึ่ ง
พวกเขาจะพยายามช่วยผูน้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี พนักงานกล้าหาญที่จะดาเนินการ
อย่า งมี ศี ล ธรรมยึ ด มัน่ ที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมประจ าใจ
สอดคล้องกับ ศิลปะพร ศรี จนั่ เพชร (2554) กล่าวว่าการดาเนิ นกิ จการให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน
องค์กรต้องสร้างและปลูกฝังให้พนักงานมีจริ ยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานอย่างต่อเนื่ องและการ
มีคุณธรรมจริ ยธรรมในตัวพนักงานจะช่วยลดปั ญหาต่าง ๆ ในการดาเนิ นงานขององค์กรได้อย่างดี
ดังนั้นภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญจึงสนับสนุ นให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์กรด้านความมีน้ าใจนักกีฬา ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านการให้ความร่ วมมือ และด้าน
การคานึงถึงผูอ้ ื่น โดยพนักงานมี ความสานึกในหน้าที่ ที่ระดับสู ง ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและสนองนโยบายขององค์ก ร ความตรงต่อเวลาสอดคล้องกับ Organ (1988, 1990)
พฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่เป็ นพฤติกรรมที่พนักงานทางานตามภาระหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ว่า
เป็ นบทบาทและปฏิบตั ิในรู ปแบบที่เหนือกว่าระดับความต้องการในการปฎิบตั ิงานที่ต่าที่สุด เช่น มี
ความตรงต่อเวลา การช่ วยดู แลรักษาอุปกรณ์ ภายในที่ทางาน เชื่ อฟั งกฎระเบียบ ไม่ขาดงาน ไม่ใช้
เวลาในการปฏิบตั ิงานไปใช้ในเรื่ องส่ วนตัว และสอดคล้องกับ Graham (1989) และ Moorman และ
Blakely (1995) พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่เป็ นพฤติกรรมที่พนักงานปฏิบตั ิในสิ่ งที่เป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบ และทาในสิ่ งที่เกินกว่าภาระงานในหน้าที่
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ ก ษาระดับความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบิ น
ต้นทุ นต่ า และเปรี ย บเทีย บความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารจากสายการบิ นต้นทุ นต่ าจาแนกตาม
ลักษณะส่ วนบุคคลและลักษณะการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ ประชากรเป้ าหมายในการวิจยั เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรของ W.G.Cochran (1977) ยอมรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้
จานวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 384 คน การสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นโดยที่
ผูว้ จิ ยั เลือกการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบตั ิการ ซึ่ งมีเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือใช้ค่าร้อยละใน
การอธิ บ ายลัก ษณะส่ วนบุ ค คล ส่ วนลัก ษณะการใช้บ ริ ก ารของผูใ้ ช้บ ริ การใช้ค่ า เฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากสายการบินต้นทุนต่า และ
ใช้สถิติ t-test สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova ) ในการเปรี ยบเทียบความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากสายการบินต้นทุนต่า จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลและลักษณะการ
ใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ และหากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทา
การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD
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ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บ ริ ก ารสายการบิ นต้นทุ นต่ า มี ระดับ ความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่าความพึงพอใจด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด และด้านการบริ การ ตามลาดับ และ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีเพศ อายุและอาชี พต่างกันมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่า
โดยรวมและทุกด้านไม่ต่างกัน แต่ท้ งั นี้ ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้
บริ การต่างกัน มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุ นต่ าโดยรวมและทุกด้านต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสารต่างกัน มีความพึงพอใจสายการ
บินต้นทุนต่ าโดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจสาย
การบินต้นทุนต่าด้านราคาต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มี
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ และช่ องทางในการซื้ อบัตรโดยสารต่างกันจะทาให้มีความคาดหวัง
ต่อการรับบริ การต่างกัน จึงเป็ นเหตุทาให้มีความพึงพอใจในการรับบริ การจากสายการบินที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น บริ ษทั สายการบินต้นทุนต่าจะต้องมีกิจกรรมในการสร้างความพึงพอใจที่ตอ้ งจาแนกไป
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ และช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสารของผูใ้ ช้บริ การ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ , ความพึงพอใจใช้บริ การ

Abstract
This research aims to study the level of satisfaction of low-cost carrier users
and to compare the satisfaction of low-cost airlines users classified by their personal
characteristics and characteristics of services. The target population in this study is the
users of low-cost carriers. Because the actual population is unknown, Cochran 's
formula is used to determine the sample size with an acceptable error 5 percent. As a
result, the number of samples used in the study is 384 people. The researcher uses nonprobability sampling and accidental sampling in the study. Furthermore, the research
instruments used in this study are questionnaires, which the researcher constructs in
accordance with the concepts, theories and operational definition. The data analysis
techniques brought to use are: percentage to describe personal characteristics; in terms
of characteristics of services, the mean and standard deviation are used to describe the
level of satisfaction of service recipients from low-cost airlines in Thailand; and a t-test
and One way ANOVA are used to compare the satisfaction of service recipients from
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low-cost airlines in Thailand classified by personal characteristics and characteristics
of services. If the differences are statistically significant at the 0.05 level, then pairwise
comparisons will be performed by using LSD.
The research findings are that low-cost airlines users have a high level of
overall satisfaction; when analyzing each aspect, the satisfaction in distribution
channels is at a high level, followed by prices, marketing promotion and services,
respectively; and low-cost airlines users with different sexes, ages and occupations
have no differences in overall satisfaction in low-cost airlines and all aspects.
However, low-cost airlines users who have different purposes have significant
differences in overall satisfaction in low-cost airlines and all aspects. In addition, lowcost airlines users with different ticketing channels have significant differences in
overall satisfaction in low-cost airlines and all aspects.
When considering each aspect, it is found that there is a significant difference in the
satisfaction of low-cost airlines in prices. This is because low-cost airlines users who
have different purposes and different ticketing channels will have different
expectations for the services. As a result, the users have different satisfaction of airline
services. Therefore, low-cost airlines must organize some activities to create
satisfaction categorized in accordance with the objectives and ticketing channels of the
users.
Keywords: satisfaction, satisfaction of services
บทนา
รัฐบาลได้มีนโยบายการเปิ ดน่ านฟ้ าเสรี และผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการให้บริ การของสาย
การบิ น จากเดิ ม ที่ อ นุ ญ าตให้ กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ สายการบิ น เพี ย งไม่ กี่ แ ห่ ง เข้า มาให้บ ริ ก าร
ภายในประเทศ รวมถึงจากัดเส้นทางในการให้บริ การของสายการบินเพื่อไม่ให้บินทับเส้นทางหลัก
ของสายการบินแห่ งชาติ จึงทาให้ตลาดของธุ รกิจการบินในประเทศไทยมีการเติบโตมากขึ้น ทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกเดินทางในช่องทางที่ตนสะดวก และการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม
ปั จจุ บนั ธุ รกิ จสายการบิ นต้นทุ นต่ าได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้ นในหมู่ผูใ้ ช้บริ การเดิ นทางทางอากาศ
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เพราะมีค่าโดยสารที่ถูกกว่าสายการบินหลัก เนื่องจากสายการบินต้นทุนต่า ประสบความสาเร็ จจะมี
ต้นทุนที่นงั่ ต่อหนึ่งหน่วยระยะทางต่ากว่าสายการบินปกติประมาณร้อยละ 40-50 ทาให้สามารถคิด
อัตราค่ า โดยสารต่ ากว่า สายการบิ นปกติ ไ ด้ป ระมาณครึ่ งหนึ่ ง และปั จจุ บนั การเติ บโตและการ
แข่งขันของธุ รกิจการบินมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิต การใช้ชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี
การสื่ อสารเปลี่ยนไป ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ง่ายและเพิ่มมากขึ้นทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดการไตร่ ตรองในการบริ โภคและคานึ งถึ งความประหยัดคุม้ ค่าในด้านราคา ดังนั้น สายการบิน
ต้องมี การปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการประกอบธุ รกิ จเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยที่แต่ละสายการบินได้มีการพยายามสร้างและพัฒนากลยุทธ์
เพื่อโน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
ข้ อมูลจากศู นย์ วิจัยกสิ กรไทย เมื่อปี 2558 คาดว่าธุ รกิ จสายการบินต้นทุนต่ ายังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง โดยคาดว่าจะมีผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่าเดินทางมายังสนามบินสุ วรรณภูมิและ
สนามบินดอนเมือง ซึ่ งเป็ นสนามบินหลักและรองของประเทศ รวมทั้งสิ้ น 30.63 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 จากจานวนผูโ้ ดยสารที่จะขยายตัวจากการเปิ ดเสรี การบินอาเซี ยน ปั จจุบนั สายการบินที่
ให้บริ การในประเทศไทยมีหลายสายการบินมากขึ้น ได้รับความนิยมจากผูเ้ ดินทางเป็ นอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็ นชาวไทยหรื อชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีอตั ราค่าโดยสารที่ต่ากว่าสายการบินทัว่ ไป และ
ค่าโดยสารของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดปรับตัวสู งขึ้น ประชาชนจึงเริ่ มหันมาให้ความ
สนใจกับการเดินทางทางอากาศแทน เพราะช่วยในการประหยัดเวลาได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งเมื่อพิจารณา
ด้านค่าใช้จ่ายก็ ไม่ต่างกันมากนัก เนื่ องจากมี ผูใ้ ห้บริ การสายการบิน ตันทุนต่ า มากขึ้ นทาให้เกิ ด
แข่งขันทางราคามากขึ้น ส่ งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกใช้บริ การเพิ่มขึ้น ดังนั้น สายการบิน
จึ งต้องคิ ดส่ วนประสมทางการตลาดด้า นอื่ นๆ มานาเสนอให้กบั ลู กค้า ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องคุ ณภาพ
ความน่าเชื่ อถือ ความสะดวกและความปลอดภัยของการให้บริ การ โดยผูบ้ ริ หารจะต้องกาหนดส่ วน
ประสมทางการตลาดของการให้บริ การสายการบินนั้น จาแนกแบ่งตามส่ วนประสมทางการตลาด
และกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดนั้นให้ตรงกับลักษณะต่าง ๆ ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
เมื่อทราบถึงส่ วนประสมทางการตลาดที่จาแนกตามลักษณะที่ต่างกันของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายก็จะทา
ให้ทราบถึ งวิธีการสร้ างความพึงพอใจว่าจะต้องมีกิจกรรมทางการตลาดอะไรบ้างที่ควรจาแนกตาม
ลักษณะที่แตกต่างกันของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อที่จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจต่อการรับบริ การจาก
สายการบิน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากสายการบิน
ต้นทุ นต่ า โดยทาการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ ก ารที่ จาแนกตามลัก ษณะต่า ง ๆ ของ
ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจสายบินในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผูท้ ี่มาใช้บริ การ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั จะเป็ นการช่ วยให้บริ ษทั สายการบิ นทราบถึ งความพึงพอใจที่ แตกต่างกันของ
ผูใ้ ช้บริ การแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะได้สร้างกิ จกรรมให้บริ การสร้างความพึงพอใจที่จาแนกไปตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การและเป็ นประโยชน์ท างด้า นวิชาการ เป็ นการเพิ่ ม องค์ความรู ้ ท างด้านการตลาด และ
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สังคมศาสตร์ ทาให้ทราบถึ งลักษณะความแตกต่างของประชากรศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับความพึง
พอใจทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารจากสายการบินต้นทุนต่ าจาแนกตาม
ลักษณะส่ วนบุคคลและลักษณะการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นข้อมูลในการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาบริ การด้านต่างๆ เพื่อทาให้ผใู ้ ช้บริ การสาย
บินมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น โดยกาหนดแผนพัฒนาบริ การให้มีความสอดคล้องกับลักษณะส่ วน
บุคคลและความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ
2. เป็ นประโยชน์ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์ ที่เ กี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรกับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
ขอบเขตงานวิจัย
ประชากรในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสายการบิ นต้น ทุ น ต่ า ซึ่ ง ไม่ ท ราบจ านวนที่
แน่นอน และทาการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วธิ ี การสุ่ มแบบบังเอิญ ตัวแปรอิสระในการวิจยั นี้ ประกอบไป
ด้วย (1) ลักษณะส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ และอาชีพ (2) ลักษณะการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ คือ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ และช่ องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร ทั้งนี้ ตัวแปรตาม คือ ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าซึ่ งประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านการบริ การ (2)
ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ(4) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
สมมติฐานของการวิจัย
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าที่มี ลกั ษณะส่ วนบุ คคล คื อ เพศ อายุ และอาชี พ รวมถึ ง
ลักษณะการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ คือ วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การ ช่ องทางในการซื้ อบัตร
โดยสาร ต่างมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าต่างกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน

- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
ลักษณะการใช้บริ การ

ต้นทุนต่า
-

- วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
- ช่องทางในการซื้อบัตรโดยสาร

ด้านการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

รู ป 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่ ามุ่งที่จะทาการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่าจาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลและลักษณะการใช้บริ การของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ดัง นั้น เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย ผูว้ ิจ ัย จึ ง มี ร ะเบี ย บวิธี วิจ ัย ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยการออกแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การออกแบบการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า ผูว้ ิจยั ได้เลือกรู ปแบบ
การวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และมีหน่ วยการวิเคราะห์ระดับบุคคล เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และมีระเบียบวิธีวจิ ยั ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป้ า หมายในการวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นผูใ้ ช้บ ริ ก ารสายการบิ นต้นทุ นต่ า ซึ่ งไม่ ท ราบ
จานวนประชากรที่ แ น่ นอน ดัง นั้นการหาขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งจะใช้สู ตรของ W.G.Cochran
(1977) ยอมรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่ งได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 384 คน
การสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบไม่อาศัยความน่ าจะ
เป็ น โดยที่ผวู ้ จิ ยั เลือกการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญและใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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เครื่ องมือสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด
และนิยามปฏิบตั ิการ แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับลักษณะการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ (1) ด้านการบริ การ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ (4) ด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาด ใช้มาตรวัดแบบลิ เคิร์ท (Likert scale) หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมา
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย โดยตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
validity) และหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยั ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)
ซึ่ งเกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับได้คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิ
ตรา บุญยรัตพันธุ์, 2557) ทั้งนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัคของความพึงพอใจสายการบินต้นทุน
ต่าทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริ การเท่ากับ 0.815 ด้านราคาเท่ากับ 0.942 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
เท่ากับ 0.851 และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดเท่ากับ 0.827 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทา
การเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
4. เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่อหาค่าสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ (1) ค่าร้ อยละเพื่อบรรยาย
รายละเอียดของลักษณะส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ คือ เพศ อายุ อาชีพ และบรรยายลักษณะการใช้
บริ ก ารของผูใ้ ช้บ ริ ก าร คื อ วัตถุ ป ระสงค์ใ นการใช้บริ ก าร ช่ องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร (2)
ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการ
บินต้นทุ นต่ าทั้ง 4 ด้าน คื อ ด้านการบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ ยของระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ บุญมี พันธุ์ไทย (2557)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50-5.00
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49
ระดับความพึงพอใจมาก
2.50-3.49
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49
ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.49
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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และ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่าจาแนกตามลักษณะ
ส่ วนบุ คคลและลักษณะการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ จะใช้สถิ ติ t-test และสถิ ติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Anova) หากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า โดยข้อมูลมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 67.2 อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 49.6 และมีอาชี พ
เป็ นบุคลากรของบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 50.4 โดยวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การเพื่อท่องเที่ยว ร้อยละ
69.7 ช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสารใช้เว็บไซต์ของสายการบินต้นทุนต่า ร้อยละ 84.9
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่าทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ได้ผลการวิจยั
ตามตาราง 1-4 ดังนี้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบิน
ต้นทุนต่าเป็ นรายด้าน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า

SD

ระดับความพึงพอใจ

ด้านการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

3.71
3.99
4.05
3.95

0.622
0.782
0.712
0.691

มาก
มาก
มาก
มาก

รวม

3.93

0.570

มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับ
มาก รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด และด้านการบริ การ ตามลาดับ
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าจาแนกตามเพศของ
ผูใ้ ช้บริ การ
ชาย

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
สายการบินต้นทุนต่า
ด้านการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
รวม

หญิง
SD

3.73
4.07
4.06
3.93
3.95

*Sig <0.05
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0.562
0.748
0.689
0.640
0.531

SD
3.69
3.95
4.05
3.95
3.91

0.652
0.800
0.727
0.718
0.590

t

Sig.

0.294
0.788
0.101
-0.104
0.350

0.552
0.915
0.686
0.620
0.924
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จากตาราง 2 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจสายการ
บินต้นทุนต่าโดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าจาแนกตามอายุของ
ผูใ้ ช้บริ การ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสาย
การบินต้นทุนต่า
ด้านการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
รวม

ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 30 ปี

31 - 45 ปี

SD
3.71
4.00
4.04
3.93
3.92

45 ปี ขึ้นไป

SD

0.548
0.736
0.665
0.639
0.475

3.70
4.02
4.09
4.00
3.95

0.699
0.816
0.759
0.744
0.652

F

Sig

0.005
0.846
0.839
1.562
0.954

0.995
0.432
0.435
0.214
0.388

SD
3.70
3.50
3.62
3.37
3.55

0.663
1.000
0.750
0.478
0.644

*Sig <0.05
จากตาราง 3 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจสายการ
บินต้นทุนต่าโดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4 ผลการเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าจาแนกตามอาชี พของ
ผูใ้ ช้บริ การ
บุคลากร
บุคลากรของ ผูป้ ระกอบการ
ความพึงพอใจของ
อื่น ๆ
ของรั
ฐ
บริ
ษ
ท
ั
เอกชน
ธุ
ร
กิ
จ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
F
Sig
ต้นทุนต่า
SD
SD
SD
SD
ด้านการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ ม
ทางการตลาด
รวม

3.90

0.572

3.62

0.577

3.70

1.084

3.61

0.437

1.661

0.179

4.01

0.722

3.95

0.746

4.30

1.251

3.93

0.703

0.605

0.613

4.08

0.821

4.06

0.516

4.00

1.247

3.97

0.743

0.124

0.946

4.02

0.673

3.88

0.613

4.10

1.173

3.90

0.661

0.510

0.676

4.00

0.567

3.88

0.435

4.02

1.139

3.85

0.553

0.545

0.653

*Sig <0.05
จากตาราง 4 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าที่ประกอบอาชี พ ต่างกันมี ความพึง
พอใจสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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สำหรับผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บริกำรจำกสำยกำรบินต้ นทุนต่ำตำม
ลักษณะกำรใช้ บริกำร คือ (1) วัตถุประสงค์ในกำรใช้ บริกำร และ(2) ช่องทำงในกำรซื ้อบัตร
โดยสำรได้ ผลกำรวิจยั ตำมตำรำง 5- ดังนี ้
ตาราง 5 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าจาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การของผูใ้ ช้บริ การ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
สายการบินต้นทุนต่า
ด้านการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
รวม
*Sig <0.05

ทางาน/ติดต่อ
ธุรกิจ

ท่องเที่ยว
SD
3.75
4.11
4.15
4.06
4.02

เยีย่ มครอบครัว/
ญาติ/เพื่อน

SD

0.613
0.725
0.638
0.616
0.487

3.31
3.56
3.73
3.50
3.52

F

Sig

3.905
3.839
3.107
4.979
5.462

0.023*
0.024*
0.048*
0.008*
0.005*

SD

0.740
1.035
1.050
1.035
0.909

3.82
3.83
3.88
3.81
3.83

0.461
0.695
0.630
0.535
0.447

จากตาราง 5 พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสายการบินต้นทุ นต่ า ที่ มี วตั ถุ ประสงค์ใ นการใช้บริ ก าร
ต่างกัน มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อผลการเปรี ยบเทียบพบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้
บริ การต่างกันมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
จึงทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD เพื่อพิจารณาว่าผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มี
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การต่างกันคู่ใดที่มีความพึงพอใจโดยรวมและทุกด้านต่างกันตามตาราง
6-10
ตาราง 6 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมจาแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
ท่องเที่ยว
ทางาน/ติดต่อธุรกิจ
เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
*Sig <0.05

ท่องเที่ยว

ทางาน/ติดต่อธุรกิจ

4.02

3.52
*

4.02
3.52
3.83
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เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน
3.83
-
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จากตาราง 6 เมื่ อ ท าการเปรี ยบเที ย บเป็ นรายคู่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ มี
วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การต่างกัน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวกับทางาน/ติดต่อธุ รกิจ มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ตาราง 7 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้านบริ การจาแนก
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
ท่องเที่ยว
ทางาน/ติดต่อธุรกิจ
เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
*Sig <0.05

ท่องเที่ยว

ทางาน/ติดต่อธุรกิจ

3.75

3.31
*

3.75
3.31
3.82

เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน
3.82
*

จากตาราง 7 เมื่ อ ท าการเปรี ยบเที ย บเป็ นรายคู่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ มี
วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การต่างกัน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวกับทางาน/ติ ดต่อธุ รกิ จ และเพื่อการทางาน/ติ ดต่อธุ รกิ จกับเยี่ยม
ครอบคัว/ญาติ/เพื่อนมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าด้านบริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ตาราง 8 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้านราคาจาแนก
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
ท่องเที่ยว
ทางาน/ติดต่อธุรกิจ
เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
*Sig <0.05

ท่องเที่ยว

ทางาน/ติดต่อธุรกิจ

4.11

3.56
*

4.11
3.56
3.83

เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน
3.83
-

จากตาราง 8 เมื่ อ ท าการเปรี ยบเที ย บเป็ นรายคู่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ มี
วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การต่างกัน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวกับทางาน/ติดต่อธุ รกิ จ มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่า ด้าน
ราคาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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ตาราง 9 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้านช่องทางจัด
จาหน่ายจาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
ท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ

4.15
ท่องเที่ยว
ทางาน/ติดต่อธุรกิจ
เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
*Sig <0.05

4.15
3.73
3.88

ทางาน/ติดต่อ
ธุรกิจ
3.73
*

เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน
3.88
-

จากตาราง 9 เมื่ อ ท าการเปรี ยบเที ย บเป็ นรายคู่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ มี
วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การต่างกัน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวกับทางาน/ติดต่อธุ รกิ จ มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าด้าน
ช่องทางจัดจาหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ตาราง 10 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้านการส่ งเสริ ม
ทางการตลาดจาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
ท่องเที่ยว
ทางาน/ติดต่อธุรกิจ
เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
*Sig <0.05

ท่องเที่ยว

ทางาน/ติดต่อธุรกิจ

4.06

3.50
*

4.06
3.50
3.81

เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน
3.81
-

จากตาราง 10 เมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บเป็ นรายคู่ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ มี
วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การต่างกัน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวกับทางาน/ติดต่อธุ รกิ จ มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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ตาราง 11 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าจาแนกตาม
ช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร
ความพึงพอใจ
สายการบินต้นทุนต่า
ด้านการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ ม
ทางการตลาด
รวม

เว็บไซต์

สานักงานขาย

SD

Call Center

SD

ตัวแทน
จาหน่าย

SD

อื่นๆ

SD

Sig

F

SD

3.72

0.594

4.20

0.565

2.93

1.677

3.70

0.445

3.80

0.346

1.530

0.198

4.04

0.729

3.75

1.060

2.67

1.527

4.00

0.849

3.67

0.577

2.599

0.040*

4.08

0.649

4.50

0.000

3.16

1.892

3.75

0.790

4.50

0.500

2.263

0.067

3.99

0.636

4.00

0.707

2.83

1.607

3.80

0.788

4.00

0.500

2.257

0.067

3.96

0.510

4.11

0.583

2.90

1.652

3.81

0.555

3.99

0.345

2.866

0.026*

*Sig <0.05
จากตาราง 11 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ที่มีช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร
ต่างกัน มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่ อผลการเปรี ยบเที ยบพบว่าผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าที่มีช่องทางในการซื้ อบัตร
โดยสารต่ า งกันมี ค วามพึง พอใจสายการบิ นต้นทุ นต่ า โดยรวมและด้า นราคาแตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสาคัญ จึงทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD เพื่อพิจารณาว่าผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่าที่มีช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสารต่างกันคู่ใดที่ มีความพึงพอใจโดยรวมและด้านราคา
ต่างกันตามตาราง 12-13
ตาราง 12 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมจาแนก
ตามช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร
ช่องทางในการซื้อบัตร
โดยสาร
เว็บไซท์
สานักงานขาย
Call Center
ตัวแทนจาหน่าย
อื่นๆ
*Sig <0.05

เว็บไซท์

สานักงานขาย

Call Center

3.96

4.11
-

2.90
*
*

3.96
4.11
2.90
3.81
3.99
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ตัวแทน
จาหน่าย
3.81
*

อื่นๆ
3.99
*
-
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จากตาราง 12 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ผใู ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีช่องทาง
ในการซื้ อบัตรโดยสารต่า งกันพบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่ า ที่มีช่ องทางในการซื้ อบัตร
โดยสาร โดยผ่านทางเว็บไซท์กบั Call center และผ่านสานักงานขายกับ Call center และโดยผ่าน
Call center กับตัวแทนจาหน่ าย และโดยผ่าน Call center กับอื่น ๆ มีความพึงพอใจสายการบิน
ต้นทุนต่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ตาราง 13 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้านราคาจาแนก
ตามช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร
ช่องทางในการ
ซื้อบัตรโดยสาร
เว็บไซท์
สานักงานขาย
Call Center
ตัวแทนจาหน่าย
อื่นๆ
*Sig <0.05

เว็บไซท์
4.04
4.04
3.75
2.67
4.00
3.67

สานักงานขาย
3.75
-

Call Center
2.67
*
-

ตัวแทนจาหน่าย
4.00
*

จากตาราง 13 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ผใู ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีช่องทาง
ในการซื้ อบัตรโดยสารต่า งกันพบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่ า ที่มีช่ องทางในการซื้ อบัตร
โดยสาร โดยผ่านทางเว็บไซท์กบั Call center และโดยผ่าน Call center กับตัวแทนจาหน่าย มีความ
พึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าด้านราคาต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่ า สรุ ปและอภิปราย
ผลการวิจยั แต่ละประเด็นตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. เพศของผูใ้ ช้บริ การ จากสมมติฐานผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีเพศต่างกันมีความ
พึงพอใจสายการบิ นต้นทุ นต่ าต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าที่มี เพศ
ต่างกันมี ความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่ าโดยรวมและทุ กด้านไม่ต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติ ฐานที่ กาหนดไว้ เพราะผูใ้ ช้บริ ก ารทั้งเพศชายและเพศหญิ งต่ างก็ มีความต้องการ มี ความ
คาดหวัง ในการรั บ บริ ก ารจากสายการบิ นที่ ดีเหมื อนกัน เพื่ อให้เกิ ดความพึ งพอใจในการมารั บ
บริ การ เมื่อเพศชายและเพศหญิงได้รับบริ การตรงตามความต้องการจึงส่ งผลทาให้มีความพึงพอใจ
ในการมารับบริ การไม่ต่างกัน ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนพร เรื องพณิ ชยกุล (2557) ที่ได้ผล
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ว่า ผูโ้ ดยสารคนไทยที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อระดับคุ ณภาพการบริ การของบริ ษทั การบิ น
ไทย จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันทุกด้าน คือ ทั้งด้านความเชื่ อถื อได้ ด้านการตอบสนอง ด้าน
ความมัน่ ใจ ด้านความเข้าใจถึงจิตใจ และด้านบริ การที่สัมผัส
2. อายุของผูใ้ ช้บริ การ จากสมมติฐานผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีอายุต่างกันมีความ
พึงพอใจสายการบิ นต้นทุ นต่ าต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าที่มี อายุ
ต่างกันมี ความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่ าโดยรวมและทุ กด้านไม่ต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กาหนดไว้ เพราะบริ ษทั สายการบินต้นทุนต่ าสามารถให้บริ การที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการโดยมีการให้บริ การที่คานึ งถึ งความแตกต่างของอายุผูใ้ ช้บริ การได้ดี จึงทาให้ผูใ้ ช้บริ การ
แม้วา่ จะมีอายุต่างกันจึงมีความพึงพอใจที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชร มานุพีพนั ธ์
(2552) ที่พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียที่มีอายุต่างกันไม่ทาให้ความพึงพอใจต่อปั จจัย
ทางการตลาดของสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน
3. อาชีพของผูใ้ ช้บริ การ จากสมมติฐานผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีอาชี พต่างกันมี
ความพึงพอใจสายการบิ นต้นทุ นต่ าต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าที่
ประกอบอาชี พต่างกันมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่ าโดยรวมและทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ เพราะผูใ้ ช้บริ การไม่วา่ จะประกอบอาชี พใดก็ได้รับบริ การจาก
สายการบิน ต้นทุนต่ าที่ ส ามารถตอบสนองต่อความต้องการ ท าให้เกิ ดความพึ งพอใจเหมื อนกัน
ดังนั้นสายการบินจะต้องมีการให้บริ การเพื่อสร้ างความพึงพอใจโดยไม่จาเป็ นต้องแบ่งแยกตาม
อาชีพของผูท้ ี่มาใช้บริ การ ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong, and Kotler (2009) ที่ระบุวา่
ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การแล้วและบริ การนั้นๆ มีความสัมพันธ์
กับความคาดหวังก่อนที่จะได้รับบริ การ แต่ในทางกลับกันหากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไม่ได้รับการ
ตอบสนองในทิศทางเดียวกับความต้องการหรื อความคาดหวังในบริ การก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ
ต่อบริ การดังกล่าว ดังนั้นแสดงว่าไม่วา่ ผูใ้ ช้บริ การจะประกอบอาชี พใดย่อมมีความคาดหวังต่อการ
รับบริ การไม่ต่างกัน เมื่ อได้รับการตอบสนองต่อความคาดหวังเหมื อนกัน จึ งทาให้ผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
4. วัตถุ ป ระสงค์ใ นการใช้บ ริ ก าร จากสมมติ ฐ านผูใ้ ช้บริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การต่างกันมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การต่างกันมีความพึงพอใจสายการ
บินต้นทุนต่าโดยรวมและทุกด้านต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
เพราะผูท้ ี่มาใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ามีท้ งั ใช้บริ การเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน เยี่ยมญาติพี่นอ้ ง
หรื อต้องการไปติดต่องาน ได้ต้ งั ความคาดหวังที่จะได้รับบริ การต่างกัน เมื่อได้รับการตอบสนองที่
ไม่ตรงตามสิ่ งที่คาดหวังในแต่ละวัตถุ ประสงค์ของการเดิ นทางการจึ งทาให้เกิ ดความพึงพอใจที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2010) ที่ระบุวา่ พฤติกรรมการ
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ซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ ต่า งกันจะเป็ นสิ่ ง กระตุ ้นทาให้ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดเกี่ ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ต่างกัน เพื่อที่จะสร้างการดึงดูดผูบ้ ริ โภค เช่น ต้องมีการส่ งเสริ มการขายและกิจกรรมอื่น
ๆ ที่ ใช้เพื่อกระตุ น้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ ต่างกัน หากสามารถตอบสนองความต้องการที่
ต่างกันได้ยอ่ มทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
5. ช่ องทางในการซื้ อบัตรโดยสารจากสมมติ ฐ านผูใ้ ช้บริ ก ารสายการบิ นต้น ทุ นต่ า ที่ มี
ช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสารต่างกันมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต่าต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าที่มีช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสารต่างกันมีความพึงพอใจสายการ
บินต้นทุนต่ าโดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจสาย
การบินต้นทุนต่ าด้านราคาต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ เพราะ
ลูกค้าที่ได้ใช้บริ การในการซื้ อบัตรโดยสารในช่องทางที่ต่างกันย่อมที่จะคาดหวังว่าจะได้ราคาบัตร
โดยสารที่ต่างกัน และหากดาเนิ นการซื้ อบัตรโดยสารด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซท์ก็ควรได้ราคาถู ก
กว่าช่ องทางอื่นๆ และเมื่อได้ตามสิ่ งที่คาดหวังนั้นจึงเกิ ดความพึงพอใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวิเศษพรรณ เลาหวนิช (2553) ที่ได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของการบริ การ
และราคาในการบริ การนั้นๆ เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การจะมองเห็นราคาเป็ นต้นทุนในการใช้บริ การ หาก
มองเห็นว่าคุณค่าของการบริ การสู งกว่าราคา ผูใ้ ช้บริ การก็จะตัดสิ นใจใช้บริ การและมีความพึงพอใจ
ในบริ การนั้น ๆ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จากผลการวิจยั เพื่อเป็ นการสร้างความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
ให้มากขึ้น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สายการบินควรสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึ งถึงสิ่ ง
ต่าง ๆ ดังนี้
1. บริ ษทั ควรมีการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่ องบิ น เพิ่มช่ องทางการจัด
จาหน่ ายที่ หลากหลายช่ องทางมากขึ้ น และมี การประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ อต่ างๆ ให้ตอบสนองต่ อ
ผูใ้ ช้บริ การที่ มีวตั ถุ ประสงค์มาใช้บริ การที่มีความแตกต่างกัน จึงจะทาให้ผูม้ าใช้บริ การมี ความพึง
พอใจ
2. บริ ษทั ควรมีกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคาค่าบัตรโดยสาร โดยจัดทาราคาค่า
โดยสารที่แตกต่างกันออกไปจาแนกไปตามช่ องทางการจัดจาหน่ าย เช่ น การซื้ อผ่านบัตรโดยสาร
ผ่านทางเว็บไซท์ กับ Call center นั้น ราคาควรจะต่างกัน เพื่อที่จะทาให้ผทู ้ ี่มาใช้บริ การเกิดความพึง
พอใจมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากสายการบิน
ต้น ทุ น ต่ า โดยจ าแนกตามลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลและลั ก ษณะการใช้ ง านของผู ้ที่ ม าใช้ บ ริ การ
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เพราะฉะนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การจากสายการบินต้นทุนต่า เพื่อ เป็ นการค้นหาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ เช่ น ปั จจัย
ด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรม
เพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยจูงใจที่ส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้า ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่ อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิ น ประชากร
เป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน โดยที่
ผูว้ ิจยั เลื อก การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ าย โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ข้อมู ล คื อ ค่ า ร้ อยละเพื่ อบรรยาย
ลักษณะส่ วนบุคคล ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิ น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยจูงใจ
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ในการอธิ บายอิทธิ พลของ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดและปั จ จัย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มโครงการ
ฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน มีระดับการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมอบรมในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
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โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้านวิทยากรอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งมีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก พบว่า ด้านความต้องการความสาเร็ จอยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับผลการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย พบว่า มีตวั แปรอิสระ 4 ตัวที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อ
สอบใบอนุญาตทางการเงิน โดยที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมีผล
ต่ อ กระบวนการตัด สิ นใจเข้า ร่ ว มโครงการฝึ กอบรมเพื่ อ สอบใบอนุ ญ าตทางการเงิ น มากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ ปั จจัยจูงใจด้านความต้องการ
ทางสังคม และปั จจัยจูงใจด้านความต้องการอานาจ ตามลาดับ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.642 และสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 41.2 มีค่า Durbin-Watson
เท่ากับ 1.934 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่ อนแต่ละค่าเป็ นอิ สระกัน (No autocorrelation) และ
สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
Y = 0.395 + 0.108X1 + 0.238*X2 + 0.233*X3 - 0.099X4 - 0.072X5+ 0.170*X6+ 0.219*X7
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรม, ส่ วนประสมทางการตลาด, จูงใจ
Abstract
The purposes of this research are to study the decision-making process of participating in
the financial licensing training program and to study the marketing mix factors and motivating
factors that affect the decision-making process to participate in the financial licensing training
program. The target population in this study is the participants in the financial licensing training
program. The researcher selects simple random sampling, and data analysis techniques used are
percentage to describe personal characteristics; mean and standard deviation to describe the
decision-making process of participating in a financial licensing training program, marketing mix
factors and motivating factors; and the multiple regression analysis to describe the influence of
marketing mix factors and motivating factors on the decision-making process of participating in a
financial licensing training program.
The findings are that the participants in the financial licensing training program have a
high level of decision-making on participation, and that the overall level of opinions on the
marketing mix factors is at a high level whereas the speakers are at the highest level with a high
level of overall motivation. Moreover, it is found that the demand for success is at the highest
level. For the regression analysis, the results are that there are four independent variables
affecting the decision-making process of participating in a financial licensing training program
whereas the marketing mix factors of the facilities influence the decision-making process to
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attend the financial licensing training program the most, and the second most influential factor is
the marketing mix factor in public relations, followed by motivating factor in social needs and
finally motivating factors in the need for power, respectively, with the multiple correlation
coefficient (R) of 0.642 and the relation of 41.2 percent. The Durbin-Watson statistic is 1.934,
indicating that each error is independent (No autocorrelation), and can be replaced in the
predictive equation as follows:
Y = 0.395 + 0.108X1 + 0.238*X2 + 0.233*X3 - 0.099X4 - 0.072X5+ 0.170*X6+ 0.219*X7
Keywords: decision-making on participation in the training program, marketing mix, motivation
บทนา
การฝึ กอบรมมีความสาคัญในชีวติ การทางานที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการประกอบอาชี พ
จะเห็ นว่า การฝึ กอบรมเป็ นการพัฒนาองค์ค วามรู ้ ใ นเรื่ องต่ า ง ๆ และเป็ นการพัฒนาบุ คคลให้มี
ความคิด มีความรู ้พร้อมในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ความรู ้และทักษะที่ได้จากการฝึ กอบรมนั้นมีความ
เหมาะสมในระยะสั้น ๆ ไม่ นานความรู ้ น้ ันก็ อาจจะล้า สมัย จึ งท าให้ตอ้ งมี การฝึ กอบรมพัฒนา
ความรู ้ ใ ห้ท นั ต่ อสถานการณ์ ซึ่ ง หน่ วยงานที่ จดั การฝึ กอบรมมี ความจาเป็ นอย่า งยิ่งที่ จะต้องเร่ ง
พัฒ นาคุ ณ ภาพการฝึ กอบรมด้ า นต่ า ง ๆ ให้ ท ัน สมัย และทัน ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ จ ะตัด สิ น ใจเข้า อบรมเกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในการตัด สิ น ใจ
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึ กอบรม แต่ท้ งั นี้ ผูเ้ ข้ารับ การฝึ กอบรมจะมี ความต้องการที่ แตกต่างกัน มี
ลักษณะส่ วนบุคคล และภูมิหลังที่แตกต่างกัน ผูเ้ ข้าอบรมบางกลุ่มอาจต้องการฝึ กอบรมเพื่อต้องการ
เพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ผูเ้ ข้า อบรมบางกลุ่ ม ต้อ งการความรู ้ เ พื่ อที่ จะน าความรู ้ ไ ปสมัค รสอบเพื่ อให้ไ ด้
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในความหลากหลายของความคาดหวัง ความต้องการของ
ผูเ้ ข้า อบรม หน่ วยงานที่ จดั การฝึ กอบรมจึ งต้องมี ทิ ศทางของหลัก สู ต รและเรื่ องอื่ น ๆ ของการ
ฝึ กอบรมที่แตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม
การฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมตัวเข้ามาสู่ การทางานในวิชาชี พทางการเงิ นนั้นเปิ ดกว้างและให้
โอกาสกับทุกคน ถึงแม้วา่ จะไม่ได้จบการศึกษาในสายการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรื อบัญชี ทั้งนี้ สาหรับ
วิช าชี พ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์น้ ันในปั จจุ บ นั มี วิชาชี พที่ สาคัญ 4 ด้า นได้แก่ (1) ผูแ้ นะนาการลงทุ น
(Investment Consultant: IC) (2) ผูว้ างแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) (3) นักวิเคราะห์การ
ลงทุน (Investment Analyst: IA) และ (4) วาณิ ชธนากร (Investment Banker: IB) ดังนั้น การ
ฝึ กอบรมจึงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถประกอบวิชาชี พทางการเงินได้ โดย
ที่การฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตวิชาชี พจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการประกอบอาชี พทางการ
เงิน ซึ่ งผูท้ ี่สนใจจะทางานในวิชาชี พ ธุ รกิ จหลักทรัพย์น้ นั จะต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ ซึ่ ง
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ต้องผ่านการทดสอบความรู ้ พ้ืนฐานสาหรับผูแ้ นะนา การลงทุ นประเภทต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมให้แก่ บุคลากรในธุ รกิ จหลักทรั พย์ เมื่ อสอบผ่านแล้วจึ งจะได้ข้ ึ นทะเบี ยนใบอนุ ญาต การ
ฝึ กอบรมก็ เป็ นช่ องทางหนึ่ ง ที่ จะท าให้ผูท้ ี่ ส นใจ มี ความพร้ อมในการสอบจะสามารถผ่า นการ
ทดสอบได้ ทั้งนี้ หลักสู ตรการฝึ กอบรมก็จะออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม เช่น
หลักสู ตรอบรมสาหรับผูแ้ นะนาการลงทุน (Investment Consultant: IC) ก็จะมีเนื้ อหาครอบคลุ ม
ความรู ้พ้ืนฐานด้านการเงิ นและการลงทุน ด้านตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ
ในการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสมและมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึ กษาปั จจัย จู งใจที่ มีผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงินว่ามีปัจจัยใดบ้าง และปั จจัยนั้นมีอิทธิ พลมากน้อยเพียงใดต่อการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมโครงการฝึ กอบรม ซึ่ งผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาการจัดอบรม
เพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ทาให้หน่วยงานที่จะจัดการฝึ กอบรมมีกิจกรรมของการฝึ กอบรมที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการ
เงิน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นข้อ มู ล ในการวางแผนกิ จ กรรมการฝึ กอบรมของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ี่สนใจสมัครเข้าอบรม
2. เป็ นประโยชน์ใ นทางวิช าการด้านองค์ความรู ้ ทางการตลาด และด้านสั งคมศาสตร์
เกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาด ความต้องการและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขตงานวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ เข้า ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่ อสอบใบอนุ ญาต
ทางการเงินซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคาแหงจัดขึ้น โดยทาการสุ่ มตัวอย่างซึ่ งใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
ทั้งนี้ ตัวแปรอิ สระในการวิจยั ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ (1) ด้านเนื้ อหา
(Product) (2) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (Place) (3) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Promotion) และ (4)
ด้านวิทยากร (People) รวมถึงมีปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน คือ (1) ด้านความต้องการความสาเร็ จ (2) ด้าน
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ความต้องการอานาจ และ(3) ด้า นความต้องการทางสังคม โดยมี ตวั แปรตาม คื อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้านเนื้ อหา ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านวิทยากร มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน
2. ปัจจัยจูงใจ คือ ด้านความต้องการความสาเร็ จ ด้านความต้องการอานาจ และด้านความ
ต้องการทางสังคม มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงิน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ั ยที่ เกี่ ยวข้องจากนักวิชาการเพื่อสร้ างกรอบ
แนวคิดในการวิจยั คือ การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดจากนักวิชาการ
เช่น Armstrong, G. and Kotler, P. (2009) Kotler, P., and Keller, K. (2009) Etzel, M. J., Walker, B.
J., and Stanton, W. J. (2007) ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน สรุ ปได้เป็ น 4 ด้าน
คือ (1) ด้านเนื้ อหา (Product) (2) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (Place) (3) ด้านการประชาสัมพันธ์
(Promotion) และ (4) ด้านวิทยากร (People) นอกจากนี้ ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของมนุษย์จากนักวิชาการ เช่น Maslow,A. 1970 Alderfer, C. P. (1972) และ
Mc
Clelland, D.C. (1985) ซึ่งผูว้ ิจยั สรุ ปปั จจัยจูงใจได้เป็ น 3 ด้าน คือ (1) ด้านความต้องการความสาเร็ จ
(2) ด้า นความต้องการอานาจ และ (3) ด้านความต้องการทางสังคม รวมทั้ง แนวคิ ดเกี่ ย วกับ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจากนักวิชาการ London, D. L., and Della, B. A. J. (1993)
Schiffman, L. G., and Kanuk, L.L.(1994) โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปกระบวนการตัดสิ นใจออกเป็ น 5
ขั้นตอน คือ (1) การรับรู ้ถึงความต้องการหรื อปั ญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมิน
ทางเลือก (4) การตัดสิ นใจ และ (5) พฤติกรรมภายหลังตัดสิ นใจ ซึ่ งจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามรู ป 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านเนื้ อหา (Product)
- ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (Place)
- ด้านการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
- ด้านวิทยากร (People)

กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน

ปัจจัยจูงใจ
- ด้านความต้องการความสาเร็ จ
- ด้านความต้องการอานาจ
- ด้านความต้องการทางสังคม

รู ป 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จัย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิ นมุ่งศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและปั จ จัย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มโครงการฝึ กอบรมเพื่ อ สอบ
ใบอนุ ญาตทางการเงิน ซึ่ งออกแบบการวิจยั โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงมีระเบียบวิธีวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย (1)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ(4) เทคนิค
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงิ นจานวน 550 คน การหาขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งใช้สูตรของ Yamane (1973) ยอมรั บ
ความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 ได้จานวนของตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั 232 คน และใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่า งแบบอาศัย ความน่ า จะเป็ น โดยที่ ผูว้ ิ จยั เลื อกการ สุ่ มตัว อย่า งแบบง่ า ย (simple random
sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนที่ดีของประชากร และใช้การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด
และนิยามปฏิบตั ิการ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคล ตอนที่ 2
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เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้ อหา ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้าน
การประชาสัมพันธ์และด้านวิทยากร ตอนที่ 3 เกี่ ยวกับปั จจัยจูงใจ 3 ด้าน คือ ด้านความต้องการ
ความสาเร็ จ ด้านความต้องการอานาจ และด้านความต้องการทางสังคม และตอนที่ 4 เกี่ ยวกับ
กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ทั้งนี้ จะใช้มาตรวัด
แบบลิเคิร์ท (Likert scale) หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั โดยตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) และหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่ มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ ย งของแบบสอบถามปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ปั จ จัย จู ง ใจและ
แบบสอบถามกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน ทั้งนี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดเท่ากับ 0.822 และค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัคของแบบสอบถามปั จจัยจูง
ใจเท่ากับ 0.880 และค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัคของแบบสอบถามกระบวนการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงินเท่ากับ 0.855 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ทั้งนี้
เกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับได้ คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิตรา
บุญยรัตพันธุ์, 2557)
3. การเก็บข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ณ
มหาวิท ยาลัย รามค าแหง วันที่ 18-19 มี นาคม 2560 ซึ่ งมี ผูท้ ี่ เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน จานวน 550 คน
4. เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยจูงใจที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน นี้ ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่อหาค่าสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ (1) ค่าร้ อยละเพื่อบรรยายลักษณะส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จบปริ ญญาตรี ในสาขา และเคยหรื อไม่เคยได้รับ
การฝึ กอบรม เป็ นต้น (2) ค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายระดับของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านเนื้ อหา ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์และด้าน
วิทยากร รวมถึงระดับปั จจัยจูงใจในการเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน
คือ ด้านความต้องการความสาเร็ จ ด้านความต้องการอานาจ และด้านความต้องการทางสังคม และ
ระดับกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน โดยกาหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ บุญมี พันธุ์ไทย (2557)
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ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด
(3) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) ซึ่งเป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปที่ทา
หน้าที่พยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม 1 ตัว โดยจะหาสมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์ของตัวแปร
ตาม
ผลการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จัย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิ น ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 75.9 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.8 เป็ น
พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 59.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 36.1 จบปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี /การเงินหรื อที่เกี่ ยวข้อง ร้ อยละ 44.7 และไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมมาก่อน ร้อยละ
84.8 ซึ่งผูว้ จิ ยั สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ระดับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุ ญาตทางการเงิ น คือ ด้านเนื้ อหา (Product) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (Place) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (Promotion) และด้านวิทยากร (People) ได้ผลการวิจยั ตามตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นรายด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
SD
ระดับความคิดเห็น
ด้านเนื้ อหา
4.46
0.503
มาก
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.23
0.706
มาก
ด้านการประชาสัมพันธ์
3.85
0.902
มาก
ด้านวิทยากร
4.65
0.515
มากที่สุด
รวม
4.30
0.484
มาก
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จากตาราง 1 พบว่า ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากรอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้ อหา ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกและด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ระดับปั จจัย จู ง ใจในการเข้า ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาต
ทางการเงิน คือ ด้านความต้องการความสาเร็ จ ด้านความต้องการอานาจ และด้านความต้องการทาง
สังคมได้ผลการวิจยั ตามตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยจูงใจเป็ นรายด้าน
ปัจจัยจูงใจ
SD
ระดับแรงจูงใจ
ด้านความต้องการความสาเร็ จ
4.59
0.537
มากที่สุด
ด้านความต้องการอานาจ
4.34
0.611
มาก
ด้านความต้องการทางสังคม
4.35
0.680
มาก
รวม
3.69
0.697
มาก
จากตาราง 2 พบว่า ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน มีระดับ
แรงจูงใจเกี่ ยวกับปั จจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความต้องการความสาเร็ จอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความต้องการทางสังคม และด้าน
ความต้องการอานาจ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงิน ได้ผลการวิจยั ตามตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ
ฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน
ตัวแปร
SD
ระดับการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน
3.68
0.697
มาก
จากตาราง 3 พบว่า ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน มีระดับ
การตัดสิ นใจเข้าร่ วมอบรมอยูใ่ นระดับมาก
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ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด คื อ ด้า นเนื้ อหา ด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวก ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยากร และปั จจัยจูงใจ คือ ด้านความต้องการความสาเร็ จ ด้านความต้องการ
อานาจ ด้านความต้องการทางสังคม มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อ
สอบใบอนุญาตทางการเงิน ได้ผลการวิจยั ตามตาราง 4
ตาราง 4 กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน (Y)
ปัจจัย
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
t
Sig.
ด้านเนื้ อหา (X1)
0.108
1.309
0.191
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (X2)
0.238
4.618
0.000*
ด้านการประชาสัมพันธ์ (X3)
0.233
6.825
0.000*
ด้านวิทยากร (X4)
-0.099
-1.330
0.184
ด้านความต้องการความสาเร็ จ(X5)
-0.072
-1.043
0.298
ด้านความต้องการอานาจ(X6)
0.170
2.186
0.029*
ด้านความต้องการทางสังคม(X7)
0.219
3.463
0.001*
ค่าคงที่
0.395
1.239
0.216
R = 0.642, R2 = 0.412, SEE = 0.540, F = 36.446, Sig. = 0.000 D-W = 1.934 * P < 0.05
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตวั แปรอิสระรวม 7 ตัว พบว่า มี
ตัวแปรอิสระ 4 ตัว ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาต
ทางการเงิน คือ ตัวแปรอิสระด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความต้องการ
อานาจ และด้านความต้องการทางสังคม โดยที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ ปั จจัยจูงใจด้านความ
ต้องการทางสัง คม และปั จ จัย จู ง ใจด้านความต้อ งการอานาจ ตามล าดับ โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.642 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 41.2 มีค่า DurbinWatson เท่ากับ 1.934 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่ อนแต่ละค่าเป็ นอิสระกัน (No autocorrelation)
และสามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
Y = 0.395 + 0.108X1 + 0.238*X2 + 0.233*X3 - 0.099X4 - 0.072X5+ 0.170*X6+ 0.219*X7
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สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จัย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจเข้า ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิ น ผูว้ ิจยั ได้ส รุ ปและอภิปราย
ผลการวิจยั แต่ละประเด็นตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านเนื้ อหาไม่ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า ในด้านของเนื้ อหาของ
การจัดอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้นไม่มีความแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ อง
หัวข้อที่ แต่ละหน่ วยงานกาหนดขึ้น ระยะเวลาในการฝึ กอบรม จึงทาให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้
ความส าคัญ กับ ประเด็ น ด้า นอื่ น ๆ ของการฝึ กอบรมมากกว่า ปั จ จัย ด้า นเนื้ อหา ซึ่ ง ผลการวิ จ ัย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, P. (2003) และ Armstrong, G., and Kotler, P. (2009). ที่ระบุวา่
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์จะกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การ หรื อผลิตภัณฑ์จะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้น้ นั ผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งในที่น้ ี คือ ด้านเนื้ อหาของการฝึ กอบรม
จะต้องสร้ างสรรค์ออกแบบด้วยความพินิจพิจารณาให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีความ
ต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่ งถ้าผูบ้ ริ โภคไม่เห็นคุ ณประโยชน์ที่ชดั เจนจะไม่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกมี ผ ลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า สิ่ ง
อานวยความสะดวกในการฝึ กอบรมซึ่ งในที่น้ ี คือ มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การฝึ กอบรมที่ทนั สมัยและ
เพียงพอ มีเอกสารประกอบการฝึ กอบรม ขนาดของสถานที่ จดั อบรมเพียงพอ มี สิ่งอานวยความ
สะดวกต่ าง ๆ ให้กบั ผูเ้ ข้าอบรม ซึ่ ง ถื อว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สาคัญต่ อการตัดสิ นใจในการเข้า ร่ วม
อบรม เพราะหากสิ่ งที่กล่าวมานั้นไม่สะดวกและเพียงพออาจจะส่ งผลทาให้ผูเ้ ข้าอบรมไม่ตอ้ งการ
เข้าร่ วมในการอบรม ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, P.(2003) ที่ระบุว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวกเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ ลัก ษณะทาง
กายภาพที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถมองเห็ นได้ เป็ นบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอบริ การให้แก่
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะมีผลต่อการรับรู ้ ของลูกค้าให้เห็ นถึ งคุ ณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอ
โดยจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั สิ่ งอานวยความสะดวกและช่ องทางในการนาเสนอบริ การ
ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสิ นค้าจึงจะทาให้กระตุน้
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
เข้า ร่ ว มโครงการฝึ กอบรมเพื่ อ สอบใบอนุ ญ าตทางการเงิ น ซึ่ งผู ้วิ จ ัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโครงการฝึ กอบรมโดยผ่านทางเว็บไซท์ของโครงการ และโดยการแจก
เอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาชัดเจนทาให้เกิดการกระตุน้ พฤติกรรมอยากเข้าร่ วมอบรมกับบุคคล
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ที่กาลังตัดสิ นใจ หรื อบุคคลที่มีความต้องการจะประกอบอาชี พทางการเงินสนใจที่จะเข้าร่ วมอบรม
ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ London, D. L. and Della, B. A. J. (1993) และ Kotler, P.
and Keller, K. (2009) ที่ระบุว่า การส่ งเสริ มการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์สื่อถึ งข้อมูลในตัว
ผลิตภัณฑ์น้ นั การสื่ อสารข้อมูลจะทาให้เกิดการโน้มน้าวให้ผรู ้ ับบริ การมาซื้ อสิ นค้าและบริ การ ทา
ให้ผทู ้ ี่จะรับบริ การเกิดทัศนคติที่ดี มีความมัน่ ใจต่อผลิตภัณฑ์ และเกิดความสนใจอยากรู ้ ในสิ นค้า
หรื อการบริ การ ซึ่ งจะมีผลต่อทัศนคติและกระบวนการการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
4. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านวิทยากรไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ซึ่ งผูว้ ิจยั มี ความคิดเห็นว่า ผูท้ ี่จะตัดสิ นใจเข้ารับ
การฝึ กอบรมมีความมัน่ ใจเกี่ ยวกับวิทยากรที่ได้รับเชิ ญมาบรรยายอยู่ก่อนหน้านี้ แล้วว่าวิทยากรมี
ความรู ้ ความชานาญตรงกับสาขาที่บรรยาย เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับทางสังคม มีผลงานทาง
วิชาการเป็ นที่ยอมรับในวงการศึกษา ประเด็นด้านวิทยากรจึงไม่ได้มีความสาคัญกับการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมโครงการฝึ กอบรม ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzel, M. J., Walker, B. J., and
Stanton, W. J. (2007). ที่ระบุ ว่า การที่ ผูใ้ ห้บริ การจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของ
ผูบ้ ริ โภคนั้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องเคยสัมผัส มีประสบการณ์ที่ดี หรื อรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวผูใ้ ห้บริ การมา
ก่อนเป็ นอย่างดีที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะได้รับบริ การที่ดี
5. ปั จจัย จู ง ใจด้า นความต้อ งการความส าเร็ จ ไม่ มี ผ ลต่ อกระบวนการตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว ม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิ น ซึ่ งผูว้ ิจยั มี ความคิดเห็ น ว่า เหตุผลหรื อความ
ต้อ งการของผู ้ที่ ต ัด สิ นใจเข้า รั บ การฝึ กอบรมนั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากต้ อ งการความมั่น คง ความ
เจริ ญ ก้า วหน้า ในอาชี พ หรื อ ต้องการฐานะความเป็ นอยู่ที่ ดีข้ ึ น เนื่ อ งจากผู เ้ ข้า อบรมส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชี พที่มนั่ คง มีรายได้ที่มาจากอาชี พประจาเป็ นหลักอยูแ่ ล้ว การฝึ กอบรมเพื่อสอบให้ได้
ใบอนุ ญ าตประกอบอาชี พ ทางการเงิ น จึ ง ไม่ ไ ด้เ ป็ นเหตุ ผ ลที่ ก ระตุ ้น ให้ เ ข้า มาร่ ว มอบรม ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Maslow, A.(1970) ที่ระบุวา่ ความต้องการความสาเร็ จ
เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุ ษย์ ซึ่ งความต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุ ษย์น้ ี จะทาให้มนุ ษย์เกิ ด
แรงจูงใจได้น้ นั ก็ต่อเมื่อมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นอื่น ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เป็ น
ความต้องการที่จะใช้ความสามารถสู งสุ ดที่ตนมี อยู่ทาในสิ่ งที่ สามารถจะทาได้ เช่ น ลักษณะการ
ทางานที่ มีความยืดหยุ่น มีอิสระเป็ นความต้องการที่มีคุ ณค่าสู งสุ ดของความเป็ นมนุ ษย์ที่มีความ
สมบู รณ์ แ ห่ ง ตน ได้ท าและได้ส าเร็ จในทุ ก อย่า งที่ ต นใฝ่ ฝั น และปรารถนา เป็ นต้น ทั้ง นี้ ความ
ต้องการของผูท้ ี่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงินนั้นยังอยูใ่ นช่วง
ของความต้องการขั้นอื่น ๆ ของ Maslow จึงทาให้ความต้องการความสาเร็ จไม่เป็ นแรงจูงใจกระตุน้
ให้เกิดการเข้าร่ วมอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตประกอบอาชีพทางการเงิน
6. ปั จจัย จูง ใจด้า นความต้องการอานาจมี ผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจเข้า ร่ วมโครงการ
ฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน ซึ่ งผูว้ ิจยั มี ความคิดเห็นว่า ผูท้ ี่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมอบรมที่มี
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อายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อยูใ่ นช่วงที่มีความต้องการ
สร้ างโอกาสให้ตวั เองได้เป็ นหัวหน้างานในอนาคต มีชื่อเสี ยงมากกว่าผูอ้ ื่นในสถานที่ทางาน และ
ต้องการความเคารพนับถือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ ง ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี ของ
Maslow, A. (1970) ที่ระบุวา่ ความต้องการขั้นที่ 4 นั้น บุคคลจะมีความต้องการที่จะได้รับการยก
ย่องนับถือ ต้องการดีเด่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น และสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของ Alderfer, C. P. (1972) ที่ระบุวา่ เป็ นความต้องการของมนุษย์ที่ ตอ้ งการจะมี
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น มีเพื่อน มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูอ้ ื่น การได้รับการยก
ย่องจากสังคม เป็ นต้น เป็ นระดับความต้องการที่ใกล้เคียงกับความต้องการเป็ นสมาชิ กของสังคม จึง
เป็ นแรงกระตุน้ จูงใจให้มีผตู ้ ดั สิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินให้ได้
7. ปั จจัยจูงใจด้านความต้องการทางสังคมมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ
ฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าปั จจัยที่มากระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าอบรม
มาจากปั จจัยจูงใจด้านความต้องการทางสังคม เนื่ องจากผูเ้ ข้าอบรมอยู่ในช่ วงอายุ 31-40 ปี และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทอยูใ่ นช่วงที่มีความต้องการมีความรู ้เพื่อให้เกิดการยอมรับ
จากของบุคคลอื่น ๆ เช่น เพื่อนร่ วมงาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของ Maslow, A. (1970) ที่ระบุวา่ ความต้องการขั้นที่ 3 นั้น มนุษย์มีความต้องการเป็ นสมาชิกของ
สังคม มีความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม มีความต้องการความรัก
ผูกพัน ความเป็ นเพื่อนและมิตรภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ McClelland, D.C. (1985)
ที่ระบุ ว่า มนุ ษ ย์มีค วามต้องการการยอมรั บ มี ค วามต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกลุ่ ม และมี ความ
ต้องการได้ผลตอบแทนทานองเดี ยวกันจากผูอ้ ื่ น ทั้งนี้ ผูต้ ดั สิ นใจเข้าร่ วมอบรมเกิ ดแรงจูงใจจาก
ความต้องการข้างต้นจึงทาให้ตดั สิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จากผลการวิจ ัย พบว่า เพื่ อ เป็ นการกระตุ ้น ให้ บุ ค คลเข้า ร่ วมอบรมเพื่ อ สอบใบอนุ ญ าต
ทางการเงินจานวนมากขึ้น หน่วยงานที่จดั โครงการอบรมต้องให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด 2 ด้าน และปัจจัยจูงใจ 2 ด้าน คือ
1. ผูบ้ ริ หารควรพัฒนาด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและด้านการประชาสัมพันธ์ โดยการ
พัฒนาด้า นสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม อุ ปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มี
เพียงพอและเข้าถึ งได้ง่าย พร้ อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้เห็ นถึ งประโยชน์ของการเข้าร่ วม
อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ซึ่ งการพัฒนาทั้ง 2 ด้านข้างต้นจะทาให้มีผตู ้ ดั สิ นใจเข้าร่ วม
อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินมากขึ้น
2. เพื่อให้มีจานวนของผูเ้ ข้าอบรมเพื่อสอบใบอนุ ญาตทางการเงิน มากขึ้ น ผูจ้ ดั โครงการ
ฝึ กอบรมต้องกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจ โดยเน้นให้เห็นว่าการเข้าร่ วมอบรมนั้นสามารถจะนาไปสู่ การ
61

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

มีชื่อเสี ยงมากกว่าผูอ้ ื่นซึ่ งทางานในสถานที่เดียวกันในอนาคต เกิดความรู ้ รวมถึงเป็ นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น ๆ และจะได้รับความเคารพนับถือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในอนาคต
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินครั้งนี้ มี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการ
ฝึ กอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัด อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิ นให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความพึงพอใจของผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ กอบรม
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การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps) ที่มีผลต่อ
การเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าของผูโ้ ดยสารชาวไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย ที่ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยทาการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นลูกค้าของ 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินแอร์ เอเชี ย สายการบินไลออนแอร์ และสายการบิน
นกแอร์ จานวนสายการบินละ 160 คน รวมเป็ น 480 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย (Independent
Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ (7Ps) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับที่มีความสาคัญมาก ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับที่มีความสาคัญค่อนข้างมาก และปั จจัยส่ วนบุคคล ทางด้านเพศ
อายุ อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) แต่ปัจจัย
ส่ วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการตั้งใจใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
ที่แตกต่างกัน โดยปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps) ในด้านการส่ งเสริ มตลาด (β 0.345)
ด้านบุคลากร (β 0.251), และในด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (β 0.224) มีผลต่อการตั้งใจซื้ อบริ การ
สายการบินต้นทุนต่าของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การ
คาสาคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ สายการบินต้นทุนต่า การเลือกใช้บริ การ
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Abstract
Independent Study This The purpose is to study the marketing mix Service (7Ps)
affecting the use of low-cost airlines. Passengers of the Thailand-based services at Don Mueang
Airport. The population in the study was a passenger in Thailand. The low-cost airline services at
Don Mueang Airport, with three airlines, including Air Asia. The airline Lion Air Airlines and
Nok Air The number of airlines than 160 people, including 480 people are the statistics used in
data analysis were percentage, mean, standard deviation. The analysis of mean differences
(Independent Sample t-test) analysis, ANOVA (One-Way ANOVA) and (Multiple Regression
Analysis).
The study showed. Factors Marketing Service (7Ps) the overall level is very important.
And affect the intended use low-cost airlines. Overall, personal factors such as gender, age,
occupation, income, different. Factors affecting the marketing mix Service (7Ps) personal factors,
but the level of education. different Will affect the intended use low-cost airlines are different.
The marketing mix factors (7Ps) in promoting (β 0.345) personnel (β 0.251), and the physical
environment (β 0.224) different. Affect the intention of buying different airline services.
Keywords: Service marketing mix, low cost airline, Service selection
บทนา
ปั จจุ บ นั รั ฐบาลได้ปรั บ โครงสร้ างประเทศไทยไปสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" และได้ปรั บ ปรุ ง
อุตสาหกรรมเป้ าหมายในการส่ งเสริ มและผลักดันธุ รกิจขนานใหญ่ในด้านต่างๆ ธุ รกิจบริ การ New
S-Curve ในเบื้ องต้น พบว่ามี หลายธุ รกิ จบริ การที่ มีโอกาสในการพัฒนาและสร้ างรายได้ให้กบั
ประเทศเป็ นอย่างมาก ซึ่ งธุ รกิจการบินเป็ นหนึ่ งในธุ รกิจที่มีความสาคัญและมีการเจริ ญเติบโตที่สูง
ซึ่งเห็นได้วา่ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั ไม่ใช่แค่การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน
การส่ งออก หรื อการกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ตวั ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั นั้น
สิ่ งที่เป็ นกาลัง และมีความสาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ ก็คือ ภาคบริ การ นัน่ เอง
ปัจจุบนั ธุ รกิจการบินเป็ นการเคลื่อนย้ายบุคคล รวมถึงการเคลื่อนย้ายสิ นค้าที่มีความเร็ วสู ง
ซึ่ งแน่ นอนว่าการขนส่ งที่มีความเร็ วสู งกว่าการขนส่ งผูโ้ ดยสารประเภทอื่นๆ และใช้ระยะเวลาใน
การเดิ นทางที่ส้ ัน ซึ่ งเป็ นผลดี ต่อการขนส่ งหลายๆชนิ ด เช่ น สิ นค้าที่มีอายุการจัดเก็บที่น้อย ฯลฯ
ดังนั้นธุ รกิ จการบินจึ งมี ความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในเชิ งการท่องเที่ ยว การขนส่ งการ
คมนาคม รวมถึ งการติดต่อสื่ อสารในด้านธุ รกิ จต่างๆ ด้วยเหตุผลดัง่ กล่าว ทาให้ธุรกิจการบิน จึงมี
ความนิ ย มมากขึ้ นเรื่ อ ยๆ ไม่ ว่า จะการเดิ น ทางระยะใกล้ห รื อระยะไกล ภายในประเทศรวมถึ ง
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ต่างประเทศก็ตามในสมัยก่อนหรื อในอดีต ผูท้ ี่จะใช้บริ การสายการบินได้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นนักธุ รกิจ
หรื อนักท่องเที่ยว จาเป็ นต้องใช้เงินจานวนมากในการซื้ อตัว๋ โดยสารในแต่ละครั้ง เพราะการเดินทาง
ที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้น นัน่ มีอตั ราค่าโดยสารสู ง เมื่อเทียบกับค่าโดยสารประเภทอื่น แต่
ในปั จจุบนั ธุ รกิ จการบินได้หันมาเจาะกลุ่มตลาด โดยมิได้เน้นแต่นกั ธุ รกิ จหรื อผูท้ ี่ค่อนข้างมีฐานะ
แต่ได้เจาะกลุ่มผูท้ ี่มีฐานะปานกลาง นั้นหมายถึงผูท้ ี่มิได้มีรายได้ไม่มากนัก แต่สามารถใช้บริ การได้
เช่นกัน อาทิ เช่น นักเรี ยน นักศึกษา ฯลฯ โดยเรี ยกการบริ การสายการบินนี้ วา่ สายการบินต้นทุนต่า
(Low-Cost Airlines) ที่หมายถึง ราคาตัว๋ โดยสารจะประหยัดกว่าสายการบินชั้นนาทัว่ ไป หรื อเรี ยก
อี กอย่า งว่า สายการบิ นราคาประหยัด เหตุ ผลที่ ราคาตัว๋ โดยสารของสายการบิ นต้นทุ นต่ านั้นถู ก
เพราะท าการลดหรื อ ตัด ค่ า ใช้จ่ า ยของการบริ ก ารบนภาคพื้ น ดิ น และการบริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น
บางส่ วนออกไป เช่น เครื่ องแบบพนักงาน อาหารที่บริ การบนเครื่ องบิน ฯลฯ จึงทาให้สามารถขาย
ตัว๋ โดยสารในราคาที่ประหยัดได้ อี กทั้งยังมีการจัดจาหน่ ายตัว๋ โดยสารล่ วงหน้า โดยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินได้ง่าย ลดความเสี่ ยงด้านผูโ้ ดยสารไม่เต็มลา ซึ่ ง
สายการบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น มีอยู่ 3 สายการบินด้วยกัน ได้แก่ นกแอร์ (Nok
Air-DD) , ไทยแอร์ เอเชีย (Thai Airasia-FD) และ ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion air-SL) โดยส่ วน
ใหญ่สายการบินต้นทุนต่ าในจังหวัดกรุ งเทพมหานครนั้น มีการให้บริ การอยู่ที่ท่าอากาศยานดอน
เมืองนั้นเอง
ในปั จจุบนั ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็ นท่าอากาศยานรองรั บสายการบิ นต้นทุ นต่ า (Low
Cost Carriers: LCCs) มีศกั ยภาพในการรองรับผูโ้ ดยสาร 18.5 ล้านคนต่อปี มีเที่ยวบินใช้บริ การท่า
อากาศยานดอนเมืองจานวน 161,831 เที่ยวบิน และมีผูโ้ ดยสารใช้บริ การกว่า 19.35 ล้านคน จนถึ ง
ปั จจุ บนั มี ส ายการบิ นที่ เปิ ดให้บ ริ การเพิ่ม ขึ้ น ซึ่ ง ส่ งผลให้ใ นช่ วงเดื อนมกราคม 2558 มี จานวน
เที่ยวบินประมาณ 580 เที่ยวบินต่อวัน และผูโ้ ดยสารประมาณ 75,000 คนต่อวัน และคาดว่าเมื่อสิ้ นปี
2558 จะมีผโู ้ ดยสารมาใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง 27.6 ล้านคนต่อปี (100 ปี ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง, ออนไลน์, 2558) ในปี งบประมาน 2558 (1ตุลาคม 2557 - 30กันยายน 2559) มีผโู ้ ดยสาร
ใช้บริ การจานวน 106,789,914 คน ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.94 เมื่อเท่ากับปี ที่แล้วในช่วงเดียวกัน ซึ่ ง
ปริ มาณผูโ้ ดยสารโดยเฉพาะสนามบินดอนเมืองมีอตั ราที่เพิ่มขึ้นสู งมาก เพราะจากบทบาทการรอง
รับสายการบินต้นทุนต่า เกิดการได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก (ไทยรัฐ, 2558)
สิ่ งที่ทาให้ท่าอากาศยานดอนเมืองต้องปรับตัว เพื่อสามารถรองรับการเจริ ญเติบโตดังกล่าว
ทั้งในด้านบริ การ และด้านปฏิบตั ิการ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจและประทับใจกับบริ การ
ที่สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และไม่ยงุ่ ยาก สอดคล้องกับตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic
Positioning) ที่บริ การรวดเร็ วและไม่ยงุ่ ยาก (Fast and Hassle – Free Airport) (ท่าอากาศยานดอน
เมือง, 2558) ดังนั้นปั จจัยทางด้านส่ วนประสมด้านการตลาด จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการเลื อกใช้
บริ การต่างๆ ไม่วา่ จะด้วยด้านในก็ตาม อาทิ เช่น การจัดโปรโมชัน่ การบริ การ ฯลฯ ทุกสายการบิน
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ย่อมต้องสร้างจุดเด่นหรื อจุดแข็งของตนเพื่อดึ งดู ดลู กค้าหรื อรักษาฐานลูกค้าเดิ ม โดยให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจสู งสุ ดและเลือกใช้บริ การในสายการบินของตนนั้นเอง
จากข้อมูลข้างต้น จึงทาให้ผศู ้ ึกษาเห็นความสาคัญที่การแข่งขันของธุ รกิจสายการบินต้นทุน
ต่ า มี แนวโน้ม ที่ จะเติ ม โตอย่า งต่ อเนื่ อง ท าให้ผูว้ ิจ ัย มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสม
การตลาดบริ การ (7Ps) ที่ มีผลต่อการเลื อกใช้สายการบิ นต้นทุนต่ า ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่ใช้
บริ การ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อนาผลศึ กษาครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการบริ หาร ปรับปรุ ง
และพัฒนาวิธีการดาเนิ นธุ รกิ จสายการบินต้นทุ นต่ า เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่าง
สู งสุ ด ไม่วา่ จะด้วยการบริ การ หรื อการจัดโปรโมชัน่ ฯลฯ เพื่อนามาดึงดูดลูกค้าหรื อรักษาฐานลูกค้า
เดิ ม ให้ ลู ก ค้า เกิ ดความพอใจสู ง สุ ด เพื่ อประโยชน์ ใ นการดาเนิ น ธุ รกิ จ และยัง สามารถกระตุ ้น
อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว เพื่ อการหมุ น เงิ น ของรายได้ห รื อ การกระตุ ้น เศรษฐกิ จ เพราะการ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ นอุ ต สาหกรรม ที่ ส ามารถท ารายได้ ที่ ส าคัญ เป็ นล าดับ ต้น ๆให้ ก ับ ประเทศได้
โดยเฉพาะเรื่ องการนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นเอง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะส่ วนบุคคล ของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ที่มีผลต่อปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดบริ การทั้ง 7 ด้าน (7Ps)
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การทั้ง 7 ด้าน (7Ps) ที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตั้งใจซื้ อบริ การสายการบินต้นทุนต่า ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่ใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดการบริ การทั้ง
7 ด้าน ที่ส่งผลต่อการเลื อกใช้บริ การสายการบิ นต้นทุ นต่ า ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่ใช้บริ การ ณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ใช้บริ การสาย
การบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากต้นทาง คือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไปยังสถานี
ปลายทาง คือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ระหว่างเดื อน ตุลาคม 2558 ถึ ง เดือนสิ งหาคม 2559 จานวนทั้งสิ้ น 17,273,801 คน
(บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน), 2559)
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่ วงระยะเวลาในการดาเนิ นการวิจยั ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2559 –
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ใช้บริ การสาย
การบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากต้นทาง คือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไปยังสถานี
ปลายทาง คือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมี 3 สายการบิน โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างสายการ
บินละ 160 ตัวอย่าง รวมเป็ น 480 ตัวอย่าง โดยการใช้สูตรคานวนของ Taro Yamane (อ้างถึงใน
กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2551) แทนค่า โดยใช้สูตรระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง 384.1 ตัวอย่าง หรื อ เท่ากับ 400 ตัวอย่าง และได้ทาการสารองสาหรับ
แบบสอบถามของแต่ละสายการบินในกรณี ที่แบบสอบถามไม่สมบู รณ์ จานวน 80 ตัวอย่าง หรื อ
สายการบินละ 60 ตัวอย่าง รวมเป็ น 480 ตัวอย่าง
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ของผูใ้ ช้บริ การสายการ
บินต้นทุนต่า ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s)
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s) ทางด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านราคา ทางด้าน
สถานที่ ทางด้านการส่ ง เสริ มการตลาด ทางด้านบุ คลากร ทางด้านกระบวนการให้บริ การ และ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจซื้ อบริ การสายการบินต้นทุนต่ าของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูบ้ ริ หารสามารถเข้าใจถึ งกลุ่มลู กค้าของสายการบินของตนเองได้ และทราบถึงความ
ต้องการของลู กค้าเพื่อนาไปสู่ กบั พัฒนาระบบต่างๆให้องค์กร ให้เป็ นไปในทางที่ดีที่สุดหรื อตรง
ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อภาครั ฐและเอกชน ในการขนส่ ง ทางอากาศด้วยตัวบุคคลเอง
หรื อ เป็ นสิ่ งของก็ตาม โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาธุ รกิจการขนส่ งและธุ รกิจ
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั ประเทศมากขึ้น
3. สามารถศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของสายการบิน ทั้งในรู ปแบบราคาปกติและรู ปแบบ
สายการบินต้นทุนต่าเพื่อที่สามารถนาไปแก้ไข พัฒนา ให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันด้านธุ รกิจ
ของการบิน กรณี ที่จะนาข้อผิดพลาดไปแก้ไข เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสู งสุ ด
4. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจการบิน สามารถนาผลการศึกษาไปเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดทิศทาง วางแผนกาหนดนโยบายหรื อกลยุทธ์ต่างๆ
5. เพือ่ เป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจสายการบินในการกาหนด การวางแผน การตลาด
การประชาสัมพันธ์ หรื อการจัดโปรโมชัน่ ให้ตรงต่อความตรงการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยยึดตาม
ผลวิจยั ที่อา้ งอิงและส่ วนประสมทางการตลาดต่างๆ
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6. เพื่อเป็ นแนวทางในการเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั องค์กร หรื อธุ รกิ จการบิ น ทั้งใน
รู ปแบบสายการบินปกติหรื อรู ปแบบสายการบินต้นทุนต่า
7. เพื่อเป็ นประโยชน์ในการตั้งราคาอย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า
สู งสุ ด
8. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ในการเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตาม (Dependent)

ปั จจัยส่ วนประสม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริ การ

การตลาดบริ การ
(7P’s)

ความตั้งใจซื้ อบริ การ
สายการบินต้นทุนต่า
โดยผูโ้ ดยสารชาวไทย
ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การสุ่ มตัวอย่ าง
1. ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
ผูท้ ี่เลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ที่เป็ นคนไทย โดยมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ใช้บริ การสาย
การบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากต้นทาง คือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไปยังสถานี
ปลายทาง คือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 สายการบิน โดยแบ่งเป็ นสายการบินแอร์
เอเชีย สายการบินไลออนแอร์ และสายการบินนกแอร์
2. การสุ่ มตัวอย่างแบ่งชั้น ( Random Sampling) เลือกเฉพาะผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุน
ต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากต้นทาง คือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไปยังสถานี ปลายทาง คือ
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 สายการบิน โดยแบ่งเป็ นสายการบินแอร์ เอเชี ย สายการ
บินไลออนแอร์ และสายการบินนกแอร์ และแบ่งเก็บกลุ่มตัวอย่างสายการบินละ 160 ตัวอย่าง ชาย
80 คน หญิง 80 คน แบ่งเป็ น เส้นทาง กรุ งเทพฯ – ภูเก็ต ชาย 40 คน หญิง 40 คน และ กรุ งเทพฯ –
เชียงใหม่ ชาย 40 คน หญิง 40 คน รวมเป็ น 480 ตัวอย่าง
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการสร้างแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
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1.ศึกษาค้นคว้าตารา เอกสารต่างๆ และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรื อเรื่ องต่างๆ
อาทิ เช่น ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps) รวมถึงความตั้งใจซื้ อ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม
2.ทาการศึกษาการสร้างข้อคาถามของแบบสอบถาม ในเล่มงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนามา
เป็ นแนวทางและใช้ค าถามที่ ไ ด้ตรวจสอบความเที่ ย งตรงหรื อ ท าการหาค่ า ความเชื่ อมั่น เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
3.สร้างข้อคาถามของแบบสอบถาม ให้ครอบคลุ มเนื้ อหามากที่สุดรวมถึ งความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้แบบสอบถามมีความครบถ้วนสมบูรณ์และใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด
4.นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรง (Content validity) โดยการศึกษาครั้งนี้
เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล ซึ่ งจะมีความเที่ยงตรงในส่ วนของเนื้ อหา (Content validity) โดยผูศ้ ึกษาได้นา
แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปตรวจสอบความถู กต้องชัดเจนรวมไปถึ ง การมี ความสอดคล้องกับ
เนื้อหากับสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาจานวน 30 ตัวอย่าง
5. น าข้อมู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถาม ค านวณหาความสั ม พัน ธ์ แต่ ล ะข้อกับ คะแนนรวม
แต่ ล ะด้า น เพื่ อ หาความเชื่ อมัน่ รายปั จ จัย และหาความเชื่ อ มัน่ ทั้ง ฉบับ ของแบบสอบถาม ด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ สูตรสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) โดยค่าความเที่ ยงตรงของตัวแปรได้ดงั นี้ ด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.903 ด้าน เท่ากับ
0.889 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย เท่ากับ 0.800 ด้านส่ งเสริ มการขาย เท่ากับ 0.884 ด้านบุคลากร
เท่ากับ 0.939 ด้านลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 0.935 ด้านกระบวนการให้บริ การ เท่ากับ 0.929 และ
ด้านความตั้งใจซื้ อ เท่ากับ 0.883
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม ที่ตรวจสอบความถูกต้อง
เรี ยบร้อยแล้ว ไปประมวลผลด้วยการใช้สถิติและโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั (SPSS) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรู ป
ออกมาเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage) และใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อแสดงลักษณะการกระจายข้อมูล
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรื อ (MRA)
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อการเก็บแบบสอบถามที่เป็ นกลางมากที่สุด
จึงแบ่งเก็บแบบสอบถามโดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายและเพศหญิง จานวนที่ เท่ากัน และ
แบ่งเก็บแต่ละสายการบินในจานวนที่เท่ากัน ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ มีอายุอยู่ที่ 25 - 30 ปี มีระดับ
การศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้ต่อ
เดือนอยูท่ ี่ 20,001 - 25,000 บาท
2. พฤติกรรมการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่พบว่า มีความถี่ในการ
เดินทางเฉลี่ยต่อปี คือ 1-2 ครั้งต่อปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน มีวนั และเวลาใน
การเดินทาง คือ วันศุกร์ – วันอาทิตย์ มีช่วงเวลาที่ออกเดินทางมากที่สุด คือ 8:01 – 10:00 น. มีผทู ้ ี่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่า คือ ตัดสิ นใจเองโดยไม่มีใครแนะนา มีการสารองที่นงั่
หรื อซื้ อตัว๋ โดยสารของสายการบินต้นทุนต่า โดยการจองผ่านเว็บไซต์ของสายการบินมากที่สุด
3. การชาระเงิน 3 อันดับที่สะดวกที่สุดในการจ่ายหรื อชาระค่าตัว๋ โดยสารของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ มีความเห็นการชาระค่าตัว๋ โดยสาร เป็ น
ลาดับที่ 1 คือการชาระเงินโดยการชาระด้วยเงินสด บัตรเครดิต และผ่าน Internet Banking ส่ วน
ลาดับที่ 2 คือ ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส โอนเงินผ่านธนาคาร และชาระผ่าน Internet Banking
และอันดับที่ 3 คือ ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ โอนเงินผ่านธนาคาร และชาระเป็ นเงินสด
4. เพศ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ ง เสริ มตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้า น
ลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่เพศที่แตกต่างกัน กลับมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ ในด้านบุคลากร ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เพศ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

สถิติที่ใช้
Independent Samples t-test
Independent Samples t-test
Independent Samples t-test
Independent Samples t-test
Independent Samples t-test
Independent Samples t-test
Independent Samples t-test

t
0.97
0.13
1.41
1.99
1.45
2.26
1.26

Sig.
0.30
0.59
0.96
0.74
0.01*
0.21
0.42

5. อายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่อายุของ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่แตกต่างกัน กลับมี ผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ในด้านราคา ด้านการ
ส่ งเสริ มตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 อายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

สถิติที่ใช้
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA

F
1.64
2.15
1.47
3.02
1.70
2.12
0.67

Sig.
0.13
0.04*
0.18
0.00**
0.11
0.04*
0.67

6. ระดับการศึกษา ของผูใ้ ช้บริ การ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ (7Ps) ในด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ า ย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า น
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ แตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

สถิติที่ใช้
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA

F
2.44
0.41
1.63
0.72
0.52
0.26
2.23

Sig.
0.08
0.66
0.19
0.48
0.59
0.77
0.79

7. อาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ด้า นบุ ค ลากร ด้า นกระบวนการให้บริ ก าร และด้านลัก ษณะ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่อาชีพของผูใ้ ช้บริ การ ที่แตกต่างกัน กลับมีผลต่อปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ในด้านการส่ งเสริ มตลาด ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 อาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อาชีพ

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

สถิติที่ใช้
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
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F
0.81
1.68
1.71
2.69
0.73
1.30
1.85

Sig.
0.54
0.13
0.12
0.02*
0.59
0.26
0.10
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8. รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน แต่
รายได้ของผูใ้ ช้บริ การ ที่แตกต่างกัน กลับมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ในด้านการ
ส่ งเสริ มตลาด และด้านลักษณะสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
รายได้

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

สถิติที่ใช้
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA

F
1.24
1.67
1.55
2.75
0.93
1.29
3.11

Sig.
0.28
0.12
0.15
0.01*
0.47
0.25
0.00**

9. สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การสายการ
บินต้นทุนต่า พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการส่ งเสริ มตลาด ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการให้บริ การ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริ การของผูโ้ ดยสาร ชาวไทยที่ใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
ตัวแปร

ค่าคงที่
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริ การ

สายการบินต้ นทุนต่า
Unstandardized standardized
t-test
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
3.842
0.353
10.880
0.030
0.073
0.026
0.403
0.071
0.076
0.062
0.933
0.129
0.080
0.114
1.620
0.345
0.073
0.298
4.730
0.251
0.082
0.233
3.060
0.224
0.075
0.202
2.982
0.119
0.085
0.101
1.403
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Sig.

0.000**
0.687
0.351
0.106
0.000**
0.002**
0.003**
0.161
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การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการ
บินต้นทุนต่ า ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่ใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีประเด็นที่สาคัญ ที่
สามารถนาผลมาศึกษาและอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการศึกษาจากสมมติฐานที่ 1 พบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ธี โง้วศิริ, วรรณภรณ์
บริ พ นั ธ์ และ เจษฎา นกน้อ ย (2548) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่า กรณี ศึกษาเส้นทางการบิน
หาดใหญ่-กรุ งเทพฯ และ กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ตน้ ทุนต่า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีช่วงอายุอยูท่ ี่ 21- 35
ปี โสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดยเดินทาง 1-2 ครั้งต่อปี การบริ การความสะดวกสบาย มี
ผลต่อการเลื อกใช้การบริ การสายการบินเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริ โภคจะเลือกสายการบินที่เหมาะสมให้
ตรงกับตามความต้องการของตัวเองมากที่สุด ไม่วา่ จะความพอใจ ราคา ฯลฯ และเป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกันกับ งานวิจยั ของ กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข และ ปิ ยวรรณ ไกรเลิ ศ (2559) ได้ท าการศึกษา
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อบริ การสายการบิน ซึ่ งเปรี ยบเทียบระหว่างสายการบิน
ไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุ งเทพฯ-กระบี่ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข และ
ศรากุล สุ โคตรพรหมมี (2559) ได้ทาการศึกษางานวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ เพื่อจาแนกกลุ่ มลู กค้า
ผู ้ใ ช้ บ ริ การสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า โดยใช้ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ การ (7Ps) ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อายุ 21-30 ปี มี การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มี รายได้ต่อเดื อนอยู่ที่
15,001- 25,000 บาทต่อเดื อน พบว่า ส่ วนใหญ่น้ นั มีวตั ถุ ประสงค์ในการเลื อกเดิ นทาง เพื่อการ
พักผ่อน โดยมีความถี่ ในการเดิ นทางในแต่ละปี คือ 1-2 ครั้งต่อปี และตัดสิ นใจเลื อกสายการบิน
ด้วยตัวเอง โดยการสารองที่ นั่งผ่านเว็บไซต์ และยังคล้ายคลึ งกับงานวิจยั ของ วัชร มานุ พีรพันธ์
(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยทางการตลาดบริ การของผูใ้ ช้บริ การสาย
การบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ของนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย ส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภค มี ส ถานภาพโสด มี ระดับ
การศึกษาที่ปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000
บาท โดยผลการศึกษาทาให้ทราบว่า ผูท้ ี่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ที่แตกต่างกัน จะมีระดับความ
พึงพอใจต่อปั จจัยทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน แต่ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ต่างกัน จะมีระดับ
ความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาจากสมมติฐานที่ 2 พบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ธี โง้วศิริ, วรรณภรณ์
บริ พ นั ธ์ และ เจษฎา นกน้อย (2548) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่า กรณี ศึกษาเส้นทางการบิน
หาดใหญ่ -กรุ ง เทพฯ และ กรุ ง เทพฯ-หาดใหญ่ ผลการศึ ก ษาท าให้ เ รารู ้ ว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาดในด้านการบริ การ เพื่อความสะดวกสบาย ความสะอาดหรื อว่าความทันสมัย มีผลต่อการ
ตั้งใจซื้ อบริ การผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก โดยผูบ้ ริ โภคจะเลือกสายการบินที่ตรงกับตามความต้องการ
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ของตัวเองมากที่ สุ ด ไม่ ว่า จะความพอใจ ราคา ฯลฯ และยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ศิ วตั รา
พิ พ ฒ
ั น์ ไ ชยศิ ริ (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ในการเลื อ กใช้บ ริ ก าร สายการบิ นต้น ทุ น ต่ าเส้ น ทาง
ภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่เลือกใช้บริ การที่เน้นความปลอดภัย
ประกอบด้วยการดูราคาค่าโดยสารก่อน เพื่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สายการบิน และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจยั ของ กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข และ ศรากุล สุ โคตรพรหมมี (2559) ได้ทาการศึกษา
งานวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์เพื่อจาแนกกลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า โดยใช้ปัจจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ ก าร (7Ps) ปั จ จัย ที่ มี อิทธิ พ ลต่ อการเลื อกใช้ส ายการบิ นต้นทุ น ต่ า นั้น แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ปัจจัย โดยพบว่า ปั จจัยความสาคัญอันดับที่ 1 คือ ลูกค้าที่ใช้สายการบินต้นทุนต่านั้น ให้
ความสาคัญต่อการจัดโปรโมชัน่ ราคาตัว๋ โดยสาร ปั จจัยที่ 2 คือ ลูกค้าที่ใช้สายการบินต้นทุนต่าให้
ความสาคัญต่อชื่ อเสี ยง ความน่าเชื่ อถือของสายการบิน ปั จจัยที่ 3 คือ ลูกค้าให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเช็คอินที่สะดวกรวดเร็ ว ไม่มีการซับซ้อน หรื อรวมถึงที่นงั่ บนเครื่ องบิน ที่มีความสบาย
และปัจจัยสุ ดท้าย ปัจจัยที่ 4 ลูกค้าที่ให้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ให้ความสาคัญต่อการให้บริ การ
ของพนักงานที่มีความเป็ นมิตรสุ ภาพและเอาใจใส่ ต่อลูกค้า ยังเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั
ของ กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข และ ปิ ยวรรณ ไกรเลิศ (2559) ได้ทาการศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การสายการบิน ซึ่ งเปรี ยบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุ งเทพฯ-กระบี่ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การของ
สายการบินไทยสมายล์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสายการบิน ได้แก่ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มตลาด และด้านบุคลากรและนักงาน ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของสาย
การบินไทยแอร์ เอเชี ย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านราคา โดยผูโ้ ดยสายจะใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านที่กล่าวมาเป็ นตัวตัดสิ นใจในการตั้งใจซื้ อเป็ นอย่างแรก และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กรรนภัทร กันแก้ว (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผูโ้ ดยสารกับการบริ การสายการบิน กรณี ศึกษาสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศ
ไทย ปั จจัยสาคัญที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร คือ ความปลอดภัยในการเดิ นทาง การมี
ตารางเที่ยวบินให้เลือกมากหลาย มีที่นงั่ กว้างขวาง มีราคาที่เหมาะสมและมีความสะดวกรวดเร็ ว ทั้ง
ในด้านสัมภาระหรื อว่าการจองตัว๋ โดยสาร และมีพนักงานที่มีความเป็ นมืออาชี พ สุ ภาพเรี ยบร้อย
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐฐา อาไพ (2556) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้สายการบินต้นทุนต่า สายการบินหลักของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ โดย
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าจะให้ความสาคัญกับราคาตัว๋ โดยสารเป็ นอย่างมาก
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ในด้านลักษณะทางกายภาพ ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ตอ้ งการที่ นั่งบนเครื่ องบิ น ที่ มีความ
กว้างและนัง่ สบาย พร้อมอุปกรณ์เครื่ องใช้ที่อยูใ่ นสภาพที่มีมาตรฐาน ดังนั้นจึงควรหมัน่ ตรวจสอบ
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เครื่ องมือหรื อเช็คสภาพเครื่ องมือต่างๆอยูเ่ สมอ
2. ในการขนส่ งทางอากาศด้วยตัวบุคคลเอง หรื อ เป็ นสิ่ งของ ในด้านผลิตภัณฑ์ ผูโ้ ดยสาร
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีความถี่ของเที่ยวบินตามที่ตอ้ งการ เพื่อการเลือกเวลาเดินทางที่สะดวก ดังนั้น
เพื่อตรงต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารมากที่สุด จึงควรเพิ่มเที่ยวบินให้มีความถี่มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในวันธรรมดา พร้อมทั้งไม่มีการล่าช้าของเวลาเดินทางหรื อต้องการให้เครื่ องบินออกอย่างตรงเวลา
นั้นเอง และยังต้องการการบริ การทางภาคพื้นดินและบนเครื่ องบินอย่างมีคุณภาพ
3. ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ผูโ้ ดยสารเล็งเห็นถึงความสะดวกในการจองตัว๋ โดยสาร
ที่สามารถจองได้หลายทาง และสะดวกมากที่สุด รวมถึงการชาระเงิ นหรื อการรับตัว๋ โดยสารที่ง่าย
ต่อการใช้บริ การหรื อมีข้ นั ตอนไม่ซบั ซ้อน รวมถึงความเสถียรของระบบในการจอง
4. สามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างสู งสุ ด และทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อนาไปกาหนดและสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาด และทราบถึงข้อบกพร่ อง เพื่อนาไปแก้ไข
เพื่อสร้างข้อได้เปรี ยบให้แก่สายการบินของต้นเองมากที่สุด เช่น การบริ การ การจัดโปรโมชัน่ การ
กาหนดราคาต่าง ฯลฯ
5. ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ นิ ยมดู โปรโมชัน่ หรื อเช็ คราคาค่า ตัว๋ โดยสารทางเว็ปไซต์ เพื่ อ
สะดวกในการจอง โดยบางท่านอาจมีการจองล่วงหน้า ดังนั้นในการจัดโปรโมชัน่ หรื อการบ่งบอก
ถึ งความคุ ม้ ค่าของค่าโดยสารในระยะเวลาที่ จากัด ความมี รายละเอี ยดอย่างชัดเจน และที่ สาคัญ
เว็บไซต์ควรมีความเสถียร
6. การเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ ก ับ องค์ ก ร ในด้า นบุ ค ลากร ผู โ้ ดยสารส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับการบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายการพูดจาหรื อการยิม้ แย้ม และการเอาใจใส่ ต่อ
ลูกค้าเป็ นอย่างมาก ส่ วนใหญ่ผโู ้ ดยสารเลือกใช้สายการบินโดยตัดสิ นใจจากตัวเลื อกด้านบุคลากร
มากที่สุด
7. ในด้านราคาให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่
ต้องการตัว๋ โดยสารที่มีราคาถูกหรื อตัว๋ โดยสารที่มีราคาประหยัด เหมาะสมกับการบริ การที่ควรจะ
ได้รับ โดยทาการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งของสายการบินเดียวกัน ดังนั้นจึงควรจัดโปรโมชัน่ หรื อภาค
บริ การที่ถือว่าเหมาะสมกับสิ่ งที่ผโู ้ ดยสารควรได้รับมากที่สุด
8. ในเพื่อการเพิม่ ลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการกลับมาใช้บริ การซ้ า ดังนั้น
จึงต้องเน้นด้านบุคลากรให้มากที่สุด โดยพบการศึกษาพบว่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
การบริ การ ในทุกๆด้านเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายการพูดจาหรื อการยิม้ แย้ม และการ
เอาใจใส่ ต่อลูกค้า โดยผูโ้ ดยสารจะเลือกใช้สายการบินโดยตัดสิ นใจจากตัวเลือกด้านบุคลากรนัน่ เอง

75

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในอนาคต
1. ควรเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน ต้นทุนต่า หรื อสายการบินใน
ทุกระดับ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินและนาไปปรับปรุ งให้ตรงต่อความ
ต้องการของผูโ้ ดยสารมากที่สุด เพื่อรักษาฐานลูกค้า ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
2. ควรศึกษาปั ญหาของผูโ้ ดยสารที่ใช้สายการบินในทุกระดับหรื อสายการบินต้นทุนต่า
เพื่อนามาปรับปรุ งและนาไปพัฒนาในส่ วนต่างๆ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสู งสุ ด และได้ส่วน
แบ่งตลาดที่มากที่สุด
3. ควรศึ ก ษาโดยเจาะจงเส้ นทางของแต่ล ะจังหวัดและแต่ ละสายการบิ น เพื่ อศึ กษา
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคหรื อความพึงพอใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อไปนาไปวางแผนหรื อ
กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจการบินที่ให้ดีที่สุด
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บทนา
ปั จจุบนั แนวคิดขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) ได้รับความสนใจ
เป็ นอย่างสู งทั้งในแวดวงวิชาการและการบริ หารจัดการที่มุ่งทั้งปรับเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ
หลาย ๆ องค์ ก ารเชื่ อ ว่ า องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ เ ป็ นแนวทางที่ ส ร้ า งความอยู่ ร อดและความ
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งได้อ ย่า งยัง่ ยื น องค์ก ารจึ ง ต้อ งให้ ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถมากขึ้น สนับสนุ นการเพิ่มทุ นทางปั ญญา มี การเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นเรื่ องค่อนข้างใหม่ ซึ่ งเกิดขึ้นจากการ
ค้นพบว่าองค์การต้องสู ญเสี ยความรู ้ ไปพร้ อม ๆ กับการที่ บุคลากรลาออกหรื อเกษียณอายุงานอัน
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินการขององค์การเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ ยนไป และมีคาถามต่อไปว่าจะทาอย่างไรให้องค์การได้เรี ยนรู ้
ด้วย
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning
Organization) เป็ นเรื่ องที่ มี ความสัม พันธ์ กนั เป็ นอย่า งยิ่ง หากองค์การจะพัฒนาตนเองให้เป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ก็จาเป็ นจะต้องบริ หารจัดการความรู ้ภายในองค์การให้เป็ นระบบเพื่อส่ งเสริ ม
ให้ บุ ค ลากรเรี ย นรู ้ ไ ด้จ ริ ง และต่ อ เนื่ อ งหากองค์ก ารใดมี ก ารจัด การความรู ้ โ ดยไม่ มี ก ารสร้ า ง
บรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ ก็นบั เป็ นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม การบริ หารจัดการความรู ้มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึ กอบรม เพราะ
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งดาเนิ นการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู ้ความชานาญแล้ว องค์การจะ
ทาอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดี ถ่ายทอดและแลกเปลี่ ยนความรู ้ กบั ผูอ้ ื่ น และสุ ดท้ายองค์การ
จะต้องหาเทคนิ คการจัดเก็บความรู ้เฉพาะไว้กบั องค์การอย่างมีระบบเพื่อจะนาออกมาใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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ความหมายขององค์ การแห่ งการเรียนรู้
แนวคิดขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น
ปี เตอร์ เซ็ นกี (Peter Senge) กล่าวว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์การที่ขยายขอบเขต
ความสามารถขององค์การเพื่อนาไปสู่ การสร้างผลงานที่ตอ้ งการอย่างแท้จริ งและคนในองค์การต่าง
เรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะเรี ยนรู ้กนั อย่างต่อเนื่ อง
ไมเคิล เจ มาร์ ควอดส์ (Michael J. Marquardt) นิ ยามว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ หมายถึง
องค์การซึ่ งมีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้รายบุคคล และกลุ่ม มีวธิ ี การเรี ยนรู ้ที่เป็ นพลวัต มีการสอนคน
ของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่ วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ ง สามารถเรี ยนรู ้จดั การ และ
ใช้ความรู ้เป็ นเครื่ องมือไปสู่ ความสาเร็ จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยองค์ประกอบ
ของการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. พลวัตการเรี ยนรู ้ (Learning Dynamics)
2. การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation)
3. การเพิ่มอานาจแก่บุคคล (People Empowerment)
4. การจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
5. การใช้เทคโนโลยี (Technology Application)
ยูคล์ (Yulk) ได้ให้ความหมายว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์การที่มีความปรารถนา
ในการที่ จะเรี ยนรู ้ สิ่งต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการทางาน มีการแบ่งปั นความคิ ดในการทางาน มีการ
ปรั บ ตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม มี การทุ่ มเททรั พ ยากรเพื่อการลงทุ นให้บุค ลากรทุ กระดับ เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนสร้ างค่านิ ยมเกี่ ยวกับการสร้ างนวัตกรรมและทดลองทาสิ่ งใหม่ ๆ จนกลายเป็ น
วัฒนธรรมขององค์การ
เมื่ อพิ จารณาความหมายขององค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ ดงั กล่ า ว จะเห็ นได้ว่า จุ ดเน้นของ
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้มี 3 ประการคือ
1. การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของคนในองค์การ
2. ความต่อเนื่องของการพัฒนา
3. เป้ าหมายของการพัฒนาในภาพรวมทั้งองค์การ
จึงสามารถสรุ ปได้วา่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เป็ นองค์การที่ได้
พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ ปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงขององค์การอย่างต่อเนื่ อง พนักงาน
ในองค์การแห่งการเรี ยนรู ้จะจัดการกับองค์ความรู ้ต่าง ๆ ด้วยการศึกษาและการถ่ายทอดความรู ้ใหม่
ๆ ให้กบั ผูอ้ ื่นอย่างต่อเนื่ องตลอดจนเต็มใจที่จะประยุกต์ความรู ้เหล่านั้นไปใช้กบั การตัดสิ นใจและ
การปฏิบตั ิงาน
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วินัย 5 ประการขององค์ การแห่ งการเรียนรู้
ปี เตอร์ เซ็นกี 1 (Peter Senge) จากสถาบัน M I T Sloan School of Management ได้เขียน
หนังสื อเรื่ อง “The Fifth Discipline : The Art and The Leaning Organization” หรื อวินยั 5 ประการ
Peter Senge มี ความเห็ นว่าองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ตอ้ งมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างขี ด
ความสามารถขององค์การ บุคคลทุกระดับขององค์การสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง และมีส่วน
ในการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพขององค์การโดยส่ วนรวม ซึ่ งบุคคลจาเป็ นต้องมีวินยั (Discipline)
เพื่อพัฒนาทักษะหรื อความสามารถของตน โดยวินยั ทั้ง 5 ประการขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะ
ประกอบด้วย
1. บุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ ของบุคคลจะเป็ นจุ ดเริ่ มต้น
บุคคลหรื อสมาชิ กขององค์การเป็ นรากฐานขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สมาชิ กขององค์การที่เป็ น
องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ น้ ันจะมี ล ัก ษณะสนใจและใฝ่ หาที่ จะเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่เ สมอ มี ค วาม
ปรารถนาที่จะเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน มุ่งสู่ จุดมุ่งหมายและความสาเร็ จที่ได้กาหนดไว้
2. รู ปแบบความคิด (Mental Models) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
จากการสั่งสมประสบการณ์ กลายเป็ นกรอบความคิดที่ทาให้บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการทา
ความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น รู ปแบบความคิดยังเป็ น
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ในเพื่อนร่ วมงาน หรื อในองค์การ เป็ นทัศนคติของแต่ละคน
ซึ่งไม่เหมือนกัน รู ปแบบวิธีคิดที่มีสติ สามารถแยกแยะ และทาความเข้าใจในสิ่ งที่เกิดขึ้นได้กระจ่าง
ชัดจะสามารถทาให้ตดั สิ นใจได้อย่างถู กต้อง หรื อมีวิธีการตอบสนองความเปลี่ ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม
3. การมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของ
คนในองค์การ ให้สามารถมองเห็ นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดี ยวกัน เป็ นการ
มองระดับความมุ่งหวังว่าสิ่ งที่ปรารถนาคืออะไร อยากเป็ นอย่างไรในอนาคตที่มีเป้ าหมายเป็ นจริ ง
ได้ ซึ่ งทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่ วมกันรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ช่วยกันผลักดัน สร้างสรรค์ให้เป็ นจริ ง
ตามที่ ต้ งั ปณิ ธ านไว้ร่วมกัน ดัง นั้นการสร้ า งวิสัย ทัศ น์ ร่วมกันของคนในองค์ก ารท าให้มุ่ง ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
4. การเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team Learning) หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ ร่วมกันของสมาชิ กโดยอาศัย
ความรู ้ แ ละความคิ ด ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม มาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ถ่ า ยทอดความรู ้ และ
ประสบการณ์กนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู ้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น ซึ่ งจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมพลังกันของสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ร่ วมกัน

1

Senge, P. The Fifth Discipline : The Art and the Learning Organization, London : Century Business, 1993, pp. 139 – 269.
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5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็ นการคิดถึงความเกี่ยวโยงของส่ วนต่าง ๆ ใน
ระบบ รู ้ระบบใหญ่ ระบบย่อย คิดทั้งระบบ การคิดอย่างเป็ นระบบ ทาให้สามารถเชื่ อมโยงวงจรต่าง
ๆ ภายในระบบ มองเห็นภาพความสัมพันธ์ของระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจแล้ว
สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะนาไปวางแผนและดาเนินการส่ วนย่อยนั้น ๆ ให้สาเร็ จ
ทีละส่ วน
อาจสรุ ปได้วา่ องค์กรที่จะเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ
วินยั แห่งการเรี ยนรู ้ระดับองค์การ ระดับทีม และระดับบุคคล แต่สามส่ วนนี้จะเกิดได้จะต้องเกิดวินยั
ของผูน้ าและวินยั ของการเรี ยนรู ้ก่อน โดยวินยั ระดับบุคคล (Individual Discipline) ได้แก่ การคิดเชิ ง
ระบบ บุคคลที่รอบรู ้ และรู ปแบบความคิด วินยั ระดับทีม (Team Discipline) ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์
ร่ วม การเรี ยนรู ้ของทีม และวินยั ระดับองค์การ (Organization Discipline) ก็คือ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้นนั่ เอง
นอกจากนี้ Peter Senge กล่าวว่าความสาเร็ จขององค์การแห่ งอนาคตนั้นเกิ ดจากการที่
องค์การสามารถจูงใจพนักงานทุกระดับให้เรี ยนรู ้การพัฒนาตนเอง มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน และมี
ความรู ้และประสบการณ์ ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องสนับสนุนและส่ งเสริ ม โดยทาหน้าที่ส่งเสริ มให้เกิด
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ลักษณะขององค์ การแห่ งการเรียนรู้
Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ได้กล่าวถึงลักษณะที่สาคัญขององค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้วา่ เป็ นองค์การที่มีรูปแบบและองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบขององค์ การ (Organization Design) มีลกั ษณะไร้พรมแดน (Boundary less)
การทางานเป็ นทีม (Team)
2. การจัดการข้ อมูล (Information Sharing) พนักงานมีการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันอย่างอิสระ
(Open) ทันเวลา (Timely) และแม่นยา (Accurate)
3. บทบาทผู้ น า (Leadership) ผูน้ ามี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม การสร้ า งวิ สั ย ทัศ น์ ร่ ว ม
(Shared Vision) และผลักดันให้เกิดบรรยากาศแห่งการร่ วมมือ (Collaboration) ให้เกิดขึ้น
4. วัฒ นธรรมองค์ ก าร (Organization Culture) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ใ กล้ชิ ด (Strong
Mutual Relationship) สานึ กของความเป็ นกลุ่ม (Sense of Community) ความเอาใจใส่ (Caring)
และความไว้วางใจ (Trust)
จะเห็นได้ว่า การที่จะปรับเปลี่ยนองค์การสู่ ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning
Organization) นั้น จะต้องคานึ งถึ งเป้ าหมายและภาระหน้าที่ ขององค์การเป็ นหลักวิเคราะห์ หา
ปั ญหาที่แท้จริ งขององค์การ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปั ญหาจะต้องพิจารณาถึ งปั จจัยของ
แต่ละองค์การ หลักวิธีการที่ใช้ได้ผลดีในองค์การหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลในอีกองค์การหนึ่งก็เป็ นได้
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ความหมายการจัดการความรู้
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน ให้ความหมายคาว่าความรู ้ คื อ สิ่ งที่ สั่งสมมาจาก
การศึกษา เล่าเรี ยน การค้นคว้าหรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิ งปฏิบตั ิและทักษะความ
เข้าใจ หรื อสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่ งที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่ งที่ได้รับมา
จากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิดหรื อการปฏิบตั ิองค์วชิ าในแต่ละสาขา
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยู่
ซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์การสามารถเข้าถึ งความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ นาความรู ้ ที่ไ ด้ไ ปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
รู ปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ มี
ความชัดเจน เป็ นรู ปธรรม เช่น ความรู ้ที่ได้จากมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ความรู ้จากทฤษฎี
ตารา คู่มือต่างๆ ตลอดจนเอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
2. ความรู ้ ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ ที่อยู่ในตัวคนมีความเป็ น
นามธรรม ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ความรู ้ที่เกิ ด
จากการฝึ กฝนการปฏิ บ ตั ิ ง านจนเกิ ด ทัก ษะและกลายเป็ นความช านาญหรื อ เชี่ ย วชาญ ถื อ เป็ น
ประสบการณ์ติดตัวของแต่ละบุคคล ความรู ้ที่เกิดจากพรสวรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ เป็ นต้น
น.พ.วิจารณ์ พานิ ช 12 ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู ้ ” ไว้ สาหรั บนัก
ปฏิบตั ิ การจัดการความรู ้ คือ เครื่ องมือเพื่อการบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อม ๆ กัน
ได้แก่
1. บรรลุเป้าหมายของงาน
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์การ และไปเป็ นองค์การการเรี ยนรู ้ และ
4. บรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
สาหรับการจัดการความรู ้เป็ นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู ้ ได้แก่
1. การกาหนดความรู ้หลักที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่องานหรื อกิจกรรมของกลุ่มองค์การ
2. การเสาะหาความรู ้ที่ตอ้ งการ
3. การปรับปรุ งดัดแปลงหรื อสร้างความรู ้บางส่ วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้ในกิจการของตน

1

วิจารณ์ พานิช, “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิ บตั ิ ”, สถาบันส่งเสริมการจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม (สคส.), กรุงเทพ, 2551.
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5. การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู ้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และสกัด “ขุมความรู ้” ออกมาบันทึกไว้
6. การจดบันทึก “ขุมความรู ้” และ “แก่นความรู ้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุ งเป็ นชุด
ความรู ้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิง่ ขึ้น
การจัดการความรู ้ ที่ถูกต้องจะต้องเริ่ มที่ งานหรื อเป้ าหมายของงาน เป้ าหมายของงานที่
สาคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ที่เรี ยกว่า Operation Effectiveness
และนิยมผลสัมฤทธิ์ ออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
1. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่ งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ น้ สนองตอบความต้องการของพนักงาน
2. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็ นนวัตกรรมในการทางานและนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
3. ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์การและของบุ ค ลากรที่ พฒั นาขึ้ น ซึ่ ง
สะท้อนสภาพการเรี ยนรู ้ขององค์การ และ
4. ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่ วนระหว่างผลลัพธ์กบั ต้นทุนที่ลงไป การ
ท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง หมายถึ ง การท างานที่ ล งทุ น ลงแรงน้ อ ย แต่ ไ ด้ผ ลงานมาก หรื อ
คุณภาพสู ง
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู ้
1. “คน” เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นแหล่งความรู ้และเป็ นผูน้ าความรู ้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
2. “เทคโนโลยี” เป็ นเครื่ องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ ยน รวมทั้งนา
ความรู ้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็ วขึ้น
3. “กระบวนการความรู ้ ” เป็ นการบริ หารจัดการเพื่อนาความรู ้ จากแหล่ งความรู ้ ไปให้
ผูใ้ ช้ เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุ งและนวัตกรรม
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
กระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) เป็ นกระบวน การที่จะ
ช่วยให้เกิ ดพัฒนาการของความรู ้ ที่จะเกิ ดขึ้นภายในองค์การ ขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดการ
ความรู ้ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ ความรู ้ (Knowledge Identification) เป็ นการพิจารณาว่าปั จจุบนั องค์การมี
ความรู ้อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด และอยูท่ ี่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ (Creation and Acquisition) เป็ นการสร้าง แสวงหา
และรวบรวมความรู ้ท้ งั ภายใน/ภายนอก รักษาความรู ้เก่า กาจัดความรู ้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป
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3. การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เป็ นการกาหนดโครงสร้าง
ความรู ้ แบ่งชนิด ประเภท หมวดหมู่ เพื่อให้สืบค้น เรี ยกคืน และใช้งานได้ง่าย
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ (Knowledge Codification and Refine-ment) เป็ น
การปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน ปรับปรุ งเนื้อหา ภาษา ให้ถูกต้องครบถ้วน
5. การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access) เป็ นการทาให้ผูใ้ ช้ความรู ้เข้าถึงความรู ้ ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board Internet เป็ นต้น
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนความรู ้ (Knowledge Sharing) ทาได้หลายวิธี โดยกรณี เป็ น
Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็ นเอกสาร ฐานความรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อกรณี เป็ น Tacit
Knowledge อาจจัดทาเป็ นระบบทีมข้ามสายงาน กิ จกรรมคุ ณภาพและนวัตกรรมชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ระบบพี่เลี้ยง การยืมตัว การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลก เปลี่ยนความรู ้ เป็ นต้น
7. การเรี ยนรู ้ (Learning) วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดในการจัดการความรู ้ คือ การเรี ยนรู ้
ของบุคลากรและนาความรู ้น้ นั ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งองค์การ
การบ่งชี้ความรู ้

การสร้างและแสวงหาความรู ้

การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ

การประมวลผลและกลัน่ กรองความรู ้

การเข้าถึงความรู ้

การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู ้

การเรี ยนรู ้

ภาพแสดง กระบวนการจัดการความรู้
การเรี ยนรู ้ ของบุคลากรจะทาให้เกิ ดความรู ้ ใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่ งจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู ้ ของ
องค์การที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่ อย ๆ และความรู ้น้ ี ก็จะถู กนาไปใช้เพื่อสร้างความรู ้ ใหม่ ๆ อีกเป็ น
วงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด ที่เรี ยกว่าวงจรการเรี ยนรู ้
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ซึ่ งวงจรความรู ้ เริ่ มจากองค์ความรู ้ แล้วนาไปสู่ การนาความรู ้ไปใช้ เมื่อนาความรู ้ ไปใช้
แล้วก็จะทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ ใหม่ ๆ ซึ่ งจะหมุนเวียนกลับไปเป็ นองค์ความรู ้ อีก
ครั้งหนึ่ง

องค์ความรู ้

การนาความรู ้ไปใช้

เกิดการเรี ยนรู ้ประสบการใหม่ๆ

ภาพแสดงวงจรการเรียนรู้
ผลของการจัดการความรู้
ผลการจัดการความรู ้ มีดงั นี้
1. ผลสัมฤทธิ์ ของงานดีข้ ึน หรื อได้นวัตกรรมใหม่
2. บุคลากรเกิดพัฒนาการเรี ยนรู ้ เกิดชุมชนการเรี ยนรู ้
3. ความรู ้ของบุคคลและองค์การมีการจัดระบบและสั่งสมไว้พร้อมที่จะนาไปใช้
ประโยชน์
4. องค์การมีการพัฒนาเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับ
องค์การอื่นได้
จากการศึ กษาของนักวิช าการพบว่า องค์การหลายแห่ ง มี ปั ญหาและอุ ป สรรคของการ
จัดการความรู ้ อยูเ่ สมอ ปั ญหาและอุปสรรค์ที่พบ เช่น บุคคลไม่เห็ นประโยชน์โดยตรงที่จะเกิ ดกับ
ตัวเอง บุคคลนาความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้นอ้ ย ขาดความต่อเนื่ องใน
ความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการทั้งในระดับผูบ้ ริ หาร
และผูป้ ฏิบตั ิงาน ขาดการมีส่วนร่ วมของบุคคลในองค์การ ความแตกต่างของบุคคลในองค์การ เป็ น
ต้น
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บทสรุ ป
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) หรื อที่เรี ยกย่อๆ ว่า L.O.เป็ นแนวคิดที่
เติบโตจากกระแสการเปลี่ ยนแปลงเรื่ องการเรี ยนรู ้ องค์การ การฝึ กอบรมและการพัฒนา องค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้จึงเป็ นองค์การที่มีสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้ควบคู่ไปกับการรับรู ้จาก
ภายนอก โดยมีเป้ าประสงค์ที่สาคัญคือเพื่อให้มีโอกาสได้ใช้ความรู ้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไป
วินยั 5 ประการ (The Fifth Discipline) ที่ Peter Senge กล่าวไว้เป็ นสิ่ งที่จะต้องศึกษาทา
ความเข้าใจและเชื่ อมโยงตลอดจนการบูรณาการณ์ (Integration) ทางความคิดเพื่อที่จะได้ทาความ
เข้าใจองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และวิธีที่จะสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้น
Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ได้ระบุวา่ การพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เน้น
ความสาคัญที่รูปแบบองค์การ การจัดการข้อมูล บทบาทความเป็ นผูน้ า และวัฒนธรรมองค์การ
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า K.M. คือ การนาเอา
ความรู ้ มาจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สามารถนามาเผยแพร่ หรื อนากลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็ วเพื่อเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาองค์การให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
การจัดการความรู ้ คือเครื่ องมือเพื่อใช้ในการบรรลุ เป้ าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อม
ๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้ าหมายของงาน 2) บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน และ 3) บรรลุเป้ าหมาย
การพัฒนาองค์การไปสู่ การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
หลักสาคัญของการจัดการความรู ้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการ
ดาเนินการจัดการความรู ้มีบุคคลหรื อคนสาคัญในหลากหลายบทบาท หลาก หลายรู ปแบบ ที่ต่างคน
ต่างทาหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุด แต่ตอ้ งมีการทางานร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาการทางานที่ ดีที่สุด และเหมาะสมที่ สุ ดเพื่อให้องค์การสามารถขับเคลื่ อนไปได้อย่า ง
สวยงามกลายเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ในที่สุด
สุ ดท้ายจะเห็ นได้ว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้ เป็ นแนวคิ ดที่ หลายๆ
องค์การได้มีการนามาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่ อการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตัวได้ท นั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั
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ประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 400 คน
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Abstract
The purpose of the independent study was to investigate 1) The personal characteristics
of the tourists on decision. 2) The behavior of the tourists on decision. 3) The services marketing
mix factors affecting to decision. The Sample used in this independent study was the tourists
using the sevices of accommodation ware 400 Participants. Research instrument was a set of
questionnaire. The results revealed that personal characteristics include age, income per month
and different nationalities affected on decision to stay the kind of an accommodation was
different. Different Behavioral information affected on decision to stay the kind of an
accommodation was different. And the services marketing mix affected on decision to stay the
kind of an accommodation was not different.
Keywords : Behaviors, Tourists, The services marketing mix, The decision, Prachaup Khiri Khan
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ซึ่ งประกอบไปด้วยธุ รกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม แต่ภายหลังเริ่ มมีการชะลอตัวลง ซึ่ งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีรายได้ลดลงจากในปี พ.ศ.
2556 มีมูลค่า 1,207,145.82 ล้านบาท ซึ่ งต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 1,172,798.17 ล้านบาท (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) อาจเพราะมีกระแสการเปิ ดกลุ่มเศรษฐกิจประชาคมอาเซี ยน ด้าน
การเมือง ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และด้านทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จการท่องเที่ยว
ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่ องในหลายปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทยก็มีการกระตุน้ และ
89

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

พัฒนาเศรษฐกิ จด้านการท่องเที่ยวโดยสร้างนโยบายส่ งเสริ มต่าง ๆ มากมาย และกาหนดตาแหน่ ง
ทางยุ ท ธศาสตร์ โ ดยท าให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเป็ นเลิ ศ ด้า นสิ น ค้า และบริ การ เน้ น ในด้า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มระดับความสามารถทางการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่ งจังหวัด
ประจวบฯ ก็ได้รับผลกระทบนี้ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ งสถิตินกั ท่องเที่ยว
ของจังหวัดประจวบฯ นี้ ลดลงจากปี ก่อน ๆ แต่ในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 เริ่ มมีการขยายตัว
มากขึ้ น (ศู นย์วิจยั ตลาดด้านการท่องเที่ ยว, 2560) เพราะแหล่ งท่ องเที่ ย วในอาเภอเมื อง จัง หวัด
ประจวบฯ นี้ ที่มีท้ งั ป่ า ภูเขา ทะเล น้ าตก และมีเกาะอีกมากมาย ทาให้มีผูค้ นเดิ นทางมาท่องเที่ยว
พักผ่อนและเพื่อติดต่อธุ รกิ จมากมายทาให้ธุรกิ จใหม่ต่าง ๆ ในบริ เวณนั้นเกิ ดขึ้นและเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว รวมไปถึงธุ รกิจที่พกั ที่มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นและเกิดการแข่งขันในตลาดรุ นแรงมากขึ้น
ซึ่ งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้ นกั ท่องเที่ยวก็เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมนี้
โดยจากสถิติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ใน ปี 2559 สองอันดับแรก คือ
ชาวเอเชี ย และชาวยุโ รป (กรมการท่ องเที่ ย ว, 2559) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ นัก ท่ องเที่ ย วที่ เ ข้า มาก็ จะมี
หลากหลายสัญชาติ และมักจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป โดยธุ รกิจที่พกั หลายแห่ งที่ไม่ได้ทาการ
ส ารวจพฤติ ก รรมและความต้อ งการท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า ง ๆในธุ ร กิ จ ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ที่ พ กั
ตอบสนองความต้อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ผู บ้ ริ โ ภคจึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้อ งศึ ก ษา
พฤติ ก รรมของนัก ท่ องเที่ ย วในการเลื อกใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จที่ พ กั ในอาเภอเมื อง จัง หวัดประจวบฯ
เพื่อให้สามารถนามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งในธุ รกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ใน
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การที่พกั ในอาเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ใน
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกัน
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3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ(7P’s) ทั้ง 7 ด้าน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ
ลักษณะส่ วนบุคคล

พฤติกรรมของนักท่ องเที่ยว

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
7. สัญชาติ

1. เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ
2. จานวนครั้งที่ใช้บริ การ
3. ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
4. ช่วงที่ใช้บริ การ
5. รู ้จกั ที่พกั จากสื่ อแหล่งใด
6. บุคคลที่ร่วมเดินทาง
7. ระดับราคาที่เลือกใช้บริ การ
8. การเดินทางโดยสาร
9. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการที่พัก ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. โรงแรม

2. บ้านพัก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทบทวนวรรณกรรม
ชัชวาล เวศย์วรุ ตม์ (2553) ได้ศึกษาสิ่ งที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยเริ่ มจาก
แบบจาลองสิ่ งกระตุ ้นการตอบสนองของพฤติ ก รรมผูซ้ ้ื อ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ก ระตุ ้นทางการตลาดและสิ่ ง
กระตุ น้ อื่ น ๆ จะถู กนาเข้ากล่ องดา(Black box) ผ่านเข้าไปในความรู ้ สึกของผูซ้ ้ื อ (Buyers’
consciousness) ลักษณะของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการตัดสิ นใจ แล้วทาให้เกิ ดการตอบสนอง โดย
แนวคิดนี้ ไพศาล ทองคา (2551, น.21-23) กล่าวว่า แบบจาลองนี้ เรี ยกว่า S-R Theory ประกอบไป
ด้วย 1.สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดขึ้นจากภายในหรื อภายนอก ซึ่ งจะต้องจัดการกับสิ่ งกระตุน้
ภายนอก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์น้ นั โดยอาจจะกระตุน้ จากการใช้เหตุผลจูง
ใจ สิ่ งกระตุน้ ภายนอก มี 2 ส่ วน คือ 1) สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด(Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ ง
กระตุน้ ที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด 2) สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
อยูภ่ ายนอกองค์กร โดยไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
และด้านวัฒนธรรม 2. กล่องดาหรื อความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (Buyers’ Black Box) ผูผ้ ลิต
หรื อผูข้ ายไม่สามารถควบคุ มได้ จึงเกิ ดความต้องการที่จะค้นหาความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
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ความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะ และกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
คือ 1) ลักษณะของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัย
ด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา 2) ขั้นตอนในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ 3. การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้
บริ การ หมายถึง ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การเลือกปริ มาณใช้บริ การ การเลือก
ผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสิ นค้า การเลือกผูข้ าย และการเลือกเวลาในการใช้บริ การ P.Kotler and
K.L.Keller (2012, p.188) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาหรื อวิจยั
เกี่ยวกับพฤติกรรมของการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการ ซึ่ ง
คาตอบที่ได้จะทาให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่ตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
ศศิธร บูญชุม (2557, น.10) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ (Decision -Making) เป็ นกระบวนการ
ในการเลื อกทางเลื อกทางใดทางหนึ่ ง เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งการรวมไปถึ งการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ ง หทัยรั ตน์ ทองเรื อง (2551, น.40-43) ได้
ศึ กษาว่าการตัดสิ นใจ คื อ การเลื อกทางเลื อกหนึ่ งจากหลาย ๆ ทางเลื อก เพื่ อนามาปฏิ บ ตั ิ แบ่ ง
ออกเป็ นปั จจัย 3 ด้านดังนี้ 1) ปั จจัยดึงดูด (Pull Factors) ประกอบด้วย เป้ าหมายหรื อจุดมุ่งหมาย
ความเชื่ อ ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยม และนิสัย 2) ปั จจัยหลัก (Push Factors) ประกอบด้วย ความ
คาดหวัง ข้อผูกพัน และการบังคับ 3) ปั จจัยความสามารถหรื อปั จจัยสนับสนุ น (Able Factors)
ประกอบด้วย โอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน
ชัชวาล เวศย์วรุ ตม์ (2553, น.24) กล่าวว่า โดยพื้นฐานส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)นั้น จะไปประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
และด้านการส่ งเสริ มการขาย แต่สาหรับธุ รกิ จบริ การจะต้องมี ด้านบุคลากร ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการการให้บริ การ เพิ่มมาด้วย ดังนั้นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
(Services Marketing Mix) หรื อ 7P’s จะมีท้ งั หมด 7 ด้าน ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การ
(Product) เป็ นสิ่ งที่เสนอขาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยให้เกิ ดความพึง
พอใจสู งสุ ด ซึ่ งผลิตภัณฑ์น้ ี อาจมีตวั ตน(Tangibility) หรื อไม่มีตวั ตน(Intangibility) ก็ได้ แต่จะต้อง
มีประโยชน์หรื อคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภคจึงจะทาให้เกิดการขายได้ 2) ราคา (Price) คือ สิ่ งที่มี
ความจ าเป็ นต้อ งจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ คุ ณ ค่ า โดยอยู่ ใ นรู ป ของตัว เงิ น ซึ่ งผู ้บ ริ โ ภคจะ
92

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

เปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่ากับราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้อง
คานึงถึงคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ซึ่ ง
ศศิธร บูญชุม (2557, น.12-13) ได้กล่าวไว้วา่ คือ ทาเลที่ต้ งั หรื อกิจกรรมการเคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจาก
ผูผ้ ลิ ตไปยังสถานที่ ที่ ตอ้ งการและเวลาที่ เหมาะสมของผูบ้ ริ โภค จะประกอบด้ว ย 2 ส่ วน คื อ
ช่องทางในการจาหน่าย (Channel of Distribution) และการกระจายตัวสิ นค้า(Physical Distribution)
4) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารข้อมู ลระหว่างผูจ้ าหน่ ายและตลาด
เป้ าหมาย เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารหรื อการจูงใจโดยให้เกิ ดทัศนะคติที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อการบริ การ
โดยใช้ เ ครื่ องมื อ สื่ อสาร การโฆษณา การขายโดยพนั ก งาน การจั ด โปรโมชั่ น และการ
ประชาสัมพันธ์ 5) บุคลากร (People) บารุ ง สังข์ขาว (2554, น.21-22) กล่าวว่า บุ คลากรหรื อ
พนักงาน จะต้องอาศัยการเลือก (Selection) การฝึ กอบรม (Training) และการจูงใจ (Motivation)
เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจกับ ลู ก ค้า ได้ แ ตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน พนัก งานจะต้อ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถ
สร้ างค่านิ ยมให้กบั บริ ษทั ซึ่ งบุคลากรหรื อพนักงานถื อได้ว่าเป็ นสิ นทรั พย์ที่มีคุณค่ามากที่สุดใน
ธุ รกิจบริ การ 6) ด้านกายภาพ (Physical) ชัชวาล เวศย์วรุ ตม์ (2553, น.23) กล่าวว่า เป็ นการนาเสนอ
โดยพยายามสร้างรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer-Value Proposition)
ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสะอาด ความรวดเร็ วหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จบั ต้องไม่ได้ ทาให้ผทู ้ ี่คาดว่า
จะเป็ นลูกค้าไม่สามารถประเมินการบริ การได้จนกว่าจะได้รับการบริ การนั้น ซึ่ งอาจเกิดความเสี่ ยงที่
ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อบริ การ 7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นการส่ งมอบคุณภาพใน
การให้บริ การกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและประทับใจ (Consumer Satisfaction) ในองค์กรธุ รกิจด้าน
บริ การ กระบวนการในการให้บริ การมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกระบวนการที่ลูกค้ามี
ส่ วนร่ วมในการผลิ ตบริ การนั้นด้วย กระบวนการด้านการบริ การจึงต้องได้รับการออกแบบเป็ น
อย่างดี เพื่อให้พนักงานทางานอย่างสะดวก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการ และ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555, น.4-8) กล่าวว่า สามารถอธิ บายองค์ประกอบที่สาคัญ โดย
แบ่งออกเป็ น 4 ประการ ดังนี้ 1) ทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resources) หมายถึง สถานที่ที่
เป็ นจุ ด หมายปลายทางในการท่ อ งเที่ ย ว เป็ นพื้ น ที่ ร องรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว โดยมี สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจให้
นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาเยือน 2)การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing) การตลาดท่องเที่ยวนี้ จะ
ช่ วยส่ งเสริ มให้คนรู ้ จกั และชักนาคนให้เข้ามาท่องเที่ ยวได้มากขึ้ นเป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลาย 3)
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นักท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง บุคคลที่เดิ นทางอยูใ่ นที่ใดที่หนึ่ งที่ไม่ใช่บา้ นเมืองที่ตนอาศัยอยู่
เป็ นประจา ซึ่ งนักท่องเที่ยวถื อว่าเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการท่องเที่ ยว 4) อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง การดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยจะทาให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด นาไปสู่ การได้กาไรเป็ นสิ่ ง
ตอบแทน ซึ่ งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็ นองค์ประกอบสุ ดท้ายของการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยว
ไปตามสถานที่ ต่าง ๆ ก็ตอ้ งมี การเดิ นทางเกิ ดขึ้ นซึ่ งก็ ตอ้ งเกี่ ยวเนื่ องกับการขนส่ งคมนาคม การ
บริ การที่พกั อาหาร ร้านขายของ และความบันเทิงต่าง ๆ
กฤษณี กาญจนอโนทัย (2554) ได้ศึกษา พฤติ กรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
เลือกใช้บริ การรี สอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ 3 ลาดับแรกคือ ความสวยงามของรี สอร์ ท /ห้องพัก อยูใ่ กล้สถานที่
ท่องเที่ยว ความสะดวกสบาย ปั จจัยย่อยด้านราคา 3 ลาดับแรก คือ ราคาเหมาะสม ราคาที่
หลากหลาย และการให้ชาระค่าที่พกั ผ่านบัตรเครดิต ปั จจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับ
มาก คือ การให้บริ การจองห้องพักหลากหลายช่องทาง ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด 3 ลาดับ
แรก คือโปรโมชัน่ ลดราคาห้องพักโปรโมชัน่ แถมวันเข้าพัก และโปรโมชัน่ แถมบริ การอื่น ๆ ปั จจัย
ด้านบุคลากร 3 ลาดับแรก คือ ความสุ ภาพของพนักงาน ความเอาใจใส่ ของพนักงาน และความมี
มนุ ษย์สัมพันธ์ของพนักงาน ปั จจัยด้านกระบวนการ 3 ลาดับแรก คือ คุณภาพโดยรวมในการ
ให้บริ การ การให้บริ การเช็คอินถูกต้องรวดเร็ ว และการให้บริ การภายในห้องพักสะอาดเรี ยบร้อย
ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด
คือความปลอดภัยของรี สอร์ ทและให้ความสาคัญระดับมากคือ ความสะอาด การออกแบบตกแต่งที่
พัก และความเงียบสงบไม่มีเสี ยงรบกวน
จิรัฐิพร สุ กนั ทา (2554) ได้ศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริ การคุม้
ขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป ด้านพฤติกรรม
พบว่า ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยูภ่ าคเหนือ รู ้จกั คุม้ ขันโตกโดยการแนะนาจากเพื่อนหรื อคนรู ้จกั มาใช้
บริ การเป็ นครั้ งแรก โดยเลื อกที่ จะมาในวันหยุด (เสาร์ -อาทิตย์) ใช้บริ การเพราะชอบบรรยากาศ
บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจ คือ ตนเอง มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท และรายการส่ งเสริ ม
การขายที่ชอบ ได้แก่ การลดราคาทันที ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการใช้บ ริ ก ารคุ ้ม ขัน โตก ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นการสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ มี
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ความสาคัญมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
ข้ อมูลทัว่ ไปของอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้ นที่ อาเภอเมื อง จัง หวัด ประจวบฯ ตั้ง อยู่ กึ่ ง กลางของจัง หวัด มี พ้ื นที่ 844 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 281 กิโลเมตร มีแนวชายแดนไทย-พม่า มีช่องที่
แคบที่สุดของประเทศไทยกว้างประมาณ 11 กิ โลเมตร อยู่ในเขตตาบลห้วยทราย ภูมิประเทศมี
ความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่ งเป็ นเทื อกเขาตะนาวศรี เป็ นเขตกั้นระหว่างพนมแดนประเทศ
ไทยกับประเทศพม่า ด้านทิศตะวันออก เป็ นอ่าวไทย มีเทือกเขา ภูเขา และชายหาด ด้านส่ วนกลาง
ของจังหวัดมีชายทะเล อ่าวที่สวยงามหลายแห่ง และยังมีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนกระจายไปทัว่ แบ่ง
พื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็ น 6 ตาบล ได้แก่ ตาบลประจวบคีรีขนั ธ์ ตาบลเกาะหลัก ตาบลคลอง
วาฬ ตาบลห้วยทราย ตาบลอ่าวน้อย และตาบลบ่อนอก ประชากรในอาเภอเมืองทั้งหมดมีจานวน
43,201 คน มีธุรกิจที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ ทั้งหมด 92 แห่ ง (องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2559)
วิธีการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ทาการคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ กัลยา วานิชย์บญั ชา (2546, น.26) ดังนี้
n =

=

= 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง

จากผลการคานวณ พบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 385 ตัวอย่าง และ
เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่
เงื่อนไขกาหนด และใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยูใ่ นทวีปยุโรป จานวน 200 คน และทวีปเอเชีย จานวน 200 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสร้างขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีลกั ษณะกลุ่มตัวอย่าง
ใกล้เคียงกัน โดยเนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งได้ ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่อ เดื อน และเชื้ อชาติ เป็ นค าถามปลายปิ ด (Closed
Question)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ประเภทที่พกั ในการ
เลือกใช้บริ การ เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ จานวนครั้งที่ใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ ช่วงที่ใช้
บริ การ รู ้ จกั ที่ พกั จากสื่ อแหล่ งใด บุคคลที่ ร่วมเดิ นทาง ระดับราคาที่ เลื อกใช้บริ การ การเดิ นทาง
โดยสาร และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed Question)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยแบ่งออกเป็ น
7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกิจ
ที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed Question)
นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุ ด เพื่อทดสอบค่า
ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีทดสอบของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
ดังนี้
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ(Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
ด้านบุคลากร (People)
ด้านกายภาพ (Physical)
ด้านกระบวนการ (Process)

จานวนข้ อคาถาม
8
10
9
10
9
9
10

Cronbach’s Alpha
0.724
0.782
0.750
0.898
0.780
0.747
0.748

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ทาการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยสถิ ติแบบเชิ งพรรณา (Descriptive Research) และสถิ ติเชิ ง
อนุ มาน (Inferential Analysis) เมื่อรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อย
แล้ว หลังจากนั้นนามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป ซึ่ งใช้วิธีในการ
วิเคราะห์ ดังนี้
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1. สถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
แสดงผลเป็ นการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้ ทาการ
ทดสอบโดยใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square Test) และใช้สถิติ Independent Samples Test และการ
วิเคราะห์แบบจาแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) โดยใช้สถิติ Wilks' Lambda
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่ องเทีย่ ว
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน
208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 มี อายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 มี
สถานภาพโสด จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 293 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73.25 อาชี พพนักงานบริ ษทั จานวน178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 มีรายได้ต่อเดื อน
มากกว่า 55,001 บาท จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ32.0 โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่ วนใหญ่มา
จากประเทศนอร์เวย์ จานวน 28 คนและนักท่องเที่ยวชาวเอเชี ยส่ วนใหญ่มาจากประเทศไทย จานวน
57คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่ องเทีย่ ว
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อกประเภทที่พกั ในการ
ใช้บริ การ คือ โรงแรม จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.0 มีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การ คือ มี
ทิวทัศน์ บรรยากาศสวยงาม จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5 เดิ นทางมาเป็ นครั้งแรก จานวน
202 คน คิดเป็ นร้อยละ50.5 ใช้ระยะเวลา 1-3 วัน จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 จะเข้าใช้
บริ ก ารช่ ว งเดื อ น เม.ย-มิ . ย. จ านวน 141 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.3 รู ้ จกั ที่ พ กั จากแหล่ ง สื่ อ คื อ
อินเตอร์ เน็ต จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.75 จะเดินทางมากับครอบครัว จานวน 175 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.8 เลือกใช้บริ การที่ระดับราคา ราคา 1,001-2,000 บาทต่อคืน จานวน 145 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 36.3 เดิ น ทางโดยใช้รถส่ ว นตัว จ านวน131คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.8 และบุ ค คลที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ คือตัวเอง จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ตารางที่ 1 แสดงแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
การให้ความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ของนักท่องเที่ยว
รวมทั้งหมด ชาวยุโรป ชาวเอเชีย ระดับ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ความสา
SD
SD
SD
̅
̅
̅
คัญ
1. รวมด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
4.067 0.717 4.113 0.707 4.022 0.721 มาก
2. รวมด้านราคา
3.946 0.796 3.998 0.775 3.895 0.812 มาก
3. รวมด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.756 0.940 3.827 0.940 3.684 0.933 มาก
4. รวมด้านการส่ งเสริ มการขาย
3.761 0.740 3.812 0.754 3.710 0.722 มาก
5. รวมด้านบุคลากร
3.729 0.962 3.676 1.043 3.783 0.839 มาก
6. รวมด้านกายภาพ
3.730 0.866 3.716 0.894 3.744 0.837 มาก
7. รวมด้านกระบวนการ
3.674 0.869 3.677 0.880 3.671 0.858 มาก
รวมปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ 3.809 0.841 3.831 0.856 3.787 0.817 มาก
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยทดสอบลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ใน อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ลาดับ
ลักษณะส่ วนบุคคล
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1 เพศ
0.096
ปฏิเสธสมมติฐาน
2 อายุ
ยอมรับสมมติฐาน
0.000*
3 สถานภาพ
0.242
ปฏิเสธสมมติฐาน
4 ระดับการศึกษา
0.511
ปฏิเสธสมมติฐาน
5 อาชีพ
0.280
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
6 รายได้ต่อเดือน
0.000*
ยอมรับสมมติฐาน
7 เชื้อชาติ
0.014*
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ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยทดสอบระหว่างเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวเอเชี ย และชาว
ยุโรป กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ในทั้ง 7 ด้าน
ลาดับ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

1

ด้านผลิตภัณฑ์

2

ด้านราคา

3

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4

ด้านการส่งเสริ มการขาย

5

ด้านบุคลากร

6

ด้านกายภาพ

7

ด้านกระบวนการ

เชื้อชาติ
เอเชีย
ยุโรป
เอเชีย
ยุโรป
เอเชีย
ยุโรป
เอเชีย
ยุโรป
เอเชีย
ยุโรป
เอเชีย
ยุโรป
เอเชีย
ยุโรป

Sig.

ผลการทดสอบสมมติฐาน

0.026*

ยอมรับสมมติฐาน

0.027*

ยอมรับสมมติฐาน

0.015*

ยอมรับสมมติฐาน

0.015*

ยอมรับสมมติฐาน

0.011*

ยอมรับสมมติฐาน

0.575

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.905

ปฏิเสธสมมติฐาน

ตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยทดสอบระหว่างเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวเอเชี ย และชาว
ไทย กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ในทั้ง 7 ด้าน
ลาดับ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

1

ด้านผลิตภัณฑ์

2

ด้านราคา

3

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4

ด้านการส่งเสริ มการขาย

5

ด้านบุคลากร

6

ด้านกายภาพ

7

ด้านกระบวนการ

เชื้อชาติ
เอเชีย
ไทย
เอเชีย
ไทย
เอเชีย
ไทย
เอเชีย
ไทย
เอเชีย
ไทย
เอเชีย
ไทย
เอเชีย
ไทย
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Sig.
0.468
0.854
0.136
0.007*
0.064
0.328
0.296

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยทดสอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ลาดับ
พฤติกรรมของนักท่ องเทีย่ ว
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1 เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ
ยอมรับสมมติฐาน
0.009*
2 จานวนครั้งที่ใช้บริ การ
ยอมรับสมมติฐาน
0.012*
3 ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
0.000*
ยอมรับสมมติฐาน
4 ช่วงที่เข้าใช้บริ การ
0.527
ปฏิเสธสมมติฐาน
5 รู ้จกั ที่พกั จากสื่ อแหล่งใด
0.209
ปฏิเสธสมมติฐาน
6 บุคคลที่ร่วมเดินทาง
ยอมรับสมมติฐาน
0.001*
7 ระดับราคาที่เลือกใช้บริ การ
ยอมรับสมมติฐาน
0.000*
8 การเดินทางโดยสาร
ยอมรับสมมติฐาน
0.001*
9 บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
0.003*
ยอมรับสมมติฐาน / แตกต่าง
ตารางที่ 6 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 โดยทดสอบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
(7P’s) ในทั้ง 7 ด้าน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน
ลาดับ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1 ด้านผลิตภัณฑ์
0.598
ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง
2 ด้านราคา
0.155
ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง
3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.745
ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง
4 ด้านการส่ งเสริ มการขาย
0.324
ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง
5 ด้านบุคลากร
0.243
ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง
6 ด้านกายภาพ
0.066
ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง
7 ด้านกระบวนการ
0.75
ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง
สรุ ปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาลักษณะส่ วนบุ คคลของนักท่องเที่ ยวที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าสอดคล้องกันกับงานวิจยั ของ
นาตยา เจริ ญผล (2555) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ พ ัก ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เปรี ยบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปและชาวเอเชีย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะเป็ น
เพศชาย และชาวเอเชี ยจะเป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีสถานภาพ
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สมรสและชาวเอเชียมีสถานภาพโสด นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะมีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัวและชาวเอเชี ย
จะมีอาชี พข้าราชการ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวเอเชี ยจะมีระดับรายได้ USD 30,001-40,000
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปจะมี เ ชื้ อ ชาติ เ ป็ นคนสวี เ ดและชาวเอเชี ย จะมี เ ชื้ อ ชาติ เ ป็ นชาวจี น โดย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวยุโรปและเอเชียลือกใช้บริ การโรงแรมและรี สอร์ ทใกล้เคียงกัน
ผลการศึกษาพฤติ กรรมของนักท่องเที่ ย วที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การที่พกั ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า สอดคล้องกันกับงานวิจยั ของ ไพศาล
ทองคา (2551) ศึกษา พฤติ กรรมและความต้องการเลื อกใช้บริ ก ารที่ พ กั แรมของนักท่องเที่ ย ว
กรณี ศึกษาบริ เวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ส่ วนใหญ่พบว่าไม่เคยมาใช้บริ การ ระดับราคาที่เลื อกใช้
บริ การ คือ 501-1,000 บาทต่อคื น ระยะเวลาที่ใช้บริ การ คือ 1-3 วัน เดิ นทางมากับเพื่อนและ
ครอบครัวใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกันกับงานวิจยั ของ กัมปนาท บุญพ่อมี (2552) ศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั ประเภทรี สอร์ ท กรณี ศึกษา:เกาะลัน
ตา จังหวัดกระบี่ ส่ วนใหญ่พบว่าจะเดินทางในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค เหตุผลในการเลือกใช้บริ การคือ
ภูมิทศั น์สวยงาม ร่ มรื่ น สะดวกสบายและมีราคาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้บริ การ 1-3 วัน รู ้จกั ที่
พักจากอินเตอร์ เน็ตและตัวแทนจาหน่าย บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจคือตนเอง
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ในทั้ง 7 ด้าน ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยว ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในระดับมาก คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ รองลงมา จะเป็ นด้านราคา ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การขาย ด้า นกายภาพ ด้านช่ องทางการจาหน่ า ย ด้า นบุ ค ลากร และด้า นกระบวนการ
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกันกับงานวิจยั ของ กัมปนาท บุญพ่อมี (2552) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั ประเภทรี สอร์ ท กรณี ศึกษา : เกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้าน
ช่ องทางการจาหน่ าย ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ในระดับมาก ซึ่ งปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ในทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านช่ องทางการจาหน่ า ย ด้านบุ คลากร ด้านกายภาพ และด้า น
กระบวนการ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ พ ัก ได้แ ก่ โรงแร และบ้า นพัก ของ
นักท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรมุ่งเน้นวางแผนกลยุทธ์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ ง จึงควรวางแผนโดยคานึงถึงปั จจัยในทุก ๆ ด้านหากเป็ นธุ รกิจที่
พักประเภทโรงแรมอย่าเพียงแต่จะให้ความสาคัญเฉพาะปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของ
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ธุ รกิจที่พกั ประเภทโรงแรมเท่านั้น ควรคานึ งถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของธุ รกิจที่
พักประเภทบ้านพักประกอบไปด้วย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวเนื่องในอนาคต
5.4.1 การทาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ในพื้นที่เฉพาะบริ เวณอาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
เพื่อให้งานวิจยั มีความคลอบคลุมมากขึ้น ควรเพิ่มบริ เวณพื้นที่ในการเก็บข้อมูลให้กว้างขึ้นด้วย
5.4.2 ในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าใช้บริ การ เพื่อให้งานวิจยั มีความละเอียด
และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นควรจะวิจยั ศึกษาข้อมูลด้านผูป้ ระกอบการที่พกั ด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมตลาดบริ การที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจานวน 450 ชุด โดยศึกษาประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งการแจกแบบสอบถามสาหรับร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์
บัคส์ ร้านละ 225 ชุ ด โดยทั้งสองร้ านแบ่งออกเป็ นเขตกรุ งเทพมหานครชั้นนอก 112 ชุด และเขต
กรุ งเทพมหานครชั้นใน 113 ชุ ด สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ รู ปแบบตารางแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่า
สัมประสิ ทธิ์ แบบเพียร์ สัน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ทาการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 273 คน
คิดเป็ นร้อยละ 60.7 มีอายุ 21-25 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 ระดับการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.4 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์/ บริ ก าร (β=0.636) ด้านราคา
(β=0.227) และด้านกระบวนการให้บริ การ (β=0.319) มีผลต่อความภักดี ในการใช้บริ การร้ าน
กาแฟดอยช้าง แตกต่างกัน และพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ
(β=0.133) ด้านลักษณะทางกายภาพ (β=0.388) และด้านกระบวนการให้บริ การ (β=0.380) มีผล
ต่อความภักดีในการใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์
คาสาคัญ : ส่ วนประสมตลาดบริ การ ความภักดี ร้านกาแฟ
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Abstract
This independent study was conducted to investigate the marketing services that
affecting to the loyalty in case of Doi Chaang Coffee and Starbucks Coffee of consumers in
Bangkok. The data were collected from the samples which comprised 450 samples. By
distributing questionnaires 225 samples for Doi Chaang Coffee and Starbucks Coffee were
divided into 112 outlying Bangkok and 113 inner Bangkok. The statistics used for the data
analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Sample ttest, One-way ANOVA and Pearson‘s Correlation Coefficient.
The results show that most of the samples were male 273 men or 60.7%. The ages of
the samples were 21-25 years old about 116 people or 25.8%. Most of the samples were 284
undergraduate levels or 63.1%. The average monthly income was 15,001-20,000 baht about 128
people or 28.4%. The results of the hypothesis testing demonstrated that factors of the marketing
service were product/service (β=0.636), price (β=0.227) and service process (β=0.319) had
effects on the loyalty of Doi Chaang Coffee and demonstrated that factors of the marketing
services including product/service (β=0.133) and physical appearance (β=0.388) and service
process (β=0.380) had effects on the loyalty of Starbucks Coffee.
Keywords : Marketing Service, Customer Loyalty, Coffee Shop
บทนา
ในปั จจุบนั นี้ กาแฟเป็ นเครื่ องดื่ มที่มนุ ษย์นิยมดื่ มกันมาก เนื่ องจากมีกลิ่ นที่หอมหวน มี
รสชาติเฉพาะและยังทาให้ตื่นตัวไม่ง่วงซึ ม ความน่าสนใจไม่ใช่จานวนร้านกาแฟที่เพิ่มมากขึ้นอย่าง
มากมายแต่เป็ นพฤติกรรมผูด้ ื่ มกาแฟที่ ชอบจับกลุ่มพบปะพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นถกเถี ยง
วิพากษ์วิจารณ์ เรื่ องราวต่างๆอย่างเป็ นประจา โดยเฉพาะเรื่ องการเมือง อย่างในสานวนไทยที่ ว่า
"สภากาแฟ” นัน่ เอง นอกจากรสชาติของกาแฟแล้วสถานที่ บรรยากาศของร้านกาแฟมักถูกใช้เป็ น
สถานที่ผอ่ นคลาย การนัดพบปะเพื่อทาธุ รกิจก็เป็ นที่นิยมเช่นกัน ผูป้ ระกอบการจึงเล็งเห็นอัตราใน
การเติบโตของธุ รกิจกาแฟและการแสวงหากาไรในธุ รกิจนี้ จึงทาให้มีธุรกิจร้านกาแฟเพิ่มมากขึ้นทั้ง
ธุ รกิจกาแฟจากต่างประเทศ และร้านกาแฟท้องถิ่ น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านที่นามาเป็ นจุด
ขาย ไม่วา่ จะเป็ นการตกแต่ง การบริ การ และการสร้างแบรนด์
กระบวนการแปรรู ปกาแฟดอยช้างถูกคัดสรรจนได้ข้ นั ตอนที่เหมาะสมที่สุด จนทาให้กาแฟ
ดอยช้า งเป็ นกาแฟอาราบิ ก้า ชนิ ด พิ เ ศษ โดยได้ต รารั บ รองมาตรฐานระดับ สากลมากมาย ด้ว ย
เอกลักษณ์เฉพาะตรงที่มีกลิ่นที่หอมเป็ นพิเศษ เจือรสเปรี้ ยว ที่ดื่มแล้วทาให้ชุ่มคอ มีสารคาเฟอีนต่า
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ประกอบการดูแลเอาใจใส่ ดังคากล่าวที่วา่ "กาแฟดอยช้าง เอกลักษณ์กาแฟไทย สุ ดยอดกาแฟโลก"
และสร้างความมัน่ ใจเรื่ องคุณภาพสิ นค้าจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ ความสะอาด ความทันสมัยของ
อุปกรณ์ และสถานที่ต้ งั ของร้านกาแฟ โดยยังรักษาอารมณ์และความเป็ นตัวตนดอยช้าง และได้รับ
การประเมินจากองค์กรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกาแฟอี กจานวนมาก สามารถยืนยันถึ งคุ ณภาพของ
กาแฟดอยช้างไปอยูบ่ นเวทีระดับโลกได้
ทางด้านสตาร์ บคั ส์ ได้เปิ ดดาเนินการในประเทศไทยสาขาแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541
ปั จจุบนั ที่สาขาทั้งหมด 169 สาขาทัว่ ประเทศไทย โดยมีความมุ่งมัน่ ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
เศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม และครอบครั วชาวไร่ กาแฟชาวไทยภู เขาทางภาคเหนื อ ภายใต้ชื่ อ
“กาแฟม่วนใจ๋ เบลนด์” คุณภาพของสตาร์ บคั ส์ คือ สิ่ งที่พวกเขายึดมัน่ เสมอมา โดยมุ่งเน้นในการ
สรรหาและรับซื้ อเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่เป็ นธรรม
ตลาดกาแฟส าเร็ จรู ปในภู มิภาคอาเซี ยนมี แนวโน้ม เจริ ญเติ บโตขึ้ นมาก เป็ นตลาดที่ มี
มูลค่าสู งถึง 4 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ทาให้ตลาดกาแฟสาเร็ จรู ปน่าจะเป็ นตลาดที่น่าสนใจที่สุดใน
ภูมิภาคนี้สาหรับผูผ้ ลิต จากผลการสารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทยในปี พ.ศ. 2557 โดย
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยพบว่า คนไทยยังมี อตั ราการดื่ มกาแฟต่อคนต่ ามาก เฉลี่ ย 200 แก้ว/คน/ปี เมื่อ
เทียบกับต่างประเทศ เช่น ชาวญี่ปุ่น ดื่ มกาแฟเฉลี่ย 500 แก้ว/คน/ปี ชาวอเมริ กนั ดื่มกาแฟเฉลี่ย 700
แก้ว/คน/ปี ดังนั้น การดื่ มกาแฟของคนไทยในอนาคตยังมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ นได้ เหตุ น้ ี ทาให้นัก
ลงทุนจานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในธุ รกิจร้านกาแฟ
ดังนั้น จากเหตุผลสถานการณ์ และแนวโน้มดังกล่าว จึงให้ความสนใจศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อศึกษา
ถึงเหตุผลที่ทาให้เกิดความภักดีของลูกค้าและทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคในกิจการ
ร้านกาแฟสด สาหรับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการที่
เกี่ ยวข้องใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจวางแผนและปรับพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ความเหมาะสม รวมถึงปั ญหาแนวทางการแก้ไขแก่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจในธุ รกิ จ
ร้านกาแฟที่ยงั ไม่เข้าใจในความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง เป้ าหมายเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาโดยทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดี ของลู กค้าที่ใช้บริ การร้ านกาแฟดอยช้าง
และร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริ การร้าน
กาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
3. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยความพึงพอใจในการให้บริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ร้านกาแฟ
ดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของลู กค้า ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้
เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความภักดี ของร้ านกาแฟดอยช้างและร้ านกาแฟสตาร์
บัคส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s) ประกอบด้วย ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพของตัวสิ นค้า และด้านการบริ การหลังการขาย ต่อความภักดี ของลู กค้าของร้ าน
กาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปัจจัยความพึงพอใจในการใช้บริ การ ตามหลักการบริ หารงานคุณภาพ 8 ประการ ได้แก่ ให้
ความส าคัญ แก่ ลู ก ค้า ความเป็ นผู ้น า การมี ส่ ว นร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากร การบริ ห ารเชิ ง
กระบวนการ การบริ หารเป็ นระบบ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง และการตัดสิ นจากข้อมูลที่
เป็ นจริ ง ต่อความภักดี ของลู กค้าของร้ านกาแฟดอยช้างและร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมตลาดบริ การ ที่ส่งผลต่อความภักดี ของลู กค้าในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ของร้ านกาแฟดอยช้างและร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ส่ งผลให้ผูบ้ ริ หาร
สามารถเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าของร้านกาแฟของตนเองได้ เพื่อนาไปสู่ กบั พัฒนาระบบต่าง ๆ
ให้องค์กร และสามารถนาผลข้อมูลปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจยั นี้ มาใช้พิจารณาเป็ น
ข้อมูลอ้างอิงไปปรับใช้และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง ให้เป็ นไปในทางที่ดีที่สุดหรื อตรงตามความต้องการของลู กค้า
มากที่สุด
2. เพื่อทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยใช้เป็ นข้อมูล พื้นฐานที่สามารถนาข้อมูลความ
ต้องการนั้นไปปรับใช้ต่อไปได้ ซึ่ งเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านกาแฟ สามารถ
นาผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดทิศทางวางแผนกาหนดนโยบายหรื อกลยุทธ์
ต่าง ๆ และสามารถนาไปขยายขอบเขตของความรู ้หรื อศึกษาต่อในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ านกาแฟ โดยใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด การ
วางแผนส่ งเสริ มกลยุทธ์แผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรื อการจัดโปรโมชัน่ นาไปสู่
การปรับปรุ งพัฒนา รวมถึงการพัฒนาสื่ อสารการตลาด (IMC) พร้อมปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้องในอนาคตให้เหมาะสมและตรงใจกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคกาแฟ โดยยึดตามผลวิจยั ที่
อ้างอิงและส่ วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรหรื อธุ รกิจร้านกาแฟ
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5. เพื่ อเป็ นประโยชน์ ใ นการตั้ง ราคาอย่า งเหมาะสม และตรงตามความต้องการของลู ก ค้า
สู งสุ ด
6. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรในการเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านสิ นค้าและบริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านการบริ การหลังการขาย
(Payne, 1993)

ความภักดี
ในการใช้ บริการของลูกค้ า
(Acker, 1997)

ปัจจัยความพึงพอใจการใช้ บริการ
1. ให้ความสาคัญแก่ลูกค้า
2. ความเป็ นผูน้ า
3. การมีส่วนร่ วมมือของบุคลากร
4. การบริ หารเชิงกระบวนการ
5. การบริ หารเป็ นระบบ
6. การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
7. การตัดสิ นจากข้อมูลที่เป็ นจริ ง
8. ความสัมพันธ์กบั ผูข้ าย
(Parasuraman, 1998)

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
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กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
โดยการศึกษาครั้งนี้ จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อแบบสะดวก ได้จานวนทั้งหมด
400 ตัวอย่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1967, หน้า 886-887) เพื่อคานวณหา
จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากประชากรทั้งหมด โดยได้กาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ร้อย
ละ 95 ค่าคาดเคลื่อนร้อยละ 5 และเผือ่ สารองในกรณี ไม่สมบูรณ์ไว้จานวน 50 ชุ ด จึงรวมทั้งสิ้ น 450
ชุ ด โดยแบ่งการแจกแบบสอบถามที่ร้านกาแฟดอยช้าง 225 ชุด และร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ 225 ชุด
โดยทั้งสองร้านแบ่งออกเป็ นเขตกรุ งเทพมหานครชั้นนอก 112 ชุด และเขตกรุ งเทพมหานครชั้นใน
113 ชุ ด จะแบ่งการแจกแบบสอบถามในเขตกรุ งเทพมหานครจาก 5 เขต คือ เขตยานนาวา เขต
สัมพันธ์วงศ์ เขตวัฒนา เขตจตุจกั ร และเขตลาดพร้าว
การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูลการประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เป็ นการนาเสนอข้อมูลที่มีอยูอ่ อกมาใน
รู ปแบบตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ส ถิ ติเชิ งอนุ มาน เป็ นสถิ ติที่ มี ความส าคัญใช้ทดสอบ
สมมติฐานในการวิจยั เพื่อบอกถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติใน
การทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย 2 กลุ่ ม และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ย ว เพื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี
มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง
2.2 ใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แบบเพียร์ สัน เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง
2 ตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาแสดงให้เห็ นดังนี้ ร้านกาแฟดอยช้างพบว่า เพศกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.3 อายุกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี จานวน 76
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 153
คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000
บาท จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2 และในส่ วนของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ จานวนและร้อยละ
ของลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมพบว่า เพศกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 อายุกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี จานวน 49 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.8 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 131 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 58.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท
จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล กับระดับความคิดเห็ นต่อความภักดี
ของลูกค้าร้านกาแฟดอยช้าง ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพศ

ความภักดีของลูกค้ า
t
1. ท่านรู ้จกั แบรนด์
ของร้านกาแฟที่ท่าน
เลือกใช้ในระดับใด
2. ท่านมีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์
ร้านกาแฟที่ท่าน
เลือกใช้ในระดับใด
3. ท่านมีความเชื่อถือ
ในตราผลิตภัณฑ์ร้าน
กาแฟที่ท่านเลือกใช้
ในระดับใด
4. ท่านจะยังคงใช้
บริ การร้านกาแฟแห่ง
นี้ แม้วา่ ที่อื่นจะลด
ราคา
5. ระดับความคิดเห็น
ต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคในภาพรวม

อายุ
Sig.

F

สถานภาพ
Sig.

F

Sig.

ระดับ
การศึกษา
F
Sig.

รายได้ เฉลีย่ ต่ อ
เดือน
F
Sig.

0.178 0.991 0.824 0.017 1.345 0.263 1.546 0.215 1.034 0.404

0.647 0.200 1.352 0.244 2.628 0.074 1.374 0.255 1.125 0.349

0.737 0.321 0.911 0.475 1.259 0.286 0.430 0.958 0.570 0.754

0.289 0.000* 0.298 0.913 4.555 0.012* 0.311 0.733 0.444 0.848

0.689 0.025* 0.611 0.691 3.729 0.026* 1.421 0.277 0.855 0.529

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อ
ความภักดี ของร้านกาแฟดอยช้างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ระดับความคิ ดเห็ นต่อความ
ภักดีของร้านกาแฟดอยช้าง ด้านภาพรวม เพศ (Sig.= 0.025) และสถานภาพ (Sig.=0.026) มีระดับความ
ภักดีของลูกค้าร้านกาแฟดอยช้างที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ข้อคาถามพบว่า ระดับความภักดี ของ
ร้ านกาแฟดอยช้าง หากที่ อื่นมี การลดราคาของร้ านกาแฟ เพศและสถานภาพก็ย งั มี ความภักดี ต่อร้ าน
กาแฟดอยช้าง ส่ วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ย มีความภักดี ของลู กค้าของผูบ้ ริ โภคต่อร้ านกาแฟ
ดอยช้างไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล กับระดับความคิดเห็นต่อความภักดี
ของลูกค้าร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพศ

ความภักดีของลูกค้ า
t
1. ท่านรู ้จกั แบรนด์ของ
ร้านกาแฟที่ท่านเลือกใช้
ในระดับใด
2. ท่านมีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์ร้านกาแฟ
ที่ท่านเลือกใช้ในระดับ
ใด
3. ท่านมีความเชื่อถือใน
ตราผลิตภัณฑ์ร้านกาแฟ
ที่ท่านเลือกใช้ในระดับ
ใด
4. ท่านจะยังคงใช้
บริ การร้านกาแฟแห่งนี้
แม้วา่ ที่อื่นจะลดราคา
5. ระดับความคิดเห็นต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ในภาพรวม

อายุ
Sig.

F

Sig.

สถานภาพ

ระดับ
การศึกษา

รายได้ เฉลีย่
ต่ อเดือน

F

F

F

Sig.

Sig.

Sig.

0.969 0.082 1.090 0.367 0.031 0.007* 0.046 0.955 1.268 0.273

0.424 0.893 0.532 0.752 0.798 0.451 0.047 0.954 0.562 0.807

1.109 0.990 1.502 1.90 2.876 0.058 0.025 0.975 1.806 0.099

0.536 0.775 1.146 0.337 3.491 0.032* 0.753 0.472 1.306 0.256

0.536 0.332 0.447 0.815 5.532 0.005* 1.084 0.340 0.846 0.536

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล กับระดับความคิดเห็ นต่อ
ความภักดีของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความ
ภักดี ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ด้านภาพรวมพบสถานภาพ (Sig.=0.005) มีระดับความภักดีของลูกค้า
ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ข้อคาถามพบว่า ระดับความภักดี ของร้ านกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ หากที่อื่นมีการลดราคาของร้ านกาแฟและการรู ้ จกั แบรนด์ของร้ านกาแฟนั้นพบว่า มีความ
แตกต่างกัน ส่ วนเพศอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ ย มีความภักดี ของลู กค้าของผูบ้ ริ โภคต่อร้ าน
กาแฟสตาร์บคั ส์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การกับความภักดีของ
ลูกค้าร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ความภักดีของลูกค้ า
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ (7P’s)
ด้านสิ นค้าและบริ การ

ร้ านกาแฟดอยช้ าง
r
Sig.
0.160
0.000*

ร้ านกาแฟสตาร์ บัคส์
r
Sig.
0.280
0.000*

ด้านราคา

0.200

0.000*

0.115

0.086

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

0.074

0.268

0.088

0.190

ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

0.088

0.188

0.131

0.050

ด้านบุคลากร

0.073

0.278

0.049

0.462

ด้านลักษณะทางกายภาพของตัวสิ นค้า

0.000

0.998

0.194

0.000*

ด้านกระบวนการให้บริ การ

0.329

0.000*

0.330

0.000*

จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ (7P’s) ที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ของร้านกาแฟดอยช้าง ได้แก่ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้าน
ราคาและด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ วนร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ได้แก่ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพของตัวสิ นค้า และด้านกระบวนการให้บริ การ มี ความสัมพันธ์กบั ความภักดี
ของลูกค้าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความภักดีของลูกค้าร้านกาแฟดอย
ช้างและร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ความพึงพอใจของลูกค้ า
1. การให้ความสาคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นลูกค้าเป็ นที่สาคัญ
2. การให้บริ การที่เป็ นเลิศและการให้บริ การที่ทวั่ ถึง
3. การให้บริ การของพนักงานในร้าน มีความร่ วมมือใน
การให้บริ การอย่างดี
4. การบริ หารภายในร้านที่สร้างความสะดวกให้กบั ลูกค้า
5. ภายในร้านดูมีความเป็ นระเบียบ
6. มีการปรับปรุ งร้านให้เข้ากับยุคสมัย มีความทันสมัย
7. ภายในร้านมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
8. มีความน่าประทับใจจนอยากกลับมาใช้บริ การอีก
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ความภักดีของลูกค้ า
ร้ านกาแฟดอยช้ าง
ร้ านกาแฟสตาร์ บัคส์
r
Sig.
r
Sig.
2.296
4.858
0.023*
0.000*
3.199
6.185
0.002*
0.000*
0.997

0.023*

2.815

0.005*

0.883
4.358
6.880
3.740
2.432

0.034*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

3.789
5.601
5.283
4.817
3.429

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
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จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ
ดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ความพึงพอใจกับความภักดีมี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
สรุ ปผลและการอภิปราย
ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s) กับความภักดี
ของลู กค้าของร้ านกาแฟ สิ่ งที่สัมพันธ์กนั คือในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การ ราคาและกระบวนการ
ให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ เป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับการบริ การร้านกาแฟ เนื่ องจากการยกระดับ
มาตรฐานที่ตวั เองกาหนดไว้น้ นั จุดเด่น คือ ในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การ สิ นค้าที่มีจะต้องมีคุณภาพ
อย่างแท้จริ ง มีความเหมาะสมกับราคา ซึ่ งหากสิ นค้าดี มีราคาสู ง การบริ การต้องสัมพันธ์ กนั ด้วย
เนื่ องจากว่าสิ นค้าที่ ที่มีราคาสู งส่ วนใหญ่ผูท้ ี่ ใช้บริ การก็จะมี อตั รารายได้ที่สูงเช่ นกัน ซึ่ งกลุ่ มคน
เหล่านี้สามารถซื้ อบริ การร้านกาแฟ จากที่ใดก็ได้ที่มีการบริ การที่ดีและน่าประทับใจ
ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้ าร้ านกาแฟดอยช้ างและร้ านกาแฟสตาร์ บัคส์
ด้ านสิ นค้ าและบริ การ ร้ านกาแฟทั้งสองร้ านให้ความสาคัญในการคัดเลื อดวัตถุ ดิบที่ มี
คุณภาพ ทั้งรสชาติ และกลิ่นที่มีความเฉพาะของทั้งสองร้าน เพื่อรักษาระดับชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้า
ทั้งสองแบรนด์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้รับ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของวราวุฒิ ตรี เวช
วินิจ (2552) ได้ศึกษาถึงเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก หากมองถึงผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบรนด์ต่าง
ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน กาแฟดอยช้างเป็ นกาแฟที่ชาวดอยเป็ นผูป้ ลู ก ซึ่ งได้รับการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนจากรัชกาลที่ 9 กระบวนการแปรรู ปถูกคัดสรรจนได้ข้ นั ตอนที่เหมาะสมที่สุด จนทา
ให้กาแฟของดอยช้างเป็ นกาแฟอราบิก้าชนิ ดพิเศษ ส่ วนกาแฟสตาร์ บคั ส์ สร้ างเอกลักษณ์ เฉพาะ
ให้กบั กาแฟแต่ละชนิด ใช้ศาสตร์ และศิลป์ ในการคัว่ อบ เพื่อดึงรสชาติที่ดีเยี่ยมที่สุด ของเมล็ดกาแฟ
จากแต่ละภูมิภาค
ด้ านราคา ราคาของทั้งสองแบรนด์เป็ นราคาที่มาตรฐานและเหมาะสมกับคุ ณภาพของ
กาแฟในแต่ละชนิ ด มีการระบุราคาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นตัวเลือกในการตัดสิ นใจของลูกค้า ซึ่ ง มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของวราวุฒิ ตรี เวชวินิจ (2552) ได้ศึกษาถึงเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า ปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดโดยรวมอยูใ่ นระดับ
113

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

มาก ราคาของกาแฟได้ถูกตั้งขึ้นมาเป็ นมาตรฐานของราคากาแฟแต่ละแบรนด์อยู่แล้ว ซึ่ งในแต่ละ
ราคานั้นพิจารณาจากรสชาติ และกลิ่ นเป็ นหลัก เพื่อให้เกิ ดความต่างของกาแฟและเป็ นจุ ดดึ งดู ด
ความสนใจของลูกค้าอีกด้วย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ช่องทางในการจัดจาหน่ ายเป็ นช่องทางที่สาคัญที่จะทาให้
ร้านกาแฟเป็ นจุดสนใจใช้บริ การ สิ่ งสาคัญที่ท้ งั สองแบรนด์มีน้ นั คือ ทาเลที่ต้ งั มีความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริ การ สถานที่ส ะอาด มีความปลอดภัย มีสินค้าจัดจาหน่ายที่หลากหลายรู ปแบบ อีก
ทั้งสถานที่ยงั มีจุดบริ การมากมายที่สามารถรองรับการให้บริ การแก่ลูกค้าในพื้นที่อย่างทัว่ ถึง ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของวราวุฒิ ตรี เวชวินิจ (2552) ได้ศึกษาถึงเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า สถานที่
สะอาดมี ค วามปลอดภัย มี สิ นค้า จัดจาหน่ า ยที่ ห ลากหลายรู ป แบบ อี ก ทั้ง สถานที่ ย งั มี จุ ดบริ ก าร
มากมายที่สามารถรองรับการให้บริ การแก่ลูกค้าในพื้นที่อย่างทัว่ ถึง สถานที่จดั จาหน่ายหากมีความ
สะดวกสบายรองรับการใช้บริ การได้อย่างเต็มที่สร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้มากเท่าไร ก็จะ
สามารถดึงฐานลูกค้าให้คงอยูไ่ ด้นานขึ้นเท่านั้น หากมองทั้งสองแบรนด์และสถานที่จดั จาหน่ายของ
ทั้งสองแบรนด์ไม่มีความแตกต่างกัน ต่างก็ใช้สถานที่ในการสร้างร้านกาแฟ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม
ลูกค้าของตนเองเป็ นหลัก
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่พบของทั้งสองแบรนด์น้ นั คื อ
การมีบตั รสมาชิกและมีกิจกรรมมอบให้สาหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ เช่น กิจกรรมพิเศษเพื่อรับสิ ทธิ
พิเศษ การลดราคาสิ นค้า (ช่วงเวลาพิเศษ วันสาคัญต่าง ๆ ) มีจุดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวก เช่ น
มีมุมวารสาร มุมพักผ่อน เป็ นจุดที่รองรับการให้บริ การสาหรับลูกค้าทุกท่าน ซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของมณี รัตน์ นิ่มนวล (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อกาแฟท
รี อินวันของผูบ้ ริ โภควัยทางานที่ทางานย่านถนนสี ลม พบว่า กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเป็ นกิจกรรม
ที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การสิ นค้า หากกิจกรรมที่ส่งเสริ มการตลาดไม่เป็ นจุดสนใจของลู กค้า
ยอดขายที่ได้รับอาจน้อยลงการส่ งเสริ มการตลาดจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะต้องมีการบริ หารจัดการที่ดี
มีการวางแผน วางรู ปแบบ เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้า มาใช้บริ การร้ านกาแฟของตนเองเพิ่มขึ้น ร้ าน
กาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์มีจุดเด่นเฉพาะตัวของสิ นค้าอยูแ่ ล้ว กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การจึง
เป็ นกลุ่มที่เฉพาะตามความชอบของรสชาติและกลิ่ นของกาแฟ ฐานลู กค้าที่มีจึงเป็ นฐานลู กค้าที่มี
ความพึงพอใจในรสชาติ และกลิ่ นของกาแฟแต่ละชนิ ด ดังนั้น กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นภายในร้ านจึ งมี
ความสาคัญมากต่อการส่ งเสริ มการตลาด
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ด้ านบุคลากรและพนักงาน การพัฒนาบุคลากรและพนักงานเป็ นหัวใจหลักสาหรับงาน
บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการแต่งการ การต้อนรับ การพูด การวางตัวในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การบริ การ งานบริ การ คือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ให้ลูกค้าประทับใจในการบริ การ หาก
เรามี ก ารพัฒ นาการบริ ก ารให้เ ป็ นแบบเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน พนัก งานแต่ ง กายมี ค วามสุ ภ าพ
เรี ยบร้อย มีความรู ้ทางด้านสิ นค้า สามารถให้คาแนะนาได้ดี ให้บริ การด้วยความยิม้ แย้ม ก็จะเป็ นจุด
ดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การได้อีกครั้ง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐธิ ดา สระธรรม
(2557) การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (8P’s) ความภักดีต่อตราสิ นค้าและ
ความไว้ว างใจในตราสิ น ค้า กับ ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท ทราเวิ ล เอเจนซี่ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ด้านบุคลากรคือ ให้ความสาคัญมากที่สุดกับการที่พนักงาน
สามารถตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี
ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ การจัด ภายในร้ า น การจัด วางอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง ของที่ ถู ก
สุ ข ลัก ษณะ พนัก งานมี ก าร ให้ บ ริ ก ารด้ว ยความยิ้ ม แย้ม มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะให้ บ ริ ก าร
บรรยากาศภายในร้านตกแต่งให้มีความเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างความพึงพอใจ
ของลู กค้าได้เป็ นอย่างดี และสามารถทาให้ลูกค้ารู ้สึกได้ถึงความปลอดภัย หากมาใช้บริ การอีกด้วย
ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐธิ ดา สระธรรม (2557) การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจน
ซี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ (8P’s) ความภักดีต่อตราสิ นค้าและความไว้วางใจในตราสิ นค้ากับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ด้านลักษณะ
ทางกายภาพคือ ให้ความสาคัญมากที่สุดกับสถานที่ให้บริ การมีความปลอดภัย
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐธิ ดา สระธรรม (2557)
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (8P’s) ความภักดีต่อตราสิ นค้าและความไว้วางใจใน
ตราสิ นค้ากับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล พบว่า ด้านกระบวนการคือ ให้ความสาคัญมากที่สุดกับการที่บริ ษทั มีกระบวนการชาระ
เงินอย่างเป็ นระบบ กระบวนการให้บริ การเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในการบริ การ ต้องมีข้ นั ตอนในการ
บริ การที่ไม่ยงุ่ ยาก มีบริ การที่รวดเร็ ว มีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ดี
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านสิ นค้าและบริ การ สิ นค้าและบริ การที่มีของร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์
บัค ส์ น้ ันมี ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่เฉพาะตัวอยู่แล้ว การรั กษาฐานลู ก ค้า ให้คงอยู่น้ นั จะต้องรั กษา
มาตรฐานคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้เป็ นมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยเฉพาะมาตรฐาน
ในเรื่ องของรสชาติและกลิ่ นของกาแฟต้องมีการตรวจเช็คสิ นค้า สภาพของเครื่ องทากาแฟ ให้มี
คุณภาพคงที่ เพื่อรักษารสชาติและกลิ่นของกาแฟให้คงอยูต่ ามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ น้ นั ราคาสิ นค้ามีความเหมาะสม
เป็ นมาตรฐานของร้าน แต่อาจจะมีโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เพื่อลดหรื อเพิ่มส่ วนประกอบอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
ความแตกต่าง เช่น สิ นค้าที่มาใหม่อาจจะมีการจัดโปรโมชัน่ ซื้ อ 1 แก้วแถม 1 แก้ว หรื อซื้ อกาแฟรส
นี้แล้วแถมขนมว่าง เป็ นต้น
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ควรมีการจัดรายการของเครื่ องดื่มกาแฟ และขนมที่
รับประทานกับกาแฟให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็ นช่องทางในการจัดจาหน่ายเพิ่ม
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งเสริ มการตลาดด้วยการสะสมแต้มการซื้ อสิ นค้า และให้
ส่ วนลดค่าสิ นค้า ใช้คูปองเพื่อและและสะสมเพื่อแลกหรื อลดราคากาแฟที่จะซื้ อในครั้งต่อไป หรื อ
อาจมีส่วนลดราคาสาหรับกาแฟบางรายการเพื่อดึงดูดลูกค้า
5. ด้านบุคลากรและพนักงาน การปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริ การเป็ นไปตามมาตรฐานตามที่
กาหนดอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องมี การจัดอบรมหรื อเพิ่มพูนความรู ้ ให้กบั พนักงานในด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานบริ การและความรู ้ที่เกี่ยวกับกาแฟ ความแตกต่างของกาแฟ ขนมชนิ ดไหนที่กินกับ
กาแฟแต่ละประเภทแล้วเข้ากัน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ ควรมีจดั อบรมให้กบั พนักงานเพื่อตอกย้ าในตรา
สิ นค้าและคุณภาพมาตรฐานที่พนักงานควรรู ้และปฏิบตั ิตาม
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ จัดผูใ้ ห้บริ การมีมนุษย์ สัมพันธ์ใส่ ใจในการให้บริ การที่
รวดเร็ วถูกต้อง
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ตกแต่งสถานที่ที่เป็ นเอกลักษณ์สวยงาม มีที่นงั่ เพียงพอและ
มีบริ การด้านอื่น ๆ เช่ น อินเตอร์ เน็ต มุมหนังสื อ เพื่อรองรับสาหรับกลุ่มลู กค้าที่ใช้ร้านกาแฟเป็ น
สถานที่นดั พบหรื ออ่านหนังสื ออีกด้วย
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ ก ารร้ านกาแฟ เปรี ยบเทียบระหว่างร้านกาแฟดอยช้าง
และร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ เพื่อสร้ างความพึง
พอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การและนาไปสู่ การครองส่ วนแบ่งการตลาดสู งสุ ด
2. ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การร้ านกาแฟ เปรี ยบเทียบระหว่างร้าน
กาแฟดอยช้างและร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ครอบคลุ มชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถ
นาไปใช้ในการวางแผนหรื อวางกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้
3. ควรศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ไ ด้รั บ กับ ความพึ ง พอใจ
เปรี ยบเทียบระหว่างร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
4. ควรทาการศึ กษาใครอบคลุ มในพื้นที่หรื อท้องที่ จงั หวัดอื่ น ๆ ภายในประเทศ เพื่อ
สามารถนาผลที่ได้รับมาเปรี ยบเที ยบ พัฒนาธุ รกิ จให้เกิ ดประโยชน์และตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึง
5. ควรศึกษาความตั้งใจการใช้บริ การร้านกาแฟ เปรี ยบเทียบระหว่างร้านกาแฟดอยช้าง
และร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
6. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา โดยศึกษาความภักดีการใช้บริ การร้านกาแฟยีห่ ้ออื่น
ๆ เพิม่ ขึ้น และทาการศึกษาในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นชาวต่างชาติ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งการวาง
แผนการให้บริ การให้สอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การทุกกลุ่ม
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นิตยา แหยมเจริญ
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข
อาจารย์ประจาวิชาสาขาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Email address:Krisada_c@mail.rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบภาวะผูต้ ามที่กล้าหาญของ
พนักงาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี ของพนักงานต่อองค์กร และประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ดี
ของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญของพนักงาน
กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ดีของพนักงานกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
คือพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) อาคารสานักงานกรุ งเทพมหานคร จานวน 345 คน เก็บ
รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แ บบสอบถาม สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ได้แก่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว และค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ และอายุงาน ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรใน
ทิศทางเดี ยวกันและอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ภาวะผูต้ ามที่มี
ความกล้าหาญมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร ในทิศทางเดียวกันและ
อยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
คาสาคัญ : ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญของพนักงาน พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิกที่ดี
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
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ABSTRACT
The objectives of the study were 1) to investigate levels of the Courageous Followership,
Organization Citizenship Behavior, and Employees Efficiency, 2) to compare individual factors
with Employee Efficiency, 3) to examine the relationship between the Courageous Followership
and Employee Efficiency, and 4) to look into the relationship between Organization Citizenship
Behavior and Employee Efficiency, The sample of the study comprised 345 Employees of
Thanachart Bank Bangkok office building. The data were collected through the application of
questionnaire, and were analyzed using Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One-way
ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient.The results of the study demonstrated as follows :
The results indicated that range of age and yaer service effects to employee efficiency with
statistical significance level of 0.05.The results of relationship between courageous followership
and organizational citizenship behavior was also in high level with statistical significance level of
0.001.
Keyword: Courageous Followership, Organizational Citizenship Behavior, Employee
Efficiency
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
งานเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของคน ทุ ก คนท างานก็ เ พื่ อ จะให้ ง านของตนเอง
ก้าวหน้า มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อองค์กร การทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงกลายเป็ น
สิ่ ง จาเป็ นประการหนึ่ ง ส าหรั บ การดารงอยู่ และการเจริ ญเติ บโตขององค์ก รทั้ง ในปั จจุ บ นั และ
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อนาคต ตลอดจนช่วยสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน หลายองค์กรจึงมุ่งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบและเป็ นรู ปธรรม โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งและฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ได้แสวงหาแนวทางปรับปรุ งการบริ หารด้วยกระบวนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน (ณัฎฐพันธ์
เขจรนันทน์, 2543: 416)
ในแต่ละองค์กรจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ที่มาทางาน
ร่ วมกัน จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่จะต้องประสานความร่ วมมือกลุ่มคนเหล่านี้ ให้การดาเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็ นการนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ การที่ผบู ้ ริ หารจะประสาน
ความร่ วมมื อกลุ่มคน เพื่อนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จของงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพได้มากน้อย
เพียงใดนั้น องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดคือ การมีบทบาทภาวะผูน้ าที่ได้รับการยอมรับและได้รับการ
สนับสนุ นจากผูต้ าม จากผลงานวิจยั ของ Kelley (1992) พบว่า ความสาเร็ จในงานขององค์กรเกิ ด
จากการมีผนู ้ าที่ดีเพียง ร้อยละ 10 ในขณะที่ความสาเร็ จ ร้อยละ 90 เกิดจากการมีผตู ้ ามหรื อทีมงานที่
ดี ผูต้ ามจึงมิใช่เพียงผูป้ ฏิบตั ิงานตามคาสั่งโดยเคร่ งครัด ภาวะผูต้ ามที่ดีจึงมิใช่ บทบาทที่สนองตอบ
หรื อเชิงรับ แต่เป็ นบทบาทเชิ งรุ กหรื อในทางสร้างสรรค์ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสู่ บทบาทภาวะผูน้ า
ที่ดี และเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ (ศิระ จุลานนท์, 2551)
รู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มีการศึกษาวิจยั และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ นักวิจยั และ
ผูส้ นใจเกี่ยวกับผูต้ าม ได้แก่ รู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ (Courageous Followership) เป็ น
การแสดงพฤติ กรรมของผูต้ ามที่ ส่งเสริ มและสนับสนุ นงานและผูน้ าที่ ตนเองอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแล ให้สามารถดาเนิ นการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และส่ งผลให้องค์กรได้รับความสาเร็ จ
ตามที่กาหนด (กล้าหาญ ณ น่ าน และกฤษดา เชียรวัฒนสุ ข, 2559) ซึ่ ง ธิ ติ ธิ ติเสรี (2557) พบว่า
ความกล้าหาญของพนักงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แสดงให้
เห็นว่าปั จจัย ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน
อีกหนึ่งปั จจัยที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน คือ พฤติกรรมในการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior) เป็ นการแสดงออกของพนักงานที่
เกิดขึ้นจากตัวเอง ซึ่ งองค์กรไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิ เป็ นการแสดงออกถึงความเต็มใจปฏิบตั ิเพื่อ
องค์กร โดยการแสดงออกต่างๆ เหล่านั้นเป็ นการแสดงออกที่สนับสนุ นหรื อส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ขององค์กร (Organ, 1987 อ้างถึงในวนิดา 2522: 19) ทาให้กลไกการทางานของสังคมภายในองค์กร
มีความราบรื่ น มี ความยืดหยุ่นในการทางาน คนในองค์กรมีการการปรับตัว มีการพึ่งพาอาศัยกัน
(สฎายุ ธี ระวณิ ชตระกูล 2547: 15-20) สอดคล้องกับ ผลวิจยั ของ Poddakoff และ Mackenzie
(1999: 67) ที่ พ บว่ า พฤติ ก รรมในการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก รมี ผ ลต่ อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นสถาบัน การเงิ น ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิ ชย์เต็มรู ปแบบ จากกระทรวงการคลัง ในปี 2547 ธนาคารธนชาต มีการบริ หารจัดการ
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องค์กรที่เน้นประสิ ทธิ ภาพ เช่นเดียวกับองค์กรธุ รกิจอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากพันธกิจของธนาคารที่มี
ต่อลู กค้า ที่กาหนดไว้ดงั นี้ “มุ่งมัน่ พัฒนาคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ นของแต่ละ
ธุ รกิ จให้สามารถแข่ง ขันได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ และสร้ า งสรรค์นวัตกรรมทางการเงิ นทั้งด้า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ผนวกรวมบริ การทางการเงินของต่างธุ รกิ จในกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้า และทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งด้านคุ ณภาพและ
จริ ยธรรม” ธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทางานอย่างมีคุณภาพ ทุ่มเท และสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ เพื่อที่
ธนาคารจะบรรลุเป้ าหมายตามพันธกิจที่กาหนดไว้
จากปั ญ หาและความส าคัญ ข้า งต้น ผู ศ้ ึ ก ษาเห็ น ว่ า ภาวะผู ้ต ามที่ มี ค วามกล้า หาญและ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้องค์บรรลุ วตั ถุประสงค์ตาม
เป้ าหมายที่ วางไว้ ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ทาการศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างความกล้าหาญของพนัก งานกับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน และได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์กรกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถที่จะนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่ อใช้ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภายในองค์ก ร และ
สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะที่กล้าหาญของพนักงานกับประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานต่อองค์กรกับ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งาน ทางด้า นเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน รายได้และอายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ การทางานของพนักงาน
2.รู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของพนักงาน
3.พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของพนักงาน
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ลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ/อายุ/การศึกษา/ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน
รายได้/อายุงาน
รู ปแบบภาวะผู้ตามทีก่ ล้ าหาญ
1.กล้าหาญที่จะรับผิดชอบ
2.กล้าหาญที่จะอาสาช่วยทางาน
3.กล้าหาญต่อสิ่ งที่ทา้ ทาย
4.กล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง
5.กล้าหาญที่จะดาเนินการอย่างมีศีลธรรม
ที่มา:กล้าหาญ ณ น่าน และกฤษดา เชียรวัฒน

ประสิทธิภาพในการทางานทีด่ ขี อง
พนักงาน
1.คุณภาพของงาน
2.ปริ มาณงาน
3.เวลาที่ใช้ทางาน
ที่มา:กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2547)

สุข2559
พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ กร
1.การให้ความช่วยเหลือ
2.ความสานึกในหน้าที่
3.ความอดทนอกกลั้น
4.การคานึงถึงผูอ้ ื่น
5.การให้ความร่ วมมือ
ที่มา:Organ (1997)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ทบทวนวรรณกรรม
รู ปแบบภาวะผู้ตามทีม่ ีความกล้ าหาญ
ผูต้ าม หมายถึ ง ผูท้ ี่แสดงบทบาทเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิในงาน เพื่อตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กร และเป็ นผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จของผูน้ าและองค์กร (Kelley, 1998) ภาวะผูต้ าม
หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่เป็ นผูต้ ามที่ดี สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจากผูน้ าให้
บรรลุ ผลสาเร็ จ ร่ วมมือ ช่ วยเหลื อและสนับสนุ นผูน้ ารวมทั้งไม่คดั ค้าน และเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อผูน้ า
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (บุญใจ ศรี สถิตนรากูร, 2551)
ความกล้า (Courage) เป็ นคุณลักษณะที่พบได้ท้ งั ในผูน้ าและผูต้ ามที่มีประสิ ทธิ ผล ได้แก่
ความกล้าเสี่ ยง กล้าที่จะท้าทายต่ออานาจเหนื อตน และกล้าที่จะยืนยันว่าความคิดของตนทัดเทียม
หรื อเหนื อกว่าผูบ้ งั คับบัญชา มีผูเ้ ชื่ อว่า การมีความกล้าเหล่านี้ คือคุ ณลักษณะของคนที่จะเป็ นผูน้ า
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ต่อไปในอนาคต (กล้าหาญ ณ น่ านและกฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข, 2559) ระบุผูต้ ามที่มีความกล้าหาญ
ออกเป็ น 5 รู ปแบบ ได้แก่
1) ความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทาของตน (Courageous to Assume
Responsibility) หมายถึง ความกล้าคิด กล้าทา และกล้ารับผิดชอบในผลลัพธ์ที่ตนได้เป็ นผูก้ ระทา
ไม่วา่ ผลลัพธ์จะเป็ นผลดีหรื อผลเสี ย
2) ความกล้าหาญที่จะอาสาช่วยทางาน (Courageous to Serve) หมายถึง ความกล้า
อาสาช่ วยทางานเพื่อลดภาระงานของผูบ้ งั คับบัญชา และช่ วยสนับสนุ นให้ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถ
ทางานในหน้าที่ให้แล้วเสร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ความกล้าหาญต่อสิ่ งที่ทา้ ทาย (Courageous to Challenge) หมายถึงความกล้า
คัดค้านการกระทาหรื อการตัดสิ นใจของผูบ้ งั คับบัญชาในกรณี ที่การกระทาและการตัดสิ นใจนั้น
ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อองค์กร หรื อเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อหลักคุณธรรม
4) ความกล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง (Courageous to Participate
in Transformation) หมายถึง ความกล้าที่จะมีร่วมเปลี่ยนแปลงองค์กร ไม่ขดั ขวางการเปลี่ยนแปลง
ในกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดผลดีต่อส่ วนรวมและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กร
5) ความกล้าหาญที่จะดาเนิ นการอย่างมีศีลธรรม (Courageous to Take Moral
Action) หมายถึง ความกล้าในการพิจารณาถึงเหตุผลที่เหมาะสมว่าจาเป็ นหรื อไม่ที่จะเป็ นอิสระจาก
ผูน้ าและแสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมออกสู่ หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์ กร
พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมที่องค์กรไม่ได้กาหนดไว้
ให้เป็ นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิ แต่พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบตั ิ และเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กร โดยปกติพบว่าการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรจะเกิดขึ้นได้จาก 2 ทาง คือ 1) การที่พนักงาน
รู ้สึกว่า ได้รับความเป็ นธรรมจากองค์กร คือ ได้รับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ อย่าง
น่าพอใจ และ 2) คนเหล่านี้ เป็ นคนดี มีคุณธรรม และมีความสานึ กของความรับผิดชอบต่อองค์กร
และต่อสังคมส่ วนรวม จึ งทาให้มีจิตสานึ กที่ ถูก ต้องเหมาะสม และมี การประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ที่ ดีต่อ
องค์กรและเพื่อนร่ วมงาน (Organ, 1998 อ้างถึงใน สุ พานี, 2552: 9)
Organ (1987) (อ้า งถึ ง ใน สฎายุ ธี ระวณิ ชตระกูล , 2547: 16-18) ได้จาแนกรู ปแบบ
พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร เป็ นพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้
1) พฤติกรรมการให้ความช่ วยเหลื อ (Altruism) เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อ เช่ น
ช่วยเพื่อนร่ วมงานทันทีที่เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
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2) พฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การปฏิบตั ิตาม
ระเบี ยบและสนองนโยบายขององค์กร ความตรงต่ อเวลา การดู แลรั กษาเครื่ องมื อเครื่ องใช้ของ
องค์กร ไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานไปกับงานส่ วนตัว
3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง การมีความอดทน อด
กลั้น ต่ อ ความคับ ข้อ งใจ การถู ก รบกวน หรื อ ความเครี ย ด ความกดดัน ต่ า งๆ ด้วยความเต็ ม ใจ
เนื่องจากในการปฏิบตั ิงานนั้น จาเป็ นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
4) พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น (Courtesy) หมายถึง การคานึ งถึงผูอ้ ื่นเพื่อป้ องกัน
การเกิ ดปั ญหากระทบกระทัง่ ที่อาจจะเกิ ดตามมา เนื่ องจากการปฏิ บตั ิงานในองค์กรนั้น ต้องอาศัย
การพึ่งพาซึ่ งกันและกัน
5) พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การรับผิดชอบมีส่วน
ร่ วม สนใจเข้าร่ วมประชุม และมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับองค์กร
ประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การปฏิ บตั ิงานของบุ คคลโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรทั้งในเรื่ อง
ต้นทุนและเวลาให้น้อยที่สุดโดยได้ผลงานที่ มากที่สุดอย่างมีคุณภาพและเพื่อบรรลุ เป้ าหมายของ
องค์กร และ ปัจจัยที่มีผลให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ 5 ประการ ได้แก่ 1) การทาตัวให้เป็ นคนงาน
ที่ดี 2) การรักษามารยาทและระเบียบในที่ทางาน 3) การสร้างบรรยากาศสดใสในที่ทางาน 4) การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี และ 5) การสื่ อสารในองค์กรหรื อในการทางาน โดยเฉพาะเรื่ องการสื่ อสาร
ภายในองค์กรนั้น เป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่ งในการตัดสิ นความสาเร็ จหรื อการล้มเหลวของการ
ทางานร่ วมกันของบุคลากร ทั้งการสื่ อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร ดังนั้นจึงมีความจาเป็ น
อย่า งยิ่ง ที่ บุ ค ลากรภายในองค์ก รจาเป็ นต้องมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะเกี่ ย วกับ สื่ อสารเพื่ อ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ (พรทิพย์ เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน์, 2556)
การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คื อพนัก งานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) อาคาร
สานักงานกรุ งเทพมหานคร จานวน 2,231 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 345 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane, 1973 กาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.05
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลข้อมูลใช้สถิติดงั นี้
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1. สถิติพรรณนาได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลส่ วน
ของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติพรรณนาได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเกี่ ยวกับความกล้าหาญของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญของพนักงาน ปั จจัยพฤติกรรมในการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และ
ประสิ ทธิภาพที่ดีของพนักงาน
3. สถิติวเิ คราะห์ t-test (Independent Samples t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(One-way analysis of variance F-test) เพื่อใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับ
ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติง านของพนัก งาน และใช้ค่ า สถิ ติ Pearson Correlation เพื่ อ ทดสอบ
ความสัม พันธ์ ระหว่า งภาวะผูต้ ามที่ มี ความกล้า หาญของพนัก งาน ปั จจัย พฤติ ก รรมในการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์กร และประสิ ทธิ ภาพที่ดีของพนักงาน และประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
ผลการศึกษา
จากการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (72.17%) เป็ นเพศชาย
(27.83%) ส่ วนใหญ่ คือ มีอายุอยูใ่ นช่วง 25-33 ปี คิดเป็ นร้อยละ35.65 รองลงมาคืออายุ 34-42 ปี คิด
เป็ นร้อยละ33.33 ส่ วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ52.46 และมีสถานะภาพโสด คิดเป็ น
ร้อยละ47.54 ส่ วนใหญ่ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ86.09 รองลงมา สู งกว่า
ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ13.04 ส่ วนใหญ่ มี อายุง านอยู่ใ นช่ วง 6-10 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ36.23
รองลงมา 1-5 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ31.59ส่ ว นใหญ่ เป็ นพนัก งาน ชก. – ชบ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ75.07
รองลงมาเป็ นพนักงาน บต.1 - บต. คิดเป็ นร้อยละ21.74
ผลการศึกษาความกล้าหาญของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกล้า
หาญของพนักงานโดยภาพรวม อยูร่ ะดับมาก ( ̅=4.09) เมื่อพิจารณาความกล้าหาญเป็ นรายด้าน
พบว่า ความกล้าหาญที่มีคะแนนความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านความกล้าหาญที่จะดาเนินการ
อย่างมีศีลธรรม (̅=4.40) รองลงมา ได้แก่ ด้านความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทาของตน
( ̅=4.33) ด้านความกล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง ( ̅=4.00) ด้านความกล้าคัดค้าน
การกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา ( ̅=3.88) และ ด้านความกล้าหาญที่จะอาสาช่ วยทางาน ( ̅=3.85)
ตามลาดับ
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยภาพรวม อยูร่ ะดับมาก ( ̅=4.26) เมื่อพิจารณา
ปัจจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุก
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ด้าน โดยปั จจัยที่มีคะแนนความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ “ด้านพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่น ( ̅=4.34)”
รองลงมา ได้แก่ “ด้านพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่ ( ̅=4.30)” “ด้านพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ ( ̅=4.26)” “ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ( ̅=4.21)” และ “ด้านพฤติกรรมการให้
ความร่ วมมือ (̅=4.20)” ตามลาดับ
ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยู่ระดับมาก ( ̅=4.26) เมื่อพิจารณาประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยปั จจัยที่มีคะแนนความ
คิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ “ด้านคุณภาพของงาน ( ̅=4.30)” รองลงมา ได้แก่ “ด้านพฤติกรรมความสานึก
ในหน้าที่ ( ̅=4.28)” “ด้านเวลาที่ใช้ในการทางาน ( ̅=4.26)” และ “ด้านปริ มาณงาน ( ̅=4.20)”
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
กล้าหาญของพนักงาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
ปัจจัย
1. ภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญ
1.1 ด้านความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทาของตน
1.2 ด้านความกล้าหาญที่จะอาสาช่วยทางาน
1.3 ด้านความกล้าคัดค้านการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา
1.4 ด้านความกล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง
1.5 ด้านความกล้าหาญที่จะดาเนิ นการอย่างมีศีลธรรม
รวม
2. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กร
2.1 ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
2.2 ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
2.3 ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
2.4 ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
2.5 ด้านพฤติกรรมความสานึกหน้าที่
รวม
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3.1 ด้านคุณภาพของงาน
3.2 ด้านปริ มาณงาน
3.3 ด้านเวลาที่ใช้ทางาน
รวม

SD

ระดับความคิดเห็น

4.33
3.85
3.88
4.00
4.40
4.09

.419
.496
.500
.484
.455
.381

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.26
4.34
4.21
4.20
4.30
4.26

.646
.607
.632
.665
.599
.547

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.30
4.20
4.28
4.26

.529
.670
.640
.555

มาก
มาก
มาก
มาก

̅
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จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกล้าหาญของพนักงานโดยภาพรวม อยู่
ระดับมาก ( ̅=4.09) เมื่อพิจารณาปัจจัยภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญเป็ นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยปั จจัยที่มีคะแนนความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ ปัจจัยด้านความกล้า
หาญที่จะดาเนินการอย่างมีศีลธรรม ( ̅=4.40) รองลงมา ได้แก่ ด้านความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบ
จากการกระทาของตน (̅=4.33) ด้านความกล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง (̅=4.00)
ด้านความกล้าคัดค้านการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา (̅=3.88) และ ด้านความกล้าหาญที่จะอาสาช่วย
ทางาน ( ̅=3.85) ตามลาดับ
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดย
ภาพรวม อยูร่ ะดับมาก (̅=4.26) เมื่อพิจารณาปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยปั จจัยที่มีคะแนนความคิดเห็นสู งสุ ด
ได้แก่ “ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น ( ̅=4.34)” รองลงมา ได้แก่ “ด้านพฤติกรรมความสานึกใน
หน้าที่ ( ̅=4.30)” “ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ( ̅=4.26)” “ด้านพฤติกรรมความอดทนอด
กลั้น (̅=4.21)” และ “ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ ( ̅=4.20)” ตามลาดับ
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยู่
ระดับมาก ( ̅=4.26) เมื่อพิจารณาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยปัจจัยที่มีคะแนนความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ “ด้านคุณภาพของงาน
(̅=4.30)”รองลงมา ได้แก่ “ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ ( ̅=4.28)” “ด้านเวลาที่ใช้ในการ
ทางาน ( ̅=4.26)” และ “ด้านปริ มาณงาน ( ̅=4.20)” ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ของภาวะผูต้ ามที่กล้าหาญและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่ดีของพนักงาน
ปัจจัย
รู ปแบบภาวะผู้ตามทีก่ ล้ าหาญ
1.กล้าหาญที่จะรับผิดชอบการกระทาของ
ตน
2.กล้าหาญที่จะอาสาช่วยทางาน
3.กล้าหาญต่อสิ่ งที่ทา้ ทาย
4.กล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลง
5.กล้าหาญที่จะดาเนินการอย่างมีศีลธรรม
ภาพรวม

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านทีด่ ขี องพนักงาน
คุณภาพงาน
ปริมาณงาน เวลาทีใ่ ช้ ทางาน
ภาพรวม
.648***
.475***
.485***
.561***
.597***
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.515***
.380***
.409***
.417***
.482***

.516***
.381***
.358***
.474***
.480***

.611***
.450***
.456***
.528***
.568***
.641***
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พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์ การ
1.การให้ความช่วยเหลือ
2.ความสานึกในหน้าที่
3.ความอดทนอดกลั้น
4.การคานึงถึงผูอ้ ื่น
5.การให้ความร่ วมมือ
ภาพรวม
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

.
.362***
.444***
.480***
.424***
.508***

.
.341***
.348***
.451***
.298***
.479***

.361***
.427***
.452***
.323***
.525***

.391***
.445***
.507***
.379***
.555***
.527***

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความกล้าหาญของพนักงานกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานพบว่า ความกล้าหาญของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในภาพรวม อยูใ่ นระดับสู ง (r = 0.641) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร กับประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน พบว่า พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ก ร มี ค วามสั มพันธ์ ก ับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (r=0.527) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.001
การอภิปรายผล
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต แตกต่างกัน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ และอายุงาน ที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธนชาต ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก ธนาคารธนชาต เป็ น
องค์กรที่มีความมัน่ คงทางการเงิ น มีเสถียรภาพในการดาเนิ นงาน และมีสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ที่
อานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพของงาน พนักงานธนาคารธนชาตที่มีอายุ หรื อมีอายุงานมากขึ้น มีระยะเวลาในการทางาน
นาน จะมีผลทาให้ได้รับค่าตอบแทนหรื อค่าจ้างมากขึ้น และมีสิทธิ ในการลา พักผ่อนได้มากขึ้น
ตลอดจนมีสิทธิ ในสวัสดิ การต่างๆ ที่พึงได้เพิ่มขึ้ นด้วย พนักงานที่มีอายุมากขึ้ น จานวนมากจะ
ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ การงานอย่า งสม่ าเสมอหรื อไม่ หลี ก เลี่ ย งงาน มี จริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิ ง านสู ง มี
ประสบการณ์การทางานจะเน้นคุณภาพงาน จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยา
ธนอัง กู ร . (2551) ที่ พ บว่า อายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติง านแตกต่ า งกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2554) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน
เครื อเบทาโกรด้า นอายุ ด้า นประสบการณ์ ก ารท างานที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านแตกต่ า งกัน และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ประดิ ษ ฐ์ สุ ค นธสวัส ดิ์ (2540) ที่ พ บว่า
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
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พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญของพนักงาน
โดยภาพรวม อยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณาความกล้าหาญเป็ นรายด้าน พบว่า ความกล้าหาญที่มีคะแนน
ความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านความกล้าหาญที่จะดาเนินการอย่างมีศีลธรรม รองลงมา ได้แก่
ด้านความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทาของตน ด้านความกล้าหาญที่จะมีส่วนร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลง ด้านความกล้าคัดค้านการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา และ ด้านความกล้าหาญที่จะอาสา
ช่วยทางาน จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ติ ธิ ติเสรี (2557) ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความกล้าหาญของพนักงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาความกล้าหาญเป็ นรายด้าน พบว่า ความกล้าหาญของพนักงานธนาคารธนชาต ที่มีคะแนน
ความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านความกล้าหาญที่จะดาเนินการอย่างมีศีลธรรม
การดาเนิ นการอย่า งมี ศี ล ธรรมของพนัก งาน หมายถึ ง การดาเนิ นการตามข้อประพฤติ
ปฏิ บตั ิ ศีลธรรม กฎศีล ธรรม ซึ่ งธนาคารจะก าหนดไว้เป็ น จรรยาบรรณ เช่ น ความซื่ อสัตย์เป็ น
จรรยาบรรณพื้ น ฐานที่ ธ นาคารให้ ค วามส าคัญ เป็ นอย่า งมาก ความซื่ อ สั ต ย์ถื อ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่
พนักงานทุกคนต้องมีและต้องคานึ งถึงเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับจรรยาบรรณของธนาคารธน
ชาต (คู่มือจรรยาบรรณ ของ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (ฉบับปรับปรุ งปี 2558) ที่ กาหนด
จรรยาบรรณของพนักงานต่อองค์ก ร ไว้ว่า “ปฏิ บตั ิ หน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นธรรมเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย...” จากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อาภารัตน์ นวะมะรัตน (2551) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง การปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทางาน
(จรรยาบรรณ) แก่พนักงานธนาคาร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นว่า ควรปลูกฝังคุณธรรมและ
จริ ยธรรม (จรรยาบรรณ) ให้แก่พนักงานธนาคาร
พบว่า พนักงานธนาคารธนชาต มีความคิดเห็นต่อปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์กรโดยภาพรวม อยูร่ ะดับมาก แสดงว่า พนักงานธนาคารธนชาตมีพฤติกรรมนอกเหนื อจาก
บทบาทหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการตัดสิ นใจนั้นกระทา
ด้วยตนเอง แม้วา่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและ
ธนาคารนครหลวงไทย เมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่ งผลหลายประการ
ต่อพนักงาน แต่ผลการวิจยั กลับพบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานธนชาต สามารถจัดการกับบทบาที่ขดั แย้งในสถานที่ทางานของตน
ได้ โดยมี ก ารพัฒนาทัก ษะการปฏิ บ ตั ิ ง านให้มี ประสิ ทธิ ภ าพ รู ้ จกั การปรั บตัวเมื่ อ ต้องเผชิ ญกับ
ความเครี ยด รู ้จกั สร้างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงานซึ่ งมีส่วนช่วยแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยูร่ ะดับมาก
ทั้งนี้ เพราะพนักงานปฏิ บตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความ
เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งทาให้การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
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ซึ่ งคุณภาพของงานเป็ นที่ยอมรับต่อองค์กรภายนอก และผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่า ซึ่ งใช้เป็ นเครื่ องวัด
เป็ นผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก จากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ พรรณี ปั นผสม (2554) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานและความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน:กรณี ศึกษา พนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก และจัง หวัด พิ จิ ต ร ที่ พ บว่า พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า น
ประสิ ทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับ พันธิวา จันสี ชา (2555) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความผูกพันต่อ
องค์การมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน ของนักบัญชี บริ ษทั ในเขตจังหวัดสระบุ รี ที่พบว่า โดย
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการทางานในระดับมาก และสอดคล้องกับ ลลิดา โกมลจันทร์
(2556) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทางานและประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มีความกล้าหาญของพนักงานกับประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน พบว่ า รู ป แบบภาวะผู ้ต ามที่ มี ค วามกล้า หาญของพนัก งานมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในภาพรวม อยูใ่ นระดับสู ง (r = 0.641)
ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูต้ ามที่มีความกล้าหาญในองค์กรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่จะต้องรับคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชามาปฏิบตั ิให้สาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่ งถ้าผู ้
ตามมีความกระตือรื อร้นในงาน ยินยอมและเต็มใจทาตามคาสั่งโดยไม่คานึ งว่างานนั้นจะมีลกั ษณะ
อย่างไร หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง สามารถแก้ไขปั ญหาและบริ หารจัดการงานที่รับผิดชอบอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้มีความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามและยังทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ จาก
การศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ติ ธิ ติเสรี (2557) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลความกล้า
หาญของพนัก งานและบรรยากาศองค์ก ร ที่ มีผ ลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน :
กรณี ศึกษา พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พบว่า ความกล้าหาญของพนักงาน มีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ ง านของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และสอดคล้องกับ
Minea Sok (2557) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง The Effectiveness between Courageous Follower to the
WorkPerformance in the Organization, Case Study Comparison between National Polytechnic
Institute of Cambodia (Cambodia) and Rajamangala University of Technology Thanyaburi
(Thailand) ที่พบว่า รู ปแบบภาวะผูต้ ามที่มี ความกล้าหาญห้าประการมีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของ
องค์กร เมื่อผูต้ ามตอบสนองต่องานของตนเองโดยให้การสนับสนุ นผูน้ าและองค์กรของตนด้วยการ
กระทาที่ถูกต้องและผูต้ ามควรแบ่งปั นความคิ ดต่อผูน้ าเพื่อหาทางออกที่ดีกว่า ผ่านวิสัยทัศน์และ
ภารกิจ เพื่อความสาเร็ จขององค์กร ดังนั้น จึงพบว่าผูต้ ามที่มีความกล้าหาญมีความสาคัญมากสาหรับ
ผูน้ าในการพัฒนาและความสาเร็ จขององค์กรในอนาคต
พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร มี ความสัมพันธ์ กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
เป็ นพฤติกรรมเชิ งบวก เป็ นพฤติกรรมของการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และการเสี ยสละอาสาช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น
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ด้วยความยินดีและเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มีนกั วิชาการและองค์กรสนใจและให้ความสาคัญ
ต่อพฤติกรรมนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีความสาคัญต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน ประสิ ทธิ ผล
และความสาเร็ จขององค์กร จากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรี สายสดุดี (2544)
ได้ศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีต่ อองค์ก ารกับ พฤติ ก รรมในการ
ปฏิ บตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีต่อองค์การเป็ นตัวทานายพฤติกรรมในการปฏิ บตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พร้ อยละ 44.5
(R2 =.45) สอดคล้องกับ ลาวัลย์ พร้อมสุ ข (2544) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ กับความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานกลุ่ม
บริ ษ ัท มิ นี แ บ (ประเทศไทย) ผลการวิ จ ัย พบว่า พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์ ทางบวก กับผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน และสอดคล้องกับ เมธี ศรี วิริยะกุ ล
(2549) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์การกับความพึง
พอใจในงานและผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ในด้ านคุณลักษณะความกล้ าหาญของพนักงาน
หน่ วยงานควรให้ ค วามส าคัญความกล้า หาญของพนัก งานที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยเฉพาะให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจกับพนักงานที่มีลกั ษณะ
ของความกล้าหาญที่จะ
ดาเนินการอย่างมีศีลธรรม เป็ นพนักงานที่ปฏิบตั ิตามหลักศีลธรรม ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
ธนาคารอย่า งเคร่ งครั ด ดังนั้น ผูบ้ ริ หารธนาคารธนชาต จะต้องให้ความสาคัญ คื อผูป้ ฏิ บตั ิ ตาม
จรรยาบรรณ ต้องได้รับรางวัลตอบแทน ส่ วนผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณก็ตอ้ งได้รับการลงโทษ
ดังนั้น ธนาคารธนชาตอาจใช้มาตรการระบบรางวัลทั้งมีการลงโทษร่ วมกับการให้รางวัลแก่ผูท้ ี่มี
ความประพฤติที่ดีตรงตามจรรยาบรรณขององค์กร การให้รางวัลสามารถทาได้ หลายรู ปแบบ เช่ น
การประกาศรายชื่ อบุคลากรทีมีความกล้าหาญที่จะดาเนิ นการอย่างมีศีลธรรม (พฤติกรรมที่ดีดา้ น
จริ ยธรรม) ในจุลสารของธนาคาร การให้รางวัลแก่พนักงานที่มีความกล้าหาญที่จะดาเนิ นการอย่างมี
ศีลธรรม การให้รางวัลแก่ผทู ้ ี่ความคิดหรื อแนวทางที่ช่วยส่ งเสริ มจริ ยธรรมในธนาคาร รวมถึงการ
อนุญาตให้แต่ละแผนก หรื อสาขา แสดงถึงความสาเร็ จหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ มจริ ยธรรม เป็ นต้น
2. ในด้ านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์ กร
พนักงานมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรโดยภาพรวม อยูร่ ะดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมการคานึ งถึ งผูอ้ ื่น ได้รับคะแนนความคิดเห็นสู งสุ ด
แสดงให้เห็ นว่าพนักงานธนชาต สามารถจัดการกับบทบาทที่ขดั แย้งในสถานที่ทางานของตนได้
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โดยการสร้ างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงาน การรู ้ จกั ยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกในองค์กร และผลการศึกษายังพบว่า
พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก ร มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
พนัก งาน โดยเฉพาะ ด้า นพฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ ดัง นั้น ธนาคารธนชาต จะต้อ งให้
ความสาคัญต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมื อ เพื่อ
ความสมัค รสมานสามัค คี ไม่ มี ค วามขัด แย้ง อัน จะส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
3. ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยูร่ ะดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ได้รับคะแนนความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ “ด้านคุณภาพของงาน”
ดังนั้น หน่วยงานควรให้ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ครบถ้วนทุก
ด้านทั้งด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลาที่ใช้ทางาน โดยเฉพาะด้านคุณภาพของ
งาน
พนักงานที่มีอายุ อายุงานแตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวม
แตกต่างกัน ดังนั้น ธนาคารธนชาต อาจทาการวางแผนการทางาน โดยการจัดสายบังคับบัญชา ให้
เหมาะสมกับอายุ และอายุงาน อี กทั้งควรให้ ผูม้ ีประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู ้ หรื อทักษะในการ
ทางาน เพื่อให้พนักงานที่มีอายุน้อย และอายุงานน้อย ได้รับความรู ้ เพื่อนาไปพัฒนาทักษะในการ
ทางาน เพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ความกล้าหาญของพนักงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในภาพรวม อยู่ ใ นระดับ สู ง โดยเฉพาะความกล้า หาญของพนัก งานด้า นความกล้า หาญที่ จ ะ
รับผิดชอบจากการกระทาของตน และจากผลการศึกษาที่พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเฉพาะ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ ดังนั้น ธนาคารธนชาต ต้องเพิ่มวิธีการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในส่ วน ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน และในส่ วน
การให้ความร่ วมมือ อันจะการส่ งเสริ มพนักงานที่มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทา
ของตน และมี พ ฤติ ก รรม การให้ค วามร่ วมมื อ เนื่ องจากเป็ นปั จจัย ส าคัญต่ อประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียง
อย่างเดี ยว อาจทาให้ผลการวิจยั คลาดเคลื่ อนจากความเป็ นจริ ง ดังนั้น เพื่อให้การวิจยั ครั้งต่อไปมี
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ความถู ก ต้อง ครบถ้วน สมบู รณ์ มากขึ้ น ผูว้ ิจยั ขอเสนอการท าวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ หรื อ ทาวิจยั เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้น
2. ควรศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งาน
ธนาคาร
ธนชาต โดยวิเคราะห์ถึงปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากงานวิจยั ครั้งนี้ เช่ น การสื่ อสารภายในองค์กร
บรรยากาศองค์ก ร และเปรี ย บเที ย บปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติงานของพนัก งาน
ระหว่างหน่วยงานหรื อบริ ษทั ในกลุ่มธนชาต ที่มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานคล้ายคลึงกัน
3. ในอนาคตข้างหน้า ผูส้ นใจทาการศึกษาซ้ าในเรื่ องนี้ และติดตามผลเป็ นระยะ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของพนักงานที่มาจากธนาคารนครหลวงไทยก่อนควบ
รวมกับพนักงานธนาคารธนชาต ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เป็ นเรื่ องของความรู ้สึกและทัศนคติ
ของแต่ละคนที่ อาจจะเปลี่ ยนแปลงได้ตามระยะเวลาและสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดและสามารถทาให้ทราบ ความร่ วมมือของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง
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รู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้ าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
Loyalty Model of Hotel’s Guests in The Special Economic Zone at
Thai-Lao Friendship Bridge
ทรรศนะ บุญขวัญ
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Tel: 086-668-8822, Email: thasana_boo@utcc.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (2) ศึกษาการบริ หาร
ประสบการณ์ ลูก ค้า ที่ มีผ ลต่ อความพึ งพอใจของลู กค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว (3) ศึกษาคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (4) ศึกษาคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (5) ศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์
กับลู กค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลู กค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทยลาว (6) ศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรมในเขต
เศรษฐกิ จพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (7) ศึ กษาความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีผลต่อความ
จงรักภักดี ของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว และ (8) นาเสนอ
โมเดลรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ลูกค้าของโรงแรม
ที่พกั ค้างคืนที่โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่พกั ค้างคืนในโรงแรม และขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 840 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรง และค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 ใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา และใช้สถิติอา้ งอิง ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ ค่าตรวจสอบ
ความสัม พันธ์ ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่ าตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของ Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วย
โปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ ผลการวิจ ัย พบว่า การบริ หารประสบการณ์ ลู ก ค้ามี ค วามสัม พัน ธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า การบริ หารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศ
ทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า คุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศ
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ทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงใน
ทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้า และความพึงพอใจของลู กค้ามีความสัมพันธ์ รวมในทิ ศ
ทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และผลการศึกษาโมเดลพบว่า การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า
คุ ณภาพการบริ การ การบริ หารความสัมพันธ์ กบั ลู กค้า เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความจงรั กภักดี ของ
ลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
คาสาคัญ : ความจงรักภักดีของลูกค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
Abstract
The objectives of this research are to 1) Study a customer experience management has an effect
on customer’s loyalty of hotels in the Special Economic Zone at Thai-Lao Friendship Bridge. 2)
Study a customer experience management has an effect on customer’s satisfaction of hotels in the
Special Economic Zone at Thai-Lao Friendship Bridge. 3) Study a service quality has an effect on
customer’s loyalty of hotels in Special Economic Zone at Thai-Lao Friendship Bridge. 4) Study a
service quality has an effect on customer’s satisfaction of hotels in the Special Economic Zone at
Thai-Lao Friendship Bridge. 5) Study a customer relationship management has an effect on
customer’s loyalty of hotels in Special Economic Zone at Thai-Lao Friendship Bridge. 6) Study
customer relationship management has an effect on customer’s satisfaction of hotel in Special
Economic Zone at Thai-Lao Friendship Bridge. 7) Study customer’s satisfaction has an effect on
customer’s loyalty of hotel in Special Economic Zone at Thai-Lao Friendship Bridge. Finally, the
research considers 8) Propose model of hotel’s guest in the Special Economic Zone at Thai-Lao
Friendship Bridge. This study is a quantitative research method. The sample of this research were
both Thai and foreign tourists who stayed overnight at hotels in the Special Economic Zone at
Thai-Lao Friendship Bridge. The total sample size was 840 people. The instrument of this
research was questionnaires with the accuracy and the reliability of 0.94 to analyze the data. The
analyzed statistics were descriptive statistics. Correlation, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural equation analysis (SEM) were
also used as inferential statistics. The study found that customer experience management had a
positive effect and direct relationship on customer’s loyalty. The customer experience
management had a positive effect and direct relationship on customer’s satisfaction. Service
quality had a positive effect and direct relationship on customer’s loyalty. Service quality had a
positive effect and direct relationship on customer’s satisfaction. The customer relationship
136

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

management had a positive effect and direct relationship on customer’s loyalty. The customer
relationship management had a positive effect and direct relationship on customer’s satisfaction.
Customer’s satisfaction had a positive effect and direct relationship on customer’s loyalty. The
causal model shows the factors that effect to customer’s loyalty of hotels in the Special Economic
Zone at Thai-Lao Friendship Bridge are customer experience management, service quality,
customer relationship management and customer’s satisfaction.
Keywords: Customer’s loyalty, Special Economic Zone, Thai-Lao Friendship Bridge
บทนา
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาภาครัฐได้ให้การส่ งเสริ มให้กาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นตามแนว
ชายแดน เพื่อเป็ นฐานการผลิตและการลงทุนที่สามารถเชื่ อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสะพานข้ามแม่น้ าโขงไทย-ลาว ภาครัฐเชื่ อว่าการเปิ ดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวทั้ง 6 แห่ ง ได้แก่ 1) สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว แห่ ง ที่ 1 เชื่ อมระหว่า งจัง หวัด หนองคลาย
ประเทศไทยกับนครเวียงจันทร์ สปป.ลาว 2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 2 เชื่ อมระหว่าง
จังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยกับสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว 3) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่ งที่ 3 เชื่ อมระหว่างจังหวัดนครพนมของประเทศไทยกับคาม่วนของ สปป.ลาว 4) สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 4 เชื่ อมระหว่างอาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงรายของประเทศไทยกับเมือง
ห้วยทรายของ สปป.ลาว 5) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 5 เชื่ อมระหว่างอาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยกับแขวงบอลิคาไซ ของสปป.ลาว 6) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ ง
ที่ 6 เชื่อมระหว่างอาเภอนาตาล จังหวัดอุบนราชธานี ของประเทศไทยกับเมืองละคอนเพ็งของสปป.
ลาว นั้นจะทาให้เกิ ดความร่ วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญ เป็ นการสร้ างรายได้ท้ งั ด้านการ
ลงทุ น การค้า และการท่ องเที่ ย ว จากการเปิ ดสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาวทั้ง 6 แห่ ง จะส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการและประชาชนที่ อยู่ใ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษ สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว จาเป็ นต้อง
ปรับตัวเพื่อเตรี ยมความพร้อมและเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูป้ ระกอบการ เพื่อแหล่งการค้าชายแดนซึ่ ง
จะนามาเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิต ด้านพื้นที่ ด้านแนวทางในการพัฒนา ทั้งนี้ อาจส่ งผล
ทั้งทางบวกและทางลบเมื่อมีการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมโรงแรม
ถือได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการสร้ างรายได้เข้าประเทศไทย ดังนั้นอุตสาหกรรม
โรงแรมในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ต้องปรั บตัวและต้องเพิ่มศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิ จและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่ งจากข้อมูล
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2558 พบว่าโรงแรมในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ทั้ง 6 แห่ งมีการเพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากปี 2555 ถึง 2558 และยังพบว่ามี
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การแข่ งขันที่ รุนแรงขึ้ น ดัง นั้นผูป้ ระกอบการโรงแรมต้องเพิ่ มศักยภาพเพื่อให้มีความได้เปรี ย บ
ทางการแข่งขันโดยมีการพัฒนาเน้นที่การกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า
คุณภาพการบริ การ และการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นต้นเพื่อให้ลูกค้าของโรงแรมมีความ
พึงพอใจและเพื่อที่จะได้สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มาเข้าพักในโรงแรมซึ่ งส่ งผลให้ลูกค้ามี
ความจงรักภักดี
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาตามที่กล่าวข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่
จะศึกษาเรื่ องรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทยลาว โดยที่ผวู ้ ิจยั มุ่งเน้นการศึกษาพิจารณาว่ามีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
2. เพื่อศึกษาการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
3. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า โรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
4. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
5. เพื่อศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
6. เพื่อศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลู กค้าโรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
7. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีผลต่อความจงรักภักดี ของลู กค้าโรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
8. เพื่ อนาเสนอโมเดลรู ปแบบความจงรั กภักดี ของลู ก ค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา การวิจยั
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบการศึกษาเชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
ถึงรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้เลื อกประชากรในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ทั้ง 6 แห่ งเนื่ องจากรัฐบาลให้การส่ งเสริ มการลงทุ นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จชายแดนและ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาโรงแรมที่มีจานวนห้องพัก
50 ห้องขึ้ นไปที่ จดทะเบี ยนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2558 ประชากรในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คื อลู กค้าของโรงแรมเข้ามาพักค้างคื นที่โรงแรมในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กลุ่ ม ตัว อย่า งการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ผู ว้ ิ จ ัย ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ ลู ก ค้า ของโรงแรมทั้ง
นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ างประเทศที่ เข้ามาพัก ค้า งคื นในโรงแรมในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่มีจานวนห้องพัก 50 ห้องขึ้นไป และสาหรับการกาหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ตวั แปรในแบบจาลองสมาการโครงสร้างนั้น Tabachnick and
Fidell (2001) ให้กาหนดประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 400 ตัวอย่าง สอดคล้องกับ
Taro Yamane(1973) ได้กล่าวว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่สามารถระบุถึงจานวนที่แน่นอนได้ และคาดว่ามี
จานวนมาก อย่างน้อยต้องมีตวั อย่างที่ทาการศึกษาจานวน 400 ตัวอย่างที่ความคลาดเคลื่อนจากการ
สุ่ มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ได้ขนาดตัวอย่างที่เก็บและใช้จริ งจานวน 840 คน
โดยใช้วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ทั้งนี้ ใช้ขนาดตัวอย่างที่เป็ นสัดส่ วนและใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน 1 ผูว้ ิจยั ใช้กรอบขนาดตัวอย่างโรงแรมในเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2558
และมีห้องพัก 50 ห้องขึ้นไป มีจานวนทั้งสิ้ น 198 แห่ ง ขั้นตอน 2 ได้กาหนดขนาดตัวอย่างที่เป็ น
สัดส่ วน ได้จานวนโรงแรมเท่ากับ 21 แห่ ง ขั้นตอน 3 ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายจากกรอบตัวอย่าง
โดยวิธีจบั สลากทาการเลือกตัวอย่างครบตามจานวน 21 แห่ งและเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใส่ คืน
ขั้นตอน 4 ส่ งแบบสอบถามให้โรงแรมละ 40 ชุ ดให้แก่ผูบ้ ริ หารโรงแรมจานวน 21 แห่ ง ให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง และขั้นตอน 5 ดาเนิ นการเก็บแบบสอบถามจนครบ
840 ชุด ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จนครบระหว่างเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม
2559
เครื่ องมือสาหรับการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบการศึ กษาเชิ งปริ มาณ เครื่ องมือสาหรับการวิจยั เชิ ง
ปริ ม าณ ผูว้ ิ จยั ใช้แบบสอบถามส าหรั บ การเก็ บ ข้อมู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง มี โ ครงสร้ า งเนื้ อหาของ
แบบสอบถาม 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คุ ณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพ
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ไทย-ลาว ได้แก่ การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า คุ ณภาพการบริ การ การบริ หารความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้า
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ดสาหรับคาถามคุ ณลักษณะของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ใช้มาตราวัดแบบ Check list สาหรับคาถาม การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า คุณภาพ
การบริ การ การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้า ความพึงพอใจของลู กค้า และความจงรักภักดี ของ
ลูกค้า ใช้แบบ Likert rating scale 5 ระดับ ได้แก่ 1= น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 =
มากที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิ งปริ มาณ ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้
สถิ ติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่า ร้ อยละ
(percentage) สาหรั บ ตัวแปรในการวิจยั ใช้ ค่า เฉลี่ ยเลขคณิ ต (X) ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ส่ วนที่ 2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจยั ประกอบด้วย การบริ หาร
ประสบการณ์ลูกค้า คุณภาพการบริ การ การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า
ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ านในการวิจ ัย ได้แก่ Correlations,
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of Sphericity และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน ส่ วนที่ 3 นาเสนอโมเดลรู ปแบบความ
จงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า โรงแรมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว โดยใช้วิธี ก าร
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ผลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่ าง และศึกษาวิเคราะห์
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 55.0 มีช่วงอายุระหว่าง
31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0 ลู กค้าของโรงแรมส่ วนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 47.26 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 49.64 มีอาชี พกิจการส่ วนตัว (บริ ษทั /ร้านค้า) คิดเป็ นร้อย
ละ 29.52 ลูกค้าของโรงแรมส่ วนมากมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.52 มี
วัตถุ ป ระสงค์หลักของการพักที่ โรงแรมเพื่อธุ รกิ จ คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.95 ลู ก ค้าเข้าพักค้างคืนที่
โรงแรมในแต่ละครั้งเป็ นเวลา 4 วัน คิดเป็ นร้อยละ 31.90
ลูกค้าของโรงแรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คุณภาพการบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้าโดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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3.93 ความพึงพอใจของลู กค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15 และความจงรักภักดี
ของลูกค้าโดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
ส่ วนที่ 2 ผลความสั ม พันธ์ ระหว่ า งตัว แปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผลการ
วิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวแปร
ตัวแปรของการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือ
บรรยากาศ เท่ากับ 0.72 รองลงมาคือเว็บไซต์ เท่ากับ 0.68 ตัวแปรของคุณภาพการบริ การมีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือตัวแปรสิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ เท่ากับ 0.82 รอง
มา คือความน่าเชื่ อถือของผูใ้ ห้บริ การ เท่ากับ 0.74 การให้ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บริ การ เท่ากับ 0.71
การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ ห้บริ การ เท่ากับ 0.69 และการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ เท่ากับ
0.67 ตามลาดับ ตัวแปรของการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมาก
ที่สุด คือการจัดกิจกรรมทางการตลาด เท่ากับ 0.77 และการสื่ อสารกับลูกค้า เท่ากับ 0.71 ตามลาดับ
ตัวแปรของความพึงพอใจของลูกค้ามีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือพึงพอใจคุณภาพ
การบริ การ เท่ากับ 0.76 พึงพอใจการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เท่ากับ 0.72 และพึงพอใจการ
บริ หารประสบการณ์ลูกค้า เท่ากับ 0.67 ตามลาดับ และตัวแปรของความจงรักภักดีของลูกค้ามี
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือความตั้งใจซื้ อซ้ า เท่ากับ 0.81 รองลงมาคือความตั้งใจ
บอกต่อ เท่ากับ 0.76 และความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้านราคา เท่ากับ 0.68 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดี ของลู กค้า
โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตัวแปรการ
บริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามี ความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความจงรักภักดี ของ
ลูกค้า เท่ากับ 0.18 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อตัวแปรความ
จงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.15 และมี ความสัมพันธ์รวมต่อตัวแปรความจงรักภักดี ของลู กค้า
เท่ากับ 0.33 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
สมมติฐานที่ 2 การบริ หารประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้า
โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตัวแปรการ
บริ หารประสบการณ์ ลูก ค้ามี ความสั มพันธ์ ทางตรงในทิ ศทางบวกต่อตัวแปรความพึ งพอใจของ
ลูกค้า เท่ากับ 0.27 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 3 คุ ณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมใน
เขตเศรษฐกิ จพิเศษ สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรั บสมมติ ฐาน โดยตัวแปรคุ ณภาพการ
บริ การมีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.29 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 มี ความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อตัวแปรความจงรักภักดี ของลู กค้า
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เท่ากับ 0.23 และมีความสัมพันธ์รวมต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.52 ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตัวแปรคุณภาพการบริ การมี
ความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ 0.54 อย่ามีนยั สาคัญ
ทางสถิติระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 5 การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดี ของ
ลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตัวแปร
การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความจงรักภักดี
ของลูกค้า เท่ากับ 0.22 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อตัวแปร
ความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.19 และมีความสัมพันธ์รวมต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า
เท่ากับ 0.41 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
สมมติฐานที่ 6 การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า
โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตัวแปรการ
บริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความพึงพอใจของ
ลูกค้า เท่ากับ 0.43 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 7 ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตัวแปรความพึงพอใจ
ของลูกค้ามีความสัมพันธ์รวมในทิศทางบวกต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.42 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ส่ วนที่ 3 ผลการนาเสนอโมเดลรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้ าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ผลการนาเสนอความสอดคล้องของรู ปแบบความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้าโรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวใช้ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่าค่าสถิติจากการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์วดั มาตรฐานทั้งหมด ได้แก่
ค่า Chi-square = 612.03 Chi-square/df = 1.82 GFI = 0.95 AGFI = 0.92 RMR = 0.024
RMSEA = 0.042 CN = 285.74 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
สามารถแสดงโมเดลภาพรวมมีรายละเอียดของตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน ดังนี้
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เว็บไซต์
บรรยากาศ
สิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรม
ของการบริ การ
ความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริ การ
การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ
การให้ความมัน่ ใจของ
ผูใ้ ห้บริ การ

0.68
0.72

0.67

กำรบริ หำร
ประสบกำรณ์

0.27**

ลูกค้ ำ
0.82
0.74

คุณภำพ

0.76

ลูกค้า

ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำ
0.42**

0.29**
0.43**

ความ
จงรักภักดี

กำรบริ หำร

0.22**

ควำมสัมพันธ์

0.81
0.76

ของลูกค้า
0.68

กับลูกค้ ำ

ควำมตังใจซื
้ ้อซ ้ำ
ควำมตังใจบอกต่
้
อ
ควำมอ่อนไหวต่อปัจจัย
ด้ ำนรำคำ

0.71

การสื่ อสารกับลูกค้า

บริ กำร

0.72

0.18**0.54**

กำรบริ กำร

0.71

การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ของผูใ้ ห้บริ การ

พอใจของ

พึงพอใจกำรบริ หำร

0.67

0.69

ความพึง

พึงพอใจการบริ หาร
ประสบการณ์ลูกค้า
พึงพอใจคุณภำพกำร

0.77

การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด

ตัวเลขจากค่าประมาณการ(Estimate) Chi-Square=612.03, df=337, p-value=0.09, RMSEA=0.042
อภิปรายผล
คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าเป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ลูกค้า
ของโรงแรมส่ วนมากมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พกิจการส่ วนตัว (บริ ษทั /
ร้านค้า) ลูกค้าของโรงแรมส่ วนมากมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท มีวตั ถุประสงค์หลักของ
การพักที่โรงแรมเพื่อธุ รกิจ และลูกค้าเข้าพักค้างคืนที่โรงแรมในแต่ละครั้งเป็ นเวลา 4 วัน
การศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญของตัวแปร พบว่าบรรยากาศ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ
ตัวแปรการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า สิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญของตัวแปรคุณภาพการบริ การ การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของตัว
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แปรการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า พึงพอใจคุณภาพการบริ การเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของตัว
แปรความพึง พอใจของลู กค้า และความตั้งใจซื้ อซ้ า เป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญของตัวแปรความ
จงรักภักดีของลูกค้า ดังนั้นแสดงว่าลูกค้าของโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทยลาว ได้ให้ความสาคัญต่อบรรยากาศ สิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด ซึ่ งจะนาไปสู่ ความพึงพอใจและมีความจงรักภักดีกลับมาใช้บริ การซ้ าที่โรงแรม
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดี ของ
ลู ก ค้า โรงแรมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว เมื่ อ โรงแรมมี ก ารบริ หาร
ประสบการณ์ ลูกค้าที่ดีข้ ึนจะส่ งผลให้ลูกค้ามี ความจงรักภักดี เพิ่มสู งขึ้ น และยังพบว่าบรรยากาศ
และเว็บไซต์มีนัยสาคัญทางบวกต่อความจงรักภักดี ของลู กค้า ทั้งนี้ บรรยากาศมี ความสาคัญมาก
ที่สุดสาหรับการเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Boonkwan (2014) ดังนั้น
ทางผูบ้ ริ หารของโรงแรมจาเป็ นต้องสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีโดยใช้เสี ยงเพลง
แสงสว่าง สี และกลิ่ นหอม นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของJain and Bagdare (2011) ใช้
เสี ยงเพลงเป็ นส่ วนประกอบของบรรยากาศ เพื่อสร้างความรู ้สึกของลู กค้าในแง่ของความรู ้ สึกและ
อารมณ์ทาให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีส่งผลให้ลูกค้ามีพฤติกรรมความตั้งใจซื้ อซ้ าและมีการบอกต่อ
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของ Slatten, Mehmetoglu, Svensson and Svaeri (2009) ได้ใช้
แสงสว่ า งเป็ นตัว กลางเชื่ อ มโยงความรู ้ สึ กของลู ก ค้ า ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ที่ ดี เ มื่ อ ลู ก ค้ า มี
ประสบการณ์ที่ดี แล้วจะส่ งผลให้เกิดความจงรักภักดีมีการแนะนาบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ลู ก ค้า โรงแรมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว เมื่ อ โรงแรมมี ก ารบริ หาร
ประสบการณ์ ลูกค้าที่ ดีข้ ึ นจะส่ งผลให้ลูกค้ามี ความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มสู งขึ้ น และยังพบว่า
บรรยากาศ และเว็บไซต์มีนยั สาคัญทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้าโรงแรม ดังนั้นการสร้ าง
บรรยากาศของโรงแรมโดยใช้เสี ยงเพลง แสงสว่าง สี และกลิ่นหอม จะส่ งผลต่อความพึงพอใจของ
ลู กค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Slatten, Krogh and Connolley (2010) และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Countryman and Jang (2006) การสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าจะใช้แสงสว่าง สี
เป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงความรู ้ สึก ที่ ดีข องลู ก ค้า จะส่ ง ผลท าให้ลูก ค้า มี ค วามพึ ง พอใจเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนี้ดา้ นเว็บไซต์ ผูบ้ ริ หารของโรงแรมต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องของความถูกต้องของข้อมูล
การออกแบบเว็บไซต์ ความเรี ยบง่ายในการเข้าถึ งข้อมูล ความทันสมัย และมีความปลอดภัยซึ่ งจะ
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เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความสนใจและมีความสาคัญต่อการตอบสนองพฤติกรรมชื่ นชอบของลู กค้า
เกิดความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อโรงแรมมีคุณภาพการบริ การสู งขึ้นจะส่ งผลให้
ลู กค้ามี ความจงรั กภักดี เพิ่มสู งขึ้ นตามซึ่ งนาไปสู่ การกลับมาพักซ้ าที่ โรงแรม มี การบอกต่อ และ
ความอ่ อนไหวต่ อราคา ยัง พบว่า สิ่ ง มี ตวั ตนเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ความน่ า เชื่ อถื อของผู ้
ให้บริ การ การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ ห้บริ การ การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ และการให้
ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บริ การมีนยั สาคัญต่อความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lin
Chen (2005) พบว่าสิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดของคุณภาพการ
บริ การที่ ส่ง ผลต่อความจงรั กภัก ดี ของลู กค้าในมิ ติของการกลับมาพักซ้ า การบอกต่อ และความ
อ่อนไหวต่อราคา ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงแรมควรให้ความสาคัญกับสิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การเป็ นอันดับแรก โดยปรับปรุ งอุปกรณ์ในโรงแรมให้มีความทันสมัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
ไว้บริ การลูกค้าที่พกั อาศัย พนักงานต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อคุณภาพการบริ การของโรงแรมสู งขึ้นจะส่ งผล
ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้ น และพบว่ามิติของคุ ณภาพการบริ การ ได้แก่ สิ่ งมี ตวั ตนเป็ น
รู ป ธรรมของการบริ ก าร ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร การเข้า ใจและเห็ น อกเห็ น ใจของผู ้
ให้บริ การ การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การและการให้ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บริ การมีนยั สาคัญต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นคุณภาพการบริ การสู งกว่ามาตรฐานจะส่ งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้น (Parasuraman et al., 1998) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Naeem, kram and Saif (2009)
และ Khattab and Aldehayyat (2011) กล่าวว่าคุณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าคุณภาพการบริ การสู งกว่ามาตรฐานจะนาไปสู่ ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าดีข้ ึนจะทาให้ลูกค้าของโรงแรมมีความจงรักภักดีเพิ่มสู งขึ้น การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ได้แก่กิจกรรมทางการตลาด การสื่ อสารกับลูกค้า เป็ นปั จจัยที่มีนยั สาคัญทางบวกต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้า และชี้ให้เห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วยการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการ
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ให้โปรโมชัน่ ส่ วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล การจัดกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้ามีส่วน
ร่ วม และการให้สิทธิ์ พิเศษแก่ลูกค้า มีความสาคัญมากที่ทาให้ลูกค้าของโรงแรมมีความจงรักภักดี
เพิ่มสู งขึ้น มีการเข้ามาพักซ้ า พร้ อมทั้งบอกต่อพูดสิ่ งดี ๆแก่ เพื่อนและครอบครั ว และยอมจ่ายใน
ราคาที่สูง สอดคล้องกับแนวคิดของ ชื่ นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) กล่าวไว้วา่ การสร้างความสัมพันธ์
กับลู กค้าจะใช้เครื่ องมื อทางการตลาด ได้แก่ การจัดกิ จกรรมทางการตลาด และใช้การสื่ อสารกับ
ลูกค้า ได้แก่สื่อสารทางจดหมาย เช่ นการ์ ดวันเกิ ด สื่ อสารด้วยสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่ น แผ่นปลิว และการ
สื่ อสารด้วยอีเมล์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wu, Shin and Chan (2008) ให้การสนับสนุนการใช้
ส่ วนลดราคา การแลกของรางวัล เพื่อสร้ างความสั มพันธ์ กบั ลู กค้าและส่ ง ผลให้ลูกค้าเกิ ดความ
จงรักภักดี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gordon (2006) พบว่าผลประโยชน์ที่มอบให้แก่ลูกค้า
ประกอบด้วยมอบสิ ทธิ์ พิเศษให้ลูกค้า และของรางวัลจะส่ งผลให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้น
ลู กค้าจะกลับมาพักเพิ่มมากขึ้ น มี การแนะนาบอกต่อไปยังบุ คคลอื่ นสู งขึ้ น และไม่เปลี่ ยนไปใช้
บริ การของคู่แข่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อโรงแรมมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ที่ดีข้ ึนจะทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มสู งขึ้น และการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้า
ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดและการสื่ อสารกับลู กค้าเป็ นปั จจัยที่มีนัยสาคัญทางบวกต่อความพึง
พอใจของลู กค้า การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลู กค้าใช้การจัดกิ จกรรมทางการตลาด ให้โปรโมชั่น
ส่ วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล การจัดกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม และการ
ให้สิทธิ์ พิเศษแก่ลูกค้ามีความสาคัญมากที่สุดที่ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มสู งขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Luck and Lancaster (2003) พบว่าการสื่ อสารกับลูกค้าผ่านทางอีเมล์มีความสาคัญใน
การสร้ างวามสัมพันธ์กบั ลู กค้าในเชิ งบวกให้ลูกค้าเกิ ดการรับรู ้ ในความสัมพันธ์และเกิ ดความพึง
พอใจนอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Khurana and Chaudhary (2010) พบว่าการสื่ อสารกับ
ลูกค้าโดยการใช้ขอ้ ความส่ งทางโมบาย (เอส เอ็ม เอส)ให้ลูกค้ารับรู ้ข่าวสารจากทางบริ ษทั จะส่ งผล
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลู กค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลู กค้า
โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรมมีความพึง
พอใจเพิ่ม สู ง ขึ้ นจะส่ งผลให้ลู กค้ามี ความจงรั กภักดี เพิ่ มมากยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
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Kandampully and Suhartanto (2000)และ Juan and Yan (2009) พบว่าความพึงพอใจของลูกค้า
สู งขึ้ นจะมี ความสัมพันธ์ ทางบวกต่อความจงรั กภักดี ของลู กค้าทาให้ลูกค้ามี ความจงรั กภักดี เพิ่ม
สู งขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
จากโมเดลที่ได้ผปู ้ ระกอบการโรงแรมควรบริ หารจัดการกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ลูกค้ามี
ความจงรักภักดีเพิม่ สู งขึ้นและมีความพึงพอใจเพิม่ ขึ้นทั้งนี้ เมื่อลูกค้าของโรงแรมมีความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีสูงขึ้นทาให้ลูกค้ากลับมาเข้าพักที่โรงแรมซ้ า มีการบอกต่อ กล่าวแต่สิ่งดีๆของ
โรงแรม แก่บุคคลอื่น ญาติ เพื่อน
ผูบ้ ริ หารโรงแรมควรบริ หารประสบการณ์ลูกค้าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีดว้ ยการสร้าง
บรรยากาศของโรงแรม เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภักดีเพิ่มสู งขึ้น
ผูบ้ ริ หารโรงแรมควรปรั บปรุ งคุ ณภาพการบริ การให้สูงขึ้ นเหนื อกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้า ได้แก่สิ่งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ความน่าเชื่ อถือของผูใ้ ห้บริ การ การเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจของผูใ้ ห้บริ การ การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การและการให้ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บริ การ
เพื่อนาไปสู่ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี
ผูบ้ ริ หารโรงแรมควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด และ
การสื่ อสารกับลูกค้าให้ลูกค้าได้รับข่าวสารจากทางโรงแรมจะนาไปสู่ ความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดี
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย จ ากัด เฉพาะโรงแรมที่ มี ห้ อ งพัก 50 ห้ อ งขึ้ น ไปในพื้ น ที่ ใ นเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษ สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว ในการวิจยั ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาโรงแรมเฉพาะเขต
เศรษฐกิ จพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในแต่ละแห่ งทั้งนี้ เพื่อผลการศึ กษาจะเหมาะสมกับวิถี
ชีวติ และพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆ
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ทัศนคติของผู้ใช้ บริการแก๊ ส LPG ทีม่ ีต่อคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ ส LPG ใน
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
LPG Gas Customers’ Attitudes towards Service Quality of LPG Gas Station
in Bangkok Metropolis and Perimeters
ธณษ์ วรรณ ร่ างใหญ่
Tel: 087-324-2882, Email: thanawan_yai@yahoo.com
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาทัศ นคติ ข องผู ้ใ ช้บ ริ ก ารแก๊ ส LPG ที่ มี ต่ อ
คุณภาพการให้บริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG (2) แก้ไข ปรับปรุ งคุ ณลักษณะของการบริ การ
ของสถานี บ ริ การแก๊ส LPG ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG โดยใช้การจัด
หมวดหมู่ตามแบบจาลองของ Kano และการประเมินคุณภาพการให้บริ การ (SERVQUAL Method)
ของสถานี บริ การแก๊ส LPG และ (3) ศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่มีต่อคุ ณภาพการ
ให้บริ การของสถานีบริ การแก๊ส LPG ซึ่ งนาไปสู่ การวางแผน และเป็ นแนวทางในการกาหนดกล
ยุทธ์ต่างๆ ในการดาเนิ นธุ รกิจได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเหมาะสม การวิจยั
ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การสถานี บริ การ
แก๊ส LPG ที่เปิ ดให้บริ การในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี
และนนทบุรี) มีขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพการบริ การ และแนวคิดโดยวิธีของคาโนะ (Kano’s methods)
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมิ นความพึงพอใจของลู กค้าผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การแก๊ส
LPG พบว่า ข้อที่มีความจาเป็ นต้องมีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด (M) 14 ข้อ ดังนี้
ปั๊ ม แก๊ ส LPG ที่ เปิ ดให้บ ริ ก ารมี ค วามน่ า เชื่ อถื อ, พนัก งานให้บ ริ ก ารได้อ ย่า งถู ก ต้องเหมาะสม,
พนักงานสามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้ในทันที, พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ และคาแนะนา
เมื่อลูกค้าประสบปั ญหา, พนักงานมีความรู ้ ความชานาญในการให้บริ การ, พนักงานสามารถตอบ
คาถาม หรื อข้อสงสัยของลู กค้าได้อย่างชัดเจน, ปั๊ มแก๊สมีเครื่ องมือให้บริ การที่ทนั สมัย, พนักงาน
แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อย,ปั๊ มแก๊สมีพ้ืนที่ ให้บริ การที่ สะอาด และมี ความรู ้ สึกปลอดภัย, ปั๊ มแก๊สมี
ห้องน้ าที่สะอาด, ปั๊ มแก๊สมีเครื่ องกดเงินอัตโนมัติ หรื อตู ้ ATM ไว้ให้บริ การ, พนักงานคานึงความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง, พนักงานเข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการได้เป็ นอย่างดี และพนักงาน
มีการดู แลเอาใจใส่ และการให้บริ การที่ดี ข้อที่มีผลทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (O) 3 ข้อ ดังนี้
พนักงานสามารถปฏิบตั ิตามที่ลูกค้าต้องการได้, ปั๊ มแก๊สเปิ ดให้บริ การ 24 ชัง่ โมงตามเวลาที่กาหนด
และพนักงานให้บริ การ อย่างสุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ข้อที่มีหน้าที่ดึงดู ดลูกค้า (A) 2 ข้อ ดังนี้
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ปั๊ มแก๊สมี ร้านอาหาร หรื อร้ านกาแฟ หรื อร้ านสะดวกซื้ อ ไว้ให้บริ การ และปั๊ มแก๊สมีจุดพักรถไว้
บริ การ และข้อที่ ไม่มีความแตกต่า ง หรื อรู ้ สึกเฉยๆ (I) 2 ข้อ ดังนี้ ปั๊ ม แก๊สมี บริ การล้างรถไว้
ให้บริ การ และปั๊ มแก๊สมีบริ การเช็คลมยาง และปะยางไว้ให้บริ การ
คาสาคัญ : คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจ แนวคิดของคาโนะ สถานีบริ การแก๊ส LPG
Abstract
This research aims to study LPG customers’ attitudes towards service quality of LPG gas station,
to improve the features of LPG gas station according to LPG customers’ needs by categorizing
with Kano model and SERVQUAL method, and to study LPG customers’ attitudes towards
service quality of LPG gas station in which conducing to a guideline for strategic formulation.
The research population is regarded as a group of LPG customers whom received the service from
LPG gas station in Bangkok Metropolis and Perimeters (Samutprakarn, Pathumthani, and
Nontaburi). A number of respondents are concluded as 400 samples and collecting tool is referred
to the questionnaire with service quality evaluation and Kano’s methods.
The research result in part of customers’ satisfactions towards LPG gas station shows that there
are 14 attributes categorized in “Must-be” which their satisfactions could be increasing at most;
LPG gas station is reliable, LPG staffs service with properly, LPG staffs could service
immediately, LPG staffs could help and give an advice when customers face some problem, LPG
staffs has knowledge and specialize in servicing, LPG staff could answer customers’ doubts
clearly, LPG gas station is installed with advanced equipment, LPG staff dresses up politely,
LPG gas station has clean space with safety, LPG gas station has clean toilette, LPG gas station
prepares auto teller machine for customers, LPG staff considers to what customers want exactly,
LPG staffs understand in what customers want really well, and LPG staffs always take care and
provide a good service to customers. There are 3 attributes categorized in “One-dimension”; LPG
staffs could perform as customers’ needs, LPG gas station provides 24 hours-service, and LPG
staffs services with a good manner. There are 2 attributes categorized in “Attractive”; LPG gas
station prepares food court/ coffee shop/ convenience store for customers, and LPG gas station
prepares car parking for customers. And there are 2 attributes categorized in “Indifference”; LPG
gas station provides car washing to service customers, and LPG gas station provides wheel air
check center and wheel recapping to service customers.
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Keywords : Service Quality, Satisfaction, Kano Methods, LPG Gas Station
บทนา
ในเชิ ง พาณิ ช ย์น้ ันถื อได้ว่า ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลวเป็ นเชื้ อเพลิ ง ที่ มี ค วามส าคัญยิ่ง ในเชิ ง
พาณิ ช ย์ที่ นามาใช้ก ัน อย่า งแพร่ หลายทั้ง ในอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม ร้ า นอาหาร ภัตตาคาร
ครัวเรื อน และรถยนต์ ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นเชื้ อเพลิ งที่ขนส่ งสะดวกไม่เปลื องที่เก็บ และที่สาคัญคื อ
เผาไหม้แล้วเกิ ดเขม่าน้อยกว่าเชื้ อเพลิ งชนิ ดอื่น จึงอาจกล่าวได้ว่า ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวเป็ นแหล่ ง
พลังงานทดแทนที่สามารถนามาใช้แทนพลังงานน้ ามัน และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ขณะที่ปริ มาณ
การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2558 อยูใ่ นระดับ 6,695 พันตันโดยลดลงจากปี 2557 ร้อยละ
10.5 ทั้งนี้ พบว่าการใช้ LPG เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตเคมีสัดส่ วนมากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อย
ละ 32 ของปริ มาณการใช้ท้ งั หมด แต่จะเห็นได้วา่ การใช้ LPG เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตเคมี
มีการใช้ลดลงถึงร้อยละ 20.6 เนื่ องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง และมีการใช้
แนฟทาเป็ นวัตถุดิบแทน LPG รองลงมาคือการใช้ในภาคครัวเรื อนร้อยละ 31 มีการใช้ลดลงร้อยละ
4.3 เนื่องมาจากการปรับราคาขายปลีก LPG ให้สะท้อนต้นทุนแท้จริ ง การใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์
ลดลงร้อยละ 12.3 เนื่ องจากราคาน้ ามันลดต่ าลงส่ งผลให้ผูใ้ ช้บางส่ วนกลับไปใช้น้ ามันแทน LPG
ขณะที่ปริ มาณการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.0 จากราคาที่ได้ปรับลดลงจากปี ก่อน
และสุ ดท้ายการใช้เองในโรงกลัน่ มีการใช้ปริ มาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 จากความต้องการใช้ในสาขา
อื่ นที่ ล ดลงส่ ง ผลให้ โรงกลัน่ นาไปใช้เ องมากขึ้ น (ส านัก นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน, 2559)
ในขณะที่จากสถิติจานวนรถยนต์จดทะเบียนจาแนกตามชนิ ดเชื้ อเพลิงสะสมทัว่ ประเทศถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 พบว่ามีจานวนทั้งหมด 36,299,939 คัน และใช้ LPG เป็ นเชื้ อเพลิงจานวน
1,243,963 คัน ในส่ วนของรถยนต์จดทะเบียนที่ใช้ LPG เป็ นเชื้ อเพลิงเพิ่มขึ้นจานวน 56,499 คันเมื่อ
เปรี ย บเที ย บจากสถิ ติ ณ. วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 ที่ มี ร ถยนต์จ ดทะเบี ย นที่ ใ ช้ LPG จ านวน
1,187,464 คัน แสดงให้เห็นได้วา่ ผูใ้ ช้รถยนต์ยงั มีการติดตั้งแก๊สและยินดีที่จะใช้ LPG เป็ นเชื้ อเพลิง
เพิ่ ม ขึ้ น (ศู นย์รวมแหล่ ง ข้อมู ล รถยนต์ติดแก๊ ส , 2558) นอกจากนี้ ส ถานี บ ริ ก ารแก๊ ส LPG มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็ นช่องทางในการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ไม่วา่ จะเป็ นสถานี
บริ การแก๊ส LPG ต้องเปิ ดให้บริ การครอบคลุ มพื้นที่ รวมถึ งคุ ณภาพการบริ การของสถานี บริ การ
แก๊ส LPG ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การสถานีบริ การแก๊ส LPG และพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการดาเนิ นธุ รกิ จ LPG ให้เทียบเท่าสากล ดังนั้นการศึกษาในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG
เพื่อแก้ไข ปรับปรุ งคุณลักษณะของการบริ การของสถานีบริ การแก๊ส LPG ให้ตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG โดยใช้การจัดหมวดหมู่ตามแบบจาลองของ Kano และการประเมิน
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คุณภาพการให้บริ การ (SERVQUAL Method) ของสถานี บริ การแก๊ส LPG ร่ วมกัน และ เพื่อศึกษา
ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG ซึ่ ง
นาไปสู่ การวางแผน และเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาเนิ นธุ รกิ จได้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของสถานี
บริ การแก๊ส LPG
2. เพื่อแก้ไข ปรับปรุ งคุณลักษณะของการบริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG ให้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG โดยใช้การจัดหมวดหมู่ตามแบบจาลองของ Kano และการ
ประเมินคุณภาพการให้บริ การ (SERVQUAL Method) ของสถานีบริ การแก๊ส LPG ร่ วมกัน
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของสถานี
บริ การแก๊ส LPG ซึ่ งนาไปสู่ การวางแผน และเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ ต่างๆ ในการ
ดาเนินธุ รกิจได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเหมาะสม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของสถานี
บริ การแก๊ส LPG
2. ผูป้ ระกอบการสถานี บริ การแก๊ส LPG ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลสามารถนา
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแนวทางในการวางแผนและในการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ น
ธุ รกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. เป็ นข้อมูลสาหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท้ ี่สนใจ สามารถนาผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการสนับสนุนและส่ งเสริ มการลงทุนในอนาคต
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การนาหลักการ SERVQUAL Method ไปใช้ ในคุณภาพการบริการ
การบริ การ คุณภาพการบริ การ และการจัดการด้านการบริ การเป็ นหัวข้อที่เป็ นที่นิยม และมี
ความแพร่ หลายเป็ นอย่า งมากในหน่ วยงานของทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ซึ่ ง มี ความสั ม พันธ์
เกี่ยวข้องกับการให้บริ การแก่ลูกค้า หรื อการดูแลลูกค้า งานวิจยั ของพาราซู ราแมน และคณะ ปี พ.ศ.
2530 (Parasuraman et al., 1988) ได้นิยามความหมายของ “คุณภาพการบริ การ” ไว้วา่ คุณภาพการ
บริ การเป็ นระดับความแตกต่างระหว่างกฎความคาดหวังในการได้รับบริ การของลูกค้า (ก่อนได้รับ
บริ การ) และการบริ การที่ลูกค้าได้รับบริ การจริ ง (หลังได้รับบริ การ) ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพ
การบริ การมีบทบาทสาคัญในหลายๆ ธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัน่ คือ ธุ รกิจการบริ การ ซึ่ งลูกค้าจะ
เป็ นผูว้ ดั และประเมินระดับคุณภาพการบริ การโดยประเมินจากการบริ การที่ลูกค้าได้รับ ซึ่ งธุ รกิ จ
การชั้นนาต่างๆที่ให้บริ การยังคงต้องรักษา ปรับปรุ ง และแก้ไขให้คุณภาพการบริ การตรงกับความ
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ต้องการของลู กค้าอยู่เสมอ เพื่อที่องค์กรจะได้รับความเชื่ อมัน่ จากลูกค้า ดังนั้นพื้นฐานขององค์กร
การให้บริ การที่ประสบความสาเร็ จได้โดยสามารถขยาย และรักษากลุ่มลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว
ขอบเขตของคุณภาพการบริ การ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถประเมินคุณภาพของการบริ การได้จาก
ขอบเขต ดังนี้
1) ความน่ า เชื่ อถื อ คื อความสามารถในการรั ก ษาสั ญ ญาที่ น่า เชื่ อถื อ และความถู ก ต้อ ง
แม่นยาในการให้บริ การ
2) การตอบสนองการบริ การ คือ ความเต็มใจในการบริ การลูกค้า และการให้บริ การด้วย
เวลาที่เหมาะสม
3) ความเชื่อมัน่ คือ ความรู ้ ความเข้าใจ ความสุ ภาพ และความสามารถที่แสดงถึงความเชื่อ
ใจ และความมัน่ ใจในการให้บริ การของพนักงาน
4) สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ คื อ สภาพแวดล้อ มโดยรอบของสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และ
เครื่ องมือที่ทนั สมัย
5) ความเข้า ใจในความต้อ งการของลู ก ค้า คื อ มาตรฐานในการดู แลลู ก ค้า และก ารที่
พนักงานให้บริ การมีความพยายามที่จะเข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริ ง
การศึกษาเกี่ ยวกับแบบจาลองความแตกต่างของคุ ณภาพการบริ การ (The Gap Model of
Service Quality) ซึ่ งได้รับการพัฒนาโดยพาราซู ราแมน และคณะ ในปี พ.ศ. 2530 (Parasuraman et
al., 1988) พื้นฐานของการศึ กษาดังกล่าว สามารถศึ กษาได้จากความแตกต่างระหว่างกฎความ
คาดหวังในการรับบริ การของลูกค้า และบริ การที่ลูกค้าได้รับจริ ง ซึ่ งการศึกษาความแตกต่างของ
คุณภาพการบริ การสามารถแบ่งได้ 5 ลักษณะตามชนิดของการบริ การ ดังนี้

รู ปภาพที่ 1.1 : การประยุกต์ใช้ Gaps Model of Service Quality (Parasuraman, et al., 1988)
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Gap 1: ความแตกต่างระหว่างการบริ การที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้ และการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่ งที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับ
Gap 2: ความแตกต่างระหว่างการจัดการที่ตระหนักถึงสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง และนาสิ่ งนั้นไป
แทนที่ในข้อกาจัดในการวางแผนบริ หารจัดการด้านคุณภาพการบริ การ
Gap 3: ความแตกต่างระหว่างข้อจากัด หรื อมาตรฐานของคุ ณภาพการบริ การ และการ
บริ การที่ลูกค้าได้รับจริ ง
Gap 4: ความแตกต่างระหว่างการบริ การที่ลูกค้าได้รับ และการให้คามัน่ สัญญาต่อลู กค้า
เกี่ยวกับการให้บริ การที่มีคุณภาพ
Gap 5 :ความแตกต่างของคุ ณภาพการบริ การ ความแตกต่างระหว่างการบริ การที่ลูกค้า
คาดหวังว่าจะได้รับ (ก่อนได้รับบริ การ) และการบริ การที่ลูกค้าได้รับจริ ง (หลังได้รับบริ การ)
ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับ Gap 5 หรื อความแตกต่างของคุณภาพการบริ การ
คือศึกษาถึ งความแตกต่างระหว่างความคาดหวังในการบริ การที่ ลูกค้าจะได้รับ (ก่อนการบริ การ)
และการบริ การที่ลูกค้าได้รับจริ งในเรื่ องคุณภาพการบริ การ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับแล้วว่าเครื่ องมือการวัด
คุณภาพการบริ การ (SERVQUAL Method) คือการประเมินผลระดับคุณภาพการบริ การของลูกค้า
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในการได้รับบริ การของลู กค้า
(Expectation) และการบริ การที่ลูกค้าได้รับบริ การจริ ง (Perception)
การนาแบบจาลองการจัดหมวดหมู่ของ Kano ประยุกต์ ใช้ กับ SERVQUAL Method ไปใช้ ใน
คุณภาพการบริการ
การศึกษาได้แนวความคิดมาจากการศึกษาทฤษฎีการนาคุณภาพการบริ การ และแบบจาลอง
การจัดหมวดหมู่คุณลักษณะการบริ การมาประยุกต์ใช้ร่วมกันของศาสตราจารย์โนริ อากิ คาโนะ ใน
ปี พ.ศ. 2527 (Kano et al., 1984) (Integrate Kano’s Model into SERVQUAL)

155

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

รู ปภาพที่ 1.2 : ทฤษฎีการนาคุณภาพการบริ การและแบบจาลองการจัดหมวดหมู่
คุณลักษณะการบริ การมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน (Kano’s Model)
แบบจาลองของ Kano เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ที่สามารถเข้าใจถึงความต้องการ และ
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ได้อ ย่า งแท้จริ ง ซึ่ งแบบจ าลองของ Kano ท าการจัด หมวดหมู่ จ าก
คุณลักษณะของสิ นค้า หรื อการบริ การเป็ นหลัก สามารถจัดหมวดหมู่ตามความต้องการของลูกค้าได้
ดังนี้
1) Must-be หรื อสิ่ งที่จาเป็ นต้องมี เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน : ลูกค้าจะเริ่ มรู ้สึกไม่พึง
พอใจเมื่ อ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า หรื อ การบริ ก ารมี ร ะดับ การให้ บ ริ ก ารที่ ต่ า เช่ น การ
แสดงออกของพนักงานบริ การที่ มีต่อลู ก ค้า เพราะฉะนั้นองค์กรจึ งจาเป็ นต้องแก้ไ ข
ปรับปรุ งเป็ นสิ่ งแรก และจาเป็ นต้องมีบริ การนั้นในองค์กร เป็ นต้น
2) One Dimensional หรื อส่ วนที่มีหน้าที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การพอใจ : การที่สินค้า หรื อบริ การ
นั้นเป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าอยูแ่ ล้ว แต่ทาการปรับปรุ ง พัฒนาให้สินค้า หรื อบริ การนั้น
เป็ นที่ตอ้ งการ หรื อมีความพึงพอใจระดับที่มากขึ้น เช่น ห้างสรรพสิ นค้ามีการลดราคา
สิ นค้า เป็ นผลทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้า และการใช้บริ การในระดับที่
สู งขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับห้างสรรพสิ นค้าที่จาหน่ายสิ นค้าในราคาปกติ เป็ นต้น
3) Attractive หรื อส่ วนที่มีหน้าที่ดึงดูดใจผูใ้ ช้บริ การ : ความพึงพอใจของลูกค้าอยูใ่ นระดับ
สู งสุ ด เมื่อมีการเพิ่มศักยภาพของการบริ การที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ไม่สอดคล้องกับความ
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พึงพอใจของลู ก ค้า ลดลง เมื่ อศัก ยภาพในการบริ การที่ ลูก ค้า ได้รับ ลดลง เช่ น แผนก
เครื่ องสาอาง ลู กค้าอาจจะไม่รู้สึกไม่พึงพอใจ ถ้าลู กค้าไม่ได้รับของสมนาคุ ณ ซึ่ งถ้า
ลูกค้าได้รับของสมนาคุณจากการซื้ อเครื่ องสาอาง ระดับความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้า
หรื อการได้รับบริ การก็จะมีเพิม่ ขึ้นด้วย เป็ นต้น
4) Indifferent หรื อส่ วนที่ไม่มีความแตกต่าง : สถานการณ์ที่ลูกค้ารู ้สึกพอใจ หรื อไม่พอใจ
ในการบริ การ
5) Questionable หรื อเป็ นส่ วนที่เกิ ดความน่ าสงสัย : สถานการณ์ ที่ผูบ้ ริ โภคมีความไม่
แน่ใจ หรื อเกิดความไม่ชดั เจนในคาถาม
6) Reverse หรื อส่ วนที่มีผลตรงกันข้าม : ในสถานการณ์ น้ ี องค์กรควรทาการประเมิ น
คุ ณภาพการบริ การที่ล้มเหลวซึ่ งนาไปสู่ ความไม่พึงพอใจของลู กค้าเมื่อได้รับบริ การ
นั้นๆ ตามตารางการประเมินของ Kano (Kano Evaluation Table)

วัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้แบบจาลองของ Kano ร่ วมกับ SERVQUAL Method นั้นเพื่อเป็ น
แนวทางให้องค์กรกาหนด แก้ไข ปรับปรุ งคุ ณภาพการบริ การ และการพัฒนาคุ ณภาพการบริ การ
เพื่อนาเสนอการบริ การที่ดีที่สุดได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง
วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ผูว้ ิจยั ใช้ร ะเบี ย บวิธี วิจยั คื อเป็ นการศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส
LPG ที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของสถานีบริ การแก๊ส LPGในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
จากขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ ผู ้
ขับขี่รถยนต์ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ซึ่ งจากข้อมูลตามสถิติจานวนรถที่ใช้แก๊ส LPG มีจานวนทั้งสิ้ น
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1,243,963 คัน ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลรถยนต์ติดแก๊ส, 2558) ได้กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของ Taro Yamane (1973) ที่ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน (ค่า e) =
5% จานวนขนาดของกลุ่ มตัวอย่างรวมทั้งสิ้ นประมาณ 400 ตัวอย่าง โดยพื้นที่ทาการสารวจ
ครอบคลุมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และได้กาหนดสัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG
ในแต่ละจังหวัดตามขนาดตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตการศึกษา และใน
การวิจยั ครั้งนี้ จะใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ซึ่ งเป็ นการสุ่ มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่ าจะเป็ น (Probability sampling) หมายถึง การสุ่ มตัวอย่างที่ประชากรทุกภาคส่ วนมี
โอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวอย่าง นอกจากนี้ การแจกแบบสอบถามจะทาการ
สุ่ มแจกกับผูข้ บั ขี่รถยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ทุกๆ 3 คัน ที่เข้ามาใช้บริ การสถานี บริ การแก๊ส
LPG ตามพื้นที่ที่ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ จนครบ 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม และได้พ ฒ
ั นาขึ้ นภายใต้แนวคิ ดเรื่ อง
คุ ณภาพการบริ การด้วยเครื่ องมื อประเมิ นคุ ณภาพการบริ การแบบ SERVQUAL ซึ่ งคาถามจะ
ครอบคลุมมิติท้ งั 5 ด้าน ที่ใช้กาหนดคุณภาพการบริ การ คือ มิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มิติ
ด้านความน่าเชื่อถือ มิติดา้ นการตอบสนองการบริ การ มิติดา้ นความเชื่ อมัน่ และมิติดา้ นความเข้าใจ
ในความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงแนวคิดวิธีแบบคาโนะ (Kano’s methods) ในการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่เข้ามาใช้บริ การสถานี บริ การแก๊ส LPG และมีโครงสร้าง
เนื้ อหาของแบบสอบถาม 5 ส่ วนได้แก่ 1) คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลของผูใ้ ช้บ ริ การแก๊ส LPG 2)
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ 3) ความคาดหวังและการรับรู ้ต่อการให้บริ การของสถานี
บริ การแก๊ส LPG 4) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การแก๊ส LPG ภายใต้หลักการ
ของ Kano’s Methods และ 5) ข้อเสนอแนะและปั ญหาต่างๆ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะส่ วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริ การ ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
จะใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. การศึกษาคุ ณภาพการบริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG จะใช้การหาค่าเฉลี่ ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; SD)
3. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า จะใช้วธิ ีการของ Kano’s Methods
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สรุ ปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริการแก๊ ส LPG
คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG พบว่า ผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 21-50 ปี มีระดับการศึกษาสู งสุ ดที่ได้รับคือ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/อิสระ ขับรถแท็กซี่ /รถตู ้ และพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี
รายได้ในปั จจุบนั ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000 บาท
2. พฤติกรรมการใช้ บริการของผู้ใช้ บริการแก๊ ส LPG
พฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG พบว่า ผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ขบั ขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาใช้บริ การ เป็ นรถที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี
และมีกาลังเครื่ องยนต์ 1,600 ซี ซี ผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ส่ วนใหญ่ไม่เจาะจง หรื อคานึ งถึ งสถานี
บริ การแก๊ส LPG รายใดรายหนึ่ งขณะเลือกใช้บริ การ สาหรับอุปนิ สัยในการเติมแก๊ส LPG นั้นส่ วน
ใหญ่เติมมากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ หรื อทุกวัน และ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และเติมเป็ นจานวนเงิน 300
บาท โดยมีเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอันเนื่ องมาจากการที่สถานี บริ การแก๊ส LPG ตั้งอยู่
ใกล้บา้ น/ที่ทางาน หรื อเป็ นทางผ่าน นอกจากนี้ ยงั พบว่า ส่ วนใหญ่ตอ้ งการชา/กาแฟกระป๋ อง และ
เครื่ องดื่มชูกาลัง เป็ นของสมนาคุณทดแทนน้ าเปล่า
3. ความคาดหวังและการรับรู้ ต่อการให้ บริการของสถานีบริการแก๊ ส LPG
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เกี่ ยวกับระดับความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การแก๊ ส LPG ที่ มีต่อ
คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ของสถานี บริ การแก๊ส LPG สามารถสรุ ปผลตามขอบเขต
คุณภาพการบริ การในแต่ละด้านได้ดงั นี้
มิติด้านความน่ าเชื่ อถือในการบริการ : ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้และความคาดหวังต่อ
การให้บริ การ หรื อคุณภาพการบริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ความแตกต่างระหว่างการรั บรู ้ และความคาดหวังต่อการให้บริ การที่มีค่าสู งที่ สุด ได้แก่ ปั๊ มแก๊ส
LPG ให้บริ การ 24 ช.ม. ตามเวลาที่กาหนด ขณะที่ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวัง
ต่อการให้บริ การที่มีค่าต่าที่สุด ได้แก่ พนักงานสามารถปฏิบตั ิตามที่ลูกค้าต้องการได้
มิติด้านการตอบสนองในการบริการ : ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้และความคาดหวังต่อ
การให้บริ การ หรื อคุณภาพการบริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังต่อ การให้บริ การที่มีค่าสู งที่สุด ได้แก่ พนักงาน
ให้บริ การได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะที่ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังต่อการ
ให้บริ การที่มีค่าต่าที่สุด ได้แก่ พนักงานให้ความช่วยเหลือ และคาแนะนา เมื่อลูกค้าประสบปั ญหา
มิติด้านความเชื่ อมั่นในการให้ บริการ : ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้และความคาดหวังต่อ
การให้บริ การ หรื อคุณภาพการบริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังต่อการให้บริ การที่มีค่าสู งที่สุด ได้แก่ พนักงานมี
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ความรู ้ ความชานาญในการให้บริ การ ขณะที่ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังต่อ
การให้บริ การที่มีค่าต่ าที่สุด ได้แก่ ความสุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนของพนักงานที่คอยให้บริ การแก่
ลูกค้า
มิติด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในสถานีบริการแก๊ ส LPG : ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้
และความคาดหวัง ต่ อ การให้ บ ริ ก าร หรื อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของสถานี บ ริ ก ารแก๊ ส LPG เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังต่อการให้บริ การที่มีค่า
สู งที่สุด ได้แก่ พนักงานแต่งกายสุ ภาพ เรี ยบร้อย ขณะที่ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ ขณะที่ความ
คาดหวังต่อการให้บริ การที่ มี ค่าต่ าที่ สุด ได้แก่ ปั๊ มแก๊สมี เครื่ องกดเงิ นอัตโนมัติ หรื อตู ้ ATM ไว้
ให้บริ การ
มิติด้านความเข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ า : ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความ
คาดหวังต่อการให้บริ การ หรื อคุณภาพการบริ การของสถานี บริ การแก๊ส LPG เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังต่อการให้บริ การที่มีค่าสู งที่สุด ได้แก่
พนักงานมีความเข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการเป็ นอย่างดี และการดูแลเอาใจใส่ และการให้บริ การที่ดี
ขณะที่ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังต่อการให้บริ การที่มีค่าต่าที่สุด ได้แก่ การ
คานึงถึงความต้องการของลูกค้า
4. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการสถานีบริการแก๊ ส LPG
ซึ่ งแบบจาลองของ Kano ทาการจัดหมวดหมู่จากคุ ณลักษณะของสิ นค้า หรื อการบริ การ
เป็ นหลัก สามารถจัดหมวดหมู่ตามความต้องการของลูกค้าได้ ดังนี้
1. Must-be (M) คือ สิ่ งที่จาเป็ นต้องมี หรื อเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน
2. One-dimensional (O) คือ สิ่ งที่ทาหน้าที่ให้ผใู ้ ช้บริ การพึงพอใจ
3. Attractive (A) คือ สิ่ งที่ทาหน้าที่ดึงดูดใจของผูใ้ ช้บริ การ
4. Indifferent (I) คือ สิ่ งที่ไม่มีความแตกต่าง หรื อสิ่ งซึ่ งไม่ทาให้ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การเพิ่มขึ้น หรื อลดลง
5. Questionable (Q) คือ ส่ วนที่เกิดจากความน่าสงสัยในแบบสอบถาม
6. Reverse (R) คือ ส่ วนที่มีผลตรงกันข้ามกัน
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การสถานี บริ การแก๊ส LPG ในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑล พบว่า จากข้อคาถามทั้ง 21 ข้อที่เกี่ยวกับคุ ณภาพการบริ การของสถานี บริ การแก๊ส
LPG มีขอ้ สรุ ปในรายข้อที่แตกต่างกัน ดังนี้
ข้อที่สถานี บริ การแก๊ส LPG จาเป็ นต้องมี (M) 14 ข้อ ดังนี้ ปั๊ มแก๊ส LPG ที่เปิ ดให้บริ การมี
ความน่าเชื่ อถือ, พนักงานให้บริ การได้อย่างถูกต้องเหมาะสม, พนักงานสามารถให้บริ การแก่ลูกค้า
ได้ในทันที, พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ และคาแนะนา เมื่อลูกค้าประสบปั ญหา, พนักงานมี
ความรู ้ ความชานาญในการให้บริ การ, พนักงานสามารถตอบคาถาม หรื อข้อสงสัยของลู กค้าได้
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อย่างชัดเจน, ปั๊ มแก๊สมีเครื่ องมือให้บริ การที่ทนั สมัย, พนักงานแต่งกายสุ ภาพ เรี ยบร้อย, ปั๊ มแก๊สมี
พื้นที่ให้บริ การที่สะอาด และมีความรู ้สึกปลอดภัย, ปั๊ มแก๊สมีห้องน้ าที่สะอาด, ปั๊ มแก๊สมีเครื่ องกด
เงินอัตโนมัติ หรื อตู ้ ATM ไว้ให้บริ การ, พนักงานคานึ งถึ งความต้องการของลู กค้าได้อย่างแท้จริ ง,
พนักงานเข้า ใจในสิ่ งที่ ลู กค้าต้องการได้เป็ นอย่า งดี และพนักงานมีการดู แลเอาใจใส่ และการ
ให้บริ การที่ดี
ข้อที่มีผลทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (O) 3 ข้อ ดังนี้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิตามที่ลูกค้า
ต้องการได้, ปั๊ มแก๊สเปิ ดให้บริ การ 24 ชม. ตามเวลาที่กาหนด และพนักงานให้บริ การอย่างสุ ภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน
ข้อที่มีหน้าที่ดึงดู ดลูกค้า (A) 2 ข้อ ดังนี้ ปั๊ มแก๊สมี ร้านอาหาร หรื อร้ านกาแฟ หรื อร้ าน
สะดวกซื้ อ ไว้ให้บริ การ และปั๊ มแก๊สมีจุดพักรถไว้บริ การ
และข้อที่ ไม่มีความแตกต่าง หรื อรู ้ สึกเฉยๆ (I) 2 ข้อ ดังนี้ ปั๊ มแก๊สมี บริ การล้างรถไว้
ให้บริ การ และปั๊ มแก๊สมีบริ การเช็คลมยาง และปะยางไว้ให้บริ การ
การหาค่าประเมินตามสู ตร Kano’s methods พบว่าสิ่ งที่หากไม่มีจะทาให้ความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้บริ การลดลงมากที่สุดอันดับแรก คือ พนักงานมีการดูแลเอาใจใส่ และการให้บริ การที่ดี
อันดับสองคือ ปั๊ มแก๊ส LPG ที่เปิ ดให้บริ การมีความน่าเชื่ อถือ และปั๊ มแก๊สมีห้องน้ าสะอาด และสิ่ ง
ที่หากไม่มีจะทาให้ความพึงพอใจของลูกค้าลดลงน้อยที่สุดคือ ปั๊ มแก๊สมี จุดพักรถไว้บริ การ
5. ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งการให้ บริการของสถานีบริการแก๊ ส LPG
การสื่ อความหมายของป้ ายคาว่ า “แก๊ ส” บริเวณทางเข้ า : ผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG เข้าใจว่า
ป้ ายคาว่า “แก๊ส” บริ เวณทางเข้า สื่ อถึง LPG โดยผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ผูใ้ ช้
แก๊ส LPG ใช้บริ การอยูเ่ ป็ นประจา, เป็ นที่ทราบกันดี อยูแ่ ล้วในกลุ่มผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG และป้ าย
บริ เวณทางเข้าระบุหรื อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็ น LPG หรื อ NGV
ศู นย์ บริ การซ่ อมและติดตั้งตัวถังแก๊ ส LPG/NGV : ผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG รู ้สึกเฉยๆ หาก
สถานี บริ การแก๊ส LPG มี ศูนย์บริ การซ่ อมและติดตั้งตัวถังแก๊ส LPG/NGV ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การแก๊ส
LPG ที่ รู้สึกไม่ชอบส่ วนใหญ่ให้เหตุ ผลว่า การเชื่ อมต่อตัวถังแก๊สทาให้เกิ ดประกายไฟ ซึ่ งเป็ น
ชนวนให้เกิดระเบิดขึ้นได้หากแก๊สรั่ว
สรุ ปปั ญหาและข้ อ เสนอแนะของผู้ ใช้ บริ ก ารแก๊ ส LPG : จากการสอบถามเกี่ ยวกับ
ข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม สาหรั บ สถานี บ ริ การแก๊ส LPG พบว่า ข้อเสนอแนะที่
ผูใ้ ช้บริ การแก๊ส LPG กล่าวถึงโดยมากเป็ น 3 อันดับแรกได้แก่ การคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก ,
การปรับปรุ งห้องน้ าให้สะอาดกว่านี้ และการปรับปรุ งเรื่ องความสะอาดภายในปั๊ มแก๊ส
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ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ และความคาดหวังในด้านความน่าเชื่ อถือในการ
บริ การ พบว่า ประเด็นที่มีความคาดหวังสู งกว่าค่าของการรับรู ้ มากที่ สุดคื อ พนักงานไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามที่ลูกค้าต้องการได้ ดังนั้น สถานี บริ การแก๊ส LPG ควรมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความ
เข้า ใจถึ ง ความต้องการพื้ นฐานของลู ก ค้า ที่ เข้า มาใช้บ ริ ก ารก่ อนจึ ง จะสามารถปฏิ บ ตั ิ ตามความ
ต้องการของลู กค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยอาจมี พนักงานผูช้ านาญงานดู แล หรื อฝึ กให้ขณะให้บริ การจริ ง
เช่ น มี การทดสอบ และประมินผลคุ ณภาพการบริ การอยู่อย่างสม่ าเสมอ และบริ ษทั ควรประเมิ น
ความต้องการ และระดับความพึ งพอใจของลูกค้าอยู่เป็ นประจา ควรมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของ
ลู ก ค้า ให้พ นัก งานทราบ เพื่ อข้อมู ล ดัง กล่ า วจะเป็ นข้อมู ล พื้ นฐานที่ พ นัก งานสามารถใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานที่จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้น
2. จากผลการวิจยั เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ และความคาดหวังในด้านการตอบสนองในการ
ให้บริ การ พบว่า ประเด็นที่มีความคาดหวังสู งกว่าค่าของการรับรู ้มากที่สุดคือ พนักงานไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือ และคาแนะนา เมื่อลูกค้าประสบปั ญหา ดังนั้น หากสถานี บริ การแก๊ส LPG มีการ
ให้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการใช้บริ การ หรื อให้พนักงานศึกษาข้อมูล
เกี่ ยวกับรถยนต์ที่ติดตั้งตัวถังแก๊ส LPG หรื อข้อมู ลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อพนักงานศึ กษาข้อมู ล
ดัง กล่ า วเรี ย บร้ อยแล้ว พนัก งานควรท าความเข้า ใจ และให้ ค าแนะน าแก่ ลู ก ค้า ได้อย่า งชัด เจน
กระทัดรัด เป็ นต้น จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
3. จากผลการวิจยั เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ และความคาดหวังในด้านความเชื่ อมัน่ ในการ
ให้บริ การ พบว่า ประเด็นที่มีความคาดหวังสู งกว่าค่าของการรับรู ้มากที่สุดคือคือ ความสุ ภาพ อ่อน
น้อมถ่อมตนของพนักงานที่คอยให้บริ การแก่ลูกค้าไม่ดีเท่าที่ ควร ดังนั้น สถานี บริ การแก๊ส LPG
ควรมีการฝึ กอบรมพนักงานในด้านการพูดจาให้สุภาพ และความมีสัมมาคาราวะต่อลูกค้า และมีการ
ประเมินคุณภาพการให้บริ การทุกๆ 3 ถึง 6 เดื อน หรื อให้ลูกค้าเสนอความคิดเห็นเกี่ ยวกับข้อดี ข้อเสี ยของพนักงานที่คอยให้บริ การ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการปรับปรุ งที่ตวั ของพนักงาน
โดยตรง ซึ่งอาจจะมีการนาผลประเมินคุณภาพการบริ การของลูกค้ามาเป็ นแรงกระตุน้ พนักงานโดย
การเพิ่ ม โบนัส ปลายปี หรื อมี รางวัล พนัก งานดี เด่ นประจาเดื อน ก็ มี ส่ วนช่ วยให้พ นัก งานมี แรง
กระตุน้ ในการทางานบริ การดังกล่าวได้ดียงิ่ ขึ้น และมีส่วนช่วยให้ลูกค้ารู ้สึกพึงพอใจมากขึ้น
4. จากผลการวิจยั เมื่ อเปรี ยบเที ย บการรั บรู ้ และความคาดหวังในด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพในสถานีบริ การแก๊ส LPG พบว่า ประเด็นที่มีความคาดหวังสู งกว่าค่าของการรับรู ้มากที่สุด
คือ ปั๊ มแก๊สไม่มีเครื่ องกดเงิ นอัตโนมัติ หรื อตู ้ ATM ไว้ให้บริ การ ดังนั้น สถานี บริ การแก๊ส LPG
ควรทาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารต่างๆ เพื่อทาการติดตั้งเครื่ องกดเงินอัตโนมัติ ตู ้ ATM ไว้
ในตาแหน่ งที่เหมาะสม สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและมีความปลอดภัยเพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าที่มา
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ใช้บริ การ บางกรณี ที่สถานี บริ การแก๊ส LPG มีธนาคารเปิ ดทาการให้บริ การอยูใ่ กล้ ก็อาจจะมีป้าย
สัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจน
5. จากผลการวิจยั เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ และความคาดหวังในด้านความเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้า พบว่า ประเด็นที่มีความคาดหวังสู งกว่าค่าของการรับรู ้มากที่สุดคือ พนักงานไม่มี
การดูแลเอาใจใส่ และให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้าเท่าที่ควร ดังนั้น สถานี บริ การแก๊ส LPG ควรมีการจัด
อบรมพนักงานเกี่ ยวกับทัศนคติที่ดีในการให้บริ การ ควบคู่ไปกับความรัก และใส่ ใจในอาชี พการ
บริ การ (Service mild) ทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน และให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การมีโอกาสได้ร่วมประเมิน
คุ ณภาพ และเสนอข้อคิดเห็ นต่างๆ เกี่ ยวกับการบริ การในตัวพนักงาน เก็บรวบรวม และทาการ
ปรับปรุ งในภายหลัง หรื อมีการให้รางวัลแก่ตวั พนักงานที่มีความประพฤติที่ดีในการให้บริ การแก่
ลูกค้า เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความใส่ ใจในงานบริ การที่ดีข้ ึน
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ การภายในสถานี บริ การแก๊ส LPG ที่ลูกค้า
ต้องการเพิ่มเติมคือชุ ดปฏิ บตั ิงาน หรื อเครื่ องแต่งกายของพนักงาน กล่าวคือ พนักงานควรแต่งกาย
ตามชุดยูนิฟอร์ มของสถานีบริ การแก๊สนั้นๆ เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
พนักงานที่ให้บริ การควรเป็ นคนไทยที่มีการศึกษา รวมถึงมี ความรู ้ภาษาต่างประเทศเป็ น
พื้ น ฐานบ้า งพอสมควร และ มี ใ บรั บ รอง หรื อ ใบอนุ ญาตเติ ม แก๊ ส เป็ นการรั บ รองคุ ณ ภาพของ
พนักงานบริ การ ซึ่ งจะทาให้สถานีบริ การแก๊ส LPG ดูมีมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
สถานี บริ การแก๊ส LPG ที่เปิ ดให้บริ การควรมีความน่ าเชื่ อถื อ และมีความปลอดภัย โดย
สถานีบริ การแก๊ส LPG ควรจะมีป้ายหรื อสื่ อต่างๆ แสดงให้ลูกค้าทราบถึงการที่สถานี บริ การแก๊ส
LPG ของตนได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมธุ รกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงาน และอาจมีการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สามารถให้แสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน ทั้งนี้ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การรู ้สึก
ปลอดภัย และไว้วางใจมากขึ้น เมื่อเข้ามาใช้บริ การ ซึ่ งจะส่ งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานี บริ การแก๊ส
LPG มีภาพลักษณ์ที่ดียงิ่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) ซึ่ งข้อมูลที่ได้อาจมี ความ
คลาดเคลื่อนใน
ระดับสู งอันเนื่ องมาจากความเข้าใจคาถามที่ แตกต่างกันออกไป ดังนั้นควรทาการศึ กษาวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative research) ควบคู่ไปด้วย โดยอาจเป็ นการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus group) เพื่อ
นาเอาความคิดเห็นต่างๆที่ได้มาพัฒนาสถานีบริ การแก๊ส LPG ให้มีคุณภาพการบริ การที่ดียงิ่ ขึ้น
2. เนื่ องจากพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคสามารถเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ดังนั้น
จาเป็ นต้องทาการศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทราบถึ งความต้องการของลู กค้าที่มาใช้บริ การสถานี
บริ การแก๊ส LPG อย่างแท้จริ ง โดยอาจศึกษาเป็ นรายไตรมาส หรื อรายปี เพื่อให้เห็นถึงจุดอ่อน หรื อ
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อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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ธุ รกิจมิได้ล่องลอยอยูใ่ นอวกาศ แต่ตอ้ งดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งภายในธุ รกิจเอง
และสภาพแวดล้อ มภายนอกด้ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มของธุ ร กิ จ จะท าให้ ท ราบถึ ง
สถานะการแข่งขันของธุ รกิจ และนาไปสู่ การกาหนดและดาเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุ รกิจต่อไป
สภาพแวดล้ อมภายในธุ รกิจ (Internal Environment) หมายถึงสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วย
ทรัพยากรต่างๆของธุ รกิจ ทั้งส่ วนที่เป็ นกายภาพที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น คน เงินทุน
เครื่ องจักร โรงงาน ทาเลที่ ต้ งั และส่ วนที่มองไม่เห็ นและจับต้องไม่ได้ เช่ น ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร
ชื่อเสี ยง ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความสามารถในด้านต่างๆของธุ รกิจ สภาพแวดล้อมภายใน
ธุ รกิจถือเป็ นสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ คือ สามารถบริ หารจัดการและนาไปใช้ประโยชน์
ตามที่ธุรกิจต้องการได้ เช่น จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใดให้กบั พนักงานแต่ละคนได้ตาม
ความเหมาะสม หรื อจะจัดสรรเงินทุนของธุ รกิจไปดาเนิ นกิจกรรมต่างๆไปตามที่ธุรกิจเก็นสมควร
ก็ได้
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในธุ รกิจ คือการเปรี ยบเทียบปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในของ
ธุ รกิ จกับคู่แข่งขัน ปั จจัยใดที่ดีกว่าคู่แข่งขันถื อเป็ นจุ ดแข็งของธุ รกิ จ ตรงกันข้ามปั จจัยใดที่ดอ้ ย
กว่าคู่แข่งขันถื อว่าเป็ นจุดอ่อนของธุ รกิ จ เมื่อทราบถึ งจุดแข็งและจุดอ่อนแล้ว ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่
รักษาจุดแข็งหรื อความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันเหนื อคู่แข่งให้คงอยูก่ บั ธุ รกิจต่อไป ในขณะที่
ต้องปรับปรุ งแก้ไขปั จจัยที่เป็ นจุดอ่อนหรื อข้อเสี ยเปรี ยบคู่แข่งขันให้ลดลงและเปลี่ยนเป็ นจุดแข็ง
ต่อไป
สภาพแวดล้ อมภายนอกของธุรกิจ(External Environment) ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 2 กลุ่ม
คือ สภาพแวดล้อมทางสังคมกลุ่มหนึ่ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
อีกกลุ่มหนึ่ง
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สภาพแวดล้อมทางสังคม ยังประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 4 กลุ่มย่อย ได้แก่สภาพแวดล้อม
ทางสังคมวัฒนธรรม(Sociocultural:S) ทางเทคโนโลยี(Technological:T) ทางเศรษฐกิจ
(Economic:E) และทางการเมืองและกฎหมาย(Political/Legal:P)
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่ งได้แก่ อุณหภูมิ ระดับน้ าทะเล สภาพดิ นฟ้ าอากาศ ภัย
ธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชของโลก ซึ่ งในปั จจุบนั มีความผันผวนแปรปรวน ส่ งผลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุ รกิจต่างๆมากขึ้น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่ งอาจเรี ยกว่าระบบนิ เวศน์(Ecology:
E) จึงถู กนับรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม และรวมเป็ นการวิเคราะห์ที่เรี ยกย่อว่า “STEEP
Analysis”
สภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จ หมายถึ ง กลุ่ มบุ คคลหรื อองค์การที่ ส่งผล
กระทบและได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นงานของธุ รกิจโดยตรงและทันที เช่น ลูกค้า ผูจ้ าหน่าย
วัตถุ ดิบ คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ ชุ มชน หน่ วยราชการที่เกี่ ยวข้อง สื่ อ และสังคมโดยรวม ผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องเฝ้าติดตามข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดกว่าปั จจัย
สภาพแวดล้อมทางสัง คม ซึ่ งมักจะมี ความเปลี่ ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่ อยไป หรื อในลักษณะ
แนวโน้มมากกว่า
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกของธุรกิจ คือ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมแต่ละปั จจัย
ว่า ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ในทางบวก เป็ นโอกาสหรื อ ในทางลบเป็ นอุ ป สรรคอย่า งไร เช่ น
สภาพแวดล้อมในกลุ่มเศรษฐกิจซึ่ งมีปัจจัยที่เป็ นดัชนีทางด้านเศรษฐกิจหลายปั จจัย เช่น ผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศเบื้องต้น(GDP) อัตราดอกเบี้ย หรื ออัตราแลกเปลี่ยน หากอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
บาทเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทาให้ค่าเงินบาทอ่อนลง คือ เงิน 1 ดอลลาร์ สหรัฐแลกเงินบาทได้มาก
ขึ้น จะเป็ นผลดีหรื อโอกาสกับผูส้ ่ งออกคนไทย เพราะเมื่อขายสิ นค้าได้เงินดอลลาร์ มาจะแลกเป็ น
เงินบาทได้มากขึ้น แต่จะเป็ นผลเสี ยหรื ออุปสรรคกับผูน้ าเข้าคนไทยที่ตอ้ งใช้เงินบาทในการแลก
เป็ นเงินดอลลาร์ไปชาระหนี้ให้กบั ผูข้ ายในต่างประเทศ
สภาพแวดล้อมในกลุ่ มสังคมวัฒนธรรม ซึ่ งประกอบด้วยดัชนี หลายตัว เช่ น วิถีชีวิตของ
ประชาชนที่เปลี่ ยนไป ระดับการศึกษา หรื อแนวโน้มประชากร ดังที่เป็ นที่ทราบกันดี วา่ ประเทศ
ต่างๆส่ วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทยมีประชากรผูส้ ู งวัยในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้น เป็ นสังคมที่กาลังก้าว
ไปสู่ สังคมผูส้ ู งวัยเพราะมีประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 10 ขึ้นไป (ปั จจุบนั ประชาชนอายุ 60 ปี
ขึ้นไปของไทยอยู่ที่ร้อยละ 15) และหลายประเทศถื อว่าเป็ นสังคมผูส้ ู งวัยโดยสมบูรณ์ เพราะมี
ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 20 ขึ้นไป (เช่ น ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมัน และสวีเดน) ผลกระทบ
ของแนวโน้มประชากรดังกล่าวย่อมเป็ นโอกาสของธุ รกิจที่จาหน่ายสิ นค้าและบริ การสาหรับผูส้ ู ง
วัย ขณะที่กลับเป็ นอุปสรรคของสิ นค้าและบริ การสาหรับเด็กเนื่ องจากอัตราการเกิ ดในประเทศ
ต่างๆส่ วนใหญ่ในโลกต่างพากันลดลง
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ในกลุ่มสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจ หากธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมใดมี
คู่แข่งรายใหม่ๆเข้ามาแข่งขันมากขึ้ น หรื อกรณี ร้านสะดวกซื้ อชื่ อดังที่มีสาขานับหมื่ นสาขาใน
ประเทศไทย ขยายสายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสิ นค้าสะดวกซื้ อในชีวติ ประจาวันของประชาชนไปทุก
กลุ่มสิ นค้า ย่อมส่ งผลในทางลบหรื อเป็ นอุปสรรคต่อธุ รกิ จค้าปลี กรายย่อยต่างๆเกื อบทุกกลุ่มใน
ประเทศ ในทางตรงกันข้ามธุ รกิจในอุตสาหกรรมใดที่คู่แข่งขันบางรายถอนตัวจากการแข่งขัน ทา
ให้ ก ารแข่ ง ขัน รุ นแรงน้ อ ยลง ย่ อ มส่ ง ผลกระทบทางบวกต่ อ ธุ ร กิ จ ที่ ย ัง ด าเนิ น การอยู่ ใ น
อุตสาหกรรมนั้น
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมโดยรวมของธุรกิจ คือ การรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ของธุ รกิ จ(เป็ นจุ ดแข็ง หรื อจุ ดอ่ อน) และการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายนอกของธุ รกิ จ (เป็ น
โอกาสหรื ออุ ป สรรค) ก็จะทราบถึ งสถานะการแข่งขัน คื อ ทราบจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของธุ รกิจที่เรี ยกว่า “SWOT Analysis”
ผูบ้ ริ หารจะพิจารณาและเลือกปั จจัยที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค เฉพาะที่
สาคัญๆอย่างละ 4-5 ปั จจัย ซึ่ งเรี ยกว่าปั จจัยกลยุทธ์โดยมีเครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่ งปั จจัย
กลยุทธ์ดงั กล่าว โดยเครื่ องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเรี ยกว่า “VRIO Framework”
และเครื่ องมือที่ใช้วเิ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเรี ยกว่า “ Issue Priority Matrix”
VRIO Framework ศาสตราจารย์ Jay Barney แห่ ง University of Utah ได้นาเสนอ
เครื่ องมือที่จะวิเคราะห์ว่าทรัพยากรที่เป็ นสภาพแวดล้อมภายในขององค์การตัวใดมีความสาคัญ
หรื อไม่เพียงใด VIRO ย่อมาจากคาว่า Value, Rareness, Immitability และ Organization เป็ น
คาถามที่ใช้ประเมินสภาพแวดล้อมภายในแต่ละข้อ
คาถามทั้ง 4 ข้อ มีดงั นี้
1. Value – ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มภายในนั้น ให้ คุ ณ ค่ า กับ ลู ก ค้า และสร้ า งความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันได้ใช่หรื อไม่
2. Rareness – คู่แข่งขันไม่มีทรัพยากรนั้นเท่าเทียมกับเราใช่หรื อไม่
3. Immitability- คู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบเรา หรื อหากจะลอกเลียนจะต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายสู งใช่หรื อไม่
4. Organization – องค์ ก ารของเราสามารถใช้ท รั พ ยากรนั้น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้
หรื อไม่
หากปั จจัยข้อที่ได้รับคาตอบว่า “Yes” ทั้ง 4 ข้อ ถื อว่าปั จจัยนั้นเป็ นจุดแข็งที่สาคัญ เป็ น
ปั จจัยกลยุทธ์ที่จะสามารถสร้ างความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันในระยะยาว ถ้าได้ “Yes” 3
ข้อ (VRI) และ “No” 1 ข้อ (O) แสดงว่าธุ รกิจนั้นไม่สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดความได้เปรี ยบ
ทางด้านการแข่งขันได้ ถ้าได้“Yes” 2 ข้อ (VR) และ “No” 2 ข้อ(IO) แสดงว่าทรัพยากรนั้นสร้าง
ความได้เปรี ยบได้ชวั่ คราว ถ้าได้“Yes” 1 ข้อ(V) และ “No” 3 ข้อ (RIO) แสดงว่าทรัพยากรนั้น
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ไม่ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน เสมอกัน(Competitive Parity) และถ้าวิเคราะห์แล้วเป็ น “No” ทั้ง 4 ข้อ
แสดงว่าทรัพยากรนั้นเสี ยเปรี ยบคู่แข่งขัน(Competitive disadvantage) และเป็ นจุดอ่อนของธุ รกิจ
ดังตัวอย่างการวิเคราะห์ VRIO Framework ของกาแฟแบรนด์หนึ่งต่อไปนี้
ตัวอย่างการวิเคราะห์ VRIO Framework ของกาแฟแบรนด์ หนึ่ง
Resource/Capability
Higher Pricing
Less Target Customer
High Operating Cost
Shareholders Dilute Interest
High Employee Turnover
Wifi Internet Access
R&DS Skills
Ability to Rise Capital
Coffee Brewing Equipment
Human Resource Management
Employee Compensation
Quality Product Mix
Coffee House Locations
Coffee House Set Up
Employee Benefits
Socially Responsible Image
Buying Power
Number of Coffee Houses
Responsible for Innovation
Relationship with Coffee Farmer
Customer Experience
Corporate Leadership & Vision
Renowned Brand

V

R

I

O

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Issue Priority Matrix เป็ นเครื่ องมือสาหรับผูบ้ ริ หารที่จะวิเคราะห์และประเมิน เพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญและเลือกปั จจัยโอกาสและอุปสรรคที่สาคัญที่เป็ นปั จจัยกลยุทธ์ ( Strategic Factors)
และเป็ นปั จจัยที่สาคัญน้อยกว่าเป็ นเพียงประเด็นกลยุทธ์( Strategic Issue)
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High
Medium
Low

Probability of Occurrence
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Probable Impact on Corporation
High
Medium
High
High
Priority
Priority

Low
Medium
Priority

High
Priority

Medium
Priority

Low
Priority

Medium
Priority

Low
Priority

Low
Priority

แกนนอนของเครื่ องมื อนี้ คือ ความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จ ซึ่ งแบ่งเป็ นสู ง
ปานกลาง และต่า ส่ วนแกนตั้งคือความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดขึ้น ซึ่ งแบ่งเป็ นสู ง ปานกลาง และต่ า
เช่ น เดี ย วกัน การจะเลื อ กปั จ จัย ที่ เ ป็ นปั จ จัย กลยุ ท ธ์ จึ ง ต้อ งเริ่ ม ต้น พิ จ ารณาแนวโน้ ม ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกแต่ละข้อ ดังนี้
1. ประเมิ นว่าความเป็ นไปได้ที่ จะส่ ง ผลกระทบต่ อธุ รกิ จของเราสู ง (High) ปานกลาง
(Medium) หรื อต่า(Low)
2. ประเมิ นว่าความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดขึ้ นของปั จจัยนั้นสู ง(High) ปานกลาง(Medium)
หรื อต่า(Low)
ปั จจัยข้อใดที่ มีความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จสู งและปานกลาง และมีความ
เป็ นไปได้ที่จะเกิ ดสู งและปานกลางด้วย ถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ มีความสาคัญมาก ต้องนาไปพิจารณา
ก่อน(High priority)และถือเป็ นปัจจัยกลยุทธ์(Strategic factors)
การวิเคราะห์ Issue Priority Matrix จะแบ่งเป็ นการวิเคราะห์ Opportunity Priority Matrix
และ Threat Priority Matrix ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
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Opportunity

Threat

1. แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

1. การแข่งขันของธนาคารรุ นแรง

2. ธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัว

2. หนี้ภาคครัวเรื อนสูงขึ้น

3. การลงทุนภาครัฐมีความชัดเจน

3. กาหนดการเลือกตั้งยังไม่ชดั เจน

4. การส่งออกปรับตัวดี

4. เศรษฐกิจยุโรปยังไม่ฟ้ื นตัว

5. ลูกค้าธนาคารต้องการกูเ้ งินเพิม่

5. อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

6. นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลได้ผลดี

6. ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มคึกคัก

7.สภาพอากาศดี ผลผลิตเกษตรสูง เกษตรกร

7.นโยบาย“America First”อาจส่งผลกระทบการส่งออก

รายได้ดี
8.E-banking และ Fin-tech ช่วยลดต้นทุนของ

8. การลงทุนภาคเอกชนชลอตัว มีการย้ายการลงทุนไป

ธนาคาร

CLMV

9. ราคาพืชผลเกษตรในตลาดโลกสูงขึ้น

9.มีการโจรกรรมข้อมูลของธนาคารและลูกค้าบ่อยครั้ง
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Opportunity Priority Matrix
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
Probable Impact on Corporation

High

- แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย - การลงทุนภาครัฐมีความ
สูงขึ้น
ชัดเจน
- ธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัว

Medium

Medium

- ลู ก ค้ า ธ น า ค า ร
ต้องการเงินกูเ้ พิม่
- ราคาพืช ผลเกษตรใน
ตลาดโลกสู งขึ้น

Low

Low

Probability of Occurrence

High

Threat Priority Matrix
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
Probable Impact on Corporation

High
Medium

Medium

- หนี้ ภาคครัวเรื อนสู งขึ้น - ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ธนาคารรุ นแรง
- ตลาดหลักทรัพย์มีแนว
โน้มคึกคัก
- กาหนดการเลือกตั้งยัง
ไม่ชดั เจน
- การลงทุนภาคเอกชน
ชลอตัวมีการย้ายไป
ประเทศCLMV

Low

Probability of Occurrence

High
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การกาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix TOWS เป็ นชื่อย่อที่ผสมจากอักษรของชื่ อ
เต็มที่กลับด้านของคาว่า “SWOT” TOWS Matrix เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT มา
กาหนดเป็ นกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆ โดยแสดงให้เห็นว่า เมื่อธุ รกิจเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอก
คือ โอกาสและอุปสรรค จะใช้สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็งและจุดอ่อนไปดาเนิ นการอย่างไร
INTERNAL Strengths(S)
FACTRS List 5-10 internal
(IFAS) Strengths here
EXTERNAL
FACTORS
(EFAS)
Opportunities (O)
List 5 – 10 external
opportunity here
Threats (T)
List 5 – 10 external
threat here

Weaknesses(W)
List 5 – 10 internal
Weaknesses here

SO Strategies
WO Strategies
Generates strategies here that use
Generate strategies here that take
Strengths to take advantage of advantage of opportunities by
opportunities
overcoming weaknesses
ST Strategies
WT Strategies
Generates strategies here that use
Generate strategies here that minimize
Strengths to avoid threats
weaknesses and avoid threats

ตาราง TOWS Matrix จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารสร้างหรื อกาหนดกลยุทธ์โดยการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นคู่ๆ ดังนี้
SO คือ กลยุทธ์ที่ได้จากการใช้จุดแข็งไปสร้างประโยชน์ให้กบั ธุ รกิจกับโอกาสที่เกิดอยูก่ ลยุทธ์
จึงเป็ นกลยุทธ์เชิงรุ กของธุ รกิจ
ST คือ กลยุทธ์ที่ได้จากการใช้จุดแข็งไปต้านหรื อเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น จึงเป็ นกลยุทธ์เชิ งรุ กของ
ธุ รกิจ
WO คือ กลยุทธ์ที่ได้จากการใช้โอกาสที่มีอยูแ่ ก้ไขจุดอ่อนของธุ รกิจ จึงเป็ นกลยุทธ์ที่พยายามปรับ
จุดอ่อนที่มีอยูใ่ ห้เป็ นจุดแข็งเพื่อจะรุ กต่อไป
WT คือ กลยุทธ์ที่ได้จากการใช้ความพยายามที่จะลดหรื อแก้ไขจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค จึง
เป็ นกลยุทธ์ที่พยายามปรับจุดอ่อนให้เป็ นจุดแข็งในเชิงรับของธุ รกิจ
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การจับคู่ SO ST WO WT มีความหมายว่าโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแม้กบั ธุ รกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน แต่จะมีผลกระทบต่อธุ รกิจแต่ละแห่งแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ว่าธุ รกิจแต่ละแห่ ง
นั้น มี จุดแข็งและจุ ดอ่อนแตกต่างกันอย่างไร เช่ น เมื่ อเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จขึ้ น (เป็ นอปสรรคต่อ
ธุ รกิจ) ธุ รกิจบางแห่งอาจได้รับผลกระทบรุ นแรงจนต้องเลิกกิจการไป ในขณะที่ธุรกิจบางธุ รกิจที่
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจยังสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะธุ รกิจกลุ่มแรกมี
จุดอ่อน คือ มีเงิ นทุนน้อย หรื อสายป่ านสั้น ไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะเศรษฐกิ จนั้นได้ ขณะที่
ธุ รกิ จกลุ่มหลังมีจุดแข็ง คือ มีเงิ นทุนมากกว่า หรื อสายป่ านยาวกว่า ยังสามารถดาเนิ นการอยู่ได้
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนั้น อาจรอจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวและกลับมาเจริ ญเติบโตได้ใหม่
กลยุทธ์ SO นับเป็ นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ธุ รกิจทั้งหลายพยายามให้ได้กลยุทธ์น้ ี และจะดาเนิ น
กลยุทธ์น้ ีเมื่อสภาพแวดล้อมภายในดีและสภาพแวดล้อมภายนอกก็ดี
กลยุทธ์ ST ใช้เมื่อสภาพแวดล้อมภายในดี แต่สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ดี แต่ก็จะหาทาง
หลีกเลี่ยงอุปสรรคนั้น
กลยุทธ์ WO ใช้เมื่อสภาพแวดล้อมภายในไม่ดี แต่สภาพแวดล้อมภายนอกดี โดยพยายามใช้
โอกาสเอาชนะหรื อลดจุดอ่อน
กลยุ ทธ์ WT ใช้เมื่ อสภาพแวดล้อ มภายในไม่ ดี แต่ ส ภาพแวดล้อมภายนอกก็ ไ ม่ ดี โดย
พยายามลดจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค
ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ SO ST WO WT ก็คือ พยายามให้ธุรกิจกลับเข้าสู่ สถานการณ์ SO
นัน่ เอง
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ตัวอย่างการกาหนดกลยุทธ์ของเครื่ องสาอางค์แบรนด์หนึ่ ง โดยใช้ TOWS Matrix ดังนี้
ตัวอย่าง TOWS Matrix
กลยุทธ์ของเครื่ องสาอางค์แบรนด์หนึ่ง
IFAS

Strength
S1 เป็ นผูน้ าตลาด

W1 ขาดระบบติดตามลูกค้า

S2 แบรนด์เป็ นที่รู้จกั

W2 โครงสร้างองค์การซ้ าซ้อน มีปัญหาการ

S3 มีระบบวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพ

EFAS

S4 มีช่องทางจัดจาหน่ายมาก
S5 ส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม
Opportunity

S1O1 ขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ

O2 สตรี มีบทบาทในสังคมการงาน

S3O2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสตรี วยั
ทางาน

O3 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกา้ วหน้า
O4 นโยบายเปิ ดเสรี ทางการค้าประเทศต่างๆ

ประสานงาน
W3 ความสามารถทากาไรลดลง
W4 ขาดระบบพัฒนาพนักงาน

SO

O1 ตลาดเครื่ องสาอางต์ขนาดใหญ่

มากขึ้น

Weakness

WO
W1O3 จัดระบบฐานข้อมูลลูกค้าและ
CRM
W2O1 ปรับโครงสร้างองค์การให้เป็ น

S4O3 จาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบ

แบบพื้นที่/สาขา
W3O3ใช้เทคโนโลยีพฒั นาประสิ ทธิภาพ

e-commerce
S5O1 ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็ นที่รู้จกั
แพร่ หลาย

องค์การ
W1O4 ศึกษาข้อมูลลูกค้าองค์การใน
ต่างประเทศ

Threat

ST

WT

T1 พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนบ่อย

S4T1 จัดโปรโมชัน่ ร่ วมกับตัวแทนจาหน่าย

T2 คู่แข่งขันมาก

S2T3 โฆษณาสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ยอดขาย

T3 นโยบายขายตรงของสิ นค้าจากจีน

S3T2 วิจยั คู่แข่งขัน

W1T1 จัดระบบสมาชิก ให้สิทธิพิเศษ

T4 อานาจต่อรองของลูกค้าสู ง

S1T4 สร้างพันธมิตรเครื อข่าย

W4T2 ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

S3T4 วิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้
ทนทาน
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W3T2 บริ หาต้นทุนให้มีประสิ ทธิภาพ
สูงขึ้น

พนักงาน
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บทสรุ ป ในยุคโลกาภิวตั น์ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุ รกิจมีความ
หลากหลายมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วขึ้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุ รกิจ
(SWOT) จึงต้องมีการทบทวนอยูเ่ สมอ ผูบ้ ริ หารธุ รกิจอาจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆอยูเ่ สมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
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บทคัดย่อ
สิ นเชื่อทางการค้า เป็ นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากผูข้ ายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ ซึ่ งผูซ้ ้ื อเชื่ อไม่
เสี ยต้นทุนในรู ปของดอกเบี้ย ทั้งยังสามารถได้รับผลประโยชน์หากในเงื่อนไขมีการให้ส่วนลดเงิน
สด และผลประโยชน์น้ ี เมื่อเทียบเป็ น อัตราต่อร้ อย ต่อปี จะเป็ นอัตราที่สูงมาก มิใช่ เป็ นอัตราต่ า
ดังที่แสดงไว้ แต่หากไม่รับส่ วนลดดังกล่าวแล้ว อัตรานี้ จะกลายเป็ นต้นทุนค่าเสี ยโอกาสอัตราสู ง
มาก ซึ่ งสู งกว่าแหล่งเงินกูจ้ ากธนาคาร และสู งกว่าการกูย้ มื จากสถาบันการเงินที่คิดดอกเบี้ยจากเงิน
ต้นที่กใู้ นครั้งแรกตลอดระยะเวลาที่เป็ นหนี้แม้จะได้ผอ่ นชาระเงินต้นไปบ้างแล้วก็ตาม ผูซ้ ้ื อเชื่ อจึง
ต้องรู ้เท่าทันเพื่อมิให้สูญเสี ยผลประโยชน์อนั พึงได้ ทั้งยังไม่ตอ้ งเสี ยต้นทุน(โอกาส) ที่สูงมากนั้น
นอกจากนี้ยงั ต้องรู ้เท่าทันเมื่อจะเทียบกับต้นทุนจากเงินที่จะจัดหาจากแหล่งอื่นอีกด้วย
Abstract
Trade credit is a short-term spontaneous source of financing from vender as a supplier,
which is free from financial cost in the form of no explicit interest is charged. Besides, the buyer
can take advantage from cash discount with a very high effective annual rate, not low as stated.
However, if the buyer do not pay in a discount period given, this very high rate will
automatically change to be an opportunity cost that higher compared with loan received from
bank, or from finance company that compute the amount of interest from beginning amount in
the first time of borrowing, even though the principal payment are made in installment loans.
The buyer must be aware of this facts in order to take this benefit, not transfer to be a high cost
of financing, and to compare with other sources of short-term debt.
มีนกั ธุ รกิ จจานวนไม่นอ้ ยที่ปล่อยให้ผลประโยชน์จานวนมากหลุดลอยไปโดยไม่รู้ตวั จาก
การไม่ชาระหนี้ เพื่อรับส่ วนลดเงินสดจากเจ้าหนี้ การค้าที่ให้สินเชื่ อทางการค้าที่มีเงื่อนไขการชาระ
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หนี้ ที่ให้ส่วนลดเงิ นสด โดยเข้าใจคลาดเคลื่ อนใน 2 ประการ ประการแรก คือไม่คิดว่าจะเป็ น
ผลประโยชน์ ที่ ธุ ร กิ จ ของตนได้รั บ ประการที่ ส อง คื อ แม้จ ะมองเห็ น ผลประโยชน์ แ ต่ คิ ด ว่ า
ผลประโยชน์ที่ ได้มีจานวนเพี ยงเล็ก น้อย ไม่ คุม้ ค่า กับ การเสี ย เวลาที่ ตอ้ งใส่ ใ จ ซึ่ ง หากเข้า ใจให้
ถูกต้องแล้ว ธุ รกิจที่จดั หาเงินทุนโดยการซื้ อเชื่อนอกจากจะได้เป็ นผลประโยชน์ท้ งั ที่เป็ นตัวเงิน(เชิ ง
ปริ มาณ:quantitative) และที่ไม่ใช่ตวั เงิน(เชิ งคุณภาพ:qualitative) แล้ว ผลประโยชน์ดงั กล่าวยังมี
อัตราที่สูงลิ่วอีกด้วย นอกจากนี้ หากไม่ชาระหนี้ ในกาหนดเพื่อรับส่ วนลดเงินสดแล้ว ผลประโยชน์
ที่สูญเสี ยไปจะกลายเป็ นต้นทุนค่าเสี ยโอกาสซึ่ งแพงกว่าต้นทุนค่าดอกเบี้ยที่แท้จริ งหากกูย้ ืมเงินจาก
ธนาคารอีกด้วย
เพื่อให้เข้าใจเรื่ องนี้ขอกล่าวพอสังเขปถึงคาว่า สิ นเชื่อทางการค้า(trade credit) และเงื่อนไข
สิ นเชื่อ(credit term) อันเกิดจากการให้สินเชื่ อทางการค้าดังกล่าว สิ นเชื่อทางการค้า เกิดจากการซื้ อ
ขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ ผูข้ ายจะบันทึกในสมุดบัญชีของตนให้อีกฝ่ ายเป็ น ลูกหนี้การค้า(account
receivable) ผูซ้ ้ื อจะบันทึกในสมุดบัญชีของตนให้อีกฝ่ ายเป็ น เจ้าหนี้การค้า(account payable)
สิ นเชื่อทางการค้าจัดเป็ นการจัดหาเงินทุนระยะสั้น สาหรับกิจการประเภทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะ
มีเจ้าหนี้การค้าประมาณ 40 % ของหนี้สินหมุนเวียน และอัตราเปอร์ เซ็นต์น้ ีจะสู งขึ้นเมื่อเป็ นธุ รกิจ
ขนาดเล็ก เนื่ องจากธุ รกิจประเภทนี้ จดั หาเงินทุนจากแหล่งอื่นได้ยากกว่า จึงใช้สินเชื่อทางการค้า
มากขึ้น
เงื่อนไขสิ นเชื่อ มีองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ระยะเวลาการให้เป็ นหนี้ (credit period)
ปกติจะแสดงในรู ป n/เวลาที่ให้เป็ นหนี้ หรื อ net ต่อด้วยเวลาที่ให้เป็ นหนี้ เช่น ถ้าให้เป็ นหนี้ 30 วัน
อาจแสดงในรู ป n/30 หรื อ net 30 เป็ นต้น ส่ วนที่ 2 ระยะเวลาการให้ส่วนลดเงินสด(discount
period) ซึ่ งปกติจะสั้นกว่าระยะเวลาการให้เป็ นหนี้ เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้นาเงินมาชาระหนี้เร็ วขึ้น ซึ่ ง
เมื่อพิจารณาในมุมของเจ้าหนี้หรื อผูข้ ายเชื่ อแล้วจะได้ประโยชน์จากการลดระยะเวลาการลงทุนใน
ลูกหนี้ลง ซึ่ งหมายถึงลดจานวนเงินของการลงทุนในลูกหนี้ นาไปสู่ การลดค่าของเงินลงทุนใน
ลูกหนี้(ต้นทุนค่าดอกเบี้ย) ระยะเวลาการให้ส่วนลดเงินสดนี้อาจมีหรื อไม่มีก็ได้ ถ้ามีปกติจะแสดง
ไว้ขา้ งหน้าระยะเวลาการให้เป็ นหนี้ ส่ วนที่ 3 คืออัตราหรื อเปอร์เซ็นต์ของส่ วนลดเงินสด(cash
discount)ที่ให้ องค์ประกอบที่ 2 และ 3 นี้หากมีจะเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยอัตราส่ วนลดเงินสดจะ
แสดงไว้ดา้ นหน้าของระยะเวลาการให้ส่วนลด และเป็ นตัวแรกสุ ดของเงื่อนไขสิ นเชื่ อ เช่น ถ้า
ลูกหนี้ชาระหนี้ภายในเวลา 10 วันจะให้ส่วนลดเงินสด 2% จะแสดงไว้วา่ 2/10 เป็ นต้น ดังนั้น
โดยรวมแล้ว หากเจ้าหนี้หรื อผูข้ ายเชื่อให้ผซู ้ ้ื อหรื อลูกหนี้เป็ นหนี้ 30 วัน และถ้าลูกหนี้ชาระหนี้
ภายในเวลา 10 วันจะให้ส่วนลดเงินสด 2% จะแสดงไว้วา่ 2/10,n/30
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สิ นเชื่อทางการค้าก่อให้เกิดผลประโยชน์ได้อย่างไรนั้น พิจารณาได้จากการที่สินเชื่ อ
ทางการค้าเป็ นแหล่งการจัดหาเงินทุนที่เรี ยกว่า Spontaneous เนื่องจากเป็ นสิ นเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อธุ รกิจ
ดาเนินกิจการค้า เช่น สมมติวา่ บริ ษทั ซื้ อเชื่ อสิ นค้าเฉลี่ยวันละ 2,000 บาท เงื่อนไข 30 วัน ดังนั้นโดย
เฉลี่ยจะมีเจ้าหนี้ 30 x 2,000 = 60,000 บาท หมายความว่าบริ ษทั ไม่ตอ้ งจัดหาเงินมาซื้ อ ซึ่ งการจัดหา
เงินมาซื้ อนั้นย่อมต้องเสี ยต้นทุนคือค่าดอกเบี้ยอย่างแน่นอน จึงกล่าวได้วา่ บริ ษทั จะได้เงินทุนซึ่ งไม่
เสี ยต้นทุนมาใช้ เมื่อบริ ษทั ขายสิ นค้ามากขึ้นอีกเท่าตัว จึงต้องซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้นอีกเท่ากัน ดังนั้น ยอด
เจ้าหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก 60,000 บาท เป็ น 120,000 บาททันที กล่าวได้วา่ บริ ษทั จะได้เงินทุนมาเพิ่มอีก
60,000 บาท โดยอัตโนมัติ หรื อถ้าเจ้าหนี้ขยายเวลาการให้สินเชื่อจาก 30 วันเป็ น 40 วัน ยอดเจ้าหนี้
จะเพิม่ เป็ น 40 x 2,000 = 80,000 บาท ดังนั้นการซื้ อเชื่อเพิม่ ขึ้นจากการที่ขายได้เพิ่มขึ้นหรื อการ
ขยายระยะเวลาเป็ นหนี้จึงทาให้เกิดการจัดหาเงินทุนได้เพิ่มขึ้น
การใช้สินเชื่อทางการค้านอกจากจะได้ประโยชน์จากการไม่ตอ้ งจัดหาเงินทุนแล้วในฐานะ
ที่เป็ นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ยังมีประโยชน์รูปแบบอื่นอีกหลายประการคือ
1. ไม่มีตน้ ทุนของเงินทุน ปกติแล้วการใช้เงินทุนจากสิ นเชื่ อทางการค้าหรื อการซื้ อ
เชื่อ ไม่ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ย นัน่ คือไม่เกิดต้นทุนจากการใช้เงินดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดีหากผูข้ ายเสนอให้
ส่ วนลดเงินสดแล้ว ผูซ้ ้ื อไม่ชาระในกาหนดเพื่อรับส่ วนลด จะเสี ยโอกาสได้ส่วนลดซึ่ งถือเป็ น
ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสซึ่ งมีอตั ราสู งมากดังจะกล่าวในลาดับต่อไป
2. Speed (ความเร็ ว) สามารถจัดหาได้เร็ วกว่าแหล่งเงินทุนอื่นเพราะได้มาตาม
ธรรมชาติหรื อได้มาโดยอัตโนมัติจาก ผูข้ าย(supplier) ที่ให้เป็ นหนี้ที่เรี ยกว่า vender
3. Flexibility (ความยืดหยุน่ ) การจัดหาเงินทุนจากสิ นเชื่อทางการค้ามีความยืดหยุน่
เกี่ยวกับจานวนเงิน ระยะเวลา และอื่นๆ ค่อนข้างสู ง ยิง่ เมื่อเทียบกับการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น
โดยเฉพาะจากแหล่งเงินทุนระยะยาวแล้ว แหล่งเงินทุนอื่นมีขอ้ เสี ยเปรี ยบ ด้วยเหตุผลหลายประการ
คือ (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสู ง (2) แม้วา่ จะสามารถชาระคืนหนี้สินระยะยาวได้ก่อนครบกาหนด
แต่สัญญาเงินกูม้ กั คิดค่าปรับ ( prepayment penalties ) ซึ่ งบางครั้งเป็ นจานวนเงินมาก ดังนั้นถ้า
ความต้องการเงินทุนในอนาคตคาดว่าจะลดน้อยลง ควรเลือกจัดหาโดยแหล่งระยะสั้นจะเกิดความ
ยืดหยุน่ มากกว่า (3) เงินทุนระยะยาวโดยเฉพาะเงินกู้ มักมีสัญญาที่ขอ้ จากัดเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ในอนาคตมากกว่าเงินทุนระยะสั้น
แม้วา่ การใช้สินเชื่ อทางการค้าและเงินทุนระยะสั้นอื่นจะมีขอ้ ได้เปรี ยบหลายประการ
แต่ยงั มีขอ้ ด้อยคือ ความเสี่ ยง(risk) ที่โดยปกติจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนระยะ
ยาวด้วยเหตุผลต่อไปนี้
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1. ระยะเวลาสาหรับการจัดหาเงินมาชาระมีนอ้ ย มีเพียงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วนั จึงเผชิญ
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้(default) หากรุ นแรงขึ้นอาจตกอยูใ่ นภาวะที่จะนาไปสู่ การ
ล้มเหลวและล้มละลาย(bankruptcy)ได้
2. สาหรับเงินกูร้ ะยะสั้นนั้นอัตราดอกเบี้ยมักจะผันผวน (fluctuate) มากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยาว ทาให้ผกู ้ อู้ าจไม่สามารถชาระหนี้เพราะดอกเบี้ยสู งขึ้นมากได้
3. เมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่าชัว่ คราว ธุ รกิจที่กยู้ มื ระยะสั้นจานวนมากอาจไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ทนั จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผจู ้ ดั หาเงินทุนระยะสั้นต้องเผชิญกับความเสี่ ยงที่สูงกว่า
ได้ (ผลประโยชน์) หรื อเสี ย(ต้นทุนของสิ นเชื่อทางการค้า) มากหรื อน้ อย จากการซื้ อสิ นค้า
และหรื อบริ การเป็ นเงินเชื่อ จากเงื่อนไขสิ นเชื่อ 2/10, n/30 ที่บริ ษทั Microchip ขายสิ นค้าเป็ นเงิน
เชื่อให้แก่บริ ษทั Personal Computer Company( PCC ) หมายความว่า ให้เป็ นหนี้ 30 วัน แต่ถา้ ชาระ
ใน 10 วันจะให้ส่วนลดเงินสด 2% ให้สังเกตว่า เมื่อชาระในกาหนด 10 วัน เงินสดจ่ายจริ งๆ สาหรับ
สิ นค้าจะเท่ากับเพียง 98% ของราคาที่กาหนดไว้ หรื อ ราคาสิ นค้า 1 บาท จะได้ส่วนลด 0.02 บาท
ชาระเพียง 0.98 บาท เมื่อพิจารณาในมุมของบริ ษทั Personal Computer Company( PCC )ในฐานะ
ของผูซ้ ้ื อ หากถามว่าได้ส่วนลดเงินสดกี่เปอร์ เซ็นต์แล้วคงไม่ใช่แค่ 2% แต่ตอ้ งมากกว่า 2% เพราะ
ได้รับส่ วนลด .02 บาทจากเงินต้น .98 บาท(ไม่ใช่ .02 บาทจากเงินต้น 1.00 บาท) เมื่อเทียบเป็ น
เปอร์เซ็นต์ซ่ ึงคือเทียบจากเงินต้น 100 บาทแล้ว จะได้ส่วนลดเงินสดถึง 2.0408% ดังนี้
เงินต้น .98 บาท
ได้ส่วนลด
= .02 บาท
= .02 x 100

เงินต้น 100 บาท ได้ส่วนลด

.98

= 2.0408 %

ส่ วนลดเงินสด 2.0408% นั้น เป็ นส่ วนลดที่เกิดจากการย่นระยะเวลาการชาระเงินจากที่ตอ้ ง
ชาระใน 30 วันขึ้นมาเป็ น 10 วัน นัน่ คือเป็ นส่ วนลดจากการชาระหนี้เร็ วขึ้น 20 วัน หรื อเป็ นส่ วนลด
ของเวลา 20 วัน(30 วัน ลบด้วย 10 วัน) กล่าวได้วา่ เวลา 20 วัน ได้ส่วนลด 2.0408% เมื่อเทียบเป็ นปี
โดยไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นแล้วจะได้ส่วนลดนี้ไปเป็ นจานวน 18.25 ครั้ง(365 หารด้วย 20) หรื อกล่าว
ได้วา่ ในเวลา 1 ปี จะได้ส่วนลด 2.0408% X 18.25 เท่ากับ 37.2446% หรื อคิดเทียบจากแนวคิดง่ายๆ
ตามการเทียบข้างล่างนี้
เวลา 20 วัน
ได้ส่วนลด
= 2.0408 %
เวลา 365 วัน

= 2.0408% x 365 x 100

ได้ส่วนลด

20

= 2.0408% x 18.25 x 100
= 37.2446 %
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อัตรา 37.2446 % เรี ยกว่า Nominal Annual Rate ซึ่ งเกิดจากการรวมแนวคิดจากเงินต้น 100
(อัตรา หรื อ rate) เข้ากับแนวคิดเป็ นรายปี (annual) โดยไม่คิดดอกเบี้ยทบต้น(nominal) โดยคิดทีละ
ขั้นตอน เมื่อรวมหลักการทั้งสองส่ วนเข้าด้วยกันแล้ว ได้ผลรวมดังนี้
เงินต้น .98 บาท

ได้ส่วนลด

เวลา 20 วัน

เงินต้น 100 บาท เวลา 360 วัน

ได้ส่วนลด

= .02 บาท

= .02 x 365 x 100

.98

20

= 37.2446 %
หรื ออาจเขียนเป็ นสู ตรรวมได้ดงั นี้
Nominal Annual Rate = ส่วนลด x

1- ส่วนลด

365
ระยะเป็ นหนีี ี- ้ ระยะส่วนลด

เนื่องจาก Nominal Annual Rate ดังกล่าวไม่ได้คานึงถึง มูลค่าทบต้นของเงิน ดังนั้น
ควรคานึงถึงมูลค่าทบต้นด้วย คือ ส่ วนลด .02/.98 = 0.020408 เป็ นส่ วนลดของรอบเวลา 20 วัน
ดังนั้นหากจะคานวณค่าอนาคต ของเงินในรอบ 1 ปี จะต้องคิดทบต้นเท่ากับ 365/20 = 18.25 ครั้ง
ดังนั้นจึงควรคานวณค่าอนาคตของเงินต้นบวกส่ วนลดเท่ากับ 1.020408 ในรอบปี ทบต้นถึง 18.25
ครั้ง เมื่อได้ผลแล้วจึงนาเงินต้น 1 บาทมาลบออกจะเหลือเฉพาะอัตราค่าส่ วนลดที่แท้จริ งรายปี หรื อ
ที่เรี ยกว่า Effective Annual Rate ดังนี้
Effective Annual Rate = (1+.020408)18.25 –1 = .4458
ส่ วนลดแท้จริ งคือ .4458 บาทต่อ 1 บาท เมื่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์หรื อต่อร้อยแล้วจะได้
44.58 % คือ อัตราที่แท้จริ งของส่ วนลดเงินสดในการใช้สินเชื่อทางการค้า
ส่ วนลดเงินสดของสิ นเชื่อทางการค้าเงื่อนไขอื่น ทั้งที่เป็ น Nominal Rate และEffective
Rate มีดงั นี้
เงื่อนไขสิ นเชื่อ
Nominal Rate
Effective Rate
1/10, n/20
36.87%
44.32 %
1/10, n/30
18.43%
20.13%
2/10, n/20
74.49%
109.05%
3/15, n/45
37.63%
44.86%
ได้ หรื อเสี ย จากเงื่อนไขสิ นเชื่อ 2/10, n/30 ที่คานวณอัตราส่ วนลดต่อปี แบบไม่ทบต้นได้
37.24% และเท่ากับ 44.58 % เมื่อคานวณอัตราส่ วนลดต่อปี แบบทบต้น ซึ่ งต่อจากนี้จะขอกล่าว
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เฉพาะอัตราชนิดที่คิดแบบทบต้นแต่เพียงอัตราเดียว ก่อนอื่น ขอให้ทาความเข้าใจกับอัตรา 44.58%
ว่าคืออะไร คาตอบคือ
เป็ นส่ วนลดเงินสดที่แท้จริงเมื่อชาระเงิน ณ วันที่ 10 (วันเดียวเท่านั้น) อีกนัยหนึ่งคือ หาก
ชาระเงินในวันที่ 10 นี้ ผูซ้ ้ื อจะได้รับส่ วนลดในอัตราที่สูงมากคือ 44.58% ไม่ใช่แค่ 2% นับได้วา่
เป็ นการได้ และเป็ นการได้ในอัตราทีส่ ู งมาก
เป็ นต้ นทุนค่ าเสี ยโอกาสเมื่อชาระเงิน ณ วันที่ 30 (วันเดียวเท่ านั้น) คือหากไม่ชาระเงิน ณ
วันที่ 10 แต่ไปชาระเงิน ณ วันที่ 30 อัตรา 44.58% จะกลายเป็ นต้นทุนค่าเสี ยโอกาส อันเนื่ องจากการ
ที่มีโอกาสแล้วไม่ยอมรับ กรณี น้ ีนบั ได้วา่ เป็ นการเสี ยและเป็ นการเสี ยในอัตราทีส่ ู งมาก เช่นกัน
ผูซ้ ้ื อเชื่อหรื อผูใ้ ช้สินเชื่ อทางการค้าจะเป็ นผูเ้ ลือกเองว่าจะอยูใ่ นฐานะเป็ น ผูไ้ ด้ หรื อ ผู ้
เสี ย ซึ่ งทั้งการได้และการเสี ยนี้มีอตั ราที่สูงมาก นอกจากนี้หากการชาระหนี้เป็ นไปโดยเร็ วกว่าวันที่
กาหนดในเงื่อนไขไม่วา่ จะเป็ นเร็ วกว่าวันที่ 10 หรื อเร็ วกว่าวันที่ 30 กรณี ที่เป็ นผลได้น้ นั จะได้ใน
อัตราที่ลดลงตามระยะเวลาที่ชาระเร็ วขึ้น แต่กรณี ที่เป็ นผลเสี ยหรื อเป็ นต้นทุนแล้ว ต้นทุนดังกล่าว
จะสู งขึ้นตามระยะเวลาที่ชาระเร็ วขึ้นเช่นกัน
การชาระหนี้ เพื่อรับส่ วนลดที่ชาระเร็ วกว่าวันสุ ดท้ายของการให้ส่วนลด มีผลทาให้
อัตราส่ วนลดเงินสดลดลงตามระยะเวลาของการชาระหนี้ ที่เร็ วขึ้นนั้น
พิจารณาได้จากเงื่อนไข
สิ นเชื่อเดิม 2/10, n/30 ซึ่ งได้แสดงวิธีการคานวณแล้วว่าเมื่อชาระเงิน ณ วันที่ 10 จะได้รับส่ วนลด
เงินสดที่แท้จริ งที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเท่ากับ 44.58% แต่หากชาระหนี้ก่อนวันที่ 10 อัตราส่ วนลด
ที่แท้จริ งจะลดลงเพราะเปรี ยบประหนึ่งว่าผูซ้ ้ื อได้รับเงื่อนไขใหม่ที่ตอ้ งชาระหนี้เร็ วกว่าเดิม และยิง่
ชาระเร็ วขึ้นเท่าใด อัตราส่ วนลดเงินสดที่แท้จริ งที่ได้รับยิง่ น้อยลงเท่านั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้
กรณี ชาระหนี้ในวันที่ 8 เปรี ยบเท่ากับว่าได้เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่กลายเป็ น 2/8, n/30
แทนที่จะเป็ น 2/10, n/30 เมื่อชาระวันที่ 8 จึงเป็ นการชาระหนี้เร็ วจากวันที่ 30 เป็ นเวลา 22 วัน(30-8)
จานวนครั้งของการได้ทบต้นของส่ วนลดในแต่ละปี เท่ากับ 16.59 ครั้ง {365/(30-8)} แทน 18.25
ครั้ง {365/(30-10)} อัตราส่ วนลดเงินสดที่จะได้รับจึงเท่ากับ
Effective Annual Rate = (1+.020408)16.59 –1
= .3981
= 39.81%
กรณี ชาระหนี้ในวันที่ 5 เปรี ยบเท่ากับว่าได้เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่กลายเป็ น 2/5, n/30
แทนที่จะเป็ น 2/10, n/30 เมื่อชาระวันที่ 5 จึงเป็ นการชาระหนี้เร็ วจากวันที่ 30 เป็ นเวลา 25 วัน(30-5)
จานวนครั้งของการได้ทบต้นของส่ วนลดในแต่ละปี เท่ากับ 14.60 ครั้ง {365/(30-5)} แทน 18.25
ครั้ง {365/(30-10)} อัตราส่ วนลดเงินสดที่จะได้รับจึงเท่ากับ
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Effective Annual Rate = (1+.020408)14.6 –1
= .3431
= 34.31%
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้วา่ เมื่อชาระหนี้ วนั ที่ 10 จะได้รับส่ วนลดเงินสดที่แท้จริ งที่คิด
ดอกเบี้ยแบบทบต้นเท่ากับ 44.58% แต่เมื่อชาระหนี้ในวันที่ 8 จะได้รับส่ วนลดเงินสดที่แท้จริ งที่คิด
ดอกเบี้ยแบบทบต้นเหลือเพียง 39.81% และเมื่อชาระหนี้ในวันที่ 5 จะได้รับส่ วนลดเงินสดที่แท้จริ ง
ที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นลดลงอีกเหลือเพียงเท่ากับ 34.31% เท่านั้น โดยสรุ ปแล้วจะเห็นได้วา่ บน
เงื่อนไข 2/10,n/30 นั้น การชาระหนี้ในกาหนดเวลาที่ให้ส่วนลดเงินสดนับว่าเป็ นประโยชน์ที่พึง
ได้รับ และประโยชน์น้ นั มีอตั ราที่นบั ว่าสู งมากทีเดียว อีกทั้งอัตราส่ วนลดนั้นจะสู งสุ ดเมื่อชาระใน
วันสุ ดท้ายของการให้ส่วนลด
การชาระหนี้ ตามกาหนดเวลาของสิ นเชื่ อที่ไม่ได้รับส่ วนลดเงินสดนั้น หากชาระเร็ ว
กว่าวันสุ ดท้ายของระยะเวลาการให้เป็ นหนี้
มีผลทาให้อตั ราต้นทุนค่าเสี ยโอกาสหรื อที่เรี ยกว่า
ต้นทุนของเงินทุนจากการใช้เงินจากสิ นเชื่อทางการค้า เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชาระหนี้ที่เร็ ว
ขึ้น พิจารณาได้จากเงื่อนไขสิ นเชื่อเดิม 2/10, n/30 ซึ่ งได้แสดงวิธีการคานวณแล้วว่าเมื่อชาระเงิน ณ
วันที่ 30 จะเสี ยต้นทุนที่แท้จริ งที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเท่ากับ 44.58% แต่หากชาระหนี้ก่อนวันที่
30 แล้ว อัตราต้นทุนที่แท้จริ งจะเพิ่มขึ้นเพราะเปรี ยบประหนึ่งว่าผูซ้ ้ื อได้รับเงื่อนไขใหม่ที่ตอ้ งชาระ
หนี้เร็ วกว่าเดิม และยิง่ ชาระเร็ วขึ้นเท่าใด อัตราต้นทุนที่แท้จริ งที่ตอ้ งเสี ยยิง่ มากขึ้นเท่านั้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
กรณี ชาระหนี้ในวันที่ 28 เปรี ยบเท่ากับว่าได้เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่กลายเป็ น 2/10, n/28
แทนที่จะเป็ น 2/10, n/30 เมื่อชาระวันที่ 28 จึงเป็ นการเสี ยโอกาสที่จะได้รับส่ วนลดหากชาระหนี้
วันที่ 10 โดยเสี ยเวลาไปเป็ นเวลา 18 วัน(28-10) จานวนครั้งของการได้ทบต้นของต้นทุนในแต่ละปี
จะเท่ากับ 20.2777 ครั้ง {365/(28-10)} แทน 18.25 ครั้ง {365/(30-10)} อัตราต้นทุนที่จะเสี ยโอกาส
ไปจึงเท่ากับ 50.63%
Effective Annual Rate = (1+.020408)20.277 –1
= .5063
= 50.63%
กรณี ชาระหนี้ในวันที่ 25 เปรี ยบเท่ากับว่าได้เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่กลายเป็ น 2/10, n/25
แทนที่จะเป็ น 2/10, n/30 เมื่อชาระวันที่ 25 จึงเป็ นการเสี ยโอกาสที่จะได้รับส่ วนลดหากชาระหนี้
วันที่ 10 โดยเสี ยเวลาไปเป็ นเวลา 15 วัน(25-10) จานวนครั้งของการได้ทบต้นของต้นทุนในแต่ละปี
จะเท่ากับ 24.3333 ครั้ง {365/(25-10)} แทน 18.25 ครั้ง {365/(30-10)} อัตราต้นทุนที่จะเสี ยโอกาส
ไปจึงเท่ากับ 63.49%
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Effective Annual Rate = (1+.020408)24.3333 –1
= .6349
= 63.49%
ผลของสิ นเชื่ อทางการค้ าต่ องบการเงิน (Effects of Trade Credit on The Financial
Statements) นโยบายของบริ ษทั ในเรื่ องของการชาระหนี้ เพื่อรับส่ วนลดหรื อไม่น้ นั ส่ งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินค่อนข้างมาก สมมติวา่ บริ ษทั PCC เริ่ มกิจการในวันแรกโดยซื้ อสิ นค้า 32,666.67
บาท จะเกิดเจ้าหนี้ข้ ึนในงบดุลด้านขวา ในวันที่ 2 บริ ษทั ซื้ อสิ นค้า โดยซื้ อสิ นค้า 32,666.67 บาท
ในขณะที่รายการที่ซ้ื อในวันแรกยังไม่ได้ชาระยอดเจ้าหนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็ น 65,333.34 บาท และจะ
สะสมยอดเจ้าหนี้จนถึงวันที่ 10 เท่ากับ 326,667 บาท
ถ้าบริ ษทั ชาระหนี้ในกาหนดให้ส่วนลดเงินสด ดังนั้นในวันที่ 11 จะต้องจ่ายชาระยอด
ซื้ อ32,666.67 บาท ที่ซ้ื อในวันแรก โดยการชาระนี้จะได้รับส่ วนลด 2% แต่อย่างไรก็ตามในวันที่
จะต้องซื้ อเพิ่มทาให้เจ้าหนี้เพิ่มอีก 32,666.67 บาท เป็ นดังนี้ไปอีก 10 ยอดเจ้าหนี้จะเท่ากับ 326,667
บาท
แต่ถา้ บริ ษทั PCC ไม่รับส่ วนลดเงินสดในวันที่11 บริ ษทั จะต้องซื้ อเพิม่ ทาให้เจ้าหนี้
เพิ่มอีก 32,666.67 บาท แต่ไม่ได้ชาระหนี้สาหรับรายการที่ซ้ื อในวันแรก เป็ นดังนี้ไปถึงวันที่ 30
ยอดเจ้าหนี้จะเพิ่มขึ้นเป็ น 980,000 บาท วันที่ 31 เมื่อซื้ อเพิ่มจึงจะชาระหนี้ที่เกิดจากการซื้ อเมื่อวัน
แรกทาให้ยอดเพิ่มขึ้นถึง 980,000 บาท ซึ่ งผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าวแสดงไว้ในรายการ
เจ้าหนี้การค้าในงบดุล และ ส่ วนลดรับในงบกาไรขาดทุน
เปรียบเทียบ Free กับ Costly Trade Credit จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าสิ นเชื่ อ
ทางการค้ามี 2 ส่ วนประกอบคือ (1) Free Trade Credit ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่อที่เกิดระหว่างระยะเวลาที่
ได้รับส่ วนลด สาหรับ PCC นั้น Free Trade Credit คือ 10 วัน จานวนซื้ อ 326,667 บาท และ (2)
Costly Trade Credit ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่อที่เกิดในระยะเวลา และจานวนเงินที่เกินกว่าสิ นเชื่อที่เกิดใน
ระหว่าง Free Trade Credit กรณี บริ ษทั PCC สิ นเชื่อทางการค้า มีตน้ ทุน 44.58% ธุ รกิจควรใช้ Free
Trade Credit ทั้งหมด แต่ควรใช้ Costly Trade Credit เพียงจานวนที่ตน้ ทุนไม่เกินกว่าต้นทุนที่อาจ
หาได้จากแหล่งอื่น
เปรียบเทียบสิ นเชื่ อทางการค้ ากับแหล่งเงินทุนระยะสั้ นอื่น
แหล่งเงินทุนระยะสั้นอื่นที่มีปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลา ความเสี่ ยง ความคล่องตัว ความ
ยืดหยุน่ ที่คล้ายหรื อใกล้เคียงกับสิ นเชื่อทางการค้า ยังมีอีกหลายแหล่ง คือ (1) การค้างจ่ายค่าใช้จ่าย
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ที่เรี ยกในทางบัญชีวา่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(accruals) (2) รายได้รับล่วงหน้า (3) การกูย้ มื ระยะสั้นจาก
ธนาคาร(short-term bank loan)หรื อสถาบันการเงิน (4) การออกตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริ ษทั ที่มีฐานะ
การเงินมัน่ คง เรี ยกว่า ตราสารพาณิ ชย์(commercial paper) ออกจาหน่ายในตลาดเงิน ซึ่ งในที่น้ ีจะ
กล่าวเพียงเล็กน้อยในเชิงเปรี ยบเทียบอัตราต้นทุนค่าดอกเบี้ยระหว่างกันและเปรี ยบเทียบกับสิ นเชื่อ
ทางการค้า ทั้งนี้ จะเป็ นการเปรี ยบเทียบบนข้อสมมุติเบื้องต้นว่า ปั จจัยอื่นโดยเฉพาะปั จจัยเรื่ อง
ความเสี่ ยง นั้น เท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน เท่านั้น โดยปกติแล้ว การจัดหาเงินทุนจากแหล่งใดทีมีความ
เสี่ ยงสู ง มักจะได้รับการชดเชยด้วยการเสี ยต้นทุนที่ต่า เช่น เมื่อเปรี ยบเทียบการกูย้ มื ระยะสั้นกับการ
กูย้ มื ระยะยาวแล้ว จะเห็นได้วา่ การกูย้ มื ระยะสั้นนั้น ผูก้ ยู้ มื ต้องกับเผชิ ญความเสี่ ยงที่จะผิดนัดชาระ
หนี้เพราะมีระยะเวลาที่จะหาเงินมาชาระหนี้ในเวลาอันสั้น กล่าวได้วา่ การกูย้ มื ระยะสั้นมีความเสี่ ยง
มากกว่าการกูย้ มื ระยะยาว แต่อตั ราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายจะต่ากว่า เพราะผูใ้ ห้กไู้ ม่ตอ้ งเผชิ ญความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับระยะเวลาอันยาวนาน จึงไม่ตอ้ งบวกอัตราดอกเบี้ยด้วยส่ วนชดเชยความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
เรื่ องเวลา และยังอาจรวมถึงส่ วนชดเชยความเสี่ ยงเกี่ยวกับเรื่ องเงินเฟ้ อ ส่ วนชดเชยความเสี่ ยง
เกี่ยวกับเรื่ องสภาพคล่อง ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้เรี ยกร้องจึงต่า สาหรับการเปรี ยบเทียบในที่น้ ี
จะไม่นาแหล่งเงินทุนที่มีปัจจัยอื่นต่างกันมาเปรี ยบเทียบกัน แต่จะเปรี ยบเทียบเฉพาะแหล่งเงินทุนที
มีปัจจัยอื่นโดยเฉพาะปัจจัยเรื่ องความเสี่ ยงที่ใกล้เคียงกัน แล้วพิจารณาแหล่งเงินทุนที่มีตน้ ทุนต่ากว่า
เท่านั้น
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย ธุ รกิจมีคา่ ใช้จา่ ยค้างจ่ายหลายรายการ เช่น ค่าน้ าค่าไฟค้างจ่าย ภาษีคา้ ง
จ่าย ที่สาคัญคือค่าจ้างค้างจ่าย โดยจ่ายค่าจ้างให้คนงานเป็ นรายสัปดาห์ หรื อรายเดือน ดังนั้นในทุก
ขณะจะมีค่าจ้างที่ยงั ค้างจ่ายอยูใ่ นบัญชี เมื่อธุ รกิจขยายกิจการ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเพิ่มขึ้นโดย
อัตโนมัติ แหล่งเงินทุนนี้ถือว่าไม่เสี ยต้นทุน เนื่ องจากไม่มีค่าดอกเบี้ยที่มองเห็นได้ (explicit
interest) เนื่ องจากการจ่ายค่าจ้างเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ประเพณี ในอุตสาหกรรม ดังนั้นธุ รกิจจึง
ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้มากตามต้องการได้
รายได้ รับล่วงหน้ า เป็ นเงินค่าสิ นค้าและบริ การที่ธุรกิจรับจากลูกค้าก่อนส่ งมอบสิ นค้าหรื อ
ก่อนให้บริ การแก่ลูกค้า
เป็ นแหล่งเงินทุนที่นิยมใช้สาหรับผูป้ ระกอบการขนาดเล็กที่ขาดแคลน
เงินทุนและไม่มีคู่แข่งหรื อมีคู่แข่งน้อย เช่น ผูร้ ับเหมาก่อสร้างรายย่อย ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของธุ รกิจ
บริ การ เช่น บริ ษทั การบิน โรงแรม บริ ษทั ท่องเที่ยว ที่นิยมให้ลูกค้าจ่ายค่าให้บริ การล่วงหน้าเป็ น
เวลานาน บ่อยครั้งที่เลยจากระยะสั้นไปจนเกือบเป็ นระยะยาว เงินทุนจากรายได้รับล่วงหน้าแม้ใน
งบดุลจะแสดงเป็ นภาระหนี้สิน แต่นบั ว่าเป็ นแหล่งเงินทุนที่ดีและน่าสนใจที่สุดเพราะนอกจากจะ
ได้รับเงินเข้ามาก่อนแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าเกิดรายได้จากการขายขึ้นแล้วอีกด้วย แหล่งเงินทุนนี้ไม่
ต้องเสี ยดอกเบี้ย แต่อาจจะเสี ยต้นทุนที่เกิดจากการให้ส่วนลดจากราคาปกติ
184

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

เงินกู้ระยะสั้ นจากธนาคาร แม้ธนาคารจะปล่อยเงินกูร้ ะยะยาวบ้าง แต่เงินให้กสู้ ่ วน
ใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ของเงินให้กู้ เป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี ธนาคารมักให้ธุรกิจกูใ้ น
หลากหลายรู ปแบบเช่น การให้เบิกเงินในบัญชีกระแสรายวันเกินจากยอดเงินฝากโดยกาหนดวงเงิน
ปล่อยกู้ (Line of Credit) ซึ่ งเป็ นข้อตกลงอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างธนาคารและผูก้ ยู้ มื เงินเกี่ยวกับ
วงเงินสู งสุ ดที่ธนาคารจะให้แก่ลูกค้า ปกติธนาคารจะให้กโู้ ดยโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันให้เมื่อ
ผูก้ อู้ อกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร เช่น ธนาคารกาหนดวงเงินกูแ้ ก่ลูกค้าฐานะดีในปี หน้า 80,000
บาท ถ้าลูกค้าออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวน 15,000 บาท ดังนั้นลูกค้าจะสามารถออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ได้อีกตราบใดที่ยงั ไม่เกิน 80,000 บาท การปล่อยกูอ้ ีกรู ปแบบหนึ่งคือ Revolving Credit Agreement
เป็ นข้อตกลงเกี่ยวกับวงเงินปล่อยกูส้ ู งสุ ดที่ธนาคารหรื อสถาบันที่ให้กยู้ มื เงิน ให้แก่ลูกค้าอย่างเป็ น
ทางการ
โดยธนาคารมีขอ้ ผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องให้กตู้ ามสัญญา
และผูก้ จู้ ะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมสาหรับเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ให้แก่ธนาคารคิดเป็ นประมาณ 1 ใน 4 ของ 1% ของยอดที่ยงั
ไม่ได้ถูกใช้ เช่นกาหนดวงเงินให้กู้ 100 ล้านบาท ถ้าผูก้ กู้ เู้ งิน 25 ล้านบาท ในวันแรกที่ทาสัญญา ผูก้ ู้
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสาหรับเงิน 75 ล้านบาทที่เหลือ ซึ่ งประมาณเท่ากับ 187,500 บาท การให้กู้
อีกวิธีหนึ่งคือ ให้ลูกค้าออกตัว๋ เงินอายุ 90 วัน หากฐานะการเงินของลูกค้าตกต่าลงธนาคารอาจไม่
ปล่อยเงินกูใ้ หม่ renew ให้แก่ลูกค้าได้ บ่อยครั้งที่ธนาคารกาหนดให้ลูกหนี้ ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้
กาหนดเงื่อนไขในการชาระหนี้ เช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ตารางการชาระเงิน หลักประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกัน นอกจากนี้ ธนาคารที่ปล่อยเงินกูม้ กั จะกาหนดให้ลูกหนี้ดารงเงินคง
บัญชี(Compensating Balances) เป็ นเงินฝากไว้ในบัญชี กระแสรายวันอย่างน้อยจานวนหนึ่ง ปกติ
ประมาณ 10% ถึง 20% ของจานวนเงินที่ปล่อยกู้ ธนาคารอาจมีขอ้ กาหนดอื่น เช่น กาหนดให้ชาระ
ดอกเบี้ยล่วงหน้า ( discount basis ) หรื อชาระ ณ วันที่กยู้ มื ขณะที่เงินกูส้ ่ วนใหญ่กาหนดให้ชาระ
ดอกเบี้ยเมื่อเป็ นหนี้เรี ยบร้อยแล้ว หรื อชาระหนี้เมื่อครบกาหนด ( collect basis ) แต่มีเงินกูบ้ าง
ประเภทที่กาหนดให้ชาระดอกเบี้ยล่วงหน้า หรื อชาระ ณ วันที่กยู้ มื กรณี น้ ีผกู ้ จู้ ะได้เงินน้อยกว่า
จานวนตกลงกู้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจึงสู งขึ้น
ต้ นทุนเงินกู้ธนาคาร ที่เป็ นอัตราที่แท้จริ ง(effective annual rate) จะสู งขึ้นเมื่อธนาคารมี
ข้อกาหนดมากขึ้น เช่น กาหนดให้ดารงเงินคงบัญชี กาหนดให้ชาระดอกเบี้ยในวันกูแ้ ม้การ
กาหนดให้ชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน รายไตรมาศ ก็มีผลเช่นเดียวกัน เมื่อนาแนวคิดของเรื่ องค่า
ของเงินตามเวลาภายใต้หลักการของดอกเบี้ยทบต้น เราอาจคานวณหาอัตราที่แท้จริ งได้อย่างง่าย
ดังนี้
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เงินวันนี้ (1+ ดอกเบีย้ )จานวนงวด = เงินวันหน้ า
กรณีจ่ายดอกเบี้ยล่ วงหน้ า
ในการกู้ยืมเงินทีธ่ นาคารหักดอกเบีย้ ล่ วงหน้ า ผู้ก้ จู ะ
ได้ รับเงินน้ อยกว่ าทีต่ กลงกู้ เช่ น เงินกู้ 10,000 บาท อัตราดอกเบีย้ 12% จานวนเงินค่ าดอกเบีย้ เท่ากับ
(12%) (10,000) = 1,200 ดังนั้นผู้ก้ จู ะได้ รับเพียง 10,000 – 1,200 = 8,800 อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงที่
คานวณได้ จะสู งกว่ าอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ปกติ ดังนี้
8,800(1+ ดอกเบีย้ )1 = 10,000
(1+ ดอกเบีย้ )1 = 10,000/8,800
(1+ ดอกเบีย้ )1 = 1.13636
จากนั้นนาเลข 1 มาลบออกจาก 1.13636 จะได้คา่ ดอกเบี้ยเท่ากับ .13636 ซึ่งเป็ น
ดอกเบี้ยจากเงิน 1 บาท หากคิดจากร้อยหรื อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์จะเท่ากับ 13.636% หากยังไม่มนั่ ใจ
ในตัวเลขดังกล่าวก็สามารถพิสูจน์ได้วา่ การจ่ายดอกเบี้ยจานวน 1,200 บาท คือ 13.636% ของเงินที่
ได้รับจานวน 8,800 บาท หรื อ 13.636% ของ 8,800 เท่ากับ 1,200 บาท จะเห็นได้วา่ อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง จะสู งกว่าอัตราดอกเบี้ยตามที่กาหนดไว้ในสัญญา และจะสู งขึ้นตามข้อกาหนดที่มากขึ้น
กรณีจ่ายดอกเบีย้ มากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปี เช่ น อัตราดอกเบีย้ 12% จ่ ายดอกเบีย้
ทุกครึ่งปี ทุกไตรมาศ หรื อทุกเดือน อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้ จริ งทีค่ านวณได้ จะสู งกว่ าอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ปกติ ใช้ สูตรดังนี้
เงินวันนี้ (1+ ดอกเบีย้ )จานวนงวด = เงินวันหน้ า
กรณี จ่ายดอกเบีย้ รายครึ่ งปี (semiannually) เช่น อัตราดอกเบี้ย 12% จ่ายดอกเบี้ยทุก
เดือน จะต้องจ่าย 6% ทุกครึ่ งปี สมมุติเงินต้น 1 บาท เมื่อคานวณกลับมาเป็ นรายปี โดยคิดดอกเบี้ย
ทบต้นจะได้ปีละ 12.36% ดังนี้
1(1+ .06)2 = 1.1236
= 12.36%
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กรณี จ่ายดอกเบีย้ รายไตรมาศ(quarterly) เช่น อัตราดอกเบี้ย 12% จ่ายดอกเบี้ยทุกไตร
มาศ จะต้องจ่ายไตรมาศละ 3% สมมุติเงินต้น 1 บาท เมื่อคานวณกลับมาเป็ นรายปี โดยคิดดอกเบี้ย
ทบต้นจะได้ปีละ 12.55% ดังนี้
1(1+ .03)4 = 1.1255
= 12.55%
กรณี จ่ายดอกเบีย้ รายเดือน(monthly) เช่น อัตราดอกเบี้ย 12% จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
จะต้องจ่ายเดือนละ 1% สมมุติเงินต้น 1 บาท เมื่อคานวณกลับมาเป็ นรายปี โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นจะ
ได้ปีละ 12.68% ดังนี้
1(1+ .01)12 = 1.1268
= 12.68%
เมื่อเปรี ยบเทียบแหล่งเงินทุนระยะสั้นหลายๆแหล่งแล้ว
จะเห็นได้วา่ แม้รายได้รับ
ล่วงหน้าจะมีขอ้ ได้เปรี ยบคือ แสดงให้เห็นว่าเกิดรายได้จากการขายขึ้นแล้ว และแหล่งเงินทุนนี้ไม่
ต้องเสี ยดอกเบี้ย แต่เป็ นการยากที่ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถกระทาได้หรื อ แม้กระทาได้ก็อาจจะ
เสี ยต้นทุนที่เกิดจากการให้ส่วนลดจากราคาสิ นค้าหรื อบริ การที่ขายตามปกติ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก็
เช่นเดียวกัน ถึงไม่เสี ยดอกเบี้ย แม้ตอ้ งการจานวนมากก็ไม่สามารถจัดหาตามปริ มาณที่ตอ้ งการได้
เงินกูจ้ ากธนาคาร สถาบันการเงิน การกูโ้ ดยการออกตัว๋ เงินจาหน่ายในตลาดเงิน ล้วนต้องเสี ยต้นทุน
ในรู ปของดอกเบี้ยทั้งสิ้ น การจัดหาเงินทุนจากการใช้สินเชื่อทางการค้าที่ไม่ปรากฏอัตราดอกเบี้ยให้
เห็น นับเป็ นแหล่งเงินทุนแหล่งเดียวที่มีโอกาสทาให้เป็ นผลประโยชน์คือได้ หรื อจะทาให้เป็ น
ต้นทุนคือเสี ยก็ได้ ทั้งอัตราที่ได้หรื อเสี ยก็เป็ นอัตราที่สูงไม่ใช่นอ้ ย จึงขึ้นอยูก่ บั ธุ รกิจแต่ละแห่งว่าจะ
เลือกอย่างไร
คาถามสุ ดท้ายที่มกั พบคือ เงื่อนไขสิ นเชื่อในบ้านเราส่ วนใหญ่มกั ไม่กาหนดให้มีส่วนลด
เงินสด แล้วจะทาให้เกิดผลได้ ได้อย่างไร คาตอบสาหรับเรื่ องนี้จึงขึ้นอยูก่ บั ว่า ผูซ้ ้ื อมีพลังมากน้อย
เพียงใดนัน่ เอง
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ทางการตลาด องค์กรในยุคโลกาภิวตั น์จาเป็ นต้องปรับทิศทางการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยนาการบริ หาร
ประสบการณ์ลูกค้าเป็ นเครื่ องมือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อนาไปสู่ ความจงรักภักดีของ
ลูกค้าเกิดการซื้ อซ้ า มีการบอกต่อ ลูกค้ามีความพึงพอใจ
คาสาคัญ : การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า ความจงรักภักดีของลูกค้า
Abstract
The CEM trend has emerged as a significant theme in global business organizations, CEM would
have been a major to the development of the strategy. Customer experience management is now
essential part of an effective tool for creating customer’s experience lead to customer’s loyalty
and customer’s satisfaction.
Keywords: Customer experience management, Customer’s loyalty
บทนา
ในอดี ตที่ ผ่านมาความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จขององค์กร คื อการมุ่ งแสวงหาก าไร
สู งสุ ด แต่ในปั จจุบนั องค์กรธุ รกิจจะสามารถอยูร่ อดและเติบโตอย่างยัง่ ยืนนั้น จาเป็ นต้องสร้างความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยองค์กรต้องปรับนโยบาย บทบาท และกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อให้
ทันต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และเพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า
ซึ่ งความจงรักภักดี ของลูกค้ามีความสาคัญต่อองค์กรธุ รกิ จ ทาให้องค์กรธุ รกิ จได้รับกาไรในระยะ
ยาวเพิ่มขึ้น
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ในทศวรรษ 1970s การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน องค์กรจะเน้นที่ คุณภาพ และ
การใช้ประโยชน์ในสิ นค้าและบริ การ ต่อมาในปี 1990s การแข่งขันทางธุ รกิจเปลี่ ยนมาเน้นที่ตรา
สิ นค้าและราคา ในต้นทศวรรษ 2000s การแข่งขันทางธุ รกิ จเน้นที่ การบริ การ การส่ งมอบ และ
ข้อมู ล และกลางทศวรรษ 2000s ถึ ง ปั จ จุ บ นั การสร้ า งความได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขันจะเน้น ที่
ความรู ้สึกของลู กค้า สร้ างประสบการณ์ที่ดีต่อลู กค้า ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้ามามีบทบาท
และน่าติดตามในขณะนี้ คือ การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management
:CEM) ซึ่ งเป้ าหมายของการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า ได้แก่ ความจงรั กภักดี ของลู กค้าเพิ่มขึ้ น
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ด้ ว ยเหตุ น้ ี แต่ ล ะองค์ ก รต้อ งมี ค วามเข้า ใจในแนวคิ ด ทฤษฏี และ
กระบวนการในการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า (CEM) เพื่อสามารถนาไปใช้เป็ นกลยุทธ์ในการ
สร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 มีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) องค์กรต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้าเป็ น
กลยุทธ์ที่สาคัญต่อองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ได้แก่ (1) ในระยะสั้น เป็ นการ
ปรับปรุ งการรักษาองค์กรและลูกค้าให้ดารงอยู่ (2) ในระยะยาว เป็ นการปรับปรุ งในการรักษาความ
จงรักภักดีของลูกค้า และ (3) เป็ นการสร้ างความแตกต่างในการแข่งขัน และที่สาคัญเป็ นกลยุทธ์ที่
ได้เปรี ยบที่ทาให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์กร นอกจากนี้ เมื่อลู กค้ามีประสบการณ์ ที่ดีต่อองค์กรจะ
ส่ งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น สร้างความแตกต่างและรักษาลูกค้าเก่าไว้ดว้ ยวิธีการปรับปรุ งคุณภาพ และ
ระดับ ของปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า หรื อ จุ ด สั ม ผัส ซึ่ งหมายถึ ง ทุ ก การสื่ อ สารของบุ ค คลและการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ประสบการณ์ของลูกค้าระหว่างที่ลูกค้าติดต่อกับองค์กร และอย่างไรก็ตามลูกค้าจะมี
ประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กรมากหรื อน้อยย่อมขึ้นอยูก่ บั กระบวนการจัดการเหตุการณ์ประสบการณ์
ของลูกค้า
การบริหารประสบการณ์ ลูกค้ า
ในปั จจุ บ นั แนวโน้มการแข่ งขันทางธุ รกิ จรุ นแรงขึ้ นท าให้องค์กรต้องเพิ่ม ศัก ยภาพการ
แข่งขัน ต้องปรับนโยบาย และกลยุทธ์ เพื่อให้กา้ วทันพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ซึ่ งกลยุทธ์ทางการตลาดหนึ่งที่เป็ นปั จจัยและเข้า
มามี บ ทบาทในองค์ ก รมากขึ้ นและบ่ ง ชี้ ถึ ง ความได้ เ ปรี ยบทางการแข่ ง ขัน คื อ การบริ หาร
ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM) ซึ่ งเป็ นการสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และมีความจงรักภักดี ซ่ ึ งจะนาไปสู่ การซื้ อซ้ า ยินดี จ่ายเงิ น
มากสาหรับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และมีพฤติกรรมการบอกต่อ
การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM) หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเหตุการณ์และปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ที่สร้างประสบการณ์ของลูกค้า และเกิดขึ้น
ในแต่ล ะครั้ ง ที่ ลูกค้าติ ดต่ อกับองค์กรโดยผ่า นทางจุ ดสัม ผัส (Touch Points) ต่างๆ ที่ องค์กรได้
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ออกแบบไว้ และการบริ ห ารประสบการณ์ ลู ก ค้า เกี่ ย วข้อ งกับ อิ ท ธิ พ ล การจัด การ การรั บ รู ้
ความรู ้ สึ ก และการเรี ย นรู ้ ของลู ก ค้า (Alperin, 2005) ประสบการณ์ ลูก ค้าจะเป็ นส่ วนประสม
ระหว่างลักษณะทางกายภาพขององค์กรกับความรู ้สึกของลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะประเมินเปรี ยบเทียบ
กับความคาดหวังในทุกๆการมีปฏิสัมพันธ์ การบริ หารประสบการณ์ลูกค้าเป็ นการส่ งมอบผ่านทาง
จุดสัมผัส (Touch Points) การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ลูกค้าติดต่อกับองค์กรผ่านทางจุด
สัมผัส ได้แก่ ทางพนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ตามศูนย์ต่างๆ การโฆษณา เหตุการณ์ต่างๆ
ลัก ษณะการตกแต่ ง สถานที่ การสร้ า งบรรยากาศ พนัก งานต้อ นรั บ แผ่นพับ หรื อใบปลิ ว และ
เว็บไซต์ เป็ นต้น ทั้งนี้ การบริ หารประสบการณ์ลูกค้าได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดหรื อขั้นตอนของ
กระบวนการการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ ลูกค้าด้วยการปรับเปลี่ ยน
การรับรู ้ของลูกค้า เพื่อการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าและความพึงพอใจ
แนวทาง ขั้นตอนของกระบวนการการบริ หารประสบการณ์ ลู ก ค้า มี 5 ขั้นตอน ดัง นี้
(Schmitt, 2003)
1. การวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกค้า (Analyzing the experiential world of the
customer) องค์กรจาเป็ นต้องวิเคราะห์ความต้องการจากโลกประสบการณ์ของลูกค้ารวมถึงวิถีชีวิต
ของผูบ้ ริ โภคด้วยและธุ รกิ จกับธุ รกิ จ ทั้งนี้ องค์กรต้องวิเคราะห์เงื่ อนไขในการตัดสิ นใจของลู กค้า
ตลอดจนปั ญหาที่ เคยเกิ ดขึ้ นกับลู กค้า โดยที่ องค์กรต้องค้นหาข้อมู ลและวิเคราะห์ ประสบการณ์
ลูกค้าทั้ง 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย
1. ประสบการณ์ก่อนการซื้ อหรื อการรับบริ การของลูกค้า
2. ประสบการณ์ระหว่างการซื้ อหรื อการรับบริ การ
3. ประสบการณ์หลังการซื้ อหรื อการรับบริ การ
2. การกาหนดโครงสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (Building the experiential platform)
เป็ น
ขั้นตอนของคุ ณประโยชน์และเป็ นส่ วนประกอบกลยุทธ์ ของโครงสร้ างประสบการณ์ ของลู กค้า
โดยจะทาหน้าที่ สื่อสารกับกลุ่ มเป้ าหมายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อแสดงให้เห็ น
จุดยืนหรื อจุดเด่นในแต่ละด้านของสิ นค้าและตราสิ นค้าหรื อบริ การ และนาเสนอคุ ณค่าให้กบั กลุ่ม
ลูกค้าได้ โครงสร้างประสบการณ์ของลูกค้าจะประกอบไปด้วย
2.1 จุ ดยืนหรื อจุดเด่นประสบการณ์ (Experiential positioning) เป็ นการสร้าง
จุดเด่นของประสบการณ์ของสิ นค้าและบริ การ
2.2 นาเสนอคุณค่าประสบการณ์ (Experiential value promise :EVP) จะเป็ นการ
นาเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยการนาเสนอคุณค่าประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับ
1. ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า (Sense experience) โดยจะนา
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เสนอคุณค่าให้ลูกค้าสร้ างผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การมองเห็ นหรื อทางสายตา ทางเสี ยง
ทางการสัมผัส ทางการลิ้มรส และ ทางกลิ่น
2. ประสบการณ์ทางความรู ้ สึก (Feel experience) เป็ นความรู ้ สึกจาก
ภายใน
จะนาเสนอคุ ณค่าให้ลูกค้าสร้ างผ่านทางประสบการณ์ ทางอารมณ์ และความรู ้ สึกของความสนุ ก
ความเพลิน
3. ประสบการณ์ทางความคิด (Think experience) การสร้างประสบการณ์
ลูกค้าผ่านทางด้านของความคิด
4. ประสบการณ์ ท างการแสดง (Act experience) เป็ นการสร้ า ง
ประสบการณ์ลูกค้าผ่านทางด้านการกระทา
5. ประสบการณ์ทางความสัมพันธ์ (Relate experience) เป็ นการสร้าง
ประสบการณ์ลูกค้าผ่านทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า
2.3 ภาพรวมของการเสนอ (Overall implementation them ) เป็ นการดาเนินการ
เสนอประสบการณ์ลูกค้า
3. การวางแผน ออกแบบประสบการณ์ต่อตราสิ นค้า (Designing the brand experience)
โดยเริ่ มต้นด้วยการนากลยุทธ์การออกแบบโครงสร้างประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าไปปฏิบตั ิเพื่อ
สร้ า งความรู ้ สึ ก ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า ในแง่ ข องการประจัก ษ์ แ ก่ ส ายตาและความรู ้ สึ ก เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ จากลักษณะของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ สี สัน การออกแบบ บรรยากาศ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั
สร้างประสบการณ์ที่ดีจาก สื่ อต่างๆ ประสบการณ์จากเว็บไซต์ และเอกสารเสนอขายขององค์กร
4. การออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า (Structuring the customer interface) โดยจุดติดต่อที่
สัมผัสกับประสบการณ์ ของลู กค้า เรี ยกว่า Touch Point เป็ นการออกแบบจุ ดติดต่อของโปรแกรม
กระบวนการการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึงประสบการณ์จากลักษณะ
ทางกายภาพของตราสิ นค้าหรื อบริ การที่ ลูกค้ารั บรู ้ ได้ และความรู ้ สึกนึ กคิดของลู กค้าที่ มีต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร โดยเชื่ อมโยงให้เกิดประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ ก่อนการซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ ระหว่างการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และหลังการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
5. การสร้ างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง (Engaging in continuous innovation) นวัตกรรมที่
จาเป็ นต้องพัฒนาขึ้นมาซึ่ งเป็ นได้ท้ งั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมจากที่มีอยู่
หรื ออาจจะเป็ นการสร้างหรื อปรับเปลี่ยนนวัตกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้าน
การตลาดแก่ลูกค้า
นอกจากนี้ Paula and Lliuta (2005) ได้นาเสนอกระบวนการของการบริ หารประสบการณ์
ลูกค้าในการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ดังนี้
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สร้างจุดสัมผัสมาตรฐาน

ปรับปรุ งจุดสัมผัสให้มีคุณภาพและตรงตาม
จุดมุ่งหมาย

ส่งเสริ มให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี

ขับเคลื่อนจุดสัมผัสให้มีคุณภาพ ให้สมั พันธ์กบั
ความสามารถในการทากาไร

ภาพประกอบที่ 1 กระบวนการการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า
1. การสร้างจุดสัมผัสมาตรฐาน ในที่น้ ี เป็ นการออกแบบจุดติดต่อที่สัมผัสกับประสบการณ์
ของลูกค้า
2. ปรั บ ปรุ ง จุ ดสั ม ผัสให้มี คุ ณภาพและตรงตามจุ ดมุ่ ง หมาย ทั้ง นี้ ในแต่ ล ะช่ วงเวลา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจุดสัมผัสมาตรฐานเดิมที่องค์กรได้สร้างไว้
อาจไม่ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ในกระบวนการนี้ องค์ก รต้องดาเนิ นการปรั บ ปรุ งจุ ดสัม ผัส ให้มี
คุณภาพ
3. ส่ งเสริ มให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ขั้นตอนนี้ จาเป็ นต้องมีสิ่งกระตุน้ เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับประสบการณ์ที่ดี เช่น กิจกรรมทางการตลาด การสร้างสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
4. ขับเคลื่ อนจุดสัมผัสให้มีคุณภาพให้สัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไร ขั้นตอนนี้
องค์กรต้องปรับจุดสัมผัสให้มีคุณภาพให้สัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไร เพื่อทาให้องค์กร
มีกาไรสู งขึ้น
ในปี 2547 วิทยา ด่านธารงกุล และพิภพ อุดร ได้เสนอเรื่ องกระบวนการการบริ หาร
ประสบการณ์ ลูกค้า จาเป็ นต้องสร้ างผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของลู กค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู ้ ถึง
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ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ได้รับ จนเกิดเป็ นความทรงจาที่ประทับใจหรื อไม่ประทับใจ ซึ่ งจะช่วยเป็ น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรื อเลือกใช้บริ การในครั้งต่อๆไปของลูกค้า และ
ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีจะเกิดจากส่ วนประกอบดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง ข้อเสนอที่ ให้กบั กลุ่ มเป้ าหมายเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ หรื อ
การบริ การที่เป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ที่ผูซ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากการซื้ อผลิ ตภัณฑ์รวม ทั้งการ
บรรจุภณั ฑ์และการบริ การ
2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาหรื อมูลค่าที่ผซู ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้า
หรื อการบริ การ
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึ ง ข้อกาหนดหรื อสถานที่ ในการจัดจาหน่ าย
สิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อให้สินค้าหรื อบริ การมีพร้อมสาหรับการซื้ อหาและสามารถซื้ อหาได้ทุกที่ของ
กลุ่มเป้ าหมาย
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมการติดต่อสื่ อสารไปยังลูกค้าหรื อ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเป็ นการให้ความรู ้ จูงใจ หรื อเป็ นการเตือนความจาของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การ
5. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการทางานรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ไปทั้งในส่ วน
ของการดาเนินงาน และการรอรับสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภคต้องเสี ยไป
6. บุคลากร (People) หมายถึงจานวนบุคลากร ความเพียงพอ ความสามารถ ความเป็ นมือ
อาชีพ รวมทั้งจิตสานึกในการให้บริ การ
7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึ งบรรยากาศโดยรวมที่ ผูซ้ ้ื อหรื อ
ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ รู ป รส กลิ่น เสี ยง และสัมผัส
จะเห็ นได้ว่า การบริ หารประสบการณ์ลูกค้าให้ประสบความสาเร็ จจาเป็ นต้องมีแนวทาง
ขั้นตอนและกระบวนการที่ชดั เจน และการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้าไม่ได้จากัดอยู่ที่สินค้าและ
บริ การเท่านั้น ดังนั้นเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน การบริ หารประสบการณ์ลูกค้าจึงเป็ น
กลยุทธ์สาคัญที่องค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนาไปใช้เพื่อความจงรักภักดีของลูกค้าและความพึง
พอใจ
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ความจงรักภักดีของลูกค้ า
ความจงรักภักดี หมายถึ งข้อผูกมัดอย่างลึ กซึ้ งที่จะซื้ อซ้ าหรื อให้การอุปถัมภ์สินค้าหรื อ
บริ การที่บุคคลนั้นพึงพอใจอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในอนาคต จะเป็ นลักษณะของการซื้ อในตรา
สิ นค้าเดิมหรื อชุดของตราสิ นค้าเดิมซ้ า (Oliver , 1999) ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีจะแสดงพฤติกรรม
ที่มุ่งมัน่ และเต็มใจที่ จะมี ความผูกพันธ์ กบั ตราสิ นค้าหรื อบริ การ โดยที่ ลูกค้าจะแสดงพฤติ กรรม
สาหรับการจ่ายเงิ นมากในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร ลู กค้าจะประกาศกับบุคคลอื่นถึ ง
การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร และลูกค้าเชื่ อว่าการที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การจากองค์กรมีคุณค่า
มาก
Bhote (1925) ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า และรักษากลุ่มลูกค้า
เก่าไว้จะมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไร ทาให้องค์กรมีกาไรสู งขึ้นตามลาดับ ดัง
ภาพประกอบที่ 2
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ความสามารถในการทากาไร
ภาพประกอบที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความจงรักภักดีกบั ความสามารถในการทากาไร
นอกจากนี้ ลูกค้าจะมีระดับของความจงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยแต่ละระดับของ
ความจงรักภักดีของลูกค้าจะขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างของทัศนคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่
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มีต่อองค์กรในแต่ละระดับของความจงรักภักดี ลูกค้าจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังที่ Pileliene
(2009) ได้ทาการศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้า พบว่าลูกค้ามีระดับของความจงรักภักดี
ต่อองค์กร 4 ระดับ ประกอบด้วย
1. ระดับลูกค้าที่เป็ นกลาง (Neutral customer) ลูกค้ายังไม่รู้จกั ตราสิ นค้าหรื อบริ การของ
องค์กร และไม่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กรมาก่อน
2. ระดับลูกค้ามีความเป็ นไปได้ที่จะมีความจงรักภักดี (Potentially loyal customer) ใน
ระดับนี้ลูกค้ามีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กรอยูห่ ลายครั้งหรื อซื้ ออย่างสม่าเสมอ
3. ระดับความจงรักภักดีแบบไม่รู้สึกตัว (Unconsciously loyal customer) ในระดับนี้ ลูกค้ามี
การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กรหลายครั้งหรื อซื้ ออย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การในอนาคตต่อไป
4. ระดับความจงรักภักดีแบบแท้จริ ง (Genuinely loyal customer) ลูกค้ามีการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การหลายครั้งหรื อซื้ ออย่างสม่ าเสมอพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในอนาคต
ต่อไป และมีการแนะนาสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กรต่อบุคคลอื่น
ในแต่ละระดับของความจงรักภักดีของลูกค้าลดลงจะสามารถทาให้ลูกค้าลดความสัมพันธ์
กับองค์กร หรื อยุติความสัมพันธ์ลงในระดับใดระดับหนึ่ งโดยไม่เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ในทาง
ตรงกันข้ามเมื่อระดับความจงรักภักดี ของลู กค้าเพิ่มขึ้นจะทาให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเพิ่มขึ้น
ด้วย ถ้าลูกค้ามีระดับความจงรักภักดีสูงสุ ดจะทาให้ลูกค้ามีความตั้งใจที่ซ้ื อซ้ า หรื อดูได้จากจานวน
การเติบโตของการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในอดีตเพิ่มขึ้น จะทาให้มีการตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะซื้ อเพิ่มขึ้นใน
อนาคต
จะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั ความจงรักภักดีของลูกค้ามีความสาคัญอย่างมากกับองค์กรซึ่ งจะทา
ให้องค์ก รมี ความได้เปรี ย บทางการแข่ง ขัน และนาให้องค์กรประสบความส าเร็ จ ลู กค้ามี ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรจะทาให้มีแหล่งที่มาของรายได้ที่มงั่ คง เกิดการซื้ อซ้ าและเพิ่มการซื้ อ และทาให้
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของการส่ ง เสริ มการขายลดลง ด้วยเหตุ น้ ี นาไปสู่ ทาให้มีผ ลกาไรเพิ่ มขึ้ นทาให้
องค์กรได้รับกาไรในระยะยาว ความจงรักภักดีจึงเป็ นเครื่ องมือ ในการเพิ่มยอดขายและป้ องกันส่ วน
ครองตลาด ในขณะที่ความจงรักภักดีของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความภักดีจะเกิดจาก
การที่องค์กรส่ งคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า
การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ าและความจงรักภักดีของลูกค้ า
การบริ หารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้า ทั้งนี้ เนื่ องจาก
พฤติกรรมของลูกค้าในปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนจากเดิมเน้นซื้ อที่ตวั สิ นค้าและบริ การ เปลี่ยนเป็ นการซื้ อที่
ประสบการณ์ ที่ดีที่ได้รับจากองค์กรนั้นๆ และปฏิ สัมพันธ์ของลู กค้าจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งในการสร้าง
ตราสิ นค้าและสร้างประสบการณ์ของลูกค้า ดังนั้นเมื่อลู กค้ามีประสบการณ์ ที่ดีที่ได้รับจากองค์กร
จะนาไปสู่ ความจงรักภักดีของลูกค้าเพิ่มขึ้นและความพึงพอใจ โดยจากงานวิจยั ของ Namkung, Shin
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and Yang (2007) ศึกษาประสบการณ์ด้านเว็บไซต์ของลู กค้าร้านอาหาร จากการสัมภาษณ์ กลุ่ ม
ตัวอย่างผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตเน้นที่กลุ่มลู กค้าร้ านอาหาร นักศึกษา และพนักงาน จานวน 37 ราย อายุ
ระหว่าง 22 ถึง 38 ปี และมีการใช้อินเตอร์ เน็ตจานวน 3 ถึง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ พบว่าเว็บไซต์มี
ความส าคัญเป็ นช่ องทางการสื่ อ สารระหว่า งลู ก ค้า ติ ด ต่ อ กับ องค์ก ร เป็ นจุ ด สั ม ผัส ปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่า งลู กค้า กับ องค์กรผ่า นทางเว็บไซต์ ลู กค้า มี ป ระสบการณ์ ที่ดีกบั องค์กรผ่านการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ ในด้านของประสิ ทธิ ภาพของเว็บไซต์ ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล เทคโนโลยี การออกแบบ
และการปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายอื่น จากประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจะส่ งผลต่อความจงรักภักดีของ
ลู กค้าในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2552 Slatten, Mehmetoglu , Svensson and Svaeri ได้
ทาการศึกษาถึ งประสบการณ์ ดา้ นบรรยากาศของลู กค้ามีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ สึกของลู กค้าถึ ง
ความพึงพอใจของลู กค้า ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยว Winter park ที่ประเทศนอร์ เวย์ โดย
ภายใน Winter park มีท้ งั โรงแรม ร้านอาหาร ใช้การสร้างบรรยากาศโดยใช้แสงสว่างทั้งกลางวัน
และสร้างแสงสว่างกลางคืน พบว่าการใช้แสงสว่างมาเป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงความรู ้สึกของลูกค้าให้
เกิ ดประสบการณ์ ที่ ดี จะท าให้ ลู ก ค้า มี ค วามรู ้ สึ ก พึ ง พอใจและมี ท ัศ นคติ ที่ ดีส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
จงรักภักดี และมีการแนะนาบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
ดังนั้น เมื่อทิศทางการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันมุ่งไปสู่ การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า
การนาการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า มาใช้เพื่อเป็ นแนวทางและกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันได้รับการยอมรับมากขึ้น อย่างเช่ น เซ็ นทรัลกรุ๊ ป ซึ่ งเป็ นองค์กรชั้นนาในประเทศไทย
ได้นาการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายในการบริ หารและกลยุทธ์
ในการแข่งขัน แสดงจุ ดยืนโดย “ห้างเซ็ นทรั ลจะไม่เน้นขายสิ นค้า แต่จะเน้นขายประสบการณ์ ”
ด้วยการสร้ างประสบการณ์ใหม่โดยการปรับห้างเซ็ นทรัล ด้วยการนานวัตกรรมมาผสมผสานกับ
องค์ประกอบต่างๆ เช่ น การสร้ างห้างสรรพสิ นค้าให้ลูกค้าที่เข้ามารู ้ สึกสนุ กสนาน ตื่นเต้น และ
แปลกใหม่ ให้ ไ ด้รั บ ประสบการณ์ ที่ ดี ร วมถึ ง การจัด กิ จ กรรมการตลาดที่ ท ัน สมัย ในรู ป แบบ
Interactive ทั้งนี้ เพื่อสร้ างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า การใช้เทคโนโลยีระบบใหม่มาช่วยสร้าง
การบริ การที่รวดเร็ ว การเชื่ อมโยงระหว่างการช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าและการช้อปปิ้ งออนไลน์
เข้าไว้ดว้ ยกัน มีการตกแต่งสถานที่ห้างสรรพสิ นค้าให้เหมือนโรงละคร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่ลูกค้า (ปิ ยวรรณ ลีละสมภพ, 2017)
จากผลการวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่าผูน้ าองค์กรที่คาดหวังและต้องการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริ หารประสบการณ์ลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้า การนาการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า
มาใช้เ พื่ อ เป็ นการสร้ า งความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ผู ้น าองค์ก รจึ ง ต้อ งผสมผสานขั้น ตอนและ
กระบวนการในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าผ่านช่องทางจุดสัมผัสที่องค์กรได้ออกแบบไว้ ได้แก่
1. การสร้ างประสบการณ์ ลูกค้าผ่านทางบรรยากาศ ซึ่ งเป็ นการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่กบั การรั บรู ้ และความรู ้ สึกส่ วนตัวของลู กค้า ใช้บรรยากาศเป็ น
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ตัวกลางสะท้อนความรู ้สึกของลู กค้า และพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้า องค์กรต้องสร้ างบรรยากาศ
ผ่า นประสาทสั ม ผัส ทั้ง ห้ า ของลู ก ค้า ด้ว ยการใช้ เสี ย ง แสง สี และกลิ่ น หอมซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสบการณ์ลูกค้า
2. การสร้างประสบการณ์ ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร ซึ่ งเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่
สาคัญสาหรับปฏิ สัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลู กค้า และเป็ นจุดเชื่ อมต่อหรื อจุดสัมผัสปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับลู กค้า องค์กรต้องปรั บปรุ งเนื้ อหาของข้อมู ลให้มีความถู กต้องแม่นยา มี ความ
ทันสมัยของข้อมู ล นอกจากนี้ สร้ างความสะดวกสบายของเว็บไซต์ด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยที่
ลูกค้าจะมีความรู ้สึกต่อเว็บไซต์ขององค์กรถึงความเรี ยบง่ายในการค้นหาข้อมูลได้ง่าย และเว็บไซต์
ต้องมีความปลอดภัย
3. การสร้างประสบการณ์ ลูกค้าผ่านทางความสะดวกสบาย ซึ่ งเป็ นการสร้ างปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างความสะดวกสบายของสถานที่กบั ลูกค้า ความสะดวกสบายของสถานที่ เช่น สถานที่ต้ งั ของ
องค์กร สถานที่จอดรถเพียงพอ และความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกค้ามายังองค์กร เป็ น
ต้น
การบริหารประสบการณ์ ลูกค้ าและความพึงพอใจของลูกค้ า
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญและมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไร
ขององค์กรและการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาด ถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับสู งจะนาไปสู่ ความซื่ อสัตย์
ในระยะยาวและเป็ นความจงรักภักดี ทาให้องค์กรได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขันและสร้างผลกาไรแก่
องค์กร ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจะเป็ นผลจากการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับ
ในการบริ ก ารกับ สิ่ ง ที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารคาดหวัง ว่า จะได้รั บ การบริ ก าร โดยเป็ นการแสดงออกของ
ความรู ้สึกทางบวกของผูร้ ับบริ การต่อการบริ การ และความพึงพอใจในการบริ การเป็ นกระบวนการ
บริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) สอดคล้องกับความ
พึงพอใจเป็ นระดับของความรู ้สึกของบุคคลนั้นๆและเป็ นผลจากการเปรี ยบเทียบผลงานที่รับรู ้จริ ง
จากสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับกับความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ และลู กค้าจะมีระดับของความพึง
พอใจได้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ถ้าผลงานที่ลูกค้ารับรู ้ต่ากว่าความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกไม่พึง
พอใจ (2) ผลงานที่ลูกค้ารับรู ้เท่ากับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกพึงพอใจ และ (3) ผลงานที่
ลู ก ค้า รั บ รู ้ สู ง กว่า ความคาดหวัง ลู ก ค้า จะมี ค วามรู ้ สึ ก น่ า ยินดี ห รื อพึ ง พอใจมาก (Kotler and
Keller,2006) ความรู ้ สึกพึงพอใจของลู กค้าจะเกิ ดขึ้ นต่อเมื่ อบุ คคลนั้นได้รับสิ่ งที่ตนต้องการและ
ปรารถนาตามความคาดหวัง ทั้งนี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะมีระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับ ปั จจัย ที่ แตกต่ า งกันของแต่ ล ะบุ ค คล ลู ก ค้า จะพอใจมากน้อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู่ก ับ ปั จจัย ได้แ ก่
ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากองค์กร โดยที่การวัดความพึงพอใจโดยรวม เป็ นการประเมินลูกค้า
โดยรวมจากประสบการณ์ท้ งั หมดจากสิ นค้าหรื อบริ การในเวลานั้นๆ
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การบริ ห ารประสบการณ์ ลู ก ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า
เนื่ องจากพฤติกรรมของลูกค้าในปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนจากเดิมเน้นซื้ อที่ตวั สิ นค้าและบริ การ กลายมา
เป็ นซื้ อที่ประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากองค์กรนั้นๆ จากการวิจยั ของ Slatten, Krogh and Connolley
(2010) ได้ศึกษาถึ งประสบการณ์ของลูกค้ามีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกในทางบวกหรื อความพึงพอใจ
โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าด้วยบรรยากาศ ซึ่ งประกอบด้วย เสี ยง แสง และกลิ่นหอม
และสร้างประสบการณ์ดว้ ยการปฎิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า โดยการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวใน Winter
Amusement Parks ประเทศนอร์เวย์ จานวน 162 คน พบว่า ทั้งการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าด้าน
บรรยากาศประกอบด้วย เสี ยง แสง และกลิ่นหอม มีอิทธิ พลด้านบวกต่อความพึงพอใจในทางบวก
และพบว่าการสร้างประสบการณ์ดว้ ยปฎิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า มีอิทธิ พลด้านบวกต่อความพึงพอใจ
ในทางบวกเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันเมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากองค์กร จะทาให้มี
ความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและนาไปสู่ ความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น
สรุ ป
จะเห็นได้วา่ การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า ได้รับการยอมรับจากองค์กรในการสร้างความ
จงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ซึ่ งผู ้บ ริ หารองค์ก รมี บ ทบาทส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นและน าแนวทาง
กระบวนการในการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า ซึ่ งเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ ของ
ลูกค้าโดยที่องค์กรต้องค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ประสบการณ์ ลูกค้าได้แก่ ประสบการณ์ก่อนการ
ซื้ อหรื อการรับบริ การของลูกค้า ประสบการณ์ระหว่างการซื้ อหรื อการรับบริ การ และประสบการณ์
หลังการซื้ อหรื อการรับบริ การ พร้อมทั้งการกาหนดโครงสร้างประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อแสดงให้
เห็นจุดยืนหรื อจุดเด่นในแต่ละด้านของสิ นค้าและตราสิ นค้าหรื อบริ การ และนาเสนอคุณค่า รวมถึง
วางแผนและออกแบบประสบการณ์ที่มีต่อตราสิ นค้าเพื่อสร้างความรู ้สึกที่มีต่อตราสิ นค้าในแง่ของ
การประจัก ษ์ แ ก่ ส ายตาและความรู ้ สึ ก นอกจากนี้ องค์ ก รต้อ งออกแบบจุ ด ติ ด ต่ อ ที่ สั ม ผัส กับ
ประสบการณ์ของลูกค้า สุ ดท้ายสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ องอาจเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ปรับเปลี่ ยนนวัตกรรมจากที่มีอยู่ เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีของลู กค้า นาไปสู่ ความจงรักภักดี ของ
ลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผนู ้ าองค์กรควรสร้างประสบการณ์ลูกค้าผ่านทาง บรรยากาศผ่านประสาทสัมผัส
ทั้งห้า ด้วยการใช้ เสี ยง แสง สี และกลิ่นหอมซึ่ งมีอิทธิ พลต่อประสบการณ์ลูกค้า นอกจากนี้ สามารถ
สร้ า งประสบการณ์ ลู ก ค้า ผ่า นทางเว็บ ไซต์โ ดยเนื้ อ หาของข้อ มู ล ให้ มี ค วามถู ก ต้อ งแม่ น ย า ใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ เชื่ อ มโยงค้น หาข้อ มู ล ได้ ง่ า ย และเว็ บ ไซต์ ต้อ งมี ค วามปลอดภัย และสร้ า ง
ประสบการณ์ลูกค้าผ่านทางความสะดวกสบายของสถานที่ เช่น สถานที่ต้ งั ขององค์กร สถานที่จอด
รถเพียงพอ และความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกค้ามายังองค์กร เป็ นต้น
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การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
The Decision Making to Use Service of Private Hospital in Chonburi
ศรุ ดา พุกประเสริฐ
นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรีเพื่อ
ศึ กษาปั จจัยด้า นส่ วนประสมทางการตลาด คุ ณภาพการบริ การ และการประกันสุ ขภาพของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตัวแปรต้นคือ ส่ วนประสมทางการตลาด และ
คุณภาพการบริ การ ตัวแปรตามคือ การเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน โดยใช้การแจก
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regressions)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 50
ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมีรายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ
ปั จจัยด้านการประกันสุ ขภาพ และปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการบริ การ, การประกันสุ ขภาพ, การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ, โรงพยาบาลเอกชน
ABSTRACT
The study of the decision making to use service of private hospital in Chonburi was
carried out to investigate the independent variables of marketing mix, and service quality to use
the service. The sample were 400 patients selected from the customers in four private hospitals in
Chonburi. This survey study used questionnaires as the data gathering instrument. The statistics
used for the data analysis comprising frequency distribution, percentage, mean, standard
deviation, and multiple regression analysis.
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Most of the respondents are female, age between 31 – 50 years old, and single. Their
highest education is bachelor degree. Most of them are business employees and have average
monthly income between 15,000 – 30,000 Bahts. The most medical claims are group insurance
employee benefits. The person who influences the decision making to use service of private
hospital is by themselves.
The overall of mean of marketing mix, service quality, health insurance and decision making to
use the service are at high level. From the hypotheses testing, the result found that service quality
are influenced the decision making to use service of private hospital in Chonburi at the statistical
significant level of 0.05
Keywords: Marketing Mix, Service Quality, Health Insurance, Decision Making to Use
Service, Private Hospital
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุ บ ัน สถานการณ์ โ ลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว รวมถึ ง ด้านการ
รั ก ษาพยาบาลผูร้ ั บ บริ ก ารทางการแพทย์มี แนวโน้ม ในการดู แลและให้ค วามส าคัญกับ สุ ข ภาพ
ร่ างกายมากขึ้น และตระหนักในการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรื อเข้ารับการรักษาแต่เนิ่ นๆ ซึ่ ง
ต่างจากในอดี ตที่ตอ้ งรอให้เกิ ดอาการหรื อโรคขึ้นจึ งจะไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ผูร้ ับบริ การยังมี
พฤติกรรมในการใช้บริ การทางการแพทย์ในด้านอื่นที่ไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรง เช่ น การเสริ ม
ความงาม เป็ นต้น อัตราการเติบโตของค่ารักษาพยาบาลภาคเอกชนโดยรวมมีแนวโน้มสู งขึ้น โดย
ในปี 2555 มีทิศทางขยายตัวกว่าร้อยละ 8.52 เมื่อเทียบกับปี 2554 และในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2556
ผลการดาเนินงานของธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ จานวน 13 บริ ษทั มีรายได้
2.20หมื่นล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8.35 เมื่อเทียบกับครึ่ งปี แรกของปี 2555 ทั้งนี้มีกาไรสุ ทธิ กว่า 4.97
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.97 ส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
การให้ธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนเกิ ดการแข่งขันกันอย่างสู ง โดยต่างมุ่งเน้นทางด้านการ
ให้บ ริ ก ารและคุ ณ ภาพการรั ก ษา ท าให้ใ นปั จ จุ บ ันผูร้ ั บบริ ก ารมี ทางเลื อ กในการเข้า รั บ การ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้ น นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งยังให้
ความสาคัญด้านความน่าเชื่ อถื อทางการแพทย์ มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ และ
ความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด
เช่นการจัดโปรโมชัน่ และแพ็กเกจราคาพิเศษต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดของผูเ้ ข้า
รับบริ การ และสร้างความสนใจ ดึงดูดให้ผรู ้ ับบริ การเข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาลของตนมากขึ้น
ในขณะที่ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ ง ต่างปรั บตัวให้เข้ากับ สถานการณ์ และมี การพัฒนาอย่า ง
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ต่อเนื่ องดังนั้นผูท้ าวิจยั จึงทาการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนาผลไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณภาพและการให้บริ การรวมถึง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และปรับปรุ งการดาเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อใช้ในการแข่งขัน
ในตลาดธุ รกิจโรงพยาบาลซึ่ งถือว่าเป็ นธุ รกิจบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน เป็ นที่มาของ
การศึกษาตัวแปรในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
จัง หวัดชลบุ รี เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อการดู แลสุ ข ภาพส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้คือ
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยในด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดชลบุรี
แนวคิดและทฤษฎีเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด (8Ps)
ส่ วนประสมทางการตลาด 8Ps เป็ นหลักเกี่ ยวกับตลาดบริ การ โดยการบริ การมีความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ และจาเป็ นต้องมีการทาการตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นโครงสร้าง 4Ps ของ
ส่ วนประสมทางการตลาดถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม ในการรวมเป็ น 8Ps สาหรับตลาดบริ การ ซึ่ งก่อน
หน้านี้ คือ 7Ps เท่านั้น โดยส่ วนประสมทางการตลาด 8Ps นี้ มีส่วนที่เพิ่มมาจากหลัก 7Ps ใน
หลักการด้าน ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ซึ่ งหมายถึง คุณภาพที่ถูกกาหนด จาก
ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการให้บริ การ ในการบริ หารจัดการการให้บริ การ และ
การปรับปรุ งการผลิตเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการบริ หารจัดการต้นทุน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง โดยส่ วนประสมทางการตลาด 8Ps ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอไปเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
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2. ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าเงินที่เสี ยไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ หรื อช่องทางในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ต่อผูบ้ ริ โภค
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภค การ
ใช้ขอ้ มูลทางการตลาดในการสร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์
5. บุคลากรในการให้บริ การ (People) หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการในการ
ให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภค
6. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรื อกระบวนการที่ใช้ในการให้บริ การ
7. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริ การ
8. ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) หมายถึง คุณภาพตามที่ถูกกาหนด
โดยลูกค้า ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการให้บริ การในการสร้างความแตกต่างจากผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ ซึ่ง
ถือ
เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการให้บริ การ ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่ องคุณภาพการบริการ (Service Quality)
ตัวแบบการวัดคุณภาพบริ การของ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) และ สมาคม
ส่ งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (2554) เป็ นการวัดคุณภาพบริ การที่ได้รับความนิยมในการนามาใช้
อย่างแพร่ หลาย ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริ การ จากการรับรู ้ของผูเ้ ข้ารับ
บริ การ อย่างไรก็ตาม จากผลงานการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL ของซี แทมล์ พาราซุ รามานและ
คณะ มากจากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างคุณภาพการให้บริ การ โดยแบ่งระยะ
การวิจยั เป็ น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาวิจยั กับกลุ่มผูใ้ ห้บริ การและผูเ้ ข้ารับบริ การเชิ ง
คุณภาพจากหลายบริ ษทั และนาผลที่ได้มาพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ ระยะที่ 2 การศึกษาวิจยั เชิง
ประจักษ์เน้นการศึกษาจากผูเ้ ข้ารับบริ การโดยเฉพาะ โดยนารู ปแบบคุณภาพการให้บริ การในระยะ
ที่ 1 มาทาการปรับปรุ งเป็ นเครื่ องมือ SERVQUAL ระยะที่ 3 การศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์เหมือนระยะ
ที่ 2 มี การขยายการวิจยั ให้มีความครอบคลุ มบริ ษทั ต่างๆมากขึ้นและดาเนิ นงานหลายขั้นตอน
เริ่ มต้น ด้วยการวิจยั ในสานักงานจานวน 89 แห่ ง จาก 5 บริ ษทั ชั้นนาในด้านการบริ การ จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มผูบ้ ริ หารแบบเจาะลึ ก และทาการวิจยั สารวจในทุกกลุ่ม ต่อมาได้ทาการศึกษาใน
ธุ รกิจบริ การ 6 ประเภท ได้แก่ ธุ รกิจบริ การซ่ อมบารุ ง ธุ รกิจบริ การบัตรเครดิต ธุ รกิจบริ การประกัน
ธุ รกิ จบริ การ โทรศัพท์ทางไกล ธุ รกิจบริ การธนาคารสาขาย่อย และธุ รกิจบริ การนายหน้าซื้ อขาย
ระยะที่ 4 การศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การ
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันของความต้องการของมนุษย์ อาจกล่าวได้
ว่า เป็ นสิ่ งเร้าหรื อความพยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการ จากทฤษฎีการจูงใจของ Abraham
Maslow ซึ่งมองความต้องการจากระดับต่าสุ ดไประดับสู งสุ ด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับ
การ
ตอบสนอง จะเกิดความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. ภาวะเศรษฐกิจ ถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
การรับรู้ความ

การค้นข้อมูล

การประเมิน

ต้องการ

ทางเลือก

การตัดสิ นใจ

พฤติกรรม
หลังการซื้อ

ภาพที่ 2 : แสดงถึงกระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อ
ที่มา: ชนิ ดาภา วรณาภรณ์ . (2555). ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติ วานนท์ กระทรวงสาธารณสุ ข . การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยสยาม.
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ทาการศึกษาการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสาร งานวิจยั รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริ การ และการประกันสุ ขภาพ ในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
2. ทาการศึกษาสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวความคิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นใน
ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
3. ทาการปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ทดลองแจกแบบสอบถามกับตัวอย่างจานวน 40 ราย เพือ่ หาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability of the Test) โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า ของครอนบาช (Alpha Cronbach
Coefficient) เพื่อหาความคงที่ของคาถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่ งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก
แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สู ง โดยค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในแต่ละส่ วน ได้ผลดังนี้ ด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .94 ด้านคุณภาพการบริ การ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
.97 ด้านการประกันสุ ขภาพ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96 และด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
204

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .91
5. ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาอนุมตั ิก่อนแจก
แบบสอบถาม
6. แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ดงั นี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถามในส่ วนข้อมูลทัว่ ไป และคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน การใช้สิทธิ ในการเข้ารับบริ การ
ในโรงพยาบาลเอกชน ผูม้ ีอิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจเลื อกเข้ารับบริ การในโรงพยาบาล
เอกชน และจานวนครั้งในการเข้ารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชนต่อปี โดยนามาแจกแจงจานวน
และนาเสนอเป็ นค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรแบบสอบถามส่ วนที่ 2-3 นาเสนอ
เป็ นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน และคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนในจัง หวัดชลบุ รี ใช้การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis - MRA) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
(Dependent Variable) จานวน หนึ่ งตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัว
แปรขึ้นไป เขียนในรู ปสมการเชิงเส้นในรู ปแบบคะแนนดิบ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้มุ่งศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
เพื่อศึกษาปั จจัยในด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชน และปั จจัยคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะห์ เพื่อการอธิบาย และการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรใน
แต่ละตัว โดยผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่มีการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนเท่านั้น
โดยใช้จานวนทั้งสิ้ น 400 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้อยละ 100 มีการตอบแบบสอบถามที่ใช้
การได้ มีจานวน 400 ชุ ด และนามาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติสาเร็ จรู ป โดยผลการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 3 ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การวิเคราะห์ ปัจจัยด้า นคุ ณภาพการบริ ก ารของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 4 ผลการศึกษาระดับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ชลบุรี ส่ วนที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุ ปผลการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด และด้านคุณภาพ
การ
บริ การ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี โดยพบว่า
เพศของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง
31 – 50 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่ น
ระดับความสาคัญมาก ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับความสาคัญมาก และปั จจัย
ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าจากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด 2 ข้อ ต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ไม่สอดคล้อง หมายถึง ส่ วนประสมทาง
การตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคล้อง หมายถึง คุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี ด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด และด้านคุณภาพการบริ การ สามารถอธิ บายผลการศึกษาได้ ดังนี้ ด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ชลบุรี โดยผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า ด้านส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์
เป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งที่ประชากรใน
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จังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุดเป็ นสามอันดับแรก ได้แก่ การบริ การที่ดีจากบุคลากร
ทางการแพทย์ ความสะอาดของเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรมีกิริยามารยาทที่ดี
และเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิ
ตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์ (2541) ซึ่ งอธิ บาย ส่ วนประสมการตลาด 7Ps หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั ใช้เพื่อสร้ างความพอใจแก่ลูกค้า กลุ่ มเป้ าหมาย
รวมถึงแนวคิดของ Arpan Kar (2011) ซึ่ งสรุ ปว่า ส่ วนประสมทางการตลาด 8Ps เป็ นหลักเกี่ยวกับ
ตลาดบริ การ โดยการบริ การมีความแตกต่างจากผลิ ตภัณฑ์ และจาเป็ นต้องมีการทาการตลาดที่
แตกต่างกัน โดยส่ วนประสมทางการตลาด 8Ps นี้ มีส่วนที่เพิ่มมาจากหลัก 7Ps ในหลักการด้าน
ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ซึ่ งหมายถึง คุณภาพที่ถูกกาหนดจากลูกค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการให้บริ การ ในการบริ หารจัดการการให้บริ การ และการปรับปรุ ง
การผลิ ตเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการบริ หารจัดการต้นทุ น ทั้งนี้ เพื่อสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งด้าน
คุ ณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุ รี
โดยผลการศึกษาที่สรุ ปว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
สิ่ งที่ประชากรในกรุ งเทพมหานครมีขอ้ คิดเห็ นเชิ งบวกมากที่สุดเป็ นสามอันดับแรกได้แก่ กิ ริยา
ท่าทางและมารยาทที่ดีในการให้บริ การ เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีความพร้อมและเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัย ผลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman,Ziethaml &
Berry (1985) และ สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (2554) ซึ่ งกล่าวถึงคุณภาพบริ การว่า
คุณภาพบริ การเกิ ดจากผลลัพธ์ระหว่างความคาดหวัง (Expected) และการรับรู ้ (Perceived) ของ
ผูใ้ ช้บริ การ และได้กาหนดมิติตวั แบบ SERVQUAL สามารถแบ่งมิติออกได้เป็ น 5 มิติหลัก ได้แก่
(1) ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (3) การตอบสนองต่อลูกค้า (4) การ
ให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า และ (5) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผูร้ ับบริ การ ซึ่ งตามการศึกษาครั้ง
นี้ สามารถสรุ ปผลได้วา่ คุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนในจัง หวัด ชลบุ รี ด้า นการประกัน สุ ข ภาพมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี
ด้านการตัดสิ นใจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ การรักษา
และบริ การทางการแพทย์ส่งผลให้ตดั สิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน การบริ การจาก
บุคลากรทางการแพทย์มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน และความเชื่ อถือ
ไว้วางใจได้มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนซึ่ ง มี ความสาคัญเท่า กับการ
บริ การที่สะดวกรวดเร็ วมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน จากผลดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) ซึ่ งอธิ บาย ทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้บริ การไว้วา่
ในการตัดสิ นใจใช้บริ การหรื อไม่ใช้ ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ (1) ข้อมูลข่าวสาร
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หรื อ ข้อเท็จ จริ ง ของบริ ก ารหรื อผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นข้อมู ล ข่ า วสารที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารได้รับ รู ้ (2)
เครื่ องหมายการค้า ทาให้ผรู ้ ับบริ การได้นึกถึงบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ ในด้านต่างๆ เช่น รู ป รส กลิ่น
เสี ยง การออกแบบ และคุณภาพบริ การ (3) เจตคติ หรื อ ท่าทีหรื อความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การต่อ
บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ เป็ นความรู ้ สึกทางบวกหรื อลบต่อบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ (4) ความ
เชื่ อมัน่ ในบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์ คือการประเมินและตัดสิ นใจว่าตรงกับความต้องการของตนเอง
หรื อไม่ ความเชื่ อมัน่ เกิดจากที่ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลข่าวสารในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ความศรัทธาที่มีต่อเครื่ องหมายการค้า อิทธิ พลของความเชื่ อมัน่ ในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ จะส่ งผล
ต่อความมุ่งมัน่ ในการใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ต่อไป (5) ความมุ่งมัน่ ในการใช้ หมายถึง การ
ตัดสิ นใจในการวางแผนที่จะใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ และ (6) การซื้ อบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ เป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้ายที่ผรู ้ ับบริ การตัดสิ นใจใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั แล้ว จึงแสดงเป็ นพฤติกรรมการ
ใช้บริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ นั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทนา รักษ์นาค (2554) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจรับบริ การ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร ที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่บริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านราคา และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัฒนะเพชร
สุ วรรณ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง มิติคุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ HA และ JCI ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า
มิติคุณภาพบริ การผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญด้านความเชื่ อถื อได้สูงที่ สุด มิติคุณภาพบริ การมี
อิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวม
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY AT ENGLISH LANGUAGE
INSTITUTE IN BANGKOK
อัญชลี ทรงประศาสตน์
นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ มาณเพื่ อศึ กษาปั จจัย ที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อก
สถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และสถานภาพ ที่ส่งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสถาบัน สอนภาษาอัง กฤษในเขตกรุ ง เทพมหานคร (2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ประเภทคอร์ สเรี ยน ราคาคอร์ สเรี ยน
สถานที่เรี ยน และการส่ งเสริ มการขาย การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต
กรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ Brand Image (ภาพลักษณ์),
Brand Loyalty (ความภักดี) และTrust (ความเชื่ อถือ, ความไว้วางใจ) กับการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูส้ นใจ
ใช้บ ริ ก ารสถาบันสอนภาษาอัง กฤษในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเชิ งพรรณนาเพื่อหา
ความถี่ ค่า ร้ อยละ, ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หาค่า t-test, F-test (One Way Anova) ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต้ งั แต่ 20 - 30 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ระดับรายได้ต่อเดือนต่า
กว่า 20,000 บาท สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยอายุ อาชีพและระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน ส่ วนด้านประเภทคอร์ สเรี ยน ราคาคอร์ สเรี ยน สถานที่การเรี ยน และการส่ งเสริ มการ
ขาย พร้ อมทั้ง ในส่ วนด้า นภาพลัก ษณ์ ความไว้วางใจ และความภัก ดี มี ค วามสั มพันธ์ กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันสอนภาษาอังกฤษในกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
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This research study is to investigate factors influencing the decision to study at English
Language Institute in Bangkok. The objections of this research are 1) To find out whether
differences in demographic factor influencing the decision making in choosing English Language
Institute in Bangkok.2) To examine Mix Marketing factors such as product price place and
promotion influencing decision making process in choosing English Language Institute in
Bangkok. 3) To examine Brand Image, Brand Loyalty and Trust factors influencing the decision
making in choosing English Language Institution in Bangkok.
The study is based in survey research using questionnaire to collect the data from the
target population of 400 people that live in Bangkok. In order to analyze data, both descriptive
statistics such as the frequency, the percent frequency, the mean, the standard deviation and
inference statistics particularly the t-test statistics and the F-test (One Way Anova are applied in
this study at the significant level of 0.05.
The results from this descriptive statistics suggest that most of the respondents are
female and unmarried. The ages are 20- 30 years old and older with highly education level at
bachelor degree. Most are working in private companies having average income about 20,000
baht per month.
From the study, the difference in age, occupation and education influences the decision
making in choosing English Language Institution Bangkok Metropolitan Area. Also, product
price place and promotion include Brand Image aspect, Brand Loyalty aspect and Trust aspect are
found out to be factors influencing the decision making in choosing English Language Institute in
Bangkok.
KEYWORDS: DECISION MAKING PROCESS, ENGLISH LANGUAGE INSTITUTION
บทนา
ในปั จจุ บนั ประเทศไทยได้ก้าวสู่ อาเซี ยน ซึ่ งการศึ กษาและการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็ น
รากฐานสาคัญในการสื่ อสาร ด้านการเรี ยนรู ้ และนาไปสู่ ในด้านการทางานตลอดจนในส่ วนของ
ภาครั ฐและภาคเอกชนจะมี ผูร้ ่ วมงานที่ มีความหลากหลายเชื้ อชาติ และมาจากประเทศต่างๆ ซึ่ ง
จะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษอันเป็ นภาษาสากลที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายมากกว่าครึ่ งหนึ่งของ
โลก พร้ อมกันนี้ ด้วยระบบการสื่ อ สารและเทคโนโลยีที่ มี ก ารพัฒนาที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ง อัตราการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในการจ้างงานนั้น ทาให้ประชากรในประเทศต้องมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในส่ วน
ของด้านภาษาที่ ควบคู่ไปกับด้านวิชาชี พ เพื่อให้เกิ ดความได้เปรี ยบในด้านการแข่งขัน ทาให้เกิ ด
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ความต้องการในด้านการศึ กษาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้ น โดยหลายๆสถาบันได้มีการมุ่งเน้นและ
แข่งขันกันสู งเพื่อสอนให้นกั เรี ยนที่มาเรี ยนในสถาบันสามารถนาไปใช้ในการสื่ อสารได้จริ ง พร้อม
กับสามารถประยุกต์ในการทางานได้อย่างเหมาะสมภายในอนาคต
ถึ ง แม้ใ นปั จจุ บ ันประชากรส่ ว นใหญ่ ภายในประเทศได้มี ก ารเรี ย นรู ้ ภาษาอัง กฤษตาม
หลักสู ตรกระทรวงขั้นพื้นฐานโดยศึกษาตั้งแต่ช้ นั ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาแล้วนั้น แต่ก็ยงั ไม่มี
หลักสู ตรหรื อการศึกษาในขั้นสู งในส่ วนของมหาวิทยาลัยที่มีการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเกิด
ความไม่เพียงพอหรื อตอบสนองต่อผูเ้ รี ยนเท่าที่ควร ทาให้ตลาดธุ รกิจด้านการศึกษามีเกิ ดเพิ่มมาก
ขึ้นและอย่างต่อเนื่ อง กระจายหลายพื้นที่เป็ นจานวนมากทาให้มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง ไม่ว่าจะ
เป็ นสถาบันที่เป็ นธุ รกิจรายใหญ่ที่มีเงินทุนซื้ อแฟรนไชน์(สถาบัน)หรื อหลักสู ตรมาจากต่างประเทศ
หรื อเจ้าของสถาบันที่ เป็ นธุ รกิ จด้านการศึกษาขนาดเล็กที่เกิ ดขึ้นมาเป็ นจานวนมากทาให้เกิ ดการ
แข่งขันสู ง และเมื่อมีสถาบันจานวนมากจะเกิดความได้เปรี ยบของผูบ้ ริ โภคที่เกิดความได้เปรี ยบใน
การเลือกสถาบัน
ในการเลื อกสถาบันสอนภาษาอังกฤษของผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนนั้นสามารถเลื อกได้ตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ย น เพราะสถาบันมี รูปแบบการเรี ย นการสอนภาษาที่ มี โครงสร้ างและรู ปแบบ
ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะสถาบัน เช่ น บางสถาบัน ใช้ ค รู ส อนภาษาอัง กฤษเป็ นครู
ชาวต่างชาติโดยตรง หรื อบางสถาบันใช้ครู คนไทยที่มีการถ่ายทอดให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจได้เป็ น
อย่ า งดี เ ป็ นผู ้ส อน หรื อบางสถาบัน มี รู ปแบบการสอนที่ แ ปลกใหม่ ข องครู ทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ไม่อยู่ในรู ปของห้องเรี ยนปกติหรื อการท่องจาขึ้นอยู่กบั คอร์ สเรี ยน และหลักสู ตร ก็
เป็ นผลที่ทาให้การเลือกเรี ยนที่แตกต่างกันไป นอกจากตัวครู ผสู ้ อน และรู ปแบบการสอนแล้ว ยังมี
ปั จจัยอื่นๆที่แตกต่างกันในส่ วนของสถานที่เรี ยน บางสถาบันสถานที่เรี ยนตั้งอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
หรื อบางสถาบันอาจเป็ นแค่ตึกแถวบ้างก็มี นอกเหนื อจากนี้ อาจจะเป็ น ราคาค่าเล่ าเรี ยน, ความ
สะดวกในการเดินทางไปเรี ยน และรายการส่ งเสริ มการขายต่างๆก็มีผลต่อการเลือกสถานที่เรี ยนใน
สถาบันภาษาต่างๆ ซึ่ งแต่ละสถาบันภาษาก็ออกมาในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
จากรู ปแบบการสอนและหลักสู ตรการสอนที่แตกต่างกันรวมทั้งปั จจัยอื่นๆที่แตกต่างกัน มี
ผลทาให้ผูท้ ี่ตอ้ งการเลื อกเรี ยนสามารถเลือกสถาบันภาษาเองได้ตามความชอบ โดยสถาบันสอน
ภาษาบางส่ วนได้มี การเลื อกเรี ยนจากผูเ้ รี ยนเป็ นจานวนมาก และได้ขยายสาขาเพิ่ มมากขึ้ นเพื่ อ
รองรับนักเรี ยนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สถาบันภาษาบางส่ วนผูเ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนน้อย ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้และปิ ดตัวลงไปก็มาก ซึ่ งจะเห็ นว่ามีปัจจัยหลายประการมีส่วนในการเลื อก
สถานที่เรี ยนภาษาอังกฤษ
ดัง นั้ นการท าวิ จ ัย นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กเรี ยนสถาบัน สอน
ภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันสอนภาษาผูก้ ่อตั้งรายใหม่และ
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สาหรับสถาบันสอนภาษาที่เปิ ดอยูแ่ ล้วเพื่อไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้
ต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษในปัจจุบนั ได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กสถาบัน สอนภาษาอัง กฤษใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กสถาบัน สอน
ภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นอื่ น ๆที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กสถาบัน สอนภาษาอัง กฤษใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชี พ และสถานภาพที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่เรี ยน และ
ด้านการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ ด้านความภักดี ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการทาวิจยั เฉพาะกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยศึกษาปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วนั ที่ 10 กันยายน 2559 ถึงวันที่
8 ตุลาคม 2559 เท่านั้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-

การตัดสิ นใจเลือก

ประเภทคอร์สเรี ยน
ราคาคอร์สที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
สถานที่เรี ยน
การส่ งเสริ มการขาย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ปัจจัยอื่นๆ

- ภาพลักษณ์
- ความไว้วางใจ
- ความภักดี
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ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือประชากรทัว่ ไปที่ให้ความสนใจตอบแบบสอบถามในการ
ตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างนี้ มี
ปริ มาณมากดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยคานวณจากสู ตร
ไม่ทราบจานวนประชากรของ William. G. Cochran ซึ่ งมีวิธีการกาหนดกลุ่มประชากรตามสู ตร
ดังนี้
n=
เมื่อ

n = ขนาดของตัวอย่าง
p = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดสุ่ ม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 50%
q = 1-p
Z = ระดับความมัน่ ใจที่กาหนดไว้ซ่ ึ งมีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความมัน่ ใจ 95%
e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมให้เกิดขึ้นได้ 5%

แทนค่าในสู ตรเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n=

= 384.16

385

กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่ผูว้ ิจยั ได้สารองเพิ่มไว้อีก 15 คน ดังนั้นรวมจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ท้ งั หมด 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้ที่ มี ค วามสนใจเรี ย นภาษาอัง กฤษกับ สถาบัน สอน
ภาษาอังกฤษ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ขึ้นอยู่กบั ผูว้ ิจยั และผูส้ มัครใจในการให้ขอ้ มูลได้มาจากการสุ่ มตัวอย่าง โดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น
(Non Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental- Sampling) ใช้
แบบสอบถามออนไลน์ฝากไว้ที่กระดานข่าวหัวข้อการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษและแจก
แบบสอบถามบริ เวณแหล่งศูนย์กลางเมืองที่ผคู ้ นหลากหลายในเขตกรุ งเทพมหานครเดินทางสัญจร
โดยผ่านศูนย์กลางที่บริ เวณอนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ งได้สร้างโดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดและข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มา
เป็ นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
การศึ ก ษา อาชี พ และสถานภาพในการตั ด สิ นเลื อ กสถาบั น สอนภาษาอั ง กฤษในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่
และการส่ งเสริ มการขายในการตัดสิ นเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย Brand Image (ภาพลักษณ์ ), Brand Loyalty (ความ
ภักดี) และTrust (ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ) ในการตัดสิ นเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบแสดงความคิดเห็นของการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางการในการสร้างสถาบันหรื อพัฒนาการให้บริ การ
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ให้มีความสอดคล้องกับการตัดสิ นใจเลื อกของผูท้ ี่ ตอ้ งการเรี ยน
ภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดย
ใช้วธิ ี ทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และ
ปั จ จัย อื่ น ๆของผู ้ต อบแบบสอบถามใช้ วิ ธี ก ารค านวณโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษจะใช้วิธีคานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าสู งสุ ด (Max.) และ
ค่าต่าสุ ด (Min.)
การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิ งอ้ างอิงหรื อสถิติเชิ งอนุมาน(Inferential Statistics)
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษา และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกันโดย ใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test ในกรณี ตวั แปรอิสระเพศ และสถานภาพ ส่ วนการใช้
การวิเคราะห์สถิติ F-Test ในกรณี ตวั แปรอิสระอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่
และการส่ ง เสริ มการขายมี ความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต
กรุ งเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์สถิติ F-Test
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วยBrand Image (ภาพลักษณ์ ), Brand Loyalty
(ความภักดี) และ Trust (ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ)มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์สถิติ F-Test
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา
1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลต่ อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.50 รองลงมาคือเพศชาย
จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50 มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25
รองลงมามีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 รองลงมามีอายุต่ ากว่า 20 ปี
จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และมีอายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00มี
สถานภาพโสด จานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.25 รองลงมามีสถานภาพสมรส จานวน 103 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.75 มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.25
รองลงมาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 48 คนคิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.50 รองลงมาคื อข้า ราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ จานวน 96 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.00 และนัก ศึ ก ษา
จานวน 80คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 และอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.50 มี
ระดับรายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 20,000 บาท จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือรายได้
ต่อเดือน 30,001-40,000บาท จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และ มีรายได้ต่อเดือน 20,000 30,000 บาทจานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 และรายได้ มากกว่า 40,000 บาท จานวน 66 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.50
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่ อการตัดสิ นใจเลือกสถาบั นสอนภาษาอังกฤษ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าส่ วนใหญ่เลื อกเรี ยนหลักสู ตรสนทนาภาษาอังกฤษจานวน 256 คน คิดเป็ นร้ อยละ
64.00 รองลงมาคือหลักสู ตรการเตรี ยมสอบจานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 และหลักสู ตรไว
ยกรณ์จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.25 ราคาที่ข้ ึนอยูก่ บั จานวนผูเ้ รี ยนและชัว่ โมงเรี ยนเป็ นจานวน
237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.25 รองลงมาคือราคาสามารถผ่อนชาระเป็ นงวดได้จานวน 108คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.00 และราคาถูกเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75 ความสะดวก
ในการเดินทางและการคมนาคม 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.00 รองลงมาคื อสามารถเข้าเรี ยนได้ทุก
สาขาและครอบคลุ มทุกพื้นที่จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และสถาบันอยู่ใกล้แหล่งสาคัญ
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และห้างสรรพสิ นค้าจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 เลือกการบริ การให้คาปรึ กษาตลอดจนจบ
หลักสู ตรจานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือมีส่วนลดสาหรับผูท้ ี่ลงคอร์ สต่อเนื่ อง
จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 และมีบริ การเครื่ องดื่ม อาหารว่าง และWifiจานวน 80 คน คิด
เป็ นร้อยละ 20.00
3. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ วนอื่ น ๆต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กสถาบั น สอนภาษาอั ง กฤษในเขต
กรุ งเทพมหานคร
พบว่าส่ วนใหญ่เลือกมีหลักสู ตรตามมาตรฐานรับรองจานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00
รองลงมาคือมีคุณภาพน่าเชื่อถือกับบุคคลทัว่ ไปจานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 และมีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่ยอมรับจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 เลือกคุณภาพและมาตรฐานในด้านการสอน
จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือคุม้ ค่าราคาเมื่อเปรี ยบเทียบสถาบันอื่นจานวน 112
คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.00 และมีความไว้วางใจในสถาบันชั้นนาจานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00
เลือกความพึงพอใจในคุณภาพและบริ การจานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือมีการ
บอกต่อและแนะนาผูอ้ ื่นจานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 และมีการลงคอร์ สเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่มีความ
คิ ด เห็ น ว่ า การมี ห ลัก สู ต รและมาตรฐานในการสอนมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กสถาบัน สอน
ภาษาอังกฤษมีค่ามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5664 ขณะที่การ
ตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยม มีค่าน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7894
ผลการวิเคราะห์ ข้องมูลเชิ งอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยเพศ, อายุ, อาชี พ, รายได้, การศึกษา และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน
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ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

สถิติทใี่ ช้
t-Test
F-Test
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test

ค่ านัยสาคัญ
0.96
0.03
0.16
0.00
0.00
0.16

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ อายุ ระดับการศึ กษา และอาชี พของผูส้ นใจเรี ยนภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วน
ปั จจัยส่ วนบุคคลอื่นๆได้แก่ เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
สถาบันสอนภาษาอังกฤษในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการ
ส่ ง เสริ มการขายมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ การตัด สิ นใจเลื อ กสถาบั น สอนภาษาอั ง กฤษในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสาคัญ
ผลการทดสอบ
ประเภทคอร์สเรี ยน
F-Test
0.00
ยอมรับ
ราคาคอร์สเรี ยน
F-Test
0.00
ยอมรับ
สถานที่การเรี ยน
F-Test
0.00
ยอมรับ
การส่ งเสริ มการขาย
F-Test
0.02
ยอมรับ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดได้แก่ ประเภทคอร์ สเรี ยน ราคาคอร์ สเรี ยน และสถานที่เรี ยน
และการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันเรี ยนภาษาอังกฤษใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วยBrand Image (ภาพลักษณ์), Brand Loyalty (ความภักดี)
และ Trust (ความเชื่ อถื อ , ความไว้วางใจ)มี ความสัม พันธ์ ก ับการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสาคัญ
ผลการทดสอบ
ภาพลักษณ์
F-Test
0.00
ยอมรับ
ความไว้วางใจ
F-Test
0.00
ยอมรับ
ความภักดี
F-Test
0.00
ยอมรับ
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ปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดีที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกสถาบันเรี ยนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผูส้ นใจเรี ยนภาษาอังกฤษ
ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วน
ปั จจัยส่ วนบุคคลอื่นๆได้แก่ เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
สถาบันสอนภาษาอังกฤษในกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องภัทรพร สมเพชร (2550) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกเรี ย นในสถาบันสอนภาษาต่ า งประเทศในเขตอาเภอเมื อ ง
จังหวัดเชี ยงใหม่” ซึ่ งจากผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกปั จจัยด้านบุคลากรที่ มี
คุณภาพเป็ นอันดับแรก ส่ วนปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างลงความเห็ นว่าไม่ค่อยมีอิทธิ พลต่อการเลื อก คือ
ปั จจัยด้านความสะอาด และกลุ่ มตัวอย่างยังได้ให้ความสาคัญกับหลักสู ตรที่ มีมาตรฐานรั บรอง ,
ผูส้ อนมีความเป็ นกันเองกับผูเ้ รี ยน , การเดินทางไปมาสะดวก , การจัดหลักสู ตรเป็ นชุ ดและลดค่า
เรี ยนลง , ความคุ ม้ ค่ากับราคาค่าเล่าเรี ยน และรวมไปถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูล
ทางสื่ อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็ นอับดับแรก
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดได้แก่ ประเภทคอร์ สเรี ยน ราคาคอร์ สเรี ยน และสถานที่
เรี ยน และการส่ ง เสริ มการขายที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กสถาบัน เรี ยน
ภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน สอดคล้องอรพิน ปิ นตา (2551) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การโรงเรี ยนสอน
ภาษาต่างประเทศในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย” ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ , ปั จจัยด้านราคา , ปั จจัย
ด้านสถานที่ , ปั จจัยในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการการให้บริ การ ปั จจัยด้าน
บุคลากร และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โดยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่
ปั จ จัย ท าให้ พ บว่า ปั จ จัย ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร รองลงมาคื อ ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ , ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านกระบวนการการให้บริ การ
และปั จจัยด้านราคา ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดีที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบันเรี ยนภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกันสอดคล้อง
นลิ นี เสนาป่ า (2544) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารในการเลื อ กสถาบัน สอน
ภาษาต่างประเทศของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
การให้บริ การด้านข้อมูลแนะนาหรื อติดต่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา
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ต่อมีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นอันดับแรก ส่ วนปั จจัยด้านภาพลักษณ์ พบว่าการได้การการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นอันดับแรก
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลสามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากผลการวิ เ คราะห์ ก าหนด
กลุ่มเป้ าหมายลูกค้าที่ตอ้ งการให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับความแตกต่างกันตามเพศ อายุ
อาชี พ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา ตัวอย่างเช่น ถ้ากลุ่มเป้ าหมายเป็ น คนวัยทางาน ก็ควร
จะมีการจัดช่วงเวลาการให้บริ การและหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
2. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสามารถนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุ งและพัฒนาแผนการตลาดทั้งในด้านคอร์ สเรี ยน, ด้านราคาคอร์ ส, ด้านสถานที่เรี ยน
และด้า นการส่ ง เสริ ม การขายเพื่ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของผู ้เ ลื อ กเรี ย นสถาบัน สอน
ภาษาอังกฤษในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าจากการลงทุน
3. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดี สถาบันสอน
ภาษาอัง กฤษที่ มี ก ารด าเนิ น การอยู่แ ล้ว แล้ว มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี มี ชื่ อ เสี ย งสามารถปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการบริ การให้ดียิ่ง ขึ้ นนอกเหนื อจากมาตรฐานและหลัก สู ตรรวมทั้ง การสอนที่ ดีแล้ว
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แล้วนาไปสู่ ความภักดีของผูท้ ี่เรี ยนที่สถาบัน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากขอบเขตงานวิจยั ครั้ งนี้ จากัดการศึกษาเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นจึ งควร
ศึกษาขยายขอบเขตการวิจัย ในการตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ไปสู่ จังหวัดอื่นๆ
เพื่ อนาผลมาเปรี ย บเที ย บกับ ผลการวิจยั นี้ เพื่ อจะเป็ นประโยชน์ ต่อผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการเรี ยนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าสาเร็จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานคร
The decision to buy cloths through Facebook of male in Bangkok
ชนัญชิดา บัวอาไพ
นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเสื้ อ ผ้า ส าเร็ จรู ป บนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานคร จุดประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในกรุ งเทพมหานคร
(2)เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพฯ(3)เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
เพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ Facebook โดยทาการศึกษาจากข้อมูลที่เก็บ
โดยการออกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Sig
ผลการศึกษาพบว่า ผูช้ ายที่สนใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook มี อายุระหว่าง 18-25 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,00020,000 บาท สถานภาพโสด โดยให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในด้านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด คือ สิ นค้าประเภท กางเกง และมีโทนสี สบายตา เช่นฟ้ า น้ าเงิน กรม ส่ วนปั จจัยด้านราคา
สนใจในช่วงราคา 300-1,000 บาท ทั้งนี้ช่องทางการจัดจาหน่ายที่สนใจคือ สื่ อ Facebook และปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่สนใจคือ ซื้ อตัวที่สองลด 40% ปั จจัยด้านความเชื่ อมัน่ ที่ผูบ้ ริ โภคให้
ความสนใจคือการมียอดผูต้ ิดตามเกิน 10,000 คน จากการวิเคราะห์ พบว่าผูบ้ ริ โภค จะสนใจสิ นค้าที่
ราคาไม่เกิน 1,000 บาท และมีการโปรโมชัน่ ลดราคา ลู กค้าต่างต้องการความไว้วางใจในการสั่ง
สิ นค้าออนไลน์ จากการศึกษาเกี่ยวการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าครั้งนี้ พบว่า ราคาและการบริ การหลังการ
ขายเป็ นสิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้บ ริ โ ภคดัง นั้ น ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ต้อ งพัฒ นาในทุ ก ๆด้า นให้ มี
ความสาคัญเหมือนกัน
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ABSTRACT
This research study on the factors that influence the decision to buy cloths through
Facebook of male in Bangkok. The objectives of this reseach are to (1) Study personal factors that
influence the decision to buy clothes through Facebook of male in Bangkok. (2) Study marketing
factors that influence the decision to buy clothes through Facebook of male in Bangkok. (3) Study
other factors that influence the decision to buy clothes through Facebook of male in Bangkok.
The tool used in this research was a questionnaire, with 400 samples of male in Bangkok who
have purchased through Facebook. Data were analyzed using Microsoft Excel for processing by a
computer. The statistics used to analyze are frequency, percentage, average, standard deviation,
minimum, maximum, correlation analysis using the Sig indicator. The study indicated that, men
who are interested in buying cloths on Facebook are aged between 18-25 years, bachelor's degree,
company employees, average income 10,000-20,000 baht per month, and single. The important
factors that affect the decision on products are pants with neutral colors like navy blue. The price
factor is range 300-1000 baht. The prefer distribution channel is Facebook. And interest
promotion factors is 40% discount on second item. Consumer confidence factor is the merchant
who have more than 10,000 followers. Analysis found that consumers interest in product that not
more than 1,000 baht with promotional discount, and need to trust in online ordering. The study
also found that price and after sales service are influence on consumers. So entrepreneurs must
develop all factor as well.
บทนา
ในปั จจุบนั สังคมออนไลน์มีบทบาทเป็ นอย่างมากในชี วิตประจาวัน คนในสมัยนี้ ต่างก็หัน
มาใช้การสื่ อสารบนสื่ อออนไลน์ เป็ นช่ องทางในการสื่ อสารซึ่ งกันและกัน จะเห็ นได้ว่าเป็ นการ
สื่ อสารที่เข้าถึงผูค้ นทุกระดับ ผูค้ นในยุคนี้ ต่างก็ใช้เวลาอยูก่ บั หน้าจอมือถือประมาณ 12 ชัว่ โทงต่อ
วัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทัง่ เข้านอน สื่ อสังคมออนไลน์ใช้ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ ง
กันและกัน จะเห็ นได้วา่ ไม่ว่าจะเป็ นคนแก่ วัยกลางคน หรื อเด็กต่างก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท้ งั นั้น
สื่ อออนไลน์ที่เราจะพูดถึงในที่น้ ีคือ แอพพลิเคชัน่ Facebook เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้มากมาย
ทัว่ โลก ในตอนแรกไว้ใช้พูดคุยกันในเวลาต่อมาเมื่อสังคมมันกว้างขึ้นได้มีการใช้สื่อFacebookไป
ในทางธุ รกิจโดยมีร้านค้าต่างๆ มาโพสต์สินค้าของตนเองเพื่อเพิ่มยอดขาย Facebook เป็ นสื่ อที่มีคน
ใช้มากทาให้ง่ายต่อการสื่ อสาร
Facebook คือ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม (Social Networking Website) สาหรับติดต่อแลก
ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิ ก เปิ ดให้ใช้งานเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ ก ซั กเคอร์
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เบิ ร์ ก นัก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย ฮาร์ เวิ ร์ ด ในช่ ว งแรกนั้น เฟซบุ๊ ก เปิ ดให้ ใ ช้ง านเฉพาะในกลุ่ ม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฮาร์ เวิร์ด ซึ่ งต่อมาได้ขยายออกไปยังมหาวิทยาลัยทัว่ สหรัฐอเมริ กา และ
เปิ ดให้ขยายไปถึงผูใ้ ช้ทวั่ ไปตั้งแต่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 สาหรับชื่ อเฟซบุ๊กนั้นมาจากชื่ อเรี ยก
"เฟซบุก๊ " ที่จะเป็ นหนังสื อแจกสาหรับนักศึกษาในช่วงเริ่ มเรี ยนปี แรก ซึ่ งมีภาพและชื่ อของเพื่อนที่
เ รี ย น ด้ ว ย กั น มี ไ ว้ ส า ห รั บ จ ด จ า ชื่ อ ค น อื่ น จึ ง เ ป็ น ที่ มี ข อ ง ชื่ อ โ ด เ ม น facebook.com
วันที่ 28 มกราคม 2555 พบข้อมูลจาก socialbakers.com ว่าประเทศไทยมีผูใ้ ช้ Facebook
จานวนประมาณ 13,686,960 คน เป็ นประเทศอันดับที่ 16 ของทัว่ โลก ช่วงอายุ 18 - 24 มีมากที่สุด
คือ 34% และ ช่วงอายุ 25 - 34 มีรองลงมาคือ 29% ซึ่ งสองกลุ่มนี้ รวมกันได้ถึง 63% ของทั้งหมด
และข้อมูลจาก 213 ประเทศพบว่า อเมริ กาเป็ นอันดับหนึ่ งมี 155,701,780 คน จากทั้งหมดประมาณ
800 ล้านคน
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผเู ้ ล่นสื่ อ facebook เป็ นจานวนมากและส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 20-29
ปี ตลาดในปั จจุ บ นั จะสั ง เกตุ ไ ด้ว่า มี ค่ า เช่ า ที่ มี ร าคาแพง มี เ วลาจากัด มี ต้นทุ นสู ง และในช่ วงนี้
เศรษฐกิจซบเซาทาให้ตอ้ งหาทางประหยัดต้นทุนในการขายมากขึ้น จึงได้เล็งเห็นว่า Facebook เป็ น
กลยุทธ์สาคัญที่จะสามารถเพิ่มยอกขาย และขยายธุ รกิจไปได้อย่างรวดเร็ วมีตน้ ทุนต่า สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเล็งเห็นว่าการใช้สื่อ Facebook ในการขายสิ นค้าเป็ นประโยชน์มาก
ในการทาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นซื้ อเสื้ อผ้าบนสื่ อ Facebook ของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพฯ เป็ น
เพราะว่าเพศชายไม่ค่อยมีความสนใจในการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เนื่ องจากกลัวความผิดพลาดใน
ขนาด และเพศชายจะไม่ค่อยสนใจในการสั่งซื้ ออนไลน์ จึงทาให้เราต้องการอยากจะทราบปั จจัยที่
จะส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพฯ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในกรุ งเทพฯ
2.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
บนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพฯ
3.เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของ
เพศชายในเขตกรุ งเทพฯ
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สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยอายุ, รายได้, การศึกษา, อาชีพ และสถานภาพที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พล ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ
ต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบน
สื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯต่างกัน
3.ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วยด้านความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพฯต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพมหานครได้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายคือ เพศชายใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ Facebook โดยทาการศึกษาจากข้อมูลที่เก็บโดยการออก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาตั้งแต่ เดือน 10 กันยายน พ.ศ.
2559 และเก็บแบบสอบถามในเดือนระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และแล้วเสร็ จ เดือนกันยายน
พ.ศ.2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อนาผลการวิจยั ไปพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการขายสิ นค้า
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศ
ชายในกรุ งเทพฯ และผูท้ าธุ รกิจ หรื อผูส้ นใจสามารถนาข้อมูลนี้ไปวางแผนในการดาเนินธุ รกิจเพื่อ
เพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้น
3. เพื่อนาข้อมูลด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
Facebook ของประชากรในกรุ งเทพฯ ใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ าธุ รกิจด้านนี้
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.ปั จจัยส่วนบุคคล
- อำยุ

- อำชีพ

- รำยได้

- สถำนภำพ

- กำรศึกษำ
กำรตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ ำสำเร็ จรูปบนสือ่

2.ปั จจัยส่วนประสมทำกำรตลำด

Facebook ของเพศชำยในจังหวัด

- ผลิตภัณฑ์

กรุงเทพมหำนคร

- กำรส่งเสริ มกำรขำย

- รำคำ

- ช่องทำงจัดจำหน่ำย

3.ปั จจัยอื่น
- ควำมน่ำเชื่อถือ

วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แหล่ งข้ อมูล
สาหรับวิธีการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการศึกษาวิจยั โดยการศึกษาข้อมูลเอกสาร
(Documentary research) โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และ
ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต และ การเก็บแบบสอบถาม (questionnaire)
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั คือ ประชากรศาสตร์ของเพศชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบ
จานวนที่แน่นอน
เพื่อผลการวิจยั ที่ดี ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา 400 คน โดยจัดทา
แบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 ชุด
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยทางาน รายได้ปานกลาง จบการศึกษา
สู งสุ ดอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน สิ นค้าที่ซ้ื อ
ส่ วนมากบนสื่ อ Facebook คือ กางเกง โทนสี ที่ลูกค้าสนใจจะเป็ นโทนสี ที่สบายตา เช่น ฟ้ า น้ าเงิ น
กรม เป็ นต้น ราคาที่ ลูกค้าส่ วนใหญ่นิยมซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ Facebook จะมีราคาไม่เกิน 1,000 บาท
การส่ งเสริ มการขายที่ผบู ้ ริ โภคสนใจมากที่สุดคือ ตัวที่สอง ลด 40% และการสร้างความน่ าเชื่ อถื อ
ต่อร้านบนสื่ อ Facebook คือ การมียอดผูต้ ิดตามเกิน 10,000 คน
ปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง โดยมี ค่า เฉลี่ ยรวม
เท่ากับ 3.26 เมื่อวิเคราะห์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยรวมมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย เช่ นการลดราคาค่าจัดส่ งฟรี มี ค่าเฉลี่ ย 4.15 รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.95
แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ facebook ของ
เพศชายในเขตกรุ งเทพมหานครคือปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย เช่นการลดราคา หรื อ ค่าจัดส่ งฟรี
การลดราคาสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าสิ นค้าถูกลง แต่คุณภาพเท่าเดิม และการจัดส่ งฟรี ทาให้รู้สึก
ว่าสิ นค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1.1 อายุที่แตกต่ างกันมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปบนสื่ อ Facebook
ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่ วงอายุ 18-25 ปี มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบน
สื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.122 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.371 และมี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.009
ดังนั้น อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของ
เพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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สมมติฐาน 1.2 รายได้ ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook
ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 - 20,0000 บาท มีคะแนนการการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.031 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.333 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ดังนั้น รายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook
ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐาน 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่ างกั นมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึ กษา ปริ ญญาตรี มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.124 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.330 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ดังนั้น ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐาน 1.4 อาชี พที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook
ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.202 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.400 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ดังนั้น อาชี พที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook
ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติ ฐ าน 1.5 สถานภาพที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป บนสื่ อ
Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพโสด มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.075 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.386 และมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.574
ดัง นั้น สถานภาพที่ แตกต่ า งกันไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า สาเร็ จรู ป บนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ , ด้ านราคา, ด้ าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริมการขายที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ า
สาเร็จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯต่ างกัน
สมมติฐาน 2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ ประเภทสิ นค้ าที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ า
สาเร็จรู ปบนสื่ อ Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ประเภทสิ นค้ า ยีนส์ มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
บนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.237 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.382 และ
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ดัง นั้น ประเภทสิ น ค้ า ที่ ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกัน
สมมติฐาน 2.2 ด้ านผลิตภัณฑ์ โทนสี ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปบน
สื่ อ Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า โทนสี ขาวดา มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.120 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.374 และมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.000
ดังนั้น โทนสี ที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของ
เพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกัน
สมมติ ฐ าน 2.3 ด้ า นราคาที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป บนสื่ อ
Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ราคาต่ากว่ า 300 บาท มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
บนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.107 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.355 และ
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ดังนั้น ราคาที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของ
เพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกัน
สมมติฐาน 2.4 ช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ป
บนสื่ อ Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่ องทางการจัดจาหน่ ายบยสื่ อ Facebook มีคะแนนการการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.169 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.294 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
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ดังนั้น ช่ องทางการจัดจาหน่ ายทีต่ ่ างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกัน
สมมติฐาน 2.5 การส่ งเสริ มการขายที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปบน
สื่ อ Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์ พ บว่า การส่ งเสริ มการขาย ซื้ อตัวที่สองลด 40% มี คะแนนการการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.158 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.332 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ดัง นั้น การส่ งเสริ ม การขาย กัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ป บนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้ วยด้ านความน่ าเชื่ อถือ ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพฯต่ างกัน
สมมติฐาน 3.1 ทีแ่ ตกต่ างกันมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปบนสื่ อ Facebook ต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วยด้านความน่ าเชื่ อถื อ คือ มียอดผูต้ ิดตาม
เกิ น 10,000 คน มีคะแนนการการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายใน
จังหวัดกรุ งเทพฯ มากที่สุด 3.180 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.321 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ดังนั้น ปั จจัย อื่ นๆ ที่ ป ระกอบด้วยด้านความน่ า เชื่ อถื อ กันมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯที่ต่างกัน
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้ วยอายุ, รายได้ , การศึกษา, อาชี พ และสถานภาพที่
แตกต่ างกันมีอิทธิพล ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัด
กรุ งเทพฯต่ างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยอายุ, รายได้, การศึกษา, อาชี พ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชามญชุ์(2554) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ในส่ วนของสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ
Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯต่างกัน ไม่วา่ จะโสด สมรส หรื อแยกกันอยู่ สามารถซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ได้
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สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบน
สื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นไปตามสมมติฐานและ
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์( 2556) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วยด้านความน่ าเชื่ อถือ, ความพึงพอใจ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในเขตกรุ งเทพฯต่างกัน
ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วยด้านความน่าเชื่ อถือที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พล ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบนสื่ อ Facebook ของเพศชายในจังหวัดกรุ งเทพฯต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นไป
ตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์( 2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
มีอิทธพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
• จากการตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่ผูต้ อบแบบสอบถามจะสนใจสิ นค้าที่ ราคาไม่เกิ น
1,000 บาท และมีการโปรโมชัน่ ลดราคา ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์สามารถ
นาข้อมูลดังกล่าวไปทาการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์เพื่อดาเนินการทางการตลาดต่อไป
• จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ลู ก ค้า ต่ า งต้อ งการความไว้ว างใจในการสั่ ง สิ นค้า ออนไลน์ ท าให้
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จต้องหมัน่ อัพเดทสิ นค้าอยู่เสมอและแจ้งข้อมู ลการติดต่อให้ชัดเจน จะทาให้
สร้างความไว้วางใจต่อผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
• จากการศึกษาเกี่ยวการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าครั้งนี้ พบว่า ราคาและการบริ การหลังการขายเป็ นสิ่ งที่มี
อิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ดังนนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจต้องพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความสาคัญเหมือนกัน
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรม
The Affecting Factor of the decision of purchasing condominium on the Route of MRT
Chalong Ratchadham Line
นพดล ไซมา
นักศึกษาโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสาหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้ าสายฉลองรั ชธรรม จุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
สายฉลองรัชธรรม 3) เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ใ นการวิ จ ัย เฉพาะบุ ค คลที่ ซ้ื อ คอนโดมิ เนี ย มหรื อ บุ ค คลที่ ส นใจที่ ซ้ื อ คอนโดมิ เ นี ย มในแนว
เส้ นทางรถไฟฟ้ า สายฉลองรั ช ธรรม จานวน 400 ตัวอย่า ง วิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ ค่า Sig ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 31 – 35 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โสด อาชี พเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 30,001-40,000 บาท โดยให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ การออกแบบที่มีความทันสมัย ส่ วนปั จจัยทางด้านราคา
ให้ความสาคัญต่ อราคาที่ มี ความเหมาะสมกับ ขนาดห้อง ทั้ง นี้ ปั จจัยทางด้านทาเลที่ ต้ งั พบว่า ให้
ความส าคัญกับ การมี ท าเลที่ ต้ งั มี ส ภาพแวดล้อ มที่ ดีมี ม ากที่ สุ ด และปั จ จัย ทางด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดให้ความสาคัญกับการมอบส่ วนลดพิเศษลักษณะห้องที่ตอ้ งการพบว่าส่ วนใหญ่มีความ
ต้องการ 1 ห้องนอน และมี พ้ืนที่ใช้สอย 25-30 ตารางเมตร โดยให้ความสนใจในราคาประมาณ
1,500,001 – 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนียม คือ ลักษณะห้องที่ตอ้ งการ ขนาดพื้นที่ ราคาและช่องทางจัดจาหน่ายอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
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ABSTRACT
This research will indicate the study of The Affecting Factor of the decision of purchasing
condominium on the Route of MRT Chalong Ratchadham Line
Purpose 1: To study the influence of personal factors on purchase decisions to Purchase
Condominiums on the Route of MRT Chalong Ratchadham Line
Purpose 2: To study the influence of Marketing mix of customer’s decisions factors to
purchase Condominiums on the Route of MRT Chalong Ratchadham Line
Purpose 3: To study and observation the other factors have influence to decision of purchase
This research used a questionnaire for collecting the data of the group of consumers
(buyers) who have bought a condominium, and the buyer who are now looking for a brand new
condominium and real estate in the city, where is convenient to travel by public transportations.
This research has made inquiry to the group of examples by 400 peoples. Almost the data is
statistical data, this research has been use program Microsoft Excel to collect and analyses the
data. These are consist of many kind of information such as, frequency, percentage, means,
standard deviation, minimum, maximum and sig value.
From questionnaire can observe that almost buyers are female, single, who are between
31-35 years old, graduate minimum bachelor degree, work as an employee and range of salary
between 30,001-40,000 THB. Moreover, first the most important influence of buyers decide to
buy condominium is due to the design of building, and the second the satisfaction of room price
compared with room size have considered. There is also several influences involve such as
location, environment, and promotion. And the best seller room of this condominium as showed
from programs is 1 bedroom which have 25-30 square meter at rate between 1,500,001-2,000,000
THB.
บทนา
หลังจากที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรม (สายสี ม่วง) ช่วงบางใหญ่-บางซื่ อ
ได้ก่อสร้างแล้วเสร็ จซึ่ งเป็ นเป็ นอีกหนึ่ งในเส้นทางที่วิ่งออกไปสู่ ชานเมืองในจังหวัดนนทบุรี ทาให้
เกิดพัฒนาพื้นที่ในบริ เวณรอบสถานีท้ งั 16 สถานี โดยมีการก่อสร้างคอนโดมิเนี ยมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้ าตลอดสายและมีจานวนหนาแน่นในรอบๆ บริ เวณสถานี ทาให้เกิดการแข่งขันกันสู งทั้งใน
ด้า นของราคาเพราะเป็ นผลเนื่ อ งจากหลัง ที่ มี ก ารเปิ ดเดิ น รถไฟฟ้ า แล้ว ไม่ เ ป็ นไปตามผลการ
คาดการณ์ การใช้บริ การของรถไฟฟ้ าจึงเป็ นกังวลต่อการลงทุนที่จะก่อสร้ างโครงการใหม่ๆ เพิ่ม
ขึ้นมา ทั้งนี้ตวั เลขของการใช้บริ การรถไฟฟ้ าที่จะเป็ นตัวกระตุน้ ในการซื้ อคอนโดมิเนี ยมทั้งในด้าน
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การซื้ อ เพื่ อการลงทุ น หรื อซื้ อเพื่ อเป็ นที่ อยู่อาศัย ด้วยเนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จในปี 2559 ที่ ย งั
ประสบสภาวะชะลอตัวทาให้ส่งผลกระทบต่อธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ค่อนข้างมาก แต่คอนโดมิเนี ยม
ในแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ ายังสามารถเติ บโตได้อยู่โดยมี ปัจจัยในด้านสถานที่ ต้ งั ตามแนวรถไฟฟ้ า
เพราะผูป้ ระกอบการมองว่าผูท้ ี่มีรายได้ปานกลางยังมีกาลังซื้ ออยูย่ งั ต้องการที่อยูอ่ าศัยที่ใกล้ที่ทางาน
ของตนเองหรื อสามารถเดิ นทางไปยังที่ทางานได้สะดวกรวดเร็ ว และโครงการคอนโดมิเนี ยมที่
สร้ างขึ้นในแนวรถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรมมีจานวนมากมายมีให้เลื อกทั้งสถานที่ สภาพแวดล้อม
ราคา หรื อปั จจัยอื่นที่ผูต้ อ้ งการซื้ อสามารถเลื อกตามความต้องการได้เพราะเส้นทางที่ รถไฟฟ้ าวิ่ง
ผ่านค่อนข้างมีระยะทางที่ยาวไปถึงอาเภอบางใหญ่จงั หวัดนนทบุรี
ปั จจัย ความเสี่ ย งต่า งๆหรื อปั จจัยที่ มาจากสภาพเศรษฐกิ จท าให้ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขยายโครงการเพราะ
หากมีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ พ้ืนที่ในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรมส่ วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีซ่ ึ งมีพ้ืนที่วา่ งจานวนมากและยังมี
โครงการหมู่บา้ นต่างๆ มากมายที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นใจของผูท้ ี่ตอ้ งการซื้ อเพื่ออยูอ่ าศัย ทา
ให้ผปู ้ ระกอบการด้วยกันเองมีการแข่งขันที่สูงเพื่อที่จะได้ขายโครงการให้ได้ตามเป้ าหมายจนทาให้
ต้องมีการแข่งขันทางด้านราคาอย่างมาก
การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ วในช่วงเวลาเร่ งด่วนทาให้คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรมได้รับความสนใจจากผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ในการลงทุนเพื่อ
พัฒนาเป็ นจานวนมากทั้งผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามามากอย่างเห็ นได้ชดั เจน เพราะตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรมเป็ นเส้นทางที่มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งการเดินทางไม่วา่
จะเป็ นรถโดยสารประจาทาง รถตูห้ รื อรถไฟฟ้ าซึ่ งถ้าเลื อกการเดิ นทางโดยรถไฟฟ้ าจะใช้เวลา
เดินทางจากอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถึงสถานี เตาปูน เขตบางซื่ อ ประมาณ 40 นาที และยัง
เป็ นคอนโดมิเนี ยมประเภท Low Rise มีราคาไม่สูงมากนักทาให้ผมู ้ ีรายได้ปานกลางสามารถเป็ น
เจ้า ของได้และในอนาคตอาจมี ป ระชากรย้า ยเข้า มาอาศัย เพิ่ ม มากขึ้ นเมื่ อโครงข่ า ยรถไฟฟ้ า ได้
เชื่ อมต่อกันครบตามโครงข่ายทาให้สามารถเดิ นทางได้สะดวก รวดเร็ ว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายฉลองรัช
ธรรม (รถไฟฟ้ าสายสี ม่วง ช่ วงบางใหญ่-บางซื่ อ) เพื่อที่ จะได้นาผลสรุ ปมาเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึ กษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายฉลองรัช
ธรรมต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่ าย และด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย ที่ แตกต่ า งกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วยกลุ่มที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ที่แตกต่าง
กันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ าสายฉลองรั ชธรรม
ต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
- การวิ จ ัย นี้ เป็ นการท าวิ จ ัย เฉพาะบุ ค คลที่ ซ้ื อ คอนโดมิ เ นี ย มหรื อ บุ ค คลที่ ส นใจที่ ซ้ื อ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมเท่านั้น
- ก าหนดขอบเขตในแนวเส้ น ทางรถไฟฟ้ า สายฉลองรั ช ธรรมจั ง หวัด นนทบุ รี และ
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น
- ศึกษาเฉพาะปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
สายฉลองรัชธรรมเท่านั้น
รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
สายฉลองรัชธรรม เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey research)
โดยใช้เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามา
วิเคราะห์และประมวลผล
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ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ บุ คคลที่ซ้ื อคอนโดมิ เนี ยมหรื อบุคคลที่ สนใจที่ ซ้ื อ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม จังหวัดนนทบุรีและกรุ งเทพมหานคร
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้ อคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัช
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ย มในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ TTest และ F-Test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ลกั ษณะปัจจัยส่ วนบุคคล
จากผลการวิจยั พบว่าบุคคลที่ซ้ื อคอนโดมิเนี ยมหรื อบุคคลที่สนใจที่ซ้ื อคอนโดมิเนี ยมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายฉลองรัชธรรมนั้นเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็ นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง
31-35 ปี เป็ นจานวนมากที่สุด รองลงมาคือช่วงอายุ 36-40 ปี และช่ วงอายุ 25-30 ตามลาดับ ระดับ
การศึ กษาพบว่า ปริ ญญาตรี เป็ นระดับการศึ กษาของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
การศึ กษาระดับปริ ญญาโท และอนุ ปริ ญญา/ปวส. ตามลาดับ สถานภาพของกลุ่ มตัวอย่างพบว่า
สถานภาพโสดมี จ านวนมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สถานภาพสมรส และสถานภาพแยกกัน อยู่
ตามลาดับ อาชี พของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ
กิจการส่ วนตัว/ค้าขาย และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลาดับ ส่ วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม อยู่ในช่ วง 30,001-40,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ 40,001-50,000 บาท
และ 25,001-30,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าลักษณะห้องที่ตอ้ งการส่ วนใหญ่มีความต้องการลักษณะห้องแบบ 1
ห้อ งนอนมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ลัก ษณะห้องแบบสตู ดิโ อ และลัก ษณะห้องแบบ 2 ห้องนอน
ตามลาดับ ส่ วนจานวนพื้นที่ที่ตอ้ งการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความต้องการพื้นที่ใช้สอย
25-30 ตารางเมตร รองลงมาคือ 31-35 ตารางเมตร และน้อยกว่า 25 ตารางเมตร ตามลาดับ
ด้านราคา พบว่าปั จจัยด้านราคาส่ วนใหญ่มีความต้องการราคาคอนโดมิเนี ยมในช่วงราคา
1,000,001 – 1,500,000 มากที่สุด และรองลงมาคือ 1,500,001 – 2,000,000 ตามลาดับ
ด้า นช่ องทางจัดจ าหน่ า ย พบว่า ส่ วนใหญ่ เลื อกที่ จ ะเข้า ไปส านัก งานขายของโครงการ
มากกว่าการจัดบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า
ด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่าส่ วนใหญ่ตอ้ งการส่ วนลดพิเศษมากที่สุด รองลงมาคือของ
แถมประเภทฟรี เฟอร์นิเจอร์หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้า
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ปัจจัยอื่นๆ
พบว่ากลุ่มที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมมากที่สุด คือ ตัวของผูท้ ี่ซ้ื อ
คอนโดมิเนียม รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ า สายฉลองรัช
ธรรม
พบว่า ส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามส าคัญในปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อกซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้ า สายฉลองรัชธรรม มากที่สุดคือ ทาเลที่ต้ งั มีสภาพแวดล้อมที่ดี รองลงมาคือ การ
มอบส่ วนลดพิเศษ การออกแบบที่มีความทันสมัย และความสะดวกในการเดินทาง
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
ระดับมากที่สุด ในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบที่มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมา
คือ ความมีชื่อเสี ยงในด้านคุณภาพของคอนโดมิเนี ยม มีค่าเฉลี่ ย 4.63 และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้ อคอนโดมิเนี ยมในระดับมาก ในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีขนาดพื้นที่ห้องให้เลื อกหลากหลาย มี
ค่าเฉลี่ย 3.86
ปั จจัยด้านราคา พบว่าให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในระดับ
มากที่สุด ในปั จจัยด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับขนาดห้อง มีค่าเฉลี่ ย 4.61 และปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในระดับมาก ในปั จจัยด้านราคา คื อ จัดหาสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินที่
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ ย 4.11 รองลงมา คือ ราคาเหมาสมกับสภาพแวดล้อมและทาเลที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ ย
3.46
ปั จจัยด้านทาเลที่ต้ งั พบว่าให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
ระดับมากที่สุด ในปั จจัยทาเลที่ต้ งั คือ ทาเลที่ต้ งั มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีค่าเฉลี่ ย 4.78 รองลงมา คือ
ความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 3.65 และใกล้สถานีรถไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย 4.58
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ปั จจัย ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด พบว่า ให้ความส าคัญต่ อปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อการเลื อกซื้ อ
คอนโดมิ เนี ยมในระดับ มากที่ สุด ในปั จจัยท าเลที่ ต้ งั คื อ การมอบส่ วนลดพิ เศษ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.71
รองลงมา คื อ การบริ การหลัง การขาย มี ค่ า เฉลี่ ย 4.60 และปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในระดับปานกลาง คือ การจัดบูธ ตามสถานที่ต่างๆ เช่ น ห้างสรรพสิ นค้า มีค่าเฉลี่ ย
3.02
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 : ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมที่ต่างกัน
สาหรั บผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ไม่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมที่ต่างกัน
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัด
จาหน่ายที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
สายฉลองรัชธรรมอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จัย อื่ น ๆที่ ป ระกอบด้ ว ย กลุ่ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม ที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
สายฉลองรัชธรรมที่ต่างกัน
ส าหรั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 พบว่ า กลุ่ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมอย่างมีนยั สาคัญ
อภิปรายผล
ลักษณะห้องที่ตอ้ งการที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมที่ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อภิชิต สุ ขสิ นธ์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย การออกแบบ ด้านราคา และ

242

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

การให้ ส่ ว นลด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
จานวนพื้นที่ที่ตอ้ งการที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมที่ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อภิชิต สุ ขสิ นธ์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอย การออกแบบ ด้านราคา และ
การให้ ส่ ว นลด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ราคาคอนโดมิเนี ยมที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมที่ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของไพศาข์ ภู ริล ดาพันธ์ ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อคอนโดมี เนี ย มของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาดมี ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อคอนโดมี เนี ยมด้านรู ปแบบ
คอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ช่องทางจัดจาหน่ ายที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมที่ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ณัฐกฤตา อรรถมานะ ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในเขตคันนายาว กรุ งเทพมหานครพบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมที่แตกต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
- เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับลัก ษณะห้องและพื้นที่ ใช้สอย ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าให้เหมาะสม โดยอาจจะปรึ กษาสถาปนิกหรื อวิศวกรในการออกแบบให้มีความทันสมัยพร้อม
กับการใช้พ้นื ที่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
- การตั้งราคาขายของคอนโดมิเนี ยม ซึ่ งผูท้ ี่ตอ้ งการจะเลือกซื้ อซื้ อคอนโดมิเนี ยมส่ วนใหญ่
ได้ต้ งั งบประมาณในการซื้ ออยูท่ ี่ 1,000,001 -1,500,000 บาท และต้องการขนาดพื้นที่ใช้สอย 25-30
ตามรางเมตร ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ผูป้ ระกอบการควรจะให้ ค วามส าคัญ และนาไปวางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อ
ตอบสนองกับลูกค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
ปวีณา พานิชย์
หลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การค้นคว้าอิสระ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั คนไทยมักเกิดฝ้า กระ หรื อริ้ วรอยหมองคล้ า อันเนื่องมาจากรังสี อุลตร้า
ไวโอเลตเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาให้ผวิ ขาวจากสารธรรมชาติได้รับความสนใจ
เพิม่ มาก ขึ้น ซึ่ งสารทาให้ผิวขาวหลายชนิ ดจะมีฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสและ / หรื อฤทธิ์ ต้าน
อนุ มูลอิสระ จึงส่ งผลให้การสร้ างเมลานิ นในผิวหนังลดลงและทาให้ผิวพรรณกระจ่างใสขึ้นกว่า
เดิม สารสกัดจากธรรมชาติที่ทาให้ผวิ กระจ่างใส ได้แก่ สารสกัดเปลือกสน สารสกัดเมล็ดองุ่น สาร
สกัดเมล็ดลาไย สารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ สารสกัดรังไหม สารสกัดใบหม่อน สารสกัดแก่นมะหาด สาร
สกัดผลมะขามป้ อม และสารสกัดรากชะเอมเทศ เป็ นต้น สารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้มีศกั ยภาพสู ง
ในการนาไปเป็ นส่ วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางทาให้ผวิ ขาว
การวิ จ ัย นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1.) เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชี พ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว 2.)
เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว 3.)
เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว 4.) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์ บ ารุ ง ผิว ของคนในกรุ ง เทพมหานคร ที่ เคยซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ ง ผิ ว โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบแบบ tTest และ F-Test One-Way Anova
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
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Purchase decision of skin products of Bankokians.
Paweena Panich
Abstract
Nowadays Thai people have blemishes, freckles, wrinkles and dark spots due to
the increase of UV resulting in the development of whitening products using herb extracts
becoming popular. These extracts prevent tyrosinase and/or cell damages caused by oxidants
(antioxidants), resulting in the decrease of melanin produce which makes human skin getting
lighter. Some example of the herbs is pine bark, grape seed, longan seed, litchi seed, sericin,
mulberry leaf, Lakoocha, Emblica, and licorice. They are potential ingredients of the whitening
products.
This research aims at 1.) finding relations between the personal information of
the questionnaire respondents and their decisions of buying skin products, 2.) finding what
marketing mixes have an effect on purchase decision of skin products, 3.) finding other factors
which affect the purchase decision of skin products, 4) finding how Bankokians who used to buy
the skin products make the decisions of purchasing them. In the data collection, the questionnaire
will be used with the sample size of 400 people. The data will then be analyzed using statistical
methods which are frequency, percentage, average, standard deviation, t-Test, F-Test, and oneway ANOVA.
Originality/Value : Purchase decision of skin products of Bankokians.
บทนา
นับจากครั้งอดีตกาล การอาบน้ าและการดูแลผิวพรรณนั้นถือได้วา่ เป็ นเรื่ องราวอัน
สุ นทรี ย ์ ซึ่ งมิได้จากัดอยูแ่ ค่จุดประสงค์ในการรักษาสุ ขอนามัยเท่านั้น ชาวอียิปต์ ชาวโรมันและกรี ก
โบราณยังได้หยิบยกเรื่ องการอาบน้ าชาระล้างร่ างกายว่าเป็ นศิลปะอันสู งส่ งจนกระทัง่ ทุกวันนี้ เราก็
ไม่อาจจะปฏิเสธได้วา่ การอาบน้ าก็เป็ นความหฤหรรษ์อย่างหนึ่ งที่เราสรรหาให้กบั ชี วิตได้ ในอียิปต์
ยุครุ่ งเรื องแห่ งอดี ตนั้น ผูห้ ญิ งทุกคนมี ข้ นั ตอนปฏิ บตั ิในการอาบน้ าอย่างพิถีพิถนั ตั้งแต่การเลื อก
อุณหภูมิของน้ ามีท้ งั น้ าเย็น น้ าอุ่น กระทัง่ ถึงน้ าอุ่นจัดๆ จากนั้นก็จะชโลมทัว่ ร่ างด้วยเครื่ องหอมนาๆ
ชนิด และในขั้นสุ ดท้ายจะเป็ นการนวดน้ ามันให้ซึมซาบเข้าสู่ ผิวหน้าและผิวกาย ซึ่ งน้ ามันที่ช่วยให้
นุ่ มผิวนี้ มีกลิ่ นหอมอบอวลมิรู้ลืมทีเดี ยวกลิ่ นหอมนี้ ได้มาจากยางไม้หอมนาๆ ชนิ ด รวมทั้งพืชไม้
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หอมต่างๆ หรื ออาจได้มาจากผลไม้ หรื อไม่ก็ผลไม้เปลือกแข็ง เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีหลักฐานที่
แสดงว่ายุคก่อนคริ สต์กาลราว 3000 ปี มนุษย์เรารู ้จกั นาเอาเม็ดโคลนมาใช้เพื่อประทินผิวกันแล้ว ซึ่ ง
เม็ดโคลนนี้ ท ามาจากส่ วนผสมหลายอย่า ง เช่ น น้ า ดี จากวัวหนุ่ ม ไข่ นกกระจอกเทศที่ นามาปั่ น
น้ ามันมะกอก แป้ ง เกลือทะเล ยางต้นสนและนมสด ซึ่ งให้ผลในการรักษาสิ วฝ้าจุดด่างดายิง่ ไปกว่า
นั้นยังมีตวั ยาที่ใช้แก้รอยเหี่ ยวย่นอีกด้วย เป็ นตัวยาซึ่ งทามาจากส่ วนผสมหลายอย่างเช่นกัน คือ นมที่
เคี่ยวจนข้น กายาน ขี้ผ้ ึง น้ ามันมะกอก มูลละมัง่ หรื อมูลจระเข้ และใบสนบดละเอียด แม้ว่าผูห้ ญิง
ชาวกรี กโบราณจะรับเอาแบบอย่างการใช้เครื่ องหอมมาจากชาวอียปิ ต์ก็ตาม แต่อนั ที่จริ งแล้วชนชาติ
ที่สร้างตานานศิลปะการอาบน้ าให้เป็ นที่เลื่องระบือไกลก็คือชาวโรมันนัน่ เอง
ในช่วงศตวรรษที่ 2 นั้น โรมันในยุคเรื องอานาจก็ได้สร้างคอมเพลกซ์ขนาดมหึ มา
ขึ้นสาหรับชายชาตรี โดยเฉพาะ สถานที่แห่งนี้ให้บริ การหลายอย่าง มีท้ งั สวนตกแต่ง ห้องออกกาลัง
กาย ร้ ายขายของ ห้องสมุ ด และห้องสั งสรรค์ (ซึ่ งแตกต่างกันมากหากจะเปรี ยบเที ยบกับ สถาน
บริ การความงามและศูนย์สุขภาพในสมัยนี้ เพราะปั จจุบนั เรามีรูปแบบการบริ การมากมายจนแทบจะ
จาระไนไม่ ห มด) นอกจากนั้น ยัง มี ส ถานบริ ก ารความงามส าหรั บ สุ ภ าพสตรี แม้ว่า จะมี ค วาม
หลากหลายไม่ เ ท่ า เที ย มกับ สถานที่ ข องบุ รุ ษ แต่ เ ลดี้ ส าวโรมัน ก็ ย งั นิ ย มที่ จ ะบ ารุ ง ความงามที่
เคหสถานของเธอเอง โดยมีทาสรับใช้คอยปรนนิ บตั ิให้ ซึ่ งภายหลังจากการอาบน้ าแล้ว เธอจะนวด
หน้าและแต่งแต้มสี สันบนใบหน้าให้สวยงาม ในขั้นสุ ดท้ายจึงจะนวดบริ เวณลาคอ และช่ วงไหล่
โดยใช้น้ ามันหอม และชโลมทั้งตัวอีกครั้งด้วยน้ ากุหลาบ และในศตวรรษที่ 2 นี้ อีกเช่นกันที่ได้มีผู ้
คิ ดค้นครี มถนอมผิวขึ้ นเป็ นครั้ งแรก โดยนายแพทย์เกลัน ซึ่ ง เป็ นแพทย์ช าวกรี กและยัง เป็ นนัก
ประพันธ์ชื่อเสี ยงโด่งดัง สู ตรครี มถนอมผิวนี้ ประกอบด้วยขี้ผ้ ึงขาวหนึ่ งส่ วนละลายเข้ากับน้ ามัน
มะกอกอีกสามส่ วน ซึ่ งได้มีการบรรยายสรรพคุ ณไว้วา่ เหมือนดัง่ กุหลาบแรกแย้ม ซึ มซาบและให้
ความอิ่มเอิบแก่ผวิ
ผลิ ตภัณฑ์ บ ารุ ง ผิว ที่ ต้อ งการซื้ อ ก็ ต้อ งดู ว่า ผลิ ตภัณฑ์ บ ารุ ง ผิ วได้เ ครื่ องหมาย
รับรองจากหน่ วยงานที่น่าเชื่ อถื อหรื อไม่ ก่อนจะตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ เพื่อจะได้ไม่มี
ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค ควรดูถึงวันหมดอายุ ส่ วนผสม ชื่ อบริ ษทั ผูผ้ ลิต ที่อยูห่ รื อบริ ษทั ผูน้ าเข้า เพื่อ
ได้ไว้เตือนความจา จากนั้นมาดูส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถที่จะควักเงินซื้ อนั้น มี
ส่ วนผสมที่เราแพ้หรื อไม่ เช่นบางคนอาจแพ้เครื่ องสาอางที่มีน้ าหอม หรื อแอลกอฮอล์ก็เป็ นได้ และ
อี ก ส่ วนที่ ค วรใส่ ใ จในการเลื อกซื้ อ คื อชื่ อบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต เพื่ อเป็ นการแสดงความรั บ ผิดชอบของ
เจ้าของผลิ ตภัณฑ์ ในกรณี ที่มีปัญหาในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ หรื อเกิ ดอันตรายจากเครื่ องสาอาง จะได้
โทรไปสอบถามหรื อร้องเรี ยนผูผ้ ลิตหรื อนาเข้า และสาหรับคนที่แพ้ง่าย ควรพยายามหลีกเลี่ยงการ
ใช้เครื่ องสาอางที่มีแอลกอฮอล์เป็ นส่ วนผสม ซึ่ งเครื่ องสาอางหลายยี่ห้อจากต่างประเทศ จะมีระบุ
ชัดอยู่ในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ว่า Alcohol fee แปลว่าในตัวผลิ ตภัณฑ์น้ นั ปราศจากแอลกอฮอล์ ข้อควร
ระมัดระวังหรื อคาเตือนบนฉลากควรอ่านให้เข้าใจอย่างถี่ถว้ น และปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
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ดัง นั้น การตัด สิ น ใจจะซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ควรที่ จ ะมี ก ารทดสอบก่ อ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพราะผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั มีหลากหลาย อาจจะเป็ นยี่ห้อดีหรื อยี่ห้อ
ดัง มี ต รารั บ รองมาตรฐาน ก็ อ าจจะไม่ ถู ก กับ ผิว ของแต่ ล ะคนได้ เพราะผิ ว ของแต่ ล ะคนก็ แ พ้
เครื่ องสาอางแตกต่างกัน ดังนั้นคุณจึงควรทดสอบก่อนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคน
ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่ นที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวของคนใน
กรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู ้วิ จ ัย ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อง การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุ งผิ ว ของคนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีข้ นั ตอนและวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ นประชากรในกรุ ง เทพมหานคร จ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง 400 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่ ง
ได้มาจากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ William G. Cochran ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่ งมีรายละเอียดของสู ตรดังนี้
โดย

n
n
P
Z

=
=
=
=

n

=

n
n

=
=

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั จะส่ ง
ระดับความมัน่ ใจกาหนดไว้ 5% = 1.96

384.16 คน ≈ 385 คน
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
โดยส่ วนที่ 4 มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close – endedresponse question) จานวน 5 ข้อที่
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เพื่อวัดระดับความคิดเห็นโดยเป็ นคาถามแบบ
Likert scale แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดระดับคะแนนดังนี้ คือ
5
หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิง่
4
หมายถึงเห็นด้วย
3
หมายถึงเฉยๆ
2
หมายถึงไม่เห็นด้วย
1
หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
3. ขั้นตอนในการรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมู ลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการโดยรวบรวมข้อมู ลเป็ น 2
ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว จากนิตสาร วารสาร วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั ตลอดจนเว็บ
ไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีเครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่ งมี
ขั้นตอน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผูจ้ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถาม
2.2 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถาม
2.3 นาแบบสอบถามมาประมวลผล
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ไปสถานที่ตอ้ งการศึกษา 4 เขตที่ได้จากการสุ่ มเลือกโดยแจกแบบสอบถามบริ เวณเขต
ราชดาริ ห์ เขตสี ลม บริ เวณห้างสรรพสิ นค้าบิ๊กซี ท่าเรื อประตูน้ า บริ เวณห้างสรรพสิ นค้าสี ลมคอม
เพล็กซ์ ตึก CP Tower ฯลฯ ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย และรอจนกระทัง่ ตอบ
คาถามครบถ้วน ซึ่ งในระหว่างนั้นถ้าผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับคาถาม ผูว้ ิจยั จะตอบข้อ
สงสัยนั้น และผูว้ จิ ยั ได้ทาแบบสอบถามผ่านสื่ อออนไลท์ โดยเผยแพร่ ผา่ นทางไลท์ และ Facebook
โดยให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 คน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั รวบรวมและตรวจดูความถูกต้องของแบบสอบถามทุกฉบับแล้วนาแบบสอบถาม
มาดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรใน Excel เรี ยกว่า Data analysis ดังมี
รายละเอียดดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา
- วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ โดยใช้ความถี่
(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage)
- วิเคราะห์ขอ้ มูลการบริ โภคของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ สภาพผิว ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
บารุ งผิว ส่ วนผสม ขนาด สถานที่ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว คุ ณภาพและภาพลักษณ์ โดยใช้ความถี่
(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) และการตัดสิ นใจซื้ อ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดค่าอันตรภาคชั้น สาหรับการแปลผลข้อมู ลโดยคานวณค่าอันตรภาคชั้น
เพื่อกาหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรการคานวณ และคาอธิ บายสาหรับแต่ละชั้น ดังต่อไปนี้ (วิชิต อู่
อ้น, 2548)
อันตรภาคชั้น

ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด

=

จานวนชั้น

=

= 0.80
คาอธิบายสาหรับระดับความสาคัญ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิง่

ช่วงชั้นของค่าคะแนน
1.00 - 1.80
1.81 - 2.61
2.62 - 3.42
3.43 - 4.23
4.24 - 5.00
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2. สถิติเชิงอนุมาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Analysis) ใช้สถิติทดสอบแบบ t-Test และ FTest โดยใช้ One-Way Anova ในการวิเคราะห์เชิ งกลุ่มของตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป โดยกาหนด
นัยสาคัญในการทดสอบเท่ากับ 0.05 ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้
อาชีพ กับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
การสมมติฐานของงานวิจัย
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสามารถเขียนเป็ น
สมมุติฐาน ได้ดงั นี้
: ข้อมูลส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวแตกต่างกัน
: ข้อมูลส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ไม่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวแตกต่างกัน
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล

ความถี่

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

88
312
400

22%
78%
100%

เพศ
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ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ความถี่
ร้อยละ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
19
5%
21-30 ปี
129
32%
31-40 ปี
113
28%
41-50 ปี
62
16%
51 ปี ขึ้นไป
77
19%
รวม
400
100%
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10000 บาท
48
12%
10001-20000 บาท
203
51%
20001-30000 บาท
69
17%
30001-40000 บาท
50
13%
40001-50000 บาท
16
4%
50001 บาทขึ้นไป
14
4%
รวม
400
100%
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
39
10%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
38
10%
ข้าราชการ
29
7%
พนักงานบริ ษทั
240
60%
ค้าขาย
35
9%
อื่นๆ
19
5%
รวม
400
100%
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง มีจานวน 312
คน คิดเป็ นร้อยละ 78 ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ
21-30 ปี มีจานวน 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 รองลงมาอายุ 31-40 ปี มีจานวน 113 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 28 ด้านรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยทัว่ ไปมีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001 - 20,000 บาท โดย
มี จ านวน 203 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51 ของผู ้ต อบแบบสอบถามทั้ง หมด ด้า นอาชี พ ของผู ้ต อบ
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แบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ มีจานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นพนักงาน
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงวัยทางาน มีรายได้ค่อนข้างน้อย
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์)
สภาพผิว
ผิวแห้ง
ผิวมัน
ผิวธรรมดา
รวม
ลักษณะผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
โลชัน่
ครี ม
เจล
สเปรย์
รวม
ใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวบ่อยแค่ไหน
1 ครั้ง/วัน
2 ครั้ง/วัน
3 ครั้ง/วัน
มากว่า4 ครั้ง/วัน
รวม
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ร้อยละ

138
114
148
400

35%
29%
37%
100%

235
124
35
6
400

59%
31%
9%
2%
100%

93
236
53
18
400

23%
59%
13%
5%
100%
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ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์)
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์
SPF
Vitamin
whitening
AHA&BHA
อื่นๆ
รวม
ตราสิ นค้า
วาสลีน
ซิตร้า
เจอร์ เก้น
แคร์
นีเวีย
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
เบบี้มาย
อื่นๆ
รวม
ขนาด
เล็ก
กลาง
ใหญ่
รวม
งบประมาณ
ต่ากว่า 150 บาท
151-300 บาท
301-500 บาท
มากกว่า 501 บาท
รวม
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ความถี่

ร้อยละ

177
96
66
51
10
400

44%
24%
17%
13%
3%
100%

114
71
34
14
81
23
13
50
400

29%
18%
9%
4%
20%
6%
3%
13%
100%

54
176
170
400

14%
44%
43%
100%

75
183
84
58
400

19%
46%
21%
15%
100%
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ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์)
ความถี่
ร้อยละ
สถานที่
ร้านค้าปลีก
29
7%
ร้านสะดวกซื้ อ
103
26%
ห้างสรรพสิ นค้า
237
59%
Discount Store
25
6%
อื่นๆ
6
2%
รวม
400
100%
การส่ งเสิ รมการขาย
มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
90
23%
มีสินค้าให้ทดลอง ณ จุดขาย
84
21%
มีพนักงานขายคอยให้ขอ้ มูล
77
19%
มีส่วนลดในการซื้ อสิ นค้า
132
33%
มีการชิงโชค หรื อจับรางวัล
12
3%
อื่นๆ
5
1%
รวม
400
100%
จากตาราง 2 แสดงข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสภาพผิว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามโดย
ส่ วนใหญ่ผิวธรรมดา มีจานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านลักษณะ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิ ดโลชัน่ จานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ด้านลักษณะการใช้
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว ส่ วนใหญ่ใช้ 2 ครั้งต่อวัน มีจานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ด้านส่ วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์บารุ ง เลื อกส่ วนผสมที่มี SPF จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 ด้านตราสิ นค้าของ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว เลือกใช้ยี่ห้อ วาสลีน จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 ด้านขนาดของ
ผลิตภัณฑ์บารุ ง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขนาดกลาง จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 ด้านงบประมาณ
ของการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว อยูใ่ นช่วงราคา 151-300 บาท จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 46
สถานที่ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว โดยส่ วนใหญ่เลือกซื้ อที่ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 237 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59 และด้านการส่ งเสิ รมการขายในการการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว ซื้ อ
ในช่วงที่มีส่วนลดในการซื้ อสิ นค้า จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งที่หา้ งสรรพสิ นค้า และเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนลดของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ แต่คนส่ วนใหญ่มีผิว
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ธรรมดา นิ ยมใช้ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวชนิ ดโลชัน่ โดยเลื อกส่ วนผสมที่ มี SPF เป็ นส่ วนประกอบใน
การตัดสิ นใจ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอื่นๆ
ตาราง 3 แสดงจานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามคุณภาพ ภาพลักษณ์ และ
ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์
ปัจจัยอื่นๆ
ความถี่
ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือเพียงใด
ดีมาก
95
24%
ดี
218
55%
เฉยๆ
69
17%
น้อย
14
4%
น้อยที่สุด
4
1%
รวม
400
100%
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ทานเลือกใช้เป็ นแบบใด
ไม่น่าเชื่อถือ
65
16%
มีความน่าเชื่ อถือน้อย
21
5%
มีความน่าเชื่ อถือระดับปานกลาง
108
27%
มีความน่าเชื่ อถือระดับดี
145
36%
มีความน่าเชื่ อถือระดับดีมาก
61
15%
รวม
400
100%
ลักษณะโดยทัว่ ไปในการใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวเป็ นอย่างไร
ใช้ตราสิ นค้าเดิมมาโดยตลอด
115
29%
เปลี่ยนตราสิ นค้าใหม่เมื่อคนแนะนา
92
23%
เปลี่ยนตราสิ นค้าใหม่ตาม ดารา ศิลปิ น นักแสดง
44
11%
เปลี่ยนตราสิ นค้าใหม่เมื่อมีตราสิ นค้าออกใหม่ตามคุณสมบัติที่
ต้องการ
149
37%
รวม
400
100%
จากตาราง 3 แสดงข้อมูลด้านปั จจัยอื่นๆ เกี่ ยวกับคุ ณภาพและความน่ าเชื่ อถื อในการการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บ ารุ ง ผิวพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนเลื อกซื้ อคุ ณภาพที่ ดี
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคุณภาพที่ดีมาก
จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 ด้านภาพลักษณ์ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวที่ เลื อกใช้มีความ
น่าเชื่ อถื อระดับดี จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 รองลงมามีความน่ าเชื่ อถื อระดับปานกลาง
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จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 และด้านลักษณะโดยทัว่ ไปในการใช้ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวโดย
เปลี่ยนตราสิ นค้าใหม่เมื่อมีตราสิ นค้าออกใหม่ตามคุณสมบัติที่ตอ้ งการ จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 37 รองลงมาจะใช้ตราสิ นค้าเดิมมาโดยตลอด จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่เวลาจะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
จะดูที่คุณภาพ ความน่าเชื่ อถื อ ภาพลักษณ์ และใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งตรงตามคุณสมบัติที่ตอ้ งการเป็ น
ส่ วนใหญ่
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนเบี่ยงเบน
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ค่าเฉลี่ย
มาตราฐาน
ค่าต่าสุ ด
ค่าสู งสุ ด
S.D
ครี มบารุ งผิวต้องเหมาะสมกับสภาพผิว
4.20
0.9533
1
5
ส่ วนผสมจากธรรมชาติดีต่อสภาพผิวของท่าน
4.26
0.8613
1
5
ครี มบารุ งผิวปั จจุบนั มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
อยูต่ ลอด
3.99
0.9616
1
5
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงทาให้ท่านตัดสิ นใจซื้ อง่าย
ขึ้น
4.12
0.9268
1
5
ราคาของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบนั เหมาะสม
3.88
0.8807
1
5
โฆษณาของครี มบารุ งผิวทาออกมาได้น่าสนใจ
3.81
0.8616
1
5
การแจกสิ นค้าให้ทดลองใช้ก่อนทาให้รู้ถึง
คุณภาพของสิ นค้า
4.23
0.8108
2
5
ของสมนาคุณเหมาะสมกับครี มบารุ งผิว
3.71
0.9608
1
5
ครี มบารุ งผิวมีการลดราคาเหมาะสม
3.76
0.9100
1
5
จากตาราง 4 เป็ นการแสดงการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ งผิ ว ของคนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เลื อกผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวโดยดู จาก
ส่ วนผสมจากธรรมชาติดีต่อสภาพผิว ซึ่ งเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅ = 4.26) มีการแจกสิ นค้าให้ทดลองใช้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅ = 4.23) ครี มบารุ งผิวต้องเหมาะสมกับสภาพผิว เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅ = 4.20)
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงทาให้ตดั สิ นใจซื้ อง่ายขึ้น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅ = 4.12) ครี มบารุ งผิวปั จจุบนั มี
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยูต่ ลอด เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅ = 3.99) ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั
เหมาะสม เห็นด้วยอย่างยิง่ ( ̅ = 3.88) ทางด้านการโฆษณาของครี มบารุ งผิวทาออกมาได้น่าสนใจ
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เห็นด้วยอย่างยิง่ ( ̅ = 3.81) ครี มบารุ งผิวมีการลดราคาเหมาะสม เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅ = 3.76) และ
ของสมนาคุณเหมาะสมกับครี มบารุ งผิว เห็นด้วยอย่างยิง่ ( ̅ = 3.71)
จากตาราง 4 แสดงให้เห็ นว่า คนในกรุ งเทพส่ วนใหญ่นิยมเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวที่ มี
ส่ วนผสมจากธรรมชาติ โดยคานึงถึงชื่อเสี ยง การแจกสิ นค้าให้ทดลองใช้และสภาพผิวเป็ นสาคัญ
สรุ ปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชี พ
ของคนในกรุ งเทพมหานคร จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
ผูห้ ญิงวัยทางานอายุอยูร่ ะหว่าง 21 – 30 ปี มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจาหน่ าย
และด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะคานึ งถึงลักษณะผิวพรรณของ
ผูบ้ ริ โภคก่ อน จึ งจะตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวที่ ตรงกับความต้องการ ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญในเรื่ องราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องเลือกจาก
คุณค่าที่ได้รับว่าเหมาะสมกับราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้หรื อตรงกับคุณค่าที่ได้รับหรื อไม่ ช่องทางการ
จาหน่ าย ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะนิ ยมเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งที่ห้างสรรพสิ นค้า เพราะมีผลิ ตภัณฑ์ให้
เลื อกหลากหลาย ท าให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเที ยบตัวผลิ ตภัณฑ์ แต่ ละยี่ห้ อว่าแบบไหนตรงกับ
คุ ณสมบัติที่ตอ้ งการมากที่สุด ส่ วนด้านส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในเรื่ อง การโฆษณา
ผ่านสื่ อ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ซึ่ งสื่ อเหล่านี้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อได้ง่ายขึ้น
แต่ในยุคปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในชี วิตประจาวันมากขึ้นและยังเป็ นแหล่งที่สืบหาข้อมูลได้
อย่างสะดวกสบายเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความชัดเจนและเข้าใจกับตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าจะมี
การโฆษณาผลิ ตภัณฑ์ควรให้ความสาคัญกับอิ นเตอร์ เน็ ตไม่ว่ารายละเอี ยดของผลิ ตภัณฑ์หรื อข้อมูล
ต่างๆ ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น
ปัจจัยอื่นๆ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่ น จากการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ คุ ณภาพ และความน่ าเชื่ อถื อ ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสาคัญกับ คุ ณภาพ ความน่ า เชื่ อถื อ และภาพลัก ษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ ก่ อน
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่
ต่างกัน
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เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดารัตน์ โลกธรรมรักษ์ (2554)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ส าหรั บ เพศชาย ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุษา ลิมปธนโชติ
(2545) ศึกษาเรื่ อง การทัศนคติและพฤติกรรมของผูช้ ายที่ใช้เครื่ องสาอางเพื่อการบารุ งรักษาผิวหน้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 20-29 ปี การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี และมีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ าน เนื่ อ งจากมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ทั้ง นี้
เนื่ อ งจากการให้ ค วามส าคัญ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต รายี่ ห้ อ ในแต่ ล ะสิ น ค้า ของผู ้บ ริ โภคเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญมาก อีกทั้งการได้รับข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตราสิ นค้าจากเพื่อนและมีคน
แนะนามี ส่วนที่จะส่ งเสริ มให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย เพราะผูบ้ ริ โภคบางคนต้องการที่จะมี
พฤติกรรมตามกระแสนิยม ซึ่ งเมื่อผูบ้ ริ โภคดังกล่าวได้มีการตัดสิ นใจซื้ อเกิดขึ้นแล้วเกิดการยอมรับ
ในคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ก็จะมี ความถี่ ในการซื้ อเกิ ดขึ้ นเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวส่ วนใหญ่จะคานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจะเห็นได้จาก
ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับทัศนคติต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ พบว่า การมีสถาบันทีมีชื่อเสี ยงรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งมากที่สุด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่ องจากมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวทั้งนี้ เพราะ
ราคาในการจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่มีการตั้งราคาสาหรับการจัดจาหน่ ายทีไม่สูงมากเมื อ
เทียบกับประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรื อคล้ายกัน ดังจะเห็นได้จากการให้ความสาคัญของ
ความเหมาะสมของราคากับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ , การมีราคาต่ากว่าตราสิ นค้าอื่น , การมีหลายราคา
ให้เลือก , การที่ราคาต่าเมื่อเทียบกับขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์และการติดป้ ายราคาที่ชดั เจนมีความสาคัญต่อ
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว ดังที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรื อง (2546) ได้กล่าวไว้วา่
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ราคาเป็ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู ง
กว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่ องจากมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวทั้งนี้ เพราะ
การมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่กระจัดกระจายของผลิตภัณฑ์บารุ งผิว และความสะดวกสบายในการ
หาซื้ อสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ จึงได้ทาให้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อความ
ถีในการซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐาน เนื่ องจากมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวเพราะใน
ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิวในแต่ละตราสิ นค้าจะมี การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไป
รายการส่ งเสริ มการตลาดที่มีความโดดเด่น ก็จะสามารถที่จะดึงดูดใจผูซ้ ้ื อได้มาก ทั้งนี้ผซู ้ ้ื อแต่ละคน
จะมีทศั นคติต่อการส่ งเสริ มการตลาดแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป
การสมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ ด้า นความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ งผิ ว ของคนใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปัจจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่ องจากด้านคุ ณภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว
และมีผลต่อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ปัจจัยอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ ง
ผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่ องจากด้านภาพลักษณ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว
ทั้งนี้ เพราะผู ซ้ ้ื อแต่ ละรายก่ อนที่ จะท าการตัดสิ นใจซื้ อก็ จะต้องท าความรู ้ จกั กับสิ นค้าก่ อน โดย
ทาการศึกษาถึ งยี่ห้อ และอาจจะมี การไปสอบถามจากผูท้ ี่ เคยใช้ผลิ ตภัณฑ์มาแล้วว่าคุ ณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างไร ทั้งนี้ผซู ้ ้ื อแต่ละคนอาจจะมีพฤติกรรมในการใช้แตกต่างกัน
ปัจจัยอื่นๆ ด้านความน่าเชื่อถือ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
บารุ งผิวของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติ ฐาน เนื่ องจากด้านความน่ าเชื่ อถื อ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
บารุ งผิวในแต่ละตราสิ นค้า และมีผลต่อความถีในการใช้ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ก่อนการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ควรให้ความสนใจในการค้นหาข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. จากการศึ ก ษาพบว่า มี ก ารเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว โดยคุ ณ สมบัติ ห รื อ คุ ณ ภาพ
มากกว่าตัดสิ นใจที่จะเลือกราคาที่ถูกที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรที่จะศึกษาในประชากร หรื อกลุ่มตัวอย่าง ในหลายพื้นที่ เพื่อให้ทราบผลการวิจยั ที่มี
ขอบเขตกว้างมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีนอ้ ย
2. ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
เพราะในปั จจุบนั คนนิยมบารุ งผิวกันมากขึ้น
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะส่ งผลหรื อมีความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจซื้ อ
เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเรี ยนรู ้และการรับรู ้
4. จากการวิ จ ัย พบว่า ผู ผ้ ลิ ต ควรให้ ค วามส าคัญ กับ การผลิ ต สิ น ค้า ให้ มี คุ ณ ภาพ ความ
น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ให้มากขึ้น ซึ่ งในยุคปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบันที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ผบู ้ ริ โภค และให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาซื้ อผลิตภัณฑ์เดิม
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกร้ านบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
The Decision Factors of Choosing Seafood Buffet Restaurant in Bangkok
ณัศวรนันท์ พงศ์ พทิ กั ษ์ โยธิน
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ ง นี้ ศึกษาถึ งปั จจัยที่ มี่อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ านบุ ฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลในกรุ งเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งทพมหานคร (3) เพื่อศึกษา
ปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ค้นคว้านี้ ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
พฤติ ก รรมชอบรั บ ประทานอาหารทะเลประเภทร้ านบุ ฟ เฟ่ ต์ใ นกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 400
ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การนับความถี่หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และค่า Sig
Abstract
The purpose of this research is to analyze consumer about the decision factors of
choosing seafood buffet restaurant in Bangkok in which objective are (1) to study personal factors
influencing choosing seafood buffet restaurant in Bangkok (2) to study marketing mix factors
influencing choosing seafood buffet restaurant in Bangkok (3) to study the observation of any
other factors influencing choosing seafood buffet restaurant in Bangkok. The study was a
quantitative research and a questionnaire tool was designed and used for the sample. A sample
was selected from 400 people who prefers seafood buffet, to analyze the data by Microsoft Excel
program. Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Minimum, Maximum, t-Test and
Anova were used for data analysis.
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บทนา
ปั จจุ บ นั ร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์อาหารประเภทต่ า งๆในกรุ ง เทพมหานครได้รับ ความนิ ย มสู ง จึ ง มี
ผูส้ นใจลงทุนจานวนมากที่เลือกจะลงทุนในธุ รกิจนี้ คนส่ วนใหญ่มกั จะมองไปถึงความคุม้ ค่ากับเงิน
ที่ใช้จ่ายไป จากอดี ตที่แต่ละร้านอาหารมีตวั เลือกและวิธีการสั่งอาหารที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งมักจะ
ขายอาหารเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ งเท่านั้น เพียงแต่มีการจัดสรรเมนู ให้หลากหลายมาเป็ นที่
ดึ ง ดู ดความสนใจลู ก ค้า ซึ่ ง ก็ ย งั คงไม่ น่า สนใจมากไปกว่า การมี อ าหารหลากหลายประเภทให้
เลือกสรรภายในมื้อเดียว อีกทั้งรวมอยูใ่ นราคาเดียวหรื อที่เรี ยกกันว่า All you can eat ทาให้เป็ นที่
น่าสนใจ อีกทั้งคนรุ่ นใหม่ให้ความสนใจกันอย่างมาก จึงทาให้ธุรกิ จร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์น้ ี เกิ ดการ
แข่งขันสู งในสภาวะการแข่งขันสู งนี้ ทาให้ลูกค้ามีตวั เลื อกมาก จึงเกิดการเปรี ยบเทียบในเรื่ องของ
คุณภาพของวัตถุดิบ ความหลากหลายของวัตถุ ดิบ รวมไปถึงเรื่ องของราคาและอีกหลายปั จจัยอื่นที่
ลูกค้านาไปพิจารณาเพื่อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ ทั้งนี้ ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมา
นั้น จะต้องนาไปสู่ ความคุ ม้ ค่าและความพึงพอใจของลู กค้ามากที่สุด นั้นคือคุ ณภาพโดยรวมและ
ราคาจะต้องเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน ทุกวันนี้ เราจะเห็นว่ามีร้านบุฟเฟ่ ต์ต่างๆมากมายกระจายอยู่
ตามแต่ละเขตในกรุ งเทพมหานคร มีการแบ่งแยกอาหารออกเป็ นหลายประเภท อาทิเช่ น บุ ฟเฟ่ ต์
อาหารญี่ปุ่น บุฟเฟ่ ต์ติ่มซา บุฟเฟ่ ต์ขนมหวาน และนอกเหนื อจากนี้ อีกมาก ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ จะ
ทาการศึกษาวิจยั ไปที่กลุ่มร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล ที่ปัจจุบนั มีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากมี
การขนส่ งวัตถุ ดิบที่ ง่ายขึ้ นและราคาไม่สูงมากหากเที ยบกับเมื่ อก่ อน ผูป้ ระกอบการลงทุนธุ รกิ จ
ประเภทนี้ จึงเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้แต่ละร้านต้องมีการวางแผน การคัดสรรวัตถุ ดิบและมีการจัดการ
ส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู่ กบั คู่แข่งขันในตลาด ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ านบุ ฟเฟ่ ต์อาหารทะเลของลู กค้าว่า มี
ปั จจัยใดเป็ นปั จจัยส่ วนใหญ่ และอย่างที่ทราบกันดีวา่ อาหารทะเลนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่
ประเภท อีกทั้งแต่ละร้ านยังใช้วตั ถุ ดิบที่คล้ายคลึ งกัน แล้วสิ่ งใดจะเป็ นตัวชี้ วดั ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกร้านบริ โภคของลูกค้าส่ วนมากนั้นคืออะไร ซึ่ งการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะทาให้
ทราบถึ งปั จจัยสาคัญดังกล่าวและสามารถนาข้อมู ลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั ผูส้ นใจใน
ธุ รกิจประเภทนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์อ าหารทะเลใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลในกรุ งเทพมหานคร
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย อื่ น ๆที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์ อ าหารทะเลใน
กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อให้ผสู ้ นใจลงทุนในธุ รกิจร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลได้เข้าถึงปั จจัยความพึงพอใจของลู กค้า
และสามารถนาไปปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
2. เพื่อนาผลการวิจยั ไปวางแผนการส่ งเสริ มทางการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดทั้งใน
ธุ รกิจเดียวกันและธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
3. เจ้า ของธุ รกิ จจะเข้าใจและตระหนัก ในความต้องการของลู กค้า เพิ่ มมากขึ้ น สามารถนาไป
พัฒนาและคงมาตรฐาน นาไปสู่ การกลับมาใช้บริ การซ้ าของลูกค้า
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัย ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยบุคคล
เบเรลสัน และสไตเนอร์ (ชิบ จิตนิยม.2534 : 27 ; อ้างอิงจาก Berelson; & Steiner. n.d.) ได้
แสดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโน้มจะดูและฟังการสื่ อสารที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิด
ของเขา ซึ่ งกรอบอ้างอิงแนวความคิดนี้ หมายรวมถึ ง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และ
คามเกี่ ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอื่นๆ ที่เป็ ณคุ ณสมบัติที่มีความสาคัญของบุคล
โดยกรอบอ้างอิงทางความคิดเหล่านี้ ทาให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่ องของความรู ้ ความคิด ความ
เชื่อทัศนคติ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสื่ อสารของคนตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์
ที่สาคัญที่นิยมนามาศึกษาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อ (ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์. 2544: 2426) มีดงั ต่อไปนี้
(1) เพศ (Sex) จากการวิจยั ทางจิตวิทยาหลายเรื่ อง แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่าง
กันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาหนม
บทบามและกิ จกรรมของหญิงชายไว้ต่างกัน จึงส่ งผลให้พฤติกรรมการสื่ อสารของหญิงและ
ชายต่างกันด้วย งานวิจยั ทางนิ เทศศาสต์ยงั ชี้ ให้เห็ นว่า ผูห้ ญิงมักจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่า
ผูช้ าย และมักเผยแพร่ ทศั นคติที่ได้รับการจูงใจนั้นให้ผอู ้ ื่นต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ เพศหญิงมี
แน้วโน้มและความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มี
ความต้องการที่ จะส่ งและรั บข่ าวสารเพี ยวอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่ มีความต้องการที่ จะสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นจากการรับข่าวสารนั้นด้วย
(2) อายุ (Age) โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารต่างจาก
บุ ค คลที่ มี อ ายุ น้อ ย และบุ ค คลที่ มี อ ายุ น้อ ยจะมี พ ฤติ ก รรมตอบสนองต่ อ การติ ด ต่ อ สิ่ ส าร
เปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น ในประเด็นนี้ ปริ มาณและแบบแนการใช้สื่อจะสัมพันธ์กบั
ช่วงชีวติ ที่เปลี่ยนไป เนื่ องจากในแต่ละช่วงชี วิต คนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้เวลาอยูเ่ ป็ นส่ วน
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ใหญ่ เช่ น เด็กเล็กต้องอยู่ในบ้าน วัยรุ่ นอยูก่ บั กลุ่มเพื่อน หรื อในโรงเรี ยน ผูใ้ หญ่อยู่นอกบ้าน
หรื อที่ ทางาน เป็ นต้น แบบแผนการใช้เวลาเปลี่ ยนไป เช่ นเด็กเล็กจะเล่ นและว่างเป็ นหลัก
ในขณะที่ผูใ้ หญ่จะทางานและมีเวลาว่างเป็ นส่ วนน้อย นอกจากนี้ ลักษณะของกิ จกรรมที่ทา
และกลุ่มบุคคลที่แวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปอีกด้วย
(3) การศึ กษา (Education) นักวิชาการสื่ อสารพบว่า การศึกษาเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ค่อนข้างสู งกบตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสารและใช้สื่อ การศึกษาของผูร้ ับสารทาให้ผรู ้ ับสารมี
พฤติ ก รรมการสื่ อสารต่า งกันไป โดนคนที่ มี การศึ ก ษาสู ง จะเป็ นผูร้ ั บ สารที่ ดี เนื่ องจากมี
ความรู ้ ก ว้า งขวางในหลายๆเรื่ อ งและสามารถเข้า ใจสารได้ดี จึ ง ส่ ง ผลให้ ค นที่ มี ร ะดับ
การศึกษาสู งจะเลือกใช้สื่อมากประเภทกว่าคนที่มีการศึกษาต่า
(4) อาชีพ คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวความคิด และค่านิ ยมที่มีต่อสิ่ งต่างๆแตกต่างกันออกไป
คนที่รับราชการมักคานึ งถึงยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของความเป็ น
ราชการ ในขณะที่ คนทาธุ รกิ จเอกชนอาจคานึ งถึ งรายได้ และสถานภาพในสัง คมของตน
แม้แต่คนที่รับราชการด้วยกันก็มีความเห็น และค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
(5) รายได้ รายได้ข องคนย่อ มเป็ นเรื่ องก าหนดความต้องการ ตลอดจนความคิ ดเห็ นของคน
เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆและพฤติกรรมของคน คนที่มีฐานะหรื อรายได้ที่สูงขึ้นจะใช้สื่อมวลชนมาก
ขึ้นด้วย ซึ่ งมักจะเป็ นการใช้เพื่อแสวงหาข่าวสารสาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
(6) ฐานะทางสั งคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยดูจากรายได้ อาชีพ เชื่ อ
ชาติ ภูมิหลังของครอบครัว เป็ นต้น เช่น คนที่มีฐานะดี อาศัยอยูใ่ นเมือง อาจมีโอกาสเลือกสื่ อ
ได้หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครั้งกว่า โดยเฉพาะสื่ อที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้
2. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541 : 34-36) ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix
หรื อ 4Ps) หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุ มได้ซ่ ึ งบริ ษทั ต้องใช้ร่วมกันสนองความ
ต้องการของตลาดเป้ าหมาย ประกอบด้วยเครื่ องมือ 4 ตัวคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
หมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าให้เกิ ด
ความพึ งพอใจในผลิ ตภัณฑ์ที่ เสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่ มีตวั ตนก็ไ ด้ ผลิ ตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัย ดังต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ (Product Differentiation) และหรื อความแตกต่างทางการ
แข่งขัน (Competitive Differentiation)
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1.2 พิจารณาองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์
พื้นฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้าและอื่นๆ
1.3 การกาหนดตาแหนงผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
1.4 การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Development) เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มี ล ัก ษณะใหม่ แ ละ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
1.5 กลยุทธเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Product Mix) และสายผลิ ตภัณฑ์ (Product
Line)
2. ราคา (Price)
หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น เป็ นต้นทุ น (Cost) ของลู กค้า ผูบ้ ริ โภคจะ
เปรี ย บเที ย บระหว่างคุ ณค่า (Value) กับราคา (Price) ถ้าคุ ณค่ าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะ
ตัดสิ นใจซื้ อ อีกทั้งราคาจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คู่แข่งขันอื่นๆ ดังนั้นกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง
2.1 คุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) ในความรู ้สึกของลู กค้าจะต้องพิจารณาว่า
การยอมคุณค่าในตัวของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆสู งกว่าราคาของผลิตภัณฑ์
2.2 ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขันของคู่แข่งขันที่มีอยูใ่ นตลาด
2.4 ปัจจัยอื่นๆ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ งประกอบด้ว ย สถาบัน และกิ จ กรรมใช้ เ พื่ อ
เคลื่ อนย้า ยผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ารจากองค์ก รยัง ตลาด สถาบันที่ นาผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด
เป้ าหมาย คื อสถาบันการตลาดส่ วนกิ จกรรมที่ ช่วยในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การ
ขนส่ ง การคลังสิ นค้าและการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจาหน่ าย นอกจากนี้ สถานที่จดั
จาหน่ายหรื อช่องทางในการจัดจาหน่ายจะต้องพิจารณาถึงความสะดวกและปริ มาณของลูกค้า
เพื่อเข้าถึงตลาดและลูกค้าเป้าหมาย
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ระหว่า งผูข้ ายกับ ผูซ้ ้ื อ เพื่ อสร้ า งทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายทาการขาย (Personal Selling) เช่ น
การประชาสัมพันธ์สินค้า การสาธิ ตสิ นค้า หรื อการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Non-personal
Selling) ก็สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าของลู กค้า กล่าวคือ การใช้สื่อส่ งเสริ มการ
ขาย (Promotional Media) เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อผ่านออนไลน์เคเบิ ลทีวี อิ นเตอร์ เน็ต ทั้งนี้
เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการซึ่ งอาจจะเลือกใช้หนึ่ งหรื อหลายเครื่ องมือ ต้อง
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ใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน และการเจาะไปในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
3. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ
ในเชิ งจิตวิทยาซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์ คาว่า “พฤติกรรม (behavior)”
หมายถึง การกระทาของบุคคลซึ่ งสามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภทคือ พฤติกรรมภายนอก
(overt behavior) และพฤติกรรมภายใน (covert behavior) (Sundel & Sundel, 2004)
1. พฤติกรรมภายนอก คือ การกระทาที่บุคคลอื่นสามารถสุ งเกตเห็นได้และวัดได้ และอาจ
แสดงออกได้ท้ งั ในรู ปแบบวัจนภาษา (verbal) และแบบอวัจนภาษา (nonverbal) เช่น การ
พูด การหัวเราะ การร้องไห้ การเดิน การซื้ อสิ นค้า
2. พฤติ ก รรมภายใน คื อ การกระท าที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตัว บุ ค คล ซึ่ งบุ ค คลอื่ น ไม่ ส ามารถ
สังเกตเห็นได้ เช่น ความรู ้สึก ทัศนคติ ความเชื่ อ การรับรู ้ การคิด อย่างไรก็ตาม สามารถ
วัดพฤติกรรมแบบนี้ได้ดว้ ยเครื่ องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด แบบทดสอบ
4. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
โรเบิร์ต คลิสตี้ย ์ มิล และอลาสเตอร์ เอ็ม มอริ สัน (Robert Christie Mill and Alastair M.
Morrison, 1985) อ้างถึงใน รัชฎาภรณ์ ขวัญญา, 2540) ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ทาให้เกิด
การตัดสิ นใจใช้บริ การ คือ
1. ความจาเป็ น (Needs) ลูกค้าจะต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริ การนั้นๆ
2. ความต้องการ (Wants) ได้แก่ ความต้องการที่จะใช้สินค้าและบริ การประเภทนั้นๆ
3. วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความจาเป็ นและความต้องการ
คือ ต้องการความสะดวกและรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร
4. การตลาด (Marketing) เนื่ องจากงานโฆษณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตลาด ดังนั้นการตลาด
จึงเข้ามาเป็ นปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ ง คือ มีหน้าที่สร้ างการรับ รู ้และตระหนักถึงความ
ต้องการของลูกค้าที่จะตอบสนองต่อความจาเป็ น
5. การกระตุ ้น (Motivation) ตอบสนองวัตถุ ประสงค์ คื อ ความรวดเร็ ว ซึ่ ง ตอบสนอง
วัตถุประสงค์น้ นั ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึ ก ษา อาชี พ และสถานภาพที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ ายและการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้ านบุฟ
เฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จ จัย อื่ น ๆที่ ป ระกอบด้ว ย ด้า นภาพลัก ษณ์ ด้า นความไว้ว างใจและด้า นความภัก ดี ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ค้นคว้านี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมชอบ
รับประทานอาหารทะเลประเภทร้านบุฟเฟ่ ต์
การเลือกตัวอย่าง
ใช้วิธีเก็บตัวอย่าง 2 แบบ คือ แบบโควตา (Quota Sampling) และ แบบสะดวก
(Convenience Sampling) จากผูบ้ ริ โภคบุ ฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 ราย โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม Online ทั้งหมด 300 ราย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามโดยกาหนดแบ่งเป็ น 10 เขต ทั้งหมด 100 ราย
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่ ผ่า นการ
เห็นชอบจากอาจารย์ไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มจากการเลือกตัวอย่างที่กล่าวไว้ขา้ งต้น 400 ราย
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทั้ ง ในส่ วนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ต อบ
แบบสอบถามออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามที่ถูกแบ่งเป็ น 10 เขต บันทึก
คะแนนลงโปรแกรม Microsoft Excel ตามแนวทางที่กาหนดไว้
2. นาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ค่าสถิติวเิ คราะห์ ดังนี้
- ปั จจัยส่ วนบุคคลวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครวิเคราะห์โดย
ใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนา ได้แก่ การนับความถี่ (Frequency) และหาค่า สถิ ติร้อยละ
(Percentage)
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- ข้อมู ลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลื อกร้ านบุ ฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลในกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( x ), ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.),
ค่าต่าสุ ด (Minimum) และค่าสู งสุ ด (Maximum)
3. มีการทดสองสมมติฐานการวิจยั โดยการใช้ Independent Sample t-Test และ One Way
Anova f-Test
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปัจจัยบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลปั จจัยด้านบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น 58.50%
อายุระหว่าง 26-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีระดับรายได้ 15,000-20,000 บาทต่อ
เดือน ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง สถานภาพโสด
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิ ต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัย
ส่ ว นใหญ่ ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์อ าหารทะเลในกรุ ง เทพมหานคร ระดับ ราคาที่
เหมาะสมที่มีผลทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อบริ การ ช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รู้จกั ร้านบุฟ
เฟ่ ต์อาหารทะเล และตัวเลือกในการส่ งเสริ มการขายที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ โดย
การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลจากความสดใหม่ สะอาดคิดเป็ น 49% โดยเลือกค่าใช้จ่ายอยูท่ ี่ระดับราคา 399-499 บาท
คิดเป็ น 62.25% ส่ วนใหญ่จะรู ้จกั ร้านจากช่องทาง Internet 64.25% และสนใจรายการส่ งเสริ ม
การขายโดยเลือกรับ Welcome food 1 set (เช่น ยาแซลม่อน, ไก่เทอริ ยากิ, หรื ออาหารพิเศษ
อื่นๆ) คิดเป็ น 42.75%
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกร้ านบุฟ
เฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยอื่นๆที่ มีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ านบุ ฟ
เฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล ปั จจัยที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รู้สึกไว้วางใจในร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเล ปั จจัยที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจกลับมาใช้บริ การซ้ า โดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ
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จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลจากการไม่จากัดเวลาในการรับประทาน คิดเป็ น 44.25% มีความสด อะอาด มีคุณภาพคง
มาตรฐาน คิดเป็ น 69.75% และเลือกรสชาติที่โดดเด่น คิดเป็ น 56%
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ บรรยากาศและการ
ตกแต่งร้านอาหาร ความสดใหม่ ความสะอาดของอาหาร การบริ การของพนักงาน รสชาติของ
อาหาร/น้ าจิ้ม ความหลากหลายของเมนู และการไม่จากัดเวลาในการรับประทาน โดยการแจก
แจงค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด
จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลจากความสดใหม่ ความสะอาดของอาหารทะเลคิ ดเป็ น 4.57 คะแนน เลือกร้ านจาก
รสชาติของอาหารและน้ าจิม้ คิดเป็ น 4.44% ความหลากหลายของเมนู 4.28% การไม่จากัดเวลา
ในการรับประทาน 4.19% ความพึงพอใจจากการบริ การของพนักงาน 4.16% บรรยากาศและ
การตกแต่งร้านอาหาร 4.02
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือน การศึกษา อาชี พ
และสถานภาพทีม่ ีผลในการตัดสิ นใจในการเลือกร้ านบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 234 ราย คิดเป็ นร้อยละ 58.50
อันดับรองลงมาคือเพศชาย จานวน 166 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.50 มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีช่วง
อายุระหว่าง 26-40 ปี มากที่สุด จานวน 253 ราย คิดเป็ นร้อยละ 63.25 อันดับรองลงมาคืออายุ
18-25 ปี จานวน 112 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.00 รองลงมาคืออายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 26 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 6.50 และมีผตู ้ อบแบบอบถามที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี น้อยที่สุด จานวน 9 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 2.25 มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาทมากที่สุด จานวน 151 ราย คิดเป็ นร้อยละ
37.75 อันดับรองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 118 ราย คิดเป็ นร้อยละ
29.50 รองลงมา 30,001 บาทขึ้นไป จานวน 80 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และรายได้ต่าสุ ด คือ
ต่ากว่า 15,000 บาทต่าที่สุด จานวน 51 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.75 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มากที่สุด จานวน 286 ราย คิดเป็ นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือจบการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี
จานวน 65 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.25 และจบการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี น้อยที่สุด จานวน 49
ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.25 ผูต้ อบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั /ลูกจ้างมากที่สุด
จานวน 250 ราย คิดเป็ นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 72 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 18.00 รองลงมาประกอบอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 37 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 9.25รองลงมาคือนักเรี ยน นักศึกษา จานวน 36 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และ
ประกอบอาชี พแม่บา้ นน้อยที่สุด จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ผูต้ อบแบบสอบถามมี
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สถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 356 ราย คิดเป็ นร้อยละ 89.00 รองลงมาคือสถานภาพสมรส
จานวน 38 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.50 และสถานภาพหย่าร้างน้อยที่สุด จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 1.50
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสิ นใจในการเลือก
ร้ านบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนใจไปที่ความสดและความสะอาดของ
อาหารมากที่สุด จานวน 196 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือความหลากหลายของเมนู
จานวน 92 ราย คิดเป็ นร้อยละ23.00 รองลงมาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสนใจกับรสชาติ
จานวน 69 ราย คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และให้ความสนใจกับบรรยากาศของร้านอาหารน้อยที่สุด
จานวน 43 ราย คิดเอป็ นร้อยละ 10.75 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ประเมินความเหมาะสมของราคา
399-499 บาทมากที่สุด จานวน 249 ราย คิดเป็ นร้อยละ 62.25 รองลงมาคือระดับราคา 500 บาท
ขึ้นไป จานวน 79 ราย คิดเป็ นร้อยละ 19.75 และราคาต่ากว่า 399 บาทน้อยที่สุด จานวน 72 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 18.00 ในส่ วนของช่องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครผ่านช่องทาง internet มากที่สุด จานวน 257 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 64.25 รองลงมาจะรู ้จกั ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครโดยการบอกต่อ
กันในกลุ่มเพื่อน/ครอบครัว จานวน 117 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.25 และรู ้จกั ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลในกรุ งเทพมหานครผ่านทางสื่ อสิ่ งพิมพ์/รายการวิทยุ/รายการโทรทัศน์นอ้ ยที่สุด จานวน
62 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 6.50 ในการส่ งเสริ มการขายผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสนใจกับ
Welcome food 1 set (เช่น ยาแซลมอน, ไก่เทอริ ยากิ หรื ออาหารพิเศษอื่นๆ) มากที่สุด จานวน
171 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือการจับคูปองส่ วนลดทันที 100 บาท จานวน 140 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 35.00 และให้ความสนใจกับน้ าอัดลมฟรี 1 เหยือกน้อยที่สุด จานวน 89 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 22.25
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ ความไว้ วางใจ และ
ความภักดีทมี่ ีผลในการตัดสิ นใจในการเลือกร้ านบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในการรับประทานบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลแบบไม่จากัดเวลามากที่สุด จานวน 177 ราย คิดเป็ นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือทาเล/ที่ต้ งั /
การตกแต่งร้าน จานวน 137 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.25 และให้ความสนใจกับชื่ อเสี ยงของร้าน
น้อยที่สุด จานวน 86 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.50 ส่ วนใหญ่ให้ความไว้วางใจในด้านอาหารสด
และมีคุณภาพมากที่สุด จานวน 279 ราย คิดเป็ นร้อยละ 69.75 รองลงมาคือความหลากหลาย
ของอาหารคงที่ (มีการเติมอาหารสม่าเสมอ) จานวน 74 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.50 และให้ความ
สนใจกับการบริ การที่ดีและการเอาใจใส่ ลูกค้าน้อยที่สุด จานวน 47.00 คิดเป็ นร้อยละ 11.75
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ผูต้ อบแบบสอบถามมีความภักดีในด้านรสชาติของอาหารที่โดดเด่นมากที่สุด จานวน 224 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือการพึงพอใจ ประทับใจการบริ การ จานวน 127 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 31.75 และในด้านที่จอดรถ/สถานที่ต้ งั /การเดินทางที่สะดวกน้อยที่สุด จานวน 49 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 12.25
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกร้ าน
บุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจในเรื่ องความสดใหม่ ความสะอาด
ของอาหารมากที่สุด 4.57 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาคือรสชาติของ
อาหาร/น้ าจิ้ม 4.44 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมาคือความหลากหลายของ
เมนู 4.28 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 รองลงมาคือความการไม่จากัดเวลาในการ
รับประทาน 4.19 คะแนน และมี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.90 รองลงมาคือการบริ การของ
พนักงาน 4.16 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 และให้ความสนใจกับบรรยากาศและ
การตdแต่งร้านอาหารน้อยที่สุด 4.02 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การศึกษา อาชี พ และ
สถานภาพ ที่ แตกต่ า งกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ านบุ ฟ เฟ่ ต์อาหารทะเลใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้ านบุฟเฟ่ ต์
อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร 4.3205 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5881 คะแนน ส่ วน
เพศชายมีคะแนนความพึงพอใจ 4.2103 คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5866 คะแนน
ดังนั้นเพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจใรการเลื อกร้ านบุฟ
เฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลื อก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ขึ้นไปมีความความพึง
พอใจในการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ า นบุ ฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครมากที่ สุ ด
4.3381 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4363 และช่วงอายุที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
18-25 ปี มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 4.1741 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6337 คะแนน
ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้ านบุฟ
เฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 1.3 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจใน
การเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่ารายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามระหว่าง 30,001 บาทขึ้นไปมีความ
พึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.3708 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4492 คะแนน และรายได้ระหว่าง 20,00130,000 มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 4.1963 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6257 คะแนน
ดังนั้นรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1.4 การศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการ
เลือกร้าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.2896 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5798 คะแนน และจบการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 4.2000 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7146 คะแนน
ดังนั้นระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการ
เลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่าการศึ ก ษาของผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนัก เรี ย น นักศึ ก ษา มี
ความพึ ง พอใจในการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ านบุ ฟ เฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.3241 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบน 0.6737 คะแนน และผูต้ อบแบบสอบถามที่
ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัวมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.2315 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5162
คะแนน
ดังนั้นระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการ
เลือกร้าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1.6 สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการ
เลือกร้าน บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหย่าร้างมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 4.6389 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4139 คะแนน และผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.2589 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5944 คะแนน
ดังนั้นสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลือกร้าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยที่ทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความสนใจที่จะตัดสิ นใจเลือกร้านบุฟ
เฟ่ ต์อาหารทะเล (ผลิตภัณฑ์) ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการ
เลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามสนใจบรรยากาศร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลมี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด 4.3876 คะแนน ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.5596 คะแนน และผูต้ อบ
แบบสอบถามที่สนใจความหลากหลายของเมนู มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.1920 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.5955 คะแนน
ดัง นั้นปั จ จัย ในการตัดสิ น ใจเลื อ กร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์อ าหารทะเลในกรุ ง เทพมหานครด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่ า งกันไม่ มี อิท ธิ ต่อการพึ งพอใจในการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์
อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.2 ราคาที่เหมาะสมที่ทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความสนใจที่จะตัดสิ นใจเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามสนใจร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในระดับราคา
ต่ากว่า 399 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 4.3935 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6021 คะแนน และ
ผูต้ อบแบบสอบถามสนใจร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในระดับราคา 399-499 บาท มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด 4.2443 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5932 คะแนน
ดังนั้นปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครด้านราคา
ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลใน
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.3 ช่องทางการจัดจาหน่ายที่ทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามรู ้จกั ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเล ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามรู ้ จ ั ก ร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์ อ าหารทะเลใน
กรุ ง เทพมหานครผ่า นช่ องทางการบอกต่ อ กันในกลุ่ ม เพื่ อ น/ครอบครั ว มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
4.3419 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4888คะแนน และรู ้จกั ร้านบุ ฟเฟ่ ต์อาหารทะเลใน
กรุ งเทพมหานครผ่านช่ องทางสื่ อสิ่ งพิมพ์/รายการวิทยุ/รายการโทรทัศน์ มี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด
4.1603 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6574 คะแนน
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ดัง นั้นปั จจัย ในการตัดสิ นใจเลื อกร้ า นบุ ฟ เฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ ง เทพมหานครด้า น
ช่องทางการจัดจาหนายที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.4 การส่ งเสริ มการขายที่ทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามรู ้สึกสนใจในการตัดสิ นใจ
เลื อกร้ า น
บุ ฟ เฟ่ ต์อ าหารทะเล ที่ แตกต่ า งกันมี อิ ท ธิ พ ลต่ อความพึ ง พอใจในการ
ตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจในการจับคูปองลุ น้ รับส่ วนลด
ทันที 100 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 4.3274 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5702 คะแนน และ
มีความสนใจที่จะเลือกรับ Welcome food 1 set (เช่น ยาแซลมอน, ไก่เทอริ ยากิ หรื ออาหาร
พิเศษอื่นๆ) มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.2310 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6493 คะแนน
ดังนั้นปั จจัยในการเลือกการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อการพึงพอใจใน
การตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดีที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่าง
กัน
สมมติฐานที่ 3.1 ความสนใจในภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใจในการ
เลือกร้าน บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจในการตัดสิ นใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่ทาเล/ที่ต้ งั /การตกแต่ง มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 4.3114
คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.5305 คะแนน และมีความสนใจในชื่ อ เสี ย งของร้ าน มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.2132 คะแนน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6302 คะแนน
ดังนั้นปั จจัยอื่นๆในด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อความพึงพอใจในการ
ตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3.2 ความสนใจในด้านความไว้วางใจที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจในการตัดสิ นใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครจากการบริ การที่ดี การเอาใจใส่ ลูกค้า มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด 4.3972 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4670 คะแนน และตัดสิ นใจเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์
อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครจากอาหารสด สะอาด มีคุณภาพ (คุณภาพคงมาตรฐาน) มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.2581 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6012 คะแนน
ดังนั้นปั จจัยอื่นๆในด้านความไว้วางใจที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อความพึงพอใจใน
การตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 3.3 ความสนใจในด้านความภักดีที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใจ
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจในการเลื อกร้ านบุฟเฟ่ ต์
อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครจากที่จอดรถ/สถานที่ต้ งั /การเดิ นทางที่สะดวก มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด 4.4150 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4566 คะแนน และมีความสนใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครจากรสชาติของอาหารที่โดดเด่น มีค่าเฉลี่ ยต่ า
ที่สุด 4.2537 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5878 คะแนน
ดังนั้นปั จจัยอื่นๆในด้านความภักดีที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ ต่อความพึงพอใจในการ
ตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานคร
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การศึกษา อาชี พ
และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล
ในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์
อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิ ตติน พุทธิ เนตร (2551) ความ
คิดเห็นของลู กค้าต่อการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ของสาขาที่เปิ ดทา
การในศูนย์การค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกเวลาทาการและในวันหยุดราชการ พบว่า
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท นอกจากนี้
ลู ก ค้า ส่ วนใหญ่ มี การทาธุ รกรรมกับ ธนาคารโดยมาใช้บ ริ การน้อยกว่า 5 ครั้ งต่ อเดื อน
ประเภทบริ การของธนาคารที่มีลูกค้ามาใช้มากที่สุด ได้แก่ ด้านฝาก ด้านถอน โอนเงิน และ
ใช้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ มากที่ สุด มี ระยะเวลาในการเป็ นลู กค้ามากกว่า 2 ปี ขึ้นไป และ
เหตุผลสาคัญที่ลูกค้าใช้บริ การมากที่สุด ได้แก่ ที่ทางานโอนเงินเดือนผ่านธนาคาร
ในสมมติ ฐานด้านปั จจัยบุ คคลมีเพียงปั จจัยเพศเท่านั้นที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ในส่ วน
ปั จจัยด้านอายุ รายได้ การศึกษา อาชี พ และสถานภาพนั้นไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ดังนั้นปั จจัยดังกล่าวไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ผลจากการวิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการขายไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลื อกร้ านบุ ฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกัน ดังนั้นไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดีที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่าง
กัน
ผลจากการวิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดี
ไม่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกร้ า นบุ ฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน ดังนั้นไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูป้ ระกอบกิจการร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลควรให้ความสาคัญกับการรักษามาตรฐานของ
คุณภาพของวัตถุ ดิบอาหารทะเลอย่างต่อเนื่ อง นัน่ คือคงความมีคุณภาพดี ไว้อย่างสม่ าเสมอ
ควรราลึกเสมอว่าธุ รกิจด้านอาหารนั้นเป็ นธุ รกิจเกี่ยวกับการบริ โภคซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุด
ในการดารงชี วิต ซึ่ งได้เปรี ยบในการตลาดมากกว่าธุ รกิ จอื่นๆ เพราะผูบ้ ริ โภคนั้นมีทุกเพศ
ทุกวัยกล่าวคือทุกคนมีความจาเป็ นต้องบริ โภค ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรอย่างยิ่งที่จะรักษา
คุณภาพของวัตถุดิบและการบริ การอย่างที่กล่าวไว้ขา้ งต้นเนื่ องจากคุณภาพอาหารทะเลเป็ น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการตัดสิ นใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลของผูบ้ ริ โภค
2. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผูป้ ระกอบการควรมี การวางแผนการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ องเพื่อกระตุ น้ ความ
สนใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีผลต่อการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั แนะนาว่าควรรักษา
มาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพของ
วัตถุดิบและการบริ การ เนื่ องจากปั จจุบนั ธุ รกิ จประเภทนี้ มีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสู ง
การส่ งเสริ มการขายจึงควรถูกเผยแพร่ เป็ นระยะ เพื่อสร้างความจดจาร้านให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3. จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยอื่นๆ
จากการสารวจในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนใจใน
เรื่ องการไม่ จากัดเวลาในการรั บ ประทานบุ ฟ เฟ่ ต์อาหารทะเลเป็ นจานวนมาก เนื่ องจาก
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ปั จจุ บนั ร้ านอาหารประเภทนี้ ใ นกรุ งเทพมหานครมี ก ารตั้งกฎกติ กาในเรื่ องของเวลาการ
รับประทานอยูท่ ี่ 1 ชัว่ โมง 45 นาที อย่างที่ทราบกันดีวา่ ค่านิ ยมการรับประทานอาหารของ
คนไทย ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นลัก ษณะการนั่ง ทานเป็ นกลุ่ ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นพู ดคุ ย กันขณะ
รับประทานอาหาร อีกทั้งสาคัญที่สุดการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์ได้รับความนิ ยมในการ
รับประทานเป็ อาหารมื้ อเย็น เนื่ องจากว่าเป็ นมื้อที่ไม่รีบร้ อน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จึงมองว่า
การจากัดเวลาเป็ นข้อเสี ยอย่างหนึ่งของความต้องการ รวมไปถึงความคุม้ ค่าของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การกาหนดกลุ่ มตัวอย่าง ควรแบ่ง เพศ ชาย หญิ งในจานวนที่ เท่ ากันหรื อใกล้เคี ย งกัน
เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกร้าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล ซึ่ งเป็ นการให้ความสาคัญไปที่ผบู ้ ริ โภค ดังนั้นในความเป็ นจริ งแล้ว
เพศไม่ ไ ด้มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการบริ โ ภคแต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจยั ในครั้งนี้ มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจานวนมาก ทา
ให้ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับปั จจัยเพศมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกร้านบุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเล ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าผลการวิเคราะห์ ไม่ได้เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ เหมาะสม
ดัง นั้น การแนะการก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งดัง ที่ ก ล่ า วข้า งต้น จะสามารถช่ ว ยให้ ไ ด้รั บ
ประโยชน์จากการวิจยั มากขึ้น
2. เนื่องจากปั จจุบนั ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลในกรุ งเทพมหานครตั้งอยูท่ วั่ ทุกพื้นที่ ตั้งแต่ร้าน
เล็กๆจนร้านใหญ่โต ผูว้ ิจยั จึงแนะนาให้ขยายขอบเขตการกาหนดกลุ่มตัวอย่างให้กว้าง
ขึ้น เช่ น การศึกษาวิจยั ทัว่ ทั้งกรุ งเทพมหานคร หรื อ ในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะสามารถได้รับรู ้ ถึงพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น จะทาให้ทราบ
ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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การวิจัยการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางเกาหลีของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(THE STUDY OF THE CUSTOMER DECISION PROCESS THE KOREA COSMETICS
IN BANGKOK)
จงจิตา ธีระพงษ์ รามกุล
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิจยั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครรวมทั้ง เพื่ อศึ ก ษาผลกระทบของปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านอื่ นๆ ที่มีผลต่อการซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยสุ่ มตัวอย่างจากประชากรทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
จากการศึ กษาพบว่าด้านข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงที่มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษา(สาเร็ จการศึกษาหรื อกาลังศึกษา) อยูใ่ นระดับชั้นปริ ญญาตรี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนตั้งแต่ 10,001 20,000 บาท ส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางเกาหลี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเกาหลีประเภทแป้ งมากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีงบประมาณในการซื้ อ
เครื่ องอางเกาหลี แต่ละครั้งในราคา 201-500 บาท/ครั้ ง และเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ต เหตุผลที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อเคครื่ องสาอางเกาหลีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่น่าใช้ปัจจัยด้านอื่นๆใน
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี พบว่า คุ ณภาพและความน่ าเชื่ อถือต่อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
เกาหลี มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดีใ นการใช้ ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ป ระสบการณ์ ก ารรั บ รู ้ ส่ วนใหญ่ ใ นการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีส่วนใหญ่ใช้ได้ผลดีมากและโดยทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถามมี
การเปลี่ยนตราสิ นค้าใหม่เมื่อมีคนแนะนา
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องส าอางเกาหลี ใ นแต่ ล ะประเภทของผลิ ตภัณฑ์ และมี ผ ลต่ อ ความถี่ ใ นการตัด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเกาหลี รวมทั้งมีผลต่อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ทั้งนี้ เนื องจาก
การให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ตรายีห่ อ้ ในแต่ละสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งทีมีความสาคัญมาก อีก
ทั้งการได้รับข้อมู ลจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ในแต่ละตราสิ นค้าจากเพื่อนและมีคนแนะนามี ส่วนทีจะ
ส่ งเสริ มให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย เพราะผูบ้ ริ โภคบางคนต้องการทีจะมีพฤติกรรมตามกระแส
นิ ยม ซึ่ งเมือผูบ้ ริ โภคดัง กล่ าวได้มี การตัดสิ นใจซื้ อเกิ ดขึ้ นแล้วเกิ ดการยอมรั บในคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ก็จะมีความถี่ในการซื้ อเกิดขึ้นเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคทีซ้ื อเครื องสาอางเกาหลี
ส่ วนใหญ่จะคานึ งถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์
เกียวกับทัศนคติต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ พบว่า การมีสถาบันทีมีชื่อเสี ยงรับรองคุณภาพและความ
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ปลอดภัยในการใช้มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีในระดับมาก
ที่สุด
Abstract
The purpose of this research is to study the buying behaviors of Korea imported
cosmetics of Bangkok university students and to study the influences of marketing mix factors
and brand equity on buying behaviors of Korea imported cosmetics of Bangkok university
students.
The samples employed in this study were obtained from 400 Female students of Bangkok
university who used Korea imported cosmetics. The results of the study showed that most of test
subjects were 21-30 years old , holding bachelor degree , working as employee of private
companies and having average monthly income of 10,001-20,000 Baht. The respondents use
these Korea imported cosmetics everyday and the reason for choosing these products is because
of the confidence in products. The purchasing frequency of Korea imported cosmetics is every 2
months and average amount spent at a time is 201-500 Baht. Most of respondents usually bought
cosmetics from the specialty stores and decided to use the products on their own by finding
information on the internet. Furthermore, it was found that the respondents will buy the new
brand products if the product qualifications match their needs.
The Hypothesis testing results showed that marketing mix factors in product have effects
on type of products , purchasing frequency and cosmetics buyers. Marketing mix factors in
pricing and distribution channel influenced the purchasing frequency. Marketing mix factors in
marketing promotion affecting decision making for purchase of Korea imported cosmetics. Brand
equity in brand awareness have effects on type of products and cosmetics buyers. Brand equity in
perceived quality influenced the purchasing frequency cosmetics buyers and sources of
information for decision making for purchase of Korea imported cosmetics. Besides that, brand
equity in brand associations have effects on decision making for purchase of cosmetics and
purchasing frequency.
บทนา
ปั จจุบนั เครื่ องสาอางได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของเรามากไม่วา่ จะเป็ นเพศชาย
หรื อเพศหญิง จะเห็นได้จากที่วยั รุ่ นหลายๆคน ต้องแต่งหน้าเป็ นประจาในทุกๆเช้าจนแทบจะเป็ น
สิ่ งที่สาคัญขาดไม่ได้เลยทีเดียวโดยในปั จจุบนั เครื่ องสาอาง ที่ได้รับความนิ ยมในประเทศไทย ไม่
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แพ้เ ครื่ องส าอางจากฝรั่ ง นั้ น ก็ คื อ เครื่ องส าอางเกาหลี นั น เองซึ่ งจะพบว่ า มี ห ลาย แบรนด์
เครื่ องสาอางดังในเกาหลี ได้หนั มาสนใจทาการบุกตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ
เช่ น ETUDE HOUSE, SKINFOOD, MISSHA, LOTREE และอื่ นๆ อี กมากมายแบรนด์
เครื่ องสาอางเกาหลี เหล่านี้ ได้พยายามชู จุดแข็งที่เป็ นเครื่ องสาอาง ผลิ ตมาเพื่อคนเอเชี ย และ จาก
กระแสอิ ทธิ พ ลจากเกาหลี ฟีเวอร์ ในกลุ่ มเด็กวัย รุ่ นในขณะนี้ ทาให้เครื่ องสาอาง เหล่ านี้ ประสบ
ความสาเร็ จในการทาการตลาดเป็ นอยางมาก และสิ่ งนี้ ก็ทาให้ตลาดในประเทศไทยนั้นดูเหมือนจะ
เป็ น ที่ ส น ใ จ ไม่ ใ ช่ น้ อ ย ใ นก า ร ล งทุ น เ พื่ อ ข ย าย ต ล าด เ ค รื่ อ ง ส าอ า ง ใ ห้ เ พิ่ มม า ก ขึ้ น
(https://cosmetic99.wordpress.com/. 2553: ออนไลน์)
กระแสต่างๆจากประเทศเกาหลียงั คงมีมากขึ้นทั้งในประเทศเองและต่างประเทศ โดยผ่าน
ทางศิลปิ น ดารา นักร้ อง นักแสดง หรื อแม้แต่ซีรีส์เกาหลี จาทาให้เกิ ดอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี
กลายเป็ นหนึ่งในกลยุททธ์ทางการตลาดที่สาคัญที่ทาให้สินค้าแบรนด์ต่างๆจากประเทศเกาหลีหรื อ
สิ นค้าที่อิงกระแสได้รับความนิ ยมไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นไทยทั้งชายและหญิง ซึ้ งสิ นค้า
ต่างๆเหล่านี้อาศัยความนิยมชื่นชอบในตัวศิลปิ น จนกระตุน้ ให้เกิดการลอกเลียนแบบ และเกิดความ
ต้องการที่อยากจะซื้ อสิ นค้ามาลองใช้ ส่ งผลให้สินค้าต่างๆ เหล่านี้ ได้รัยความนิ ยม จนทาให้มียอด
จาหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยที่อาจไม่ตอ้ งเกิดการลงทุนทางด้านการตลาดมากนักและสิ นค้าที่รับความ
นิ ยมหนึ่ งในนั้นก็คือเครื่ องสาอางเกาหลี เป็ นอีกหนึ่ งสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยมจากกระแสเกาหลีฟี
เวอร์ ในการกระตุน้ ตลาด และกาลังได้รัยความนิ ยมในปั จจุบนั เพิ่มมากขึ้นทุกปี คนไทยในปั จจุบนั
ได้หันมาให้ความสาคัญกับรู ป ลักษณ์ ม ากขึ้ นกว่าในอดี ต และมี การลอกเรี ยนแบบในสไตล์การ
แต่งหน้าแตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ที่เป็ นที่นิยมอย่างสู งมากขึ้นทุกปี เป็ นการแต่งหน้า
แต่งกายแบบสวยใสสไตล์เกาหลีแม้กระแสเกาหลีจะเข้ามาในประเทศหลายปี แต่ความนิ ยมของคน
ไทยไม่น้อยลงและเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกๆปี การบุกตลาดเครื่ องสาอางเกาหลี ในประเทศไทยซึ้ ง
ได้รับผลตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก และการโฆษณาเครื่ องสาอางไทยในปั จจุบนั เน้นการ
โฆษณาความสวยใสสไตล์เกาหลี ดังนั้นจึ งทาให้ผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ
เครื่ องสาอางจากประเทศผูผ้ ลิตโดยตรงอย่าประเทศเกาหลี
ความสนใจเรื่ อ งการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี ผ ลต่ อ การตัก สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเกาหลี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพราะจากแนวโน้มทางการตลาดปั จจุบนั
คาดว่าเครื่ องสาอางเกาหลี มีโอกาศเติบโตอีกมากในประเทศไทย แม้ในสภาวะเศษฐกิ จชะลอตัว
ตราบใดที่คนไทยให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องความสวยความงาม อีกทั้งเครื่ องสาอางที่ใช้ได้เพื่อการ
แต่งหน้าและการบารุ งผิวมีการนาสิ นค้าจากประเทศเกาหลีมาให้ผบู ้ ริ โภคในประเทศไทยได้ทดลอง
ใช้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีในหลายๆด้าน ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ต่อการตัดสิ นในเลื อกซื้ อเครื่ องส าอาง
เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ จากงานวิจัย
1.ทราบถึ งการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการกาหนดแผนการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเกาหลี เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจการเครื่ องสาอางเกาหลีในการกาหนดกล
ยุทธ์ของกิจการ เพื่อในสอดคล้องกับการสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3.ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางเกาหลี ที่ทางผูป้ ระกอบการศึกษา
และนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
4.เพื่อช่ วยให้ผูว้ ิจยั ในอนาคตได้ศึกษาและเป็ นแนวทางในการวิจยั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่อไป
สมมติฐาน
1.ปั จจัยส่ วนบุ คคลประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่ แต่กต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง
เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3.ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ ด้านประสบการณ์ ด้านความภัคดี ที่
แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อเครื่ องส าอางเกาหลี ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
แนวคิด
Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) ในงานวิจยั นี้ศึกษาตัวแปร
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชี พ และรายได้ โดยนา มาเชื่ อโยงกับความต้องการพฤติกรรม
การ ตัดสิ นใจ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถเขา ถึ ง และมี ป ระสิ ทธิ ผ ลต่อการ
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กาหนดตลาดเป้ าหมาย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ใน
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่าง
กัน เช่น กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะ
สนใจสิ นค้าที่เกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพซึ้ งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกัน
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในเรื่ องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก เพราะ
เพศที่แตกตางกันมักมีทศั นคติ การรับรู ้ และการตัดสิ นใจในเรื่ องการเลื อกสิ นค้าที่บริ โภคแตกต่าง
โดยมากเกิ ด จากสาเหตุ ในเรื่ อ งของการได้รั บ การเลี้ ยงดู การปลู ก ฝั ง นิ สั ย มาตั้ง แต่ ใ นวัย เด็ ก
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ งมีวฒั นธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูช้ าย และเด็กผูห้ ญิงที่แตกต่างกันอย่างมาก
โดยส่ วนใหญ่เด็กผูช้ ายจะถู กเลี้ ยงให้มีความกล้าแสดงออก และมี ความรับผิดชอบเพื่อจะได้เป็ น
หัวหน้าครอบครัวต่อไป ส่ วนเด็กผูห้ ญิงจะถูกเลี้ยงดู ในลักษณะที่ให้สงบเสงี่ยมและเป็ นผูต้ ามหรื อ
เป็ นภรรยาที่ดี ทาให้มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในการไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็ น จากที่กล่าวมา
จึ งอาจกลาวได้วาในสัง คมไทยเพศชายมี แนวโน้มที่ จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารของ
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง
3.การศึ ก ษา (Education) ผูท้ ี่มี การศึก ษาสู งมี แนวโน้มที่ จะเลื อกบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
คุณภาพดีมากกวาผู ้ ที่มีการศึกษาต่า เนื่องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูง
กวาผูท้ ี่มีการศึกษาต่าจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
4.อาชี พ (Occupation) อาชี พ ของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการ
สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกร หรื อชาวนาก็จะซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชี พและ
สิ นค้าที่ เป็ นปั จจัยการผลิ ตเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนพนักงานที่ ทา งานในบริ ษทั ต่างๆส่ วนใหญ่จะซื้ อ
สิ นค้าเพื่อเสริ มสร้ างบุคลิ กภาพ ข้าราชการก็จะซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นกันธุ รกิ จก็จะซื้ อสิ นค้าเพื่อสร้ าง
ภาพพจน์ ใ ห้ก ับ ตัว เองเป็ นต้น นัก การตลาดจะต้องศึ ก ษาว่า สิ น ค้า และบริ ก ารของบริ ษ ทั เป็ นที่
ต้องการของกลุ่มอาชี พประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรี ยมสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
5.รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumsfances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ ตราสิ น ค้า และบริ การที่ ต ัด สิ น ใจสถานภาพเหล่ า นี้
ประกอบด้วยรายได้การออมทรัพย์ อานาจการซื้ อ และทัศนคติเกี่ ยวกับการจ่ายเงิ น นักการตลาด
ต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่ วนบุ คคล เนื่ องจากรายได้จะมี ผลต่ ออานาจของการซื้ อ คนที่ มี
รายได้ต่า จะมุ่งซื้ อ สิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชี พ และมีความไว้ต่อราคามาก ส่ วนคนที่มีรายได้สูง
จะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีและราคาสู งโดยเน้นที่ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ นหลัก
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การศึกษาอาชี พและรายได้น้ นั มี แนวโน้มสัมพันธ์ กนั อย่างใกล้ ชิ ดในความสัมพันธ์ เชิ ง
เหตุและผล เช่ นบุคคลที่มีการศึกษาสู งจะมีโอกาสเลือกอาชี พที่สามารถสร้ างรายได้สูงกว่าคนที่มี
การศึกษาต่ากว่า
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ฉัตราพร เสมอใจ, 2547 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด เกิดจากการวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคใน
ตลาด โดยส่ วนประสมการตลาดเป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ตอบสนองต่ อตลาดได้อ ย่า งเหมาะสม โดยเริ่ ม ต้น ที่ ธุ ร กิ จ ต้องมี สิ่ ง ที่ จ ะนาเสนอต่ อ ลู ก ค้า หรื อ
ผลิ ตภัณฑ์ ทาการตั้ง ราคาที่ เหมาะสมหาวิธี ก ารนาส่ งถึ ง ลู ก ค้า ได้อยางมี ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการ
บริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย และหาวิธีการสื่ อสารเพื่อที่จะแจ้งข่างสารและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ
ด้วยการทาการส่ งเสริ มการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
2.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน หรื อราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ที่ลูกค้า
จ่ายเงินไปเพื่อให้ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นมา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และ(หรื อ)
กรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่ องทางการจัดจาหน่ าย จึงประกอบด้วย
ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
4.การส่ งเสริ มการขาย ( Promotion) หมายถึง เครื่ องมือของนักการตลาดที่ใช้ในการแจ้งเพื่อ
ชี้ชวนและชักจูงลูกค้าเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพ
คุณภาพ คือ อะไร International Organization for Standardization (ISO) ในเอกสาร ISO
9000: 2000 ได้มีการนิยามความหมายของคุณภาพไว้ดงั ต่อไปนี้ คุณภาพ คือ “ระดับของคุณลักษณะ
ที่ อ ยู่ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้อ งการและความคาดหวัง ของลู ก ค้า ได้อ ย่า ง
สมบูรณ์” “Quality is “Degree to Which A Set of Inherent Characteristics Fulfils Requirements.”
ส่ วนความหมายตามพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า คุณภาพ คือ ลักษณะที่ดีเด่นของ
บุคคลหรื อสิ่ งของ
นอกจากนี้ ยงั มีผูเ้ ชี่ ยวชาญได้สรุ ปความหมายของคุ ณภาพออกเป็ นข้อ ๆ เช่ น วิฑูรย์ สิ มะ
โชคดี (2541, หน้า6) ได้รวบรวมความหมายคุณภาพดังนี้
1. คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกับการใช้งาน (คาจากัดความของจูราน Juran, 1986)
2. คุณภาพ หมายถึง เป็ นไปตามความต้องการ หรื อเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ “คุณภาพเป็ น
เรื่ องที่ ไ ด้ม าโดยไม่ต้องเสี ย ค่า ใช้จ่า ยเลย” (Quality is Free) (ค าจากัดความของคลอสบี
Crosby,1979)
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3. คุณภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้า
4. คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ (สิ นค้า) หรื อบริ การซึ่ งแสดง
ถึ ง ความสามารถในการสนองความต้อ งการที่ ก าหนดไว้ (ค าจ ากัด ความของคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 8402 1994)
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
การรับรู ้คือ การสัมผัสที่มีความหมาย (Sensation) การรับรู ้ เป็ นการแปลหรื อตีความแห่ ง
การสัมผัสที่ได้รับ ออกเป็ นสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่มีความหมาย หรื อที่รู้จกั เข้าใจ ซึ่ งในการแปลหรื อตีความ
นี้ จาเป็ นต้องใช้ประสบการณ์ เดิ ม หรื อความรู ้ เดิ ม หรื อความชัดเจนที่ เคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มี
ความรู ้ เดิมหรื อลืมเรื่ องนั้นๆแล้ว ก็จะไม่มีการรับรู ้กบั สิ่ งเร้านั้นๆ จะมีก็แต่เพียงการสัมผัสกับสิ่ งเร้า
เท่านั้น (จาเนียร ช่วงโชติ; และคณะ. 2515: 1-3)
การรั บรู ้ คือ การตีความหมายการรั บสัมผัสออกเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ มีความหมาย ซึ่ งการ
ตีความหมายนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู ้ ถ้าปราศจากการเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์
จะไม่มีการรับรู ้แต่มีพียงการรับสัมผัสเท่านั้น และการรับรู ้เป็ นสิ่ งเลือกคือ บุคคลจะเลือกรับรู ้สิ่งเร้า
บางอย่างที่สนใจ ไม่ได้รับรู ้ไปหมดทุกอย่าง (โยธิ น ศันสนยุทธ. 2531: 41-45)
นันทสารี สุ ขโข (2548: 66) กล่าวว่า การรั บรู ้ (Perception) หมายถึงการเปิ ดรับหรื อ
กระบวนการของความเข้าใจที่บุคคลต้องมีการจัดและรวบรวมสิ่ งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
ได้แก่การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ และได้สัมผัส ออกมาเป็ นผลรวมที่มีความหมาย การ
รับรู ้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยูก่ บั ความรู ้และประสบการณ์ในอดีต
จากความหมายของ “การรับรู ้” ดังกล่าว สรุ ปว่า การรับรู ้หมายถึง การแปลความหมายที่เกิด
จากการรับสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของแต่ละบุคคลได้แก่การมองเห็นการได้ยิน การได้กลิ่น
การได้รสชาด และการได้สัมผัส โดยการรับรู ้ของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และความรู ้
เดิมของผูท้ ี่รับสัมผัส
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความภัคดีต่อตราสิ นค้ า
ั ญา มงคลศิริ (2547) ได้เสนอว่าการพัฒนาเลื่ อนระดับความภักดี ต่อตราสิ นค้าของ
ศรี กญ
ผูบ้ ริ โภคนั้น ควรทาการวัดตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระดับชั้นแห่ งความพึงพอใจ (Satisfaction Level) คือ การวัดระดับชั้นความพึงพอใจที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า โดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นการศึกษาค้นหาปริ มาณและธรรมชาติของความไม่พึง
พอใจ (Dissatisfaction Level) ที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า การศึกษาในประเด็นนี้ อาจมุ่งค้นหาว่า
ผูบ้ ริ โภคไม่พอใจตราสิ นค้าในประเด็นใด ความรู ้ สึกไม่พอใจส่ งผลต่อพฤติกรรมหรื อทัศนคติต่อ
ตราสิ นค้าให้เปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็ นต้น
2) ระดับชั้นแห่ งความชอบ (Liking Level) คือ การวัดระดับชั้นความชอบที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อ
ตราสิ นค้า สามารถใช้มาตรวัดความชอบ (Liking Scale) มาช่ วยในการศึกษา เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
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ทัว่ ไปจะมีความรู ้ สึกต่อตราสิ นค้าในลักษณะสอดคล้องกับมาตรวัด (Scale) ดังกล่าว เป็ น 5 ลาดับ
ํ ด คื อ 1 และชั้น ความชอบสู ง สุ ด อยู่ที่ ล าดับ 5 คื อ ล าดับ ชั้นที่ ผูบ้ ริ โภคมี ค วาม
ชั้น ล าดับ ชั้น ต่ าสุ
ไว้วางใจและเชื่อมัน่ (Trust) ในตราสิ นค้านั้น
3) ระดับชั้นแห่งความผูกพัน (Commitment Level) คือ การศึกษาความผูกพันในระดับลึกที่
ผูบ้ ริ โภคมี ต่อตราสิ นค้า จะแสดงออกด้วยการมี ส่ วนร่ วมต่ า ง ๆ ในกิ จกรรมที่ ตราสิ นค้า จัดขึ้ น
สังเกตเห็ นความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ของตราสิ นค้าอย่างชัดเจน และมีส่วนในการบอกต่อเพื่อให้
ผูอ้ ื่นชื่นชอบต่อตราสิ นค้าเช่นเดียวกันกับตน
Sirivan และคณะ (2006, p. 66 อ้างใน Backman, 1988) วัดระดับความจงรักภักดี โดย
ผสมผสานทั้งมิติดา้ นพฤติกรรมและมิติดา้ นทัศนคติเข้าด้วยกัน บนพื้นฐานของความคงที่ในมิติดา้ น
พฤติกรรม (Behavioral Consistency) และความผูกพันเชิ งจิตวิทยา (Psychological Attachment)
โดยได้มี การก าหนดองค์ป ระกอบของกระบวนทัศน์ ด้า นความจงรั กภักดี (Loyalty Paradigm)
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) ความจงรักภักดีในระดับต่าํ (Low Loyalty) คือ มีความคงที่ในมิติดา้ นพฤติกรรมใน
ํ
ระดับต่าและมี
ความผูกพันเชิงจิตวิทยาในระดับต่าํ
2) ความจงรักภักดีแฝง (Latent Loyalty) คือ มีความคงที่ในมิติดา้ นพฤติกรรมในระดับต่า
แต่วา่ มีความผูกพันเชิงจิตวิทยาในระดับสู ง
3) ความจงรักภักดี เทียม (Spurious Loyalty) คือ มีความคงที่ในมิติด้านพฤติกรรมใน
ระดับสู ง แต่วา่ มีความผูกพันเชิงจิตวิทยาในระดับต่าํ
4) ความจงรักภักดีในระดับสู ง (High Loyalty) คือ มีความคงที่ในมิติดา้ นพฤติกรรมใน
ระดับสู งและมีความผูกพันเชิงจิตวิทยาในระดับสู ง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะทาการสุ่ มตัวอย่างประชากรทัว่ ไปที่ อาศัยอยู่ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร มี จานวน 400 คน สถิ ติที่ใ ช้วิเคราะห์ ข้อมูล คื อการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
(ANOVA) F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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กรอบแนวคิด
ด้านตัวแปรต้น (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-รายได้
-อาชีพ
-ระดับการศึกษา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจาหน่าย
-การส่งเสริ มการขาย

การตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสาอางเกาหลีของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
-คุณภาพ
-การรับรู ้
-ความภักดี

สรุ ปผลงานวิจัย
1.ปัจจัยด้ านบุคคล
การศึกษาด้านข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุ
21-30 ปี มี ระดับ การศึ ก ษา(ส าเร็ จการศึ ก ษาหรื อกาลัง ศึ ก ษา) อยู่ใ นระดับชั้นปริ ญญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 20,000 บาท
2.ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
การศึ ก ษาปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางเกาหลี
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางเกาหลี ประเภทแป้ งมากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามมีงบประมาณในการซื้ อเครื่ องอางเกาหลี แต่ละครั้งในราคา 201-500 บาท/ครั้ง
และเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ผ่า นทางอิ นเตอร์ เน็ ต เหตุ ผลที่ ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อเคครื่ องสาอาง
เกาหลีบรรจุภณั ฑ์ที่น่าใช้
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ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี
การศึกษาด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ประเทศเกาหลี สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลตามองค์ประกอบของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้
ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า การมีสถาบันทีมีชื่อเสี ยงรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ในการ
ใช้มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื องเกาหลี ในระดับมากที่สุดนอกจากนี้ ยงั พบว่า ตราสิ นค้าหรื อ
ยีห่ อ้ ของเครื่ องสาอาง , บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัย สี สันสวยงาม ,ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทีมีให้
เลือก , ขนาดของผลิตภัณฑ์พอเหมาะต่อความต้องการใช้ ,การเป็ นผลิตภัณฑ์ทีใช้แล้วไม่เหนี ยว
เหนอะหนะ ซึ มซาบเร็ วและการมีรายละเอียดบนฉลากส่ วนผสม วิธีการใช้ วันหมดอายุที่ชดั เจนมี
ความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีในระดับมาก
2. ด้านราคา พบว่า ความเหมาะสมของราคากับคุณค่าของผลิตภัณฑ์, การมีราคาต่ากว่าตรา
สิ นค้าอื่น, การมีหลายราคาให้เลือก, การราคาต่าเมื่อเทียบกับขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์และการติดป้ ายราคา
ที่ชดั เจนมีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื องสาอางเกาหลีในระดับมาก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า การมีสถานที่จาหน่ายอยูใ่ กล้บา้ น, การจัดสิ นค้าไว้ใน
ตาแหน่งทีหยิบได้ง่าย และมองเห็นได้ชดั เจน และการมีจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
หรื อศูนย์การค้ามีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื องสาอางเกาหลีในระดับมาก
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า การมีการลดราคาของสิ นค้า , การทดลองใช้โดยแจก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์, การสาธิ ตวิธีการใช้ , การมีของแถมเมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ครบตามกาหนด ,การมี
พนักงานแนะนาสิ นค้าและการโฆษณาผ่านทางหนังสื อ นิ ตยสารมีความสาคัญต่อการเลื อกซื้ อ
เครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีในระดับมาก นอกจากนี้ ยงั พบว่า การจัดให้มีการชิ งโชคมี
ความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีในระดับปานกลาง
3.ปัจจัยด้ านอื่นๆ
การศึ ก ษาด้า นอื่ น ๆในการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางเกาหลี พบว่า คุ ณ ภาพและความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางเกาหลี มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ใ นการใช้ ผู ้ต อบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์ การรับรู ้ ส่วนใหญ่ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ส่วนใหญ่ใช้ได้ผลดี
มากและโดยทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนตราสิ นค้าใหม่เมื่อมีคนแนะนา
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี
ผู ้ต อบแบบสอบถามต่ อ ระดับ ตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องส าอางเกาหลี ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีระดับการตัดสิ นใจที่เห็ นด้วยอย่างยิ่งต่อราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพของสิ นค้ามี
ผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี
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ผลทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานหลักที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
อาชี พ ระดับการศึ ก ษา ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1.1.ปั จจัยส่ วนบุคคล
-ปั จจัยด้านบุคคลเพศมีอิทธิ พลต่อความถี่ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี โดย
การเลื อกเครื่ องสาอางเกาหลี ในแต่เพศจะมีการเลื อกผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางเกาหลี แตกต่างกันไป
ตามเพศ
–ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
-ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึ กษาไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
-ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นอาชี พมี อิท ธิ พลต่ อความถี่ ใ นการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องส าอาง
เกาหลี โดยแต่ละอาชีพมีการเลือกใช้เครื่ องสาอางเกาหลีตามประเภทของงาน
-ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นรายได้ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องส าอางเกาหลี ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานหลักที่ 2 :ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่แต่กต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
-ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประเภทด้านผลิ ตภัณฑ์ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
-ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดประเภทด้า นงบประมาณราคาไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
-ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดประเภทด้านช่ องทางการจาหน่ า ยไม่ มีอิทธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
-ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประเภทด้า นการส่ ง เสริ ม การขายไม่มี อิท ธิ พ ลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานหลักที่ 3 :ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านประสบการณ์ ด้านความ
ภัค ดี ที่ แ ตกต่ า งกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อเครื่ องส าอางเกาหลี ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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-ปั จจัย ส่ ว นอื่ นๆด้า นคุ ณภาพไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องส าอางเกาหลี ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
-ปั จจัยส่ วนอื่นๆด้านประสบการณ์ การรับรู ้ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
เกาหลีของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
-ปั จจัยส่ วนอื่ นๆด้านความภัคดี ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การอภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าเกียวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยส่ วนที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางเกาหลี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั
ต่อไปนี
1.ผลการศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ระดับการศึกษา
ว่าผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนมากเป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั รายได้ 10001-20000 บาท
สอดคล้องกับงานวิจยั ของษมากร คาดี (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้เครื่ องสาอางบารุ งผิวของผูช้ ายวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ส่ วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพ โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของคารณ สันติพรวิทย์ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้ายีห่ อ้ นี เวีย สาหรับผูช้ ายวัยทางานในเขตกรุ
เทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อายุ 25-33 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้
ต่อเดือน 15,301-20,600 บาท และสถานภาพโสด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุษา ลิมปธนโชติ (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูช้ ายที่ใช้เครื่ องสาอางเพื่อการบารุ งรักษาผิวหน้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 20-29 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน
แสดงให้ เห็ น ว่า กลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคที่ เ ป็ นคนตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ อ งเกาหลี มี ก ารศึ ก ษาในระดับ
ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไป ซึ่ งถือเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื้ อในระดับปาน
กลาง และเป็ นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคา โดยคานึ งถึงความคุม้ ค่า คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้คุม้ ค่ากับเงิ นที่ จ่ายออกไปเพื่อซื้ อสิ นค้า โดยปั จจุบนั
เครื่ องสาอางเกาหลี เน้นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มคนในระดับระดับกลางเป็ นหลัก
เช่ นเดี ยวกันทั้งในเรื่ องราคาและประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่ องสาอางเกาหลี ทั้งนี้ จึงทาให้ทราบ
กลุ่มเป้ าหมายหลักของผูซ้ ้ื อเครื่ องสาอางเกาหลีตามคุณลักษณะข้างต้น
292

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอาง
เกาหลีในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ และมีผลต่อความถีในการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางเกาหลี
รวมทั้งมีผลต่อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางเกาหลี ทั้งนี้ เนื องจากการให้ความสาคัญ
กับผลิตภัณฑ์ตรายีห่ อ้ ในแต่ละสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ งทีมีความสาคัญมาก อีกทั้งการได้รับข้อมูล
จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ในแต่ละตราสิ นค้าจากเพื่อนและมีคนแนะนามีส่วนทีจะส่ งเสริ มให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย เพราะผูบ้ ริ โภคบางคนต้องการทีจะมีพฤติกรรมตามกระแสนิยม ซึ่ งเมือผูบ้ ริ โภค
ดังกล่าวได้มีการตัดสิ นใจซื้ อเกิ ดขึ้นแล้วเกิ ดการยอมรับในคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ก็จะมีความถี ใน
การซื้ อเกิดขึ้นเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคทีซ้ื อเครื องสาอางเกาหลีส่วนใหญ่จะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจะเห็ นได้จากผลการวิเคราะห์เกียวกับทัศนคติต่อปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ที่ พบว่า การมีสถาบันทีมีชื่อเสี ยงรับรองคุ ณภาพและความปลอดภัยในการใช้มี
ความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีในระดับมากที่สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เขมิกา ทองประพันธ์ (2552) ทีได้ทาการศึกษาวิจยั เรื อง “ปั จจัยทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางนาเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลีของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร”
พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางนาเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลีในเกณฑ์ระดับ มาก
ทีสุด ได้แก่ความปลอดภัย และคุณภาพของเครื องสาอางเกาหลี
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อความถีในการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอาง
เกาหลี ทั้งนี้เพราะราคาในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีส่วนใหญ่
มีการตั้งราคาสาหรับการจัดจาหน่ ายทีไม่สูงมากเมือเทียบกับประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ทีเหมือน
หรื อคล้ายกัน ดัง จะเห็ นได้จากการให้ค วามส าคัญของความเหมาะสมของราคากับคุ ณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ , การมีราคาต่ากว่าตราสิ นค้าอื่น , การมีหลายราคาให้เลือก , การราคาต่าเมื่อเทียบกับ
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์และการติดป้ ายราคาทีชดั เจนมีความสาคัญต่อการเลือกซื้ อเครื องสาอางนาเข้าจาก
ประเทศเกาหลีในระดับมาก ดังที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรื อง (2546) ได้กล่าวไว้วา่
ราคาเป็ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู ง
กว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล บัวระบัดทอง (2549) ทีได้ศึกษาวิจยั เรื อง “ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางบารุ งผิวหน้าในสถานประกอบการ
ทีมีตรายีหอ้ ไทย ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางบารุ งผิวหน้า
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อความถี ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื องสาอางเกาหลี ทั้งนี้ เพราะการมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่กระจัดกระจายของ
เครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี และความสะดวกสบายในการหาซื้ อสิ นค้าเพื่อตอบสนอง

293

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ความต้องการ จึงได้ทาให้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อความถีในการซื้ อเครื องสาอาง
นาเข้าจากประเทศเกาหลี
ดังที พัชรา ตันติประภา (2543) ได้กล่าวไว้วา่ การเลือกร้านค้า (Store-Choice Processes)
จัดเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อที่สาคัญอย่างหนึ่ งทีผบู ้ ริ โภคกระทา โดยทาเลทีต้ งั ถือเป็ นตัวกาหนดทัว่ ไป
ของการเลือกร้านค้า
4. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อเครื องสาอางเกาหลีในแต่ละตราสิ นค้า เพราะในผลิตภัณฑ์เครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี
ในแต่ ล ะตราสิ นค้าจะมี ก ารกาหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ แตกต่ างกันออกไปรายการส่ ง เสริ ม
การตลาใดทีมีความโดดเด่น ก็จะสามารถึงทีจะดึงดูดใจผูซ้ ้ื อได้มาก ทั้งนี้ ผซู ้ ้ื อแต่ละคนจะมีทศั นคติ
ต่อการส่ งเสริ มการตลาแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป
ดังที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรื อง (2546) ได้กล่าวไว้วา่ การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)เป็ นการติดต่อสื อสารระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเพือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ
5. ด้านคุ ณภาพของเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี ไม่มีผลต่อความถี่ ในการใช้
เครื่ องสาอางเกาหลี และมีผลต่อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางเกาหลี รวมทั้งมีผลต่อ
แหล่งข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี
ดังที่ Schiffman & Kanuk (1994) ได้กล่าวไว้วา่ คุณภาพการรับรู ้ (Perceived Quality) เป็ น
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรื อคุณภาพตราสิ นค้าที่เหนื อกว่าตราสิ นค้าอื่น
ทั้งนี้ ผซู ้ ้ื อบางรายอาจจะได้รับทราบข้อมูลเกี ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากบุคคลทีรู้จกั จึงได้ทาให้
บุคคลนั้นเกิดความตั้งใจซื้ อและเมื่อได้มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะเกิดการซ้ า ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวจึงได้ส่งผลให้การรับรู ้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอาง
นาเข้าจากประเทศเกาหลี
6. คุณค่าตราสิ นค้าด้านการรับรู ้จกั ตราสิ นค้าของเครื่ องสาอางเกาหลีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีในแต่ละประเภทของและมีผลต่อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
เกาหลี รวมทั้งมีผลต่อลักษณะทัว่ ไปในการใช้เครื่ องสาอางเกาหลี ทั้งนี้ เพราะผูซ้ ้ื อแต่ละรายก่อนที
จะทาการตัดสิ นใจซื้ อก็จะต้องทาความรู ้ จกั กับสิ นค้าก่ อน โดยทาการศึ กษาว่ามี สินค้าประเภท
เครื่ องสาอางเกาหลีจาหน่ายอยูใ่ นท้องตลาดจานวนยี่ห้อ และอาจจะมีการไปสอบถามจากผูท้ ี่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์มาแล้วว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างไร ทั้งนี้ ผซู ้ ้ื อแต่ละคนอาจจะมีพฤติกรรมใน
การใช้เครื่ องสาอางแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนไม่ชอบทีจะเขียนคิ้ว ไม่ชอบทีจะปั ดแก้ม แต่
เลือกทีจะใช้แป้งของประเทศเกาหลีเพราะความเนียน จึงจะมีความสนใจเพียงแต่แป้ ง เท่านั้น
7. คุณค่าตราสิ นค้าด้านความภัคดีกบั ตราสิ นค้าของเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลีในแต่ละตราสิ นค้า และมีผลต่อความถี
ในการใช้เครื องสาอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรนุชนิมวรพันธุ์ (2545) ทีได้ทาการศึกษาถึงปั จจัยทีมีผลต่อ
การซื้ อเครื่ องสาอางประเภทผลิตภัณฑ์สาหรับแต่งหน้านาเข้าจากต่างประเทศของผูห้ ญิงวัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยทางสังคมที่สาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเครื่ องสาอาง คือ
ชื่ อเสี ยงของยี่ห้อและการโฆษณาสิ นค้าแสดงว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับชื่ อเสี ยงของยี่ห้อเป็ น
สาคัญ ซึ่ งการยึดติดกับชื่ อเสี ยงยี่ห้อเพราะมีความมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้า ถึงแม้จะมีการนาเข้า
เครื องสาอางจากต่างประเทศยีห่ อ้ ใหม่เข้าสู่ ตลาด ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ส่งผลให้ผซู ้ ้ื อมีความถี่ใน
การซื้ อเพิ่มมากขึ้น และเกิดความยินดีทีจะซื้ อซ้ า
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องการวิจยั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลี ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางดังนี้
1.ผูจ้ ดั จาหน่ายควรให้ความสาคัญกับการบริ การหลังการขายด้วยเช่น หากใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว
มีอาการแพ้หรื อผลข้างเคียง ควรมีบริ การรับเปลี่ยน/คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่า แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด คือ การบอกต่อโดยบุคคล หาก
สิ นค้ามีชื่อเสี ยงที่ไม่ดีแล้ว การจะทาให้สินค้ากลับมาเป็ นที่เชื่อถือของผูบ้ ริ โภคอีกเป็ นไปได้ยาก
และในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีในการสื่ อสารเพิ่มมากขึ้น เช่ น การแลกข้อมูลผ่านทางฟรี เว็บบอร์ ด
ต่างๆ เช่น pantip.com,sanook.com, vanilla เป็ นต้น ผูผ้ ลิตควรให้ความสาคัญกับสื่ อเหล่านี้ ดว้ ย
เนื่องจากเป็ นแหล่งรวมของผูบ้ ริ โภคที่สามารถทาให้สินค้าของเราเป็ นที่รู้จกั เพิม่ มากขึ้นได้
2.ผูผ้ ลิตควรคานึงถึงขนาดของสิ นค้า และวิธีการใช้ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
จากผลการวิจยั พบว่า ขนาดที่ผบู ้ ริ โภคนิยมใช้มากที่สุด คือ ขนาดกลาง และวิธีการใช้ไม่ควรยุง่ ยาก
และมีข้ นั ตอนมากเกินไป เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคใช้งานได้สะดวกที่สุด
3.ผูผ้ ลิตควรให้ความสาคัญกับการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัยออกจาหน่าย
เพราะจากผลการวิจยั พบว่า คุ ณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่ สาคัญมากในการ
พิจารณาตัดสิ นใจเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบันที่ น่าเชื่ อถื อ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ผูบ้ ริ โภค และมีฉลากที่ระบุรายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
อย่างครบถ้วน และผลิตภัณฑ์ควรมีสรรพคุณตามที่ระบุไว้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาคุ ณภาพและความพึงพอใจต่อการใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางเกาหลี เพิ่มเติ ม
เพื่อที่จะได้ทราบถึงทัศนคติของผูใ้ ช้ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจทีชดั เจนขึ้น อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จนั้นๆ ให้สามารถนาผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ไปใช้ในการดาเนิ นงานที
เอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเกาหลี
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2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ทีเกียวข้อง เช่น ปั จจัยทางด้านสื อโฆษณาต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื อง
จากสภาวะการแข่งขันของผูแ้ ทนจาหน่ ายเครื่ องสาอางเกาหลี แต่ละรายมี การแข่งขันกันสู งมาก
ปั จจัยด้านสื อโฆษณาจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างการรับรู ้ให้เกิดขึ้นแก่ผบู ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
3.ศึ กษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลหรื อความต้องการในกิ จกรรมส่ ง เสริ มการตลาดที่ ผูบ้ ริ โภคให้ค วาม
สนใจเพื่อจะได้เป็ นแนวทางในการก าหนดกลยุท ธ์ ทางการตลาดเพื่ อสร้ า งความแตกต่า งจากคู่
แข่งขัน
4.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูป้ ระกอบการเครื่ องสาอางสาหรับผูช้ าย
5.ศึก ษาความพึง พอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อเครื่ องส าอางสาหรั บ ผูช้ ายโดยระบุ ช นิ ดของ
เครื่ องสาอางชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง เช่ น โฟมล้างหน้า ครี มบารุ งผิวหน้า หรื อครี มบารุ งผิวกาย เป็ นต้น
เพื่อให้ได้ผลที่ชดั เจนมากขึ้น
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ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : การเป็ นพรีเซนเตอร์ ของ อั้ม พัชราภา
ของบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (DTAC)
กัญญา จันทร์ แสง1, กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข2, วิภาวรรณ เอีย่ มสอาด1, พัชนิดา ทองติ่ง1
จิราวรรณ อาภาบุญยืน1, ธนภรณ์ จุลวงษ์ 1, ณัฐชนก ผ่ องเกตุ1, อรอนงค์ ทุยดอย1
1
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีเมล:
Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทัศนคติและการตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ ยวกับ
การโฆษณาที่มีการใช้ดารานักแสดงชื่อดังเป็ นพรี เซนเตอร์ ในการโฆษณาของเครื อข่ายผูใ้ ช้บริ การ
โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ DTAC และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อพรี เซนเตอร์
และความตั้ง ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภค ซึ่ งผลการวิ จ ัย สามารถน าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ในการศึกษานี้ ใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี โดยสุ่ ม
ตัวอย่างจาก 3 อาเภอ ที่อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจที่เป็ นย่านการค้าและมีประชากรหนาแน่นใน คืออาเภอ
เมือง อาเภอคลองหลวง อาเภอสามโคก จานวน 440 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายุอยูใ่ นช่วงอายุ 21 – 25 ปี ร้อยละ 30.8 มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 40.2 ประกอบอาชีพนักเรี ยนนักศึกษาและข้าราชการ ร้อยละ 20.7 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 32.7 ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ
และกลุ่ ม รายได้จ ะส่ ง ผลต่ อ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อพรี เ ซนเตอร์ แ ตกต่ า งกัน ส าหรั บ ทัศ นคติ ด้า นความ
เหมาะสมในการใช้ อั้ม พัชราภา เป็ นพรี เซนเตอร์ น้ นั พบว่า มีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคล ทางด้านอายุ
เท่านั้นที่ส่งผลต่อทัศนคติความเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับรายได้ที่
แตกต่างกันที่มีผลต่อการตั้งใจซื้ อ สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ อั้ม พัชราภา
เป็ นพรี เซนเตอร์ และทัศนคติ เกี่ ยวกับความเหมาะสมในการใช้ อั้ม พัช ราภา เป็ นพรี เซนเตอร์ มี
ความสัมพันธ์ กบั ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในภาพรวม โดยมี ค่า r เท่ากับ 0.452 และ 0.302
ตามลาดับ
คาสาคัญ : การโฆษณา พรี เซนเตอร์ อั้ม พัชราภา ความตั้งใจซื้ อ

298

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

Consumers’ Attitudes and Purchasing Intention: A case study of Employing Aum
Patchrapa as a presenter by Total Access Communication Public Company Limited
(DTAC)
Kanya Chansaeng1, Krisada Chienwattanasook2, Wiphawan Lamsaard1, Phatchanida
Thongting1 , Jirawan arphabunyuen1, Thanaporn Junwong1, Nutchanok Phongkant1,
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Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
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Abstradct
This research aimed at studying 1) consumers’ attitudes and purchasing intention toward mobile
phone signal network service of DTAC employing celebrities as presenter and 2) relationship
between consumers’ attitudes toward celebrities as presenter and purchasing intention. The
findings from this research can be applied to set the direction of advertisement and public
relations. This research is quantitative and used questionnaires for data collection. The samples
were 440 people residing in commercial areas including Meaung district, Klong Luang district
and Samkhok district located in Pathum Thani province. The result indicated that the majority of
correspondents was female (57.5%), aging between 21-25 years old (30.8%), graduating
Bachelor’s degree (40.2%), working as students and civil servants (20.7%), earning 10,00015,000 baht per month (32.7%). The hypotheses testing results revealed that the personal factors
including age and income differently affected consumers’ attitudes toward celebrities as
presenter. For the study of attitude toward having Aum Patchrapa as the presenter, the finding
indicated that only age factor affected consumers’ attitudes in terms of appropriateness. In
addition, the personal factors in terms of income differently affected purchasing intention. Lastly,
the attitude toward employing Aum Patchrapa as the presenter and the attitude toward
appropriateness of employing her had association with purchasing intention with correlation
coefficient (r) as of 0.452 and 0.302, respectively.
Keywords: Advertisement, Aum Patchrapa, Purchasing intention
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บทนา
สถานการณ์ ของการโฆษณาในประเทศไทยในช่ วงเดื อนมกราคมจนถึ งพฤศจิกายน ปี
พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมาจะพบว่ามีมูลค่าติดลบถึงร้อยละ 12.49 หรื อคิดเป็ นมูลค่าที่ลดลงถึง 14,032 ล้าน
บาท สมาคมมี เดี ย เอเยนซี่ แ ละธุ ร กิ จ สื่ อ แห่ ง ประเทศไทย (MAAT) ประเมิ น ว่า ปี พ.ศ. 2560
เศรษฐกิ จจะค่อยๆ กลับมาดี ข้ ึนจากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิ จของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ และ
การผ่อนคลายของสถานการณ์ บา้ นเมือง ทาให้บริ ษทั ต่างๆ จะกลับมาใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น ส่ งผล
ให้อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตราวร้อยละ 3-5 ในทิศทางเดียวกับจีดีพี (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2560)
สาหรับในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 สิ่ งที่เป็ นความแปลกใหม่ในวงการโฆษณา คือ การที่บริ ษทั
โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ ส คอมมู นิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรื อดี แทค ซึ่ งเป็ นบริ ษทั สื่ อสารขนาดใหญ่ของ
ประเทศ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ โดยใช้ดารานักแสดงที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นพรี เซนเตอร์ ของบริ ษทั เป็ น
ครั้งแรก และได้เปิ ดตัว “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้ อ” ซู เปอร์ สตาร์ ตลอดกาล มาทาการเปิ ดตัวภาพยนตร์
โฆษณาชุดใหม่ในชุด “ลื่น…จ้ะ” ต่อยอดประสบการณ์ดิจิทลั ไลฟ์ สไตล์ที่ลื่นไหลบนแอปต่างๆ ใช้
งานได้ไม่สะดุ ด ซึ่ งซุ ปเปอร์ สตาร์ ท่านนี้ ไม่เคยเป็ นพรี เซนเตอร์ ของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่
เครื อข่ายใดมาก่อนเลย และอีกด้านหนึ่ ง ดีแทค ก็ยงั ไม่เคยดารานักแสดงที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นบุคคล
หลักในภาพยนต์โฆษณาของบริ ษทั มาก่อน ซึ่ งแตกต่างจากการใช้พรี เซนเตอร์ ของคู่แข่งสาคัญทั้ง
สองราย อย่าง เอไอเอส ที่เลื อก จิ รายุ ตั้งศรี สุข (เจมส์ จิ) เป็ นตัวแทนชี วิตดิ จิทลั และ ทรู มูฟเอส
เลือก ณเดชณ์ คู กิมิยะ (ณเดชน์) และอุรัสยา เสปอร์ บนั ด์ (ญาญ่า) เป็ นตัวแทนผูใ้ ช้งานต่างจังหวัด
ด้วยปั จ จัย เหล่ า นี้ อ าจเป็ นอี ก สาเหตุ ที่ ท าให้ ดีแ ทคต้อ งยอมเปลี่ ย นแนวทางการท าโฆษณาและ
การตลาดโดยอาศัยพรี เซนเตอร์ที่มีชื่อเสี ยง
จากการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของเครื อข่ายดีแทค ที่มีการนาซุ ปเปอร์ สตาร์ อั้ม พัชราภา
ไชยเชื้ อ มาเป็ นพรี เซนเตอร์ ครั้งแรก จึงทาให้คณะผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคที่เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การจะมีทศั นคติและความคิดเห็นเช่นไรในการใช้พรี เซนเตอร์ ที่เป็ นดาราที่มีชื่อเสี ยงเป็ นครั้ง
แรก ของ บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (DTAC) นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั ยังมี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการโฆษณาที่ ใ ช้พ รี เ ซนเตอร์ จะมี ผ ลต่ อทัศ นคติ และความตั้ง ใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในลักษณะใด ซึ่ งการศึ กษาครั้ งนี้ จะสามารถทาให้นักการตลาดได้ขอ้ มู ลและมุ มมองที่
สาคัญที่สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ เกิ ดจากอิ ทธิ พ ลของการโฆษณาที่ มีก ารใช้ดารา
นักแสดงชื่อดังเป็ นพรี เซนเตอร์ ในการโฆษณาเครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC
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2. เพื่อศึกษาการความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ ทัศนคติดา้ น
ความเหมาะสมของพรี เซนเตอร์ กบั ความตั้งใจซื้ อ (ใช้บริ การ) ของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่าง
กันของผูบ้ ริ โภค จะส่ งต่อทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา) แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่าง
กัน จะส่ งผลต่อการตั้งใจซื้ อ (ใช้บริ การ) ของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน
3. ทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมี ต่อพรี เซนเตอร์ และทัศนคติดา้ นความเหมาะสมของพรี เซนเตอร์ มี
ความสัมพันธ์กบั การตั้งใจซื้ อ (ใช้บริ การ) ของผูบ้ ริ โภค
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
ทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา)
- ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อพรี เซนเตอร์
- ความเหมาะสมของ อั้ม พัชราภา ในการเป็ นพรี
เซนเตอร์

การตั้งใจซื้อ
(ใช้บริ การเครื อข่าย)
ของผูบ้ ริ โภค

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักการตลาดสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณาการกาหนดนโยบาย
วางแผน การดาเนิ นกลยุท ธ์ ด้า นการโฆษณาโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเลื อกใช้ดารานัก แสดงที่ มี
ชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซนเตอร์ ให้กบั ตราสิ นค้าในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ นค้า
2. ผูบ้ ริ หารธุ รกิ จสามารถนาผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางเพื่อพัฒนาการเลื อกใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์หรื อการสร้างสรรค์โฆษณาที่มีการใช้ดารา นักแสดง ที่มีชื่อเสี ยง เป็ นพรี เซนเตอร์
ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. ผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ทัศนคติที่มีผูบ้ ริ โภคทีต่อพรี เซนเตอร์ และการตั้งใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค สามารถนาผลการศึกษามาใช้เป็ นแนวคิดในการพัฒนาการวิจยั ต่อไป
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ทบทวนวรรณกรรม
ทัศนคติ ทัศนคติของบุคคลเป็ นความรู ้ สึกทางใจที่มีต่อสิ่ งใด ๆ ของบุ คคล ซึ่ งมีอิทธิ พล
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลและมีผลต่อกลุ่มทางสังคม เกี่ยวข้องในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ
ทุกด้านในสังคมของมนุษย์ทุกสังคม ทัศนคติ เป็ นความเชื่อและความรู ้สึกที่ทนทาน และได้รับการ
จัดระเบียบ ซึ่ งมักเป็ นตัวผลักดันให้เรากระทาไปในทิศทางนั้น ๆ ทัศนคติจึงมีองค์ประกอบทั้งด้าน
ความคิด อารมณ์ และการกระทา (ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2531, น. 179) ทริ แอนดีส (อ้างถึงใน
สิ ท ธิ พ นั ธ์ พุ ท ธหุ น 2547, น. 91) ได้ใ ห้ค วามหมายคล้า ยคลึ ง กันว่า ทัศ นคติ เป็ นความคิ ดที่ มี
ความรู ้ สึ ก แฝงอยู่ ซึ่ ง จะกระตุ ้นให้เกิ ดการกระท าต่ อสิ่ ง หนึ่ ง ในสถานการณ์ ท างสั ง คมนั้น โดย
ทัศนคติมี
3 องค์ประกอบ คือ ความรู ้หรื อความคิด (cognitive) ความรู ้สึก (affective) ซึ่ ง
หมายถึงสิ่ งจูงใจให้เกิ ดพฤติกรรม และความพร้อมที่จะกระทา (predisposition to act) ส่ วน (พงศ์
สัณห์ ศรี สมทรัพย์ และ ปิ ยะนุช เงินคล้าย, (2550, น. 75)) กล่าวถึงว่าทัศนคติเป็ นความรู ้สึกทางใจ
ของแต่ละบุคคล
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ความนึ กคิด และความเชื่ อของแต่
ละบุคคล ความรู ้ สึกทางใจของแต่ละบุคคลในเรื่ องราวใด ๆ จะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่
ระดับที่เป็ นความชอบหรื อไม่ชอบ ระดับที่เป็ นประสบการณ์ ที่ได้รับการไตร่ ตรองจนถึ งระดับที่
เป็ นการนาไปปฏิบตั ิ ทัศนคติของบุคคลจึงเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรมไปใน
แนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ความตั้งใจซื้ อ เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งพฤติกรรมต่างๆ เป็ นส่ วนหนึ่ งของทฤษฎี กระทา
ด้วยเหตุผล (A theory of reason action) โดยทฤษฎีมีแนวคิดว่าบุคคลจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม
หรื อไม่แสดงออกพฤติ กรรมอย่า งใดไม่ก็อย่างหนึ่ ง เกิ ดจากความมี เหตุ ผลและความตั้งใจเสมอ
ซึ่ ง ความตั้ง ใจแสดงพฤติ ก รรมของบุ ค คลได้อิท ธิ พ ลมาจากปั จจัย หลัก ๆ 2 ปั จจัย ได้แ ก่ ปั จจัย
ทางด้านทัศนคติ (Attitude) และปั จจัยทางด้านสถานการณ์เชิงสังคมหรื อบรรทัดฐาน (Norm) มีผูท้ ี่
กล่าวถึงความหมายของการตั้งใจซื้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Zeithami, Berry&Parasuraman, 1990 (อ้างถึงใน ศศิวมิ ล บุญสุ ภา, 2554, น. 18) ความตั้งใจ
ซื้ อ (Purchase intcnion) หมายถึ งการแสดงถึ งการเลื อกใช้บริ ก ารใดบริ การหนึ่ งเป็ นตัวแรก
ซึ่ งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้
การตั้งใจซื้ อเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อ
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ ความตั้งใจพฤกษ์เกิ ดขึ้ นมาจากทัศนคติ ที่มีต่อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในการประเมินสิ นค้าที่ผา่ นมา
Kothandapani, 1971 (อ้างถึงใน ศศิวมิ ล บุญสุ ภา, 2554, น. 19) ความตั้งใจ มีพ้ืนฐานมาจาก
ข้อมูล ความรู ้ เจตคติ และความเชื่ อ สรุ ปได้วา่ ความตั้งใจ หมายถึง ความคิดที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ ง
302

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

หนึ่งซึ่ งบ่งบอกถึงความเป็ นไปได้ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยองค์ประกอบที่สาคัญ
ในตัวบุคคลคือพื้นฐานของความรู ้ความจาและเจตนคติซ่ ึ งมีส่วนก่อให้เกิดความตั้งใจและผลักดัน
ให้มีพฤติกรรมนั้นๆ ดังนั้น สรุ ปได้ว่า การตั้งใจซื้ อเป็ นกระบวนการที่เป็ นเหตุเป็ นผล ที่เกี่ ยวกับ
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ของผู ้บ ริ โ ภค โดยเป็ นการพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ ข องสิ น ค้า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง อีกทั้งยังสะท้อนถึงความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า
การโฆษณา ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นชี วิต เราพบเห็ นโฆษณาสิ นค้าและ
บริ การ ต่าง ๆ ทุกวันไม่วา่ จะเป็ นโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ป้ ายโฆษณาตามถนน ขณะที่พบเห็น
นอกจากจะเป็ นโฆษณาสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ แล้วยังมีโฆษณารณรงค์เพื่อสังคมต่าง ๆ คาจากัด
ความและความหมายของการโฆษณา ได้ถูกคาจากัดความไว้มากมาย ดังนี้
เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 2) ได้ให้คาจากัดความของโฆษณาว่า เป็ นการสื่ อสารมวลชนที่
เกิดขึ้นเมื่อดวงใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้มีพฤติกรรมที่เลือกอานวยต่อการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ
ได้แก่ การซื้ อการใช้สินค้าหรื อบริ การ โดยอาศัยเหตุผลทั้งเหตุผลจริ งและเหตุผลสมมติในการจูงใจ
ซึ่ งจะต้องมี การซื้ อสื่ อและเวลาในสื่ อสารมวลชน เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การ
ตลอดจนระบุผูป้ ระสงค์จะทาการโฆษณาอย่างชัดเจน ส่ วน คริ ส ฟิ ลล์ (1995, p. 10)ได้อธิ บาย
ความหมายของการโฆษณา หมายถึ ง การสื่ อสารมวลชนที่ ไ ม่ใช่ การสื่ อสารระหว่างบุ คคลสอง
บุคคลโดยมีจุดประสงค์ เพื่อการชักชวนกลุ่มเป้ าหมายในการคิดหรื อการกระทาตามที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้กลุ่มเป้ าหมายจะให้ความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารที่ผา่ นการโฆษณาในระดับหนึ่ง
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่จงั หวัดปทุมธานี มีจานวน 1,112,876 คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560) ทาการคานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับ 400 ตัวอย่าง สาหรับในการศึกษานี้ ได้
ทาการสารองอีกร้อยละ 10 จึงมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 440 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา จะทา
การเก็บในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและอยูใ่ นย่านการค้าโดยสุ่ มตัวอย่างจาก อาเภอเมือง อาเภอ
คลองหลวง อาเภอสามโคก วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแบ่ง
สัดส่ วนเป็ นผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย DTAC จานวน 300 คน AIS จานวน 70 คน และ True Move
จานวน 70 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม โดยศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี ต่าง ๆ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ
นาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงของเนื้ อหาโดยค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) >
0.67 และได้ทาการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ด้วยค่า Cronbach’s α ได้ค่าความเชื่อมัน่ = 0.89

303

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลหรื อลักษณะของปั จจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้ อยละ
(Percentage) และ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนทัศนคติที่มีต่อพรี เซนเตอร์ อ้ มั พัชราภา กับความตั้งใจใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การทดสอบสมมติ ฐาน ใช้การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยโดยใช้สถิ ติทดสอบ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) และทัศนคติที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ และทัศนคติดา้ นความ
เหมาะสมของพรี เ ซนเตอร์ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความตั้ง ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภค จะใช้ ก ารหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Correlation)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายุอยูใ่ นช่วง
อายุ 21 – 25 ปี ร้อยละ 30.8 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 40.2 ประกอบอาชีพนักเรี ยน
นักศึกษาและข้าราชการ ร้อยละ 20.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 32.7
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ทศั นคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา)
ทัศนคติทผี่ ้บู ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา)

X

SD

แปลผล

3.66
3.71
3.90
3.89
3.89
3.80

1.05
1.00
0.91
0.93
0.87
0.73

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้ วย

4.01
3.99
4.05
3.92
3.94
3.98

0.90
0.92
0.89
0.93
0.97
0.67

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้ วย

1. ด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อพรี เซนเตอร์
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ความมีชื่อเสี ยงของพรี เซนเตอร์ ทาให้ท่านอยากซื้อสิ นค้า
การเป็ นตัวอย่างที่ดีในสังคมของพรี เซนเตอร์
ท่านคิดว่าบุคลิกภาพของพรี เซนเตอร์ทาให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับ
ท่านคิดว่าความโดดเด่นของพรี เซนเตอร์ทาให้สินค้าน่าสนใจ
พรี เซนเตอร์นาเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนทาให้ท่านเข้าใจได้ง่าย
รวมทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อพรีเซนเตอร์

2. ด้านความเหมาะสมของ อั้ม พัชราภา ในการเป็ นพรี เซนเตอร์
2.1 ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์มีความน่าเชื่อถือ
2.2 ท่านชอบพรี เซนเตอร์ (เช่น การวางตัว,นิสยั )
2.3 ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์มีความโดดเด่นมีบุคลิกภาพที่ดี
2.4 ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์มีความรู ้ความสามารถ
2.5 ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม
รวมความเหมาะสมของ อั้ม พัชราภา ในการเป็ นพรีเซนเตอร์
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รวม

3.89

0.70

เห็นด้ วย

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
การตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
1. ท่านนึกถึงเครื อข่ายดีแทคเป็ นอันดับแรก
2. หากท่านต้องการใช้เครื อข่ายอีกครั้งท่านจะเลือกใช้เครื อข่ายดีแทค
3. ท่านใช้สินค้าดีแทคเพราะท่านชื่นชอบรู ปแบบการนาเสนอ
4. ในการใช้บริ การเครื อข่ายดีแทคท่านมีความตั้งใจซื้อเลือกเครื อข่ายนี้
5. พรี เซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา) ทาให้ท่านอยากใช้บริ การของเครื อข่ายดีแทค
6. ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การดีแทคโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสิ นค้า
7. ท่านใช้บริ การเครื อข่ายโดยพิจาณาจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
8. ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การดีแทคได้จากการรับชม/ฟัง โฆษณาของดีแทคผ่านสื่ อต่างๆ
9. ท่านใช้บริ การดีแทค เนื่องจากผูข้ ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10. ท่านตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจากการแนะนาจากเพื่อนหรื อคนรู ้จกั
รวม

X

3.77
3.67
3.67
3.67
3.66
3.86
3.82
3.79
3.69
3.67
3.73

SD
1.12
1.12
1.09
1.06
1.09
1.05
1.02
1.05
1.01
1.08
0.76

แปลผล
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้ วย

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
ที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคจะส่ งต่อทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา) แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ด้ านทัศนคติ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

t

Sig

0.764

0.446

F

Sig

สรุป

4.560
1.290
0.593
3.636

0.000*
0.273
0.762
0.003*

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

F

Sig

สรุป

0.001*

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

ตารางที่ 3 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (ต่อ)
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ด้ านความเหมาะสม
1. เพศ
2. อายุ

t

Sig

-0.097

0.923
4.062
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3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

1.029
1.534
1.669

0.392
0.154
0.141

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

สมมติฐาน 2 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
ที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อ (ใช้บริ การ) ของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

t
-0.128

Sig.
0.898

F
0.610
2.053
1.556
3.509

Sig.
0.692
0.086
0.147
0.004*

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

สมมติฐาน 3 ทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ และทัศนคติดา้ นความเหมาะสมของการ
ใช้พรี เซนเตอร์ มีความสัมพันธ์กบั การตั้งใจซื้ อ (ใช้บริ การ) ของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 5 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3

ตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
Sig
ระดับ
ความสัมพันธ์

ทิศทาง

0.307**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

0.306**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

0.291**

0.000

น้อย

เดียวกัน

r
0.414**

ตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
Sig
r
0.000
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

0.431**

0.000

เดียวกัน

r

1. ด้านทัศนคติ
1.1 ความมีชื่อเสี ยงของพรี เซนเตอร์ ทาให้ท่านอยาก
ซื้อสิ นค้า
1.2 การเป็ นตัวอย่างที่ดีในสังคมของพรี เซนเตอร์ทาให้
ท่านอยากซื้อสิ นค้า
1.3 ท่านคิดว่าบุคลิกภาพของพรี เซนเตอร์ทาให้สินค้า
เป็ นที่ยอมรับ

ตารางที่ 5 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 3 (ต่อ)
สมมติฐานที่ 3
1.4 ท่านคิดว่าความโดดเด่นของพรี เซนเตอร์ทาให้
สิ นค้าน่าสนใจ
1.5 พรี เซนเตอร์นาเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนทาให้
ท่านเข้าใจได้ง่าย
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0.452**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์มีความน่าเชื่อถือ
ท่านชอบพรี เซนเตอร์ (เช่น การวางตัว, นิสยั )
ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์มีความโดดเด่นมีบุคลิกภาพ

0.241**
0.210**
0.218**

0.000
0.000
0.000

ปานกลาง
น้อย
น้อย

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์มีความรู ้ความสามารถ
ท่านคิดว่าพรี เซนเตอร์เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม
รวมความเหมาะสม

0.201**
0.240**
0.302**

0.000
0.000
0.000

น้อย
น้อย
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

รวมทัศนคติ

2. ด้านความเหมาะสม
2.1
2.2
2.3
ที่ดี
2.4
2.5

อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาเรื่ อง ทัศ นคติ แ ละความตั้ง ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภค กรณี ศึ ก ษา : การเป็ น
พรี เซนเตอร์ ของ อั้ม พัชราภา ของบริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (DTAC)
มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ด้ งั นี้
สมมติฐานที่ 1 จากผลการวิจยั พบว่า อายุ และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อ
ทัศนคติ ที่ผูบ้ ริ โภคมี ต่อพรี เซนเตอร์ (อั้ม พัชราภา) ไม่ว่าจะเป็ น ทัศนคติที่มีต่อพรี เซนเตอร์ หรื อ
ความเหมาะ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รชต น่วมอินทร์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของ
การโฆษณาของแชมพู แ พนที น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสนใจและพฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โ ภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี รายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อ ความเหมาะสม ของโฆษณาการรับรู ้ถึงความรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริ โภคและการรับรู ้ เห็นสถานภาพต่อสังคม ของแชมพูแพนทีน โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ผูบ้ ริ โภคที่
เคยเห็นโฆษณาด้านความเหมาะสมของผูโ้ ฆษณาของแชมพูแพนทีน และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจยั ของ ตุล อัคนิบุตร (2556) ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของการโฆษณาที่ใช้พรี เซนเตอร์ นกั ร้อง
เกาหลี ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้ อของวัยรุ่ นหญิง ในกรุ งเทพมหานคร การเปิ ดรั บโฆษณาที่ใช้
นักร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ นหญิงต่อสิ นค้าที่ใช้
นัก ร้ องเกาหลี เป็ นพรี เซนเตอร์ พบว่า ส่ วนใหญ่ มีอายุ 18 ปี โดยมี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนของกลุ่ ม
ตัวอย่างวัยรุ่ นหญิง อยู่ที่ 5,000 บาทหรื อต่ ากว่า ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสิ นค้า ที่ใช้นกั ร้อง
เกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 อยูใ่ นระดับปานกลาง ความตั้งใจซื้ อของวัยรุ่ นหญิง
ต่อตราสิ นค้าที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอ สามารถสรุ ปได้วา่ มีความตั้งใจซื้ อของวัยรุ่ นหญิงต่อ
ตราสิ นค้า ที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.39 อยูใ่ นระดับต่า
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สมมติฐานที่ 2 จากผลการวิจยั พบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อความตั้งใจ
ซื้ อ (ใช้บ ริ ก าร) ของผูบ้ ริ โภค แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ตุ ล อัค นิ บุ ตร (2556)
ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของการโฆษณาที่ใช้พรี เซนเตอร์ นกั ร้องเกาหลีต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้ อ
ของวัยรุ่ นหญิง ในกรุ งเทพมหานคร การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ามี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ นหญิงต่อสิ นค้าที่ใช้นกั ร้ องเกาหลี เป็ นพรี เซนเตอร์ พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นหญิง อยูท่ ี่ 5,000 บาทหรื อต่ากว่า และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับงานวิจยั ของ ปาริ ฉตั ร พรหมมาตย์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การโฆษณาในนิ ตยสารวาไรตี้สตรี
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในนิ ตยสาร variety สตรี ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่ สุดในด้านเนื้ อหาการ
โฆษณาคือการนาเสนอสิ นค้าใหม่ดา้ นประเภทบุคคลที่ใช้ในการโฆษณาสิ นค้าคือดารานักแสดงที่มี
ชื่อเสี ยง ด้านประเภทคุณสมบัติของพรี เซนเตอร์ จากโฆษณาสิ นค้าคือมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั และด้าน
ประเภทของภาพคือภาพสิ นค้ามีสีสันสวยงามดึ งดู ดส่ วนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในนิ ตยสารวาไรตี้
สตรี
สมมติฐาน 3 ผลการวิจยั พบว่า ความโดดเด่นของพรี เซนเตอร์ สามารถทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลได้เข้าใจง่ายและชัดเจน ความน่าเชื่ อถือของพรี เซนเตอร์ และการเป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม
สามารถทาให้การโฆษณามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ในการโฆษณาที่สื่อสารเข้าเป้ าตรงประเด็นจะทา
ให้ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตั้ง ใจของผู บ้ ริ โ ภคซื้ อ ฉะนั้น นัก การตลาดควรมองประเด็ น นี้ คื อ
นอกจากจะเลือกพรี เซนเตอร์ ที่มีชื่อเสี ยงยังจะต้องคานึ งถึงการโฆษณาที่สื่อสารตรงประเด็นและ
เข้าใจง่ ายที่จะทาให้ผูบ้ ริ โภคมี โอกาสตั้งใจซื้ อมากขึ้น และยังต้องคานึ กถึ งความน่ าเชื่ อถื อ การ
วางตัว การเป็ นแบบอย่างที่ ดีของพรี เซนเตอร์ อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตุล อัคนิ บุตร
(2556) ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของการโฆษณาที่ใช้พรี เซนเตอร์ นกั ร้องเกาหลี ต่อทัศนคติและความ
ตั้งใจซื้ อของวัยรุ่ นหญิง ในกรุ งเทพมหานคร การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
สิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ นหญิงต่อสิ นค้าที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
สรุ ปได้ว่าทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่มีต่อตราสิ นค้าที่ใช้นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ มีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสิ นค้าที่ใช้นักร้ องเกาหลี เป็ นพรี เซนเตอร์ และยังสอค
คล้องกับงานวิจยั ของ รชต น่วมอินทร์ (2555) การทาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของการโฆษณาของแชมพู
แพนทีน ที่ส่งผลต่อความสนใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ โภคที่เคย
เห็นโฆษณาด้านความเหมาะสมของผูโ้ ฆษณาของแชมพูแพนทีน และด้านความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค
เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อความสนใจต่อโฆษณาของแชมพูแพนทีน ยังคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของ
ภัทราภรณ์
ปานพิมพ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง นักแสดงที่มีชื่อเสี ยงในโฆษณา ขนมขบเคี้ยวที่มี
ผล ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ นักแสดง
ที่มีชื่อเสี ยง
ด้านบุคลิกภาพ ด้านการสื่ อสารและด้านภาพลักษณ์ ตามลาดับ
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากการศึกษาผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้านทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อพรี เซนเตอร์ (อั้ม พัช
ราภา) ในเรื่ องของ ความมีชื่อเสี ยงของพรี เซนเตอร์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคอยากซื้ อสิ นค้า การเป็ นตัวอย่างที่
ดีในสังคม ของพรี เซนเตอร์ รวมถึงบุคลิกภาพ ความโดดเด่น และนาเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน ทา
ให้สินค้าเป็ นที่ยอมรั บ ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจได้ง่าย ดังนั้น นักการตลาดจาเป็ นต้องพิจารณาถึ ง
ทัศนคติหรื อมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงผูท้ ี่จะมาเป็ นผูน้ าเสนอสิ นค้าของบริ ษทั
ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ก็อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติในเชิ งลบและ
หลีกเลี่ยงการบริ โภคสิ นค้า
2. จากการศึกษา ด้านความเหมาะสมของ (อั้ม พัชราภา) ในการเป็ นพรี เซนเตอร์ ผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญ ได้แก่ พรี เซนเตอร์ ที่มีความน่ าเชื่ อถื อ ความโดนเด่น บุ คลิ กภาพที่ดีในตัวพรี เซน
เตอร์ และมีความรู ้ ความสามารถ เป็ นแบบอย่างที่ ดีในสังคม ดังนั้น นักการตลาดควรพิจารณาถึ ง
ความเหมาะสมของพรี เซนเตอร์ ในการนาเสนอสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้กบั
ผูบ้ ริ โภคที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ซึ่ งจะทาให้การโฆษณานั้นเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ โดยพิจารณาจากคุ ณสมบัติของ
สิ นค้า มาเป็ นอันดับ 1 ของระดับ ความเห็ นด้วย ดัง นั้น ผูบ้ ริ หารควรวางแผนทาการกระตุ ้นทาง
การตลาดและการนาเสนอโฆษณาเพิ่มเติมในส่ วนของการบ่งบอกถึงคุณภาพ คุณสมบัติของสิ นค้า
และประสิ ทธิ ภาพที่เกิดขึ้นกับเครื อข่ายดีแทค เพราะจะทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้ถึงความเหมาะสมของ
โฆษณาว่ามีประสิ ทธิ ภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจในเครื อข่ายดีแทคเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ดังนั้นในการวิจยั ในอนาคต อาจเปลี่ยนไปใช้
การท าการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ วิ ธี เ ก็ บ ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย เช่ น การสั ม ภาษณ์ หรื อการ
สังเกตการณ์ ร่ วมด้วยกัน เพื่อให้ผลการวิจยั ได้มีความแม่นยาด้านข้อมูลที่หลากหลาย
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจมีผลต่ออิทธิ พลของการโฆษณา เช่น การรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภค ความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การ ด้านความจงรักภัคดี และความคาดหวังเพื่อเป็ นแนวทาง
ในรักษาฐานลูกค้าเดิม
3. การวิจยั ในครั้งนี้ ทาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพียงจังหวัดเดียว ซึ่ งไม่ครอบคลุมทัว่
ทั้งประเทศ ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตควรพิจารณาขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ในการศึ กษา
เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูต้ ามและกับความผูกพัน
ในองค์กร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการทางานกับความผูกพันในองค์กร 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุ ขในการทางานกับความผูกพันในองค์กร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ พนัก งานของ บริ ษ ัท ไนท์แ ฟรงค์ ช าร์ เ ตอร์
(ประเทศไทย) จากัด จานวน 253 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนและสถิ ติ เชิ งอนุ มาน
ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)
ผลการศึ ก ษาพบว่า ภาวะผู ต้ ามของพนัก งานในองค์ก รส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ้ต ามแบบมี
ประสิ ทธิ ผ ล นอกจากนี้ บุ คลากรส่ วนใหญ่ เป็ นผูต้ ามที่ มี มิ ติด้า นความผูก พันอย่า งกระตื อรื อร้ น
มากกว่ามิติดา้ นความอิสระและความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่ งผูต้ ามทั้ง 2 มิติ มี ความสัมพันธ์ กบั ความ
ผูกพันในองค์กรในทิศทางเดียวกันในดับปานกลาง ส่ วนบรรยากาศในการทางานมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันในองค์กรในทิศทางเดียวกันในระดับสู ง นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความสุ ขในการทางาน
มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กรในทิศทางเดียวกันในระดับสู งเช่นกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ภาวะผูต้ าม บรรยากาศในการทางาน ความสุ ขในการทางาน ความผูกพันในองค์กร
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate 1) the relationship between followership
style and organizational commitment 2) the relationship between working atmosphere and
organizational commitment and 3) the relationship between happy workplace and organizational
commitment.
The samples used in this study was 253 employees of Knight Frank Chartered (Thailand)
Limited. This research used questionnaires to collect data. Descriptive statistics used for data
analysis included Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. Hypotheses were tested
by Pearson Correlation Coefficient.
The results of the study demonstrated as follows: Most of the followership of this
organization's employees is effective follow. In addition, most employees are follower
independent-critical thinking than active behavior, Two-dimensional followers relationship with
organizational commitment in the same direction same direction in moderate level and working
atmosphere have a high correlation with organizational commitment. Finally, the results of
relationship between happy workplace and organizational commitment was also in high with
statistically significant at the 0.01 level.
Keywords: Followership, working atmosphere, happy workplace, organizational commitment
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์กรธุ รกิจทัว่ ไปรวมทั้งองค์กรของภาครัฐต่างให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มากยิ่งขึ้น มี การดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างต่อเนื่ องอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้ การบริ หารงานบุคคลโดยแปลงกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บตั ิเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและ
ประสบความสาเร็ จตามที่คาดหวัง “ธุ รกิจที่อยูใ่ นระบบสังคมนั้น จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปตาม
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งโดยแท้จริ งแล้วระบบธุ รกิจทั้งหมดที่ปรากฏนั้น ล้วนแต่เป็ นเรื่ องของทรัพยากร
มนุษย์ท้ งั สิ้ น” (ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์, 2548)
แนวโน้วอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้นในปั จจุบนั จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรธุ รกิ จ ยุค
สมัยที่ คนเข้าท างานกับบริ ษ ทั หลังเรี ยนจบชั้นมัธยม จบวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยแล้วทาอยู่จน
เกษียณได้ผา่ นพ้นหมดยุคไปแล้ว คนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั เปลี่ยนงานหลายครั้ง ซึ่ งเป็ นเหตุให้บริ ษทั
ต้องสิ้ นเปลืองเงินจานวนมากทุกครั้งที่พนักงานออกจากบริ ษทั บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยการลงทุน ที่ได้ใช้
ไปในด้านการจ้างงาน การฝึ กอบรม และการอานวยการพนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการบริ หาร
จ านวนมหาศาล บริ ษัท สู ญ เสี ยก าลัง การผลิ ต จนกว่ า จะได้ จ้า งและฝึ กอบรมคนใหม่ และ
ความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกทีมงานได้รับผลกระทบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิ กในกลุ่ม การ
ลาออกของพนักงานสร้ างความเสี ยหายทางธุ รกิ จให้แก่องค์กร หรื ออย่างน้อยก็ทาให้ศกั ยภาพใน
การแข่งขันขององค์กรชะลอตัวลงหรื อหยุดชะงักลงชัว่ ขณะหนึ่ ง องค์กรชั้นนาจึงให้ความสาคัญ
กับเรื่ องการดู แลรักษา “คน” เป็ นอย่างมาก และถื อว่า “อัตราการลาออกของพนักงานเป็ นตัวชี้ วดั
ต้นทุนที่สาคัญตัวหนึ่งของการทาธุ รกิจ” ดังนั้น องค์กรเหล่านี้จึงมีความพยายามอย่างมากที่จะหยุด
หรื อลดอัตราการลาออกภายในองค์ก รให้อยู่ใ นระดับ ต่ า สุ ดเท่า ที่ จะทาได้ เพราะหากไม่ มี ก าร
ลาออก ย่อมแสดงว่าพนักงานมีความสุ ขกับงานที่ทาส่ งผลให้เกิ ดความรู ้ สึกผูกพันต่อองค์กร ก็จะ
ส่ งผลต่อผลงานที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันต่อองค์กรจึงถือเป็ นเรื่ องที่องค์กรต่าง ๆ พยายามที่
จะสร้างให้เกิดขึ้น เพราะการที่คนหนึ่งจะมีความผูกพันในองค์กรได้จะต้องผ่านประสบการณ์ที่ดีใน
การท างานรวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการท างาน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ในด้า นที่ ดี ต่ อ องค์ก ร
นอกจากนี้ การรับรู ้ว่างานที่ตนเองทานั้นมีโอกาสก้าวหน้าจะสนับสนุ นให้พนักงานมีความเชื่ อมัน่
และเกิดความรู ้สึกผูกพัน ซึ่ งความผูกพันที่มีต่อองค์กรนั้นเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวบุคลากรใน
แต่ละบุคคลแตกต่างกัน (เสาวคนธ์ ศิรกิดากร, 2557)
ศิริวรรณ ตันตระวิวฒั น์ (2550) ได้อธิ บายว่า การให้รางวัลหรื อการสร้ างแรงจูงใจในด้าน
วัตถุเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาให้สมาชิกเกิดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรได้ แต่แนวโน้มที่จะ
ทาให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้นนั่ คือ การที่องค์กรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการทางาน
จากความสาคัญข้างต้นมีหลายปั จจัยที่เข้ามาเกี่ ยวข้อง จนทาให้พฤติ กกรมในการทางาน
เปลี่ ย นแปลงไปท าให้ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ในองค์ก รของพนัก งาน ผู ศ้ ึ ก ษาเห็ น ว่า ภาวะผู ต้ าม
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บรรยากาศในการทางาน และความสุ ขในการทางาน เป็ นปั จจัยที่จะทาให้เกิดความผูกพันในองค์กร
นามาซึ่ งความมุ่งมัน่ ตั้งใจและทุ่มเทในการทางานและนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดีและต่อเนื่ องของ
องค์กร ส่ งผลให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน ผูศ้ ึกษาจึงทาการศึกษา ภาวะผูต้ าม
บรรยากาศในการทางาน ความสุ ขในการท างานที่ มีความสัม พันธ์ กบั ความผูก พันในองค์ก รของ
พนักงาน ผลการศึกษานี้ สามารถใช้เป็ นข้อมู ลในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่ เพื่อสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูต้ ามของพนักงานและความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทางานและความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร
3. เพื่อศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างความสุ ขในการทางานของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์กรและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
3. สมมติฐานการวิจัย
1. รู ปแบบภาวะผูต้ ามมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความความผูกพันในองค์กร
1.1 ภาวะผูต้ ามมิติดา้ นความอิสระและความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กบั ความ
ความ......ผูกพันในองค์กร
1.2 ภาวะผูต้ ามมิ ติด้า นความผูก พันอย่า งกระตื อรื อร้ นมี ความสัมพันธ์ กบั ความ
ความผูกพัน.....ในองค์กร
2. บรรยากาศในการทางานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันในองค์กร
2.1 บรรยากาศในการท างานด้านโครงสร้ างมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความผูก พันใน
องค์กร
2.2 บรรยากาศในการท างานด้านมาตรฐานมี ความสั มพันธ์ ก ับความผูก พันใน
องค์กร
2.3 บรรยากาศในการทางานด้านความรับผิดชอบมีความสั มพันธ์ กบั ความผูกพันใน
องค์กร
2.4 บรรยากาศในการทางานด้านการยอมรับมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กร
2.5 บรรยากาศในการทางานด้านการสนับสนุนมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กร
2.6 บรรยากาศในการทางานด้านความผูกพันมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กร
3. ความสุ ขในการทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันใน
องค์กร
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3.1 ความสุ ขในการทางานด้านความพึงพอใจในชี วิตมี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันใน
องค์กร
3.2 ความสุ ขในการทางานด้านความพึงพอใจในงานมี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันใน
องค์กร
3.3 ความสุ ขในการท างานด้านความรู ้ สึ กทางบวกมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความผูก พันใน
องค์กร
3.4 ความสุ ขในการท างานด้านความรู ้ สึ กทางลบมี ค วามสั มพันธ์ ก ับ ความผูก พันใน
องค์กร
4. ทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผูต้ าม หมายถึ ง คุ ณลัก ษณะของบุ คคลที่ เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในการท างานต่ างๆ และ
สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผูน้ าให้บรรลุผลสาเร็ จ Robert Kelly (1992)ได้แบ่งผูต้ าม
ออกป็ น 2 มิติ คือ
มิ ติที่ 1 คุ ณลักษณะที่ ตรงกันข้ามกันสองด้านของผูต้ าม คื อ ด้านความอิ สระ – ความคิ ด
สร้ างสรรค์ (Independent- critical thinking) กับด้า นการพึ่ งพาผูอ้ ื่ น – ขาดความคิ ดสร้ างสรรค์
(Dependent- uncritical thinking) กล่าวคือ ผูต้ ามที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ มีการทางาน
ด้วยความรอบคอบ ให้ขอ้ เสนอและเชิ งสร้ างสรรค์ ชอบคิดริ เริ่ มใหม่ๆ สาหรับผูต้ ามที่มีลกั ษณะ
ด้า นการพึ่ ง พาผูอ้ ื่ น – ขาดความคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ผู ต้ ามที่ ต้อ งพึ่ ง พาผู อ้ ื่ น ไม่ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ จะเป็ นผูท้ ี่ ไม่สามารถมองไกลกว่าที่กาหนดให้ และเป็ นผูท้ ี่ชอบรับคาสั่งหรื อทาตาม
โดยขาดการไตร่ ตรอง ดังนั้นองค์กรจึงไม่สามารถพึ่งพาและเชื่อมัน่ ในบุคคลเหล่านี้ได้
มิติที่ 2 พฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกันสองด้านของผูต้ าม คือ ด้านความกระตือรื อร้น (Active
behavior) กับ ด้านความเฉื่ อยชา (Passive behavior) กล่าวคือผูต้ ามที่มีความกระตือรื อร้น จะสนใจ
ร่ วมกิ จกรรมงานต่างๆ ขององค์กรอย่างเต็มที่ แสดงความสนใจในงานมากกว่าขอบเขตที่ ได้รับ
มอบหมาย มี ความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของ ชอบแสดงถึ งการริ เริ่ มในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ ส่ วนผู ้
ตามที่ มี ลกั ษณะตรงกันข้าม คื อ มี พฤติ ก รรมเฉยเมย มี ค วามเกี ย จคร้ านไม่ มีค วามรั บ ผิดชอบต่ อ
หน้ า ที่ ก ารงาน จะท างานเฉพาะส่ ว นที่ ต นได้รั บ มอบหมายเท่ า นั้น ไม่ ช อบท างานเกิ น กว่ า ที่
มอบหมายให้ และมักปฏิเสธความรับผิดชอบหรื องานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น ปฏิบตั ิงานตามคาสั่ง
และคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่คิดริ เริ่ มงานใหม่ๆ จากมิ ติท้ งั 2 Kelly (1992 อ้างถึ งใน สุ
กัญญา มีสมบัติ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข, 2557) จาแนกรู ปแบบผูต้ ามเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ผูต้ าม
แบบมีประสิ ทธิผล ผูต้ ามแบบห่างเหิ น ผูต้ ามแบบเอาตัวรอด ผูต้ ามแบบปรับตาม ผูต้ ามแบบเฉื่อยชา
บรรยากาศในการทางานคื อ ลักษณะต่างๆ ภายในองค์กรที่ สมาชิ กสามารถรั บรู ้ ได้ โดย
ลักษณะดังกล่ าวประกอบด้วย บรรยากาศ สภาพขององค์ก ร เป็ นเครื่ องชี้ ให้เห็ น ความแตกต่า ง
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ระหว่างองค์กรหนึ่ งกับอีกองค์กรหนึ่ งที่เป็ นลักษณะที่คงทน มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของพนักงาน
ภายในองค์กร Stringer (2002 : 65-67 อ้างในกรปวีณ์ ตาก๋ า, 2558) ซึ่ งได้แบ่งบรรยากาศองค์กร
ออกเป็ น 6 มิติ คือ ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับ ด้านการ
สนับสนุน ด้านความผูกพัน
ความสุ ขในการทางาน เป็ นผลที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งถื อว่าเป็ นผลจากตอบสนองของผล
ของการกระท า การสร้ า งสรรค์ข องตนเอง มี ค วามปราบปลื้ ม ใจ ท าให้ น าไปสู่ ก ารท างานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แนวคิดความสุ ขในการทางานของ Diener (2003 อ้างใน สิ รินทร, 2553 : 83)
มุ่งอธิ บ ายปั จจัยหรื อ องค์ประกอบความสุ ขที่ ทาให้เกิ ดความพึงพอใจในชี วิตนามาซึ่ งความสุ ข
ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบ
ความผูกพันในองค์กร หมายถึง ความรู ้ สึกผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ซึ่ งควมรู ้สึก
นั้นจะบ่งชี้ ว่าพนักงานกับองค์กรมี ความสัมพันธ์ กนั ในลักษณะใด และนาไปสู่ การตัดสิ นใจของ
พนักงานว่าจะเป็ นสมาชิ กขององค์กรต่อไปหรื อไม่ Nation Group (2006) กล่าวว่าการผูกพันตนเอง
กับองค์กรนั้น เกิดขึ้นจากสัมพันธ์เชื่ อมโยง ทางจิตใจ ความรู ้สึก หรื อสติปัญญา ระหว่างบุคคลกับ
องค์กร ความผูกพันนี้มีความหมายโดยนัยถึงการยอมรับเป้ าหมาย และทิศทางการทางานขององค์กร
นั้น บ่งบอกถึง ความปรารถนาแน่วแน่ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ซึ่ งการศึกษาความผูกพันครั้ง
นี้ ได้แยกลักษณะความผูกพัน กับองค์กรเป็ น 3 ประเภท คือ ความผูกพันที่เกิ ดจากทัศคติ ความ
ผูกพันด้วยโครงงาน ความผูกพันจากความจงรักภักดี
ภาวะผู้ตาม
1. มิติความอิสระ และความคิดสร้างสรรค์
2. มิติความผูกพันอย่างกระตือรื อร้น
Kelley (1992)
ความผูกพันในองค์ กร

บรรยากาศในการทางาน
1. ด้านโครงสร้าง
4. ด้านการยอมรับ
2. ด้านมาตรฐาน
5. ด้านการยอมรับ
3. ด้านความรับผิดชอบ 6. ด้านความผูกพัน
Stringer (2002)
ความสุ ขในการทางาน
1. ความพึงพอใจในชีวิต
2. ความพึงพอใจในงาน
Diener (2003)

ด้านทัศนคติความรู้สึก
ด้านโครงงาน

ด้านความจงรักภักดี
Nation Group (2006)

3. ความรู้สึกทางบวก
4. ความรู้สึกทางลบ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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5. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด รวมทั้งสิ้ น 685 คน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ จานวนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคานวณสู ตร Taro
Yamane (1972) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 253 คน หลังจากนั้นจึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็ น แบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 5 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ ซึ่ งมีจานวนทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน ประสบการณ์ ทางาน ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับรู ปแบบภาวะผูต้ าม ซึ่ ง
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้นาเครื่ องมื อมาจากงานวิจยั ของสุ ก ัญญา มี ส มบัติ และกฤษดา เชี ย รวัฒนสุ ข
(2557) โดยมาจากแนวคิดของเคลลี่ Kelly (1992) เพื่อใช้วดั ข้อมูลพฤติกรรมและการแสดงออกของ
ภาวะผูต้ าม มี ขอ้ คาถามรวม 20 ข้อ ซึ่ งมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ เท่า กับ 0.97 ส่ วนที่ 3 เป็ น
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับบรรยากาศในการทางาน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเครื่ องมือมาจากงานวิจยั
ของกรปวีณ์ ตาก๋ าและกฤษดา เชียรวัฒนสุ ข (2559) จากทฤษฏีของ Stringer (2002) เพื่อใช้วดั การรับรู ้
บรรยากาศในองค์กร มีขอ้ คาถามรวม 30 ข้อ ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 ส่ วนที่ 4
เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความสุ ขในการทางาน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ได้นาเครื่ องมือมาจากงานวิจยั
ของ (สิ รินทร แซ่ ฉั่ว, 2553 : 183-184) จากแนวคิดของ Diener (2003) เพื่อใช้วดั ความสุ ขในการ
ทางานของพนักงานในองค์กร มีขอ้ คาถามรวม 20 ข้อ ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.82
ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับความผูกพันในองค์กร ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเครื่ องมือวัด
จากงานของอมรรั ตน์ แสงฉาย และ กฤษดา เชี ย รวัฒ นสุ ข (2559) เพื่ อใช้ว ดั ความผูก พันของ
พนักงานในองค์กร มีขอ้ คาถามรวม 26 ข้อ ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่ เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนามาการศึกษาและ
ทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม (Statistical Package for the Social Science: SPSS for window)
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติพรรณนาได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลส่ วน
ของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติพรรณนาได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (̅) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบ
ภาวะผูต้ าม บรรยากาศในการทางานความสุ ขในการทางานและความผูกพันในองค์กร
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3. สถิ ติเชิ ง อนุ ม าน ใช้การวิเคราะห์ สัมประสิ ทธ์ ส หสัมพันธ์ของเพี ย ร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูต้ าม
บรรยากาศในการทางานความสุ ขในการทางานและความผูกพันในองค์กร
6. ผลการศึกษา
จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ จานวน 253 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย คนคิดเป็ นร้อยละ 51.38 อายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 35 คิดเป็ นร้อยละ 30.04 โดยมีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 63.64 มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนจากองค์กรอยู่ระหว่าง 15,00125,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.06 ประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.69
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็ นที่แสดงออกเกี่ ยวกับ
ภาวะผูต้ าม บรรยากาศในการทางานความสุ ขในการทางานและความผูกพันในองค์กร
ปัจจัย
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
ภาวะผูต้ าม
- มิติดา้ นความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ 3.92
0.39
สู ง
- มิติดา้ นความผูกพันอย่างกระตือรื อร้น
บรรยากาศในการทางาน
ความสุ ขในการทางาน
ความผูกพันในองค์กร

4.10
3.67
3.76
3.52

0.38
0.40
0.37
0.42

สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผูต้ าม มีความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.01 บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นผูต้ ามด้านมิติความผูกพันอย่างกระตือรื อร้น ซึ่ งค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่
ในระดับสู ง ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 ส่ วนผูต้ ามด้านมิติความอิสระและความคิดสร้ างสรรค์มีค่าเฉลี่ ย
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับสู งเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
บรรยากาศในการท างาน มี ความคิ ดเห็ นโดยรวมอยู่ใ นระดับสู ง ค่ าเฉลี่ ยเท่า กับ 3.67
บรรยากาศในการทางานทุกด้านมีค่าฉลี่ ยอยู่ในระดับสู ง ซึ่ งบรรยากาศในการทางานด้านความ
ผูกพันมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
ความสุ ขในการทางาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ความสุ ข
ในการทางานด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรู ้สึกด้านบวก มีความ
คิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับสู ง ซึ่ ง ความสุ ข ในการท างาน ด้า นความรู ้ สึก ด้านบวก มี ค วามคิ ดเห็ นอยู่ใ น
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ระดับสู งที่สุดค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 ซึ่ ง ส่ วนความสุ ขในการทางานด้านความรู ้ สึกด้านลบ มี ความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความผูกพันในองค์กร มีความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับสู ง ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.52 ความ
ผูกพันในองค์กรด้านทัศคติความรู ้สึก ด้านความจงรักภักดี ความคิดเห็ นโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
ส่ วนความผูกพันในองค์กรด้านด้านโครงงาน มีความคิดเห็นยูใ่ นระดับปานกลาง
สาหรับตารางที่ 2 พบว่าภาวะผูต้ ามมิติดา้ นความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ และมิติดา้ น
ความผูกพันอย่างกระตือรื อร้นมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กรในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งความ
ผูกพันในองค์กรค์ดา้ นทัศนคติความรู ้สึกอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนด้านโครงงาน ด้านความจงรักภักดี อยู่
ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของรู ปแบบภาวะผูต้ าม บรรยากาศในการทางาน ความสุ ขในการ
ทางาน และความผูกพันในองค์กร
ความผูกพันในองค์กร
ปัจจัย

ด้านทัศนคติความรู ้สึก ด้านโครงงาน ด้านความจงรักภักดี
(r)
(r)
(r)

รู ปแบบภาวะผูต้ าม
มิติดา้ นความอิสระและความคิดสร้างสรรค์
มิติดา้ นความผูกพันอย่างกระตือรื อร้น
บรรยากาศในการทางาน
ด้านโครงสร้าง
ด้านมาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการยอมรับ
ด้านการสนับสนุน
ด้านความผูกพัน
ความสุขในการทางาน
ด้านความพึงพอใจในชีวติ
ด้านความพึงพอใจในงาน
ด้านความรู ้สึกทางบวก
ด้านความรู ้สึกทางลบ
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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0.897**
0.915**

0.493**
0.529**

0.439**
0.528**

0.392**
0.511**
0.534**
0.353**
0.468**
0.494**

0.816**
0.836**
0.768**
0.784**
0.805**
0.758**

0.540 **
0.562**
0.572**
0.543**
0.529**
0.592**

0.452**
0.553**
0.537**
-0.041

0.587**
0.717**
0.594**
0.009

0.758**
0.811**
0.755**
0.301**
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บรรยากาศในการท างานทุ ก ด้า นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความผู ก พัน ในองค์ก รในทิ ศ ทาง
เดี ยวกัน โดยความผูกพันในองค์กรด้านโครงงานอยู่ในระดับสู ง ส่ วนความผูกพันในองค์กรด้าน
ทัศนคติความรู ้สึกและด้านความจงรักภักดี มีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลางตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความสุ ขในการทางานด้านความพึงพอใจในชีวติ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรู ้สึก
ทางบวก มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กรในทิศทางเดี ยวกัน ส่ วนด้านความรู ้ สึกทางลบมี
ความผูกพันในองค์กรด้านความด้านทัศนคติความรู ้สึกในทิศทางตรงข้ามกัน ด้านโครงงานและด้าน
ความจงรั กภักดี มี ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันที่ระดับต่ า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01
7. การอภิปรายผล
7.1 ภาวะผู้ตาม
ภาวะผู ้ต ามมี ค วามสั ม พัน กับ ความผู ก พัน ในองค์ ก ร ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก องค์ ก รมี
โครงสร้างองค์กรที่ชดั เจน ทุกคนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรรู ้สึกถึงการเป็ นส่ วน
หนึ่ งขององค์กรซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของ Robert E. Kelly (1992) พบว่าความสาเร็ จขององค์กร 90%
เกิดจากการทางานของผูต้ าม ส่ วนอีก 10% ที่เหลือเป็ นผลงานของผูน้ า จะเห็นได้วา่ ไม่เพียงแต่ผนู ้ า
เท่านั้นที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร แต่ผตู ้ ามก็มีความสาคัญต่อผลสาเร็ จขององค์กรไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าผูน้ าเช่ นกัน ซึ่ งผลการวิจยั ในครั้ ง นี้ พบว่าบุ ค ลากรมีระดับความอิสระและความคิ ด
สร้ างสรรค์ และความผูกพันอย่างกระตือรื อร้ นอยู่ในระดับสู ง แต่มีระดับความความผูกพันอย่าง
กระตือรื อร้ นสู งกว่าระดับความอิสระและความคิดสร้ างสรรค์ สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ
(Need Theories) ของ บราฮัม มาสโลว์ (Abrahams Maslow) ซึ่ งระบุว่ามนุ ษย์มีความต้องการไม่
สิ้ นสุ ด และถือเป็ นคุณลักษณะของมนุษย์ ว่าเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการจะได้รับสิ่ งต่างๆ อยูเ่ สมอ ซึ่ งได้
แบ่งลาดับขั้นความต้องการของมนุ ษย์ ออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งภาวะผูต้ ามสอดคล้องกับ ระดับที่ 3 คือ
ความต้องการทางสังคม (Social Needs)ได้แก่ การต้องการยอมรับในผลงาน การยอมรับจากเพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา มิตรภาพ และการต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของสมาชิกในองค์กร ทาให้เกิด
ความรู ้ สึกผูกพันกับองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การทุ่มเททางาน และการปฏิ บตั ิตน จึงทาให้องค์กรมี
ระดับความความผูกพันอย่างกระตือรื อร้ นสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน
(2533) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของสมาชิ กในองค์กร พบว่าลักษณะส่ วน
บุ ค คล ได้แ ก่ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในองค์ ก รของข้า ราชการมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ส่ วนเพศและระดับการศึกษา ไม่ความสัมพันธ์ กบั ความ
ผูกพันต่อองค์กร ลักษณะงานที่ทา้ ทาย มีโอกาสก้าวหน้า การมีส่วนในการบริ หาร ลักษณะงานที่
ติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้จากผลการวิจยั ยังพบว่า

320

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ทัศนคติของกลุ่มผูร้ ่ วมงานต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ขององค์กร และความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร
เมื่อพิจารณาจากระดับความอิสระความคิดสร้างสรรค์ และความผูกพันอย่างกระตือรื อร้น
สามารถวิเคราะห์รูปแบบภาวะผูต้ ามของบุ คลากร บริ ษ ทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด สามารถสรุ ปผูต้ ามได้ 2 แบบ คือ ผู้ตามแบบมีประสิ ทธิผล จานวน 248 คน ผู้ตามแบบทางาน
เอาตั ว รอด จ านวน 5 คน ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า บุ ค ลากรในองค์ ก รส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ต ามแบบมี
ประสิ ทธิผล ซึ่ ง ภาวะผูต้ ามแบบนี้ นบั เป็ นยอดปรารถนาขององค์กรทุกรู ปแบบ เพราะผูต้ ามแบบนี้
จะเป็ นผูท้ ี่มีท้ งั “ความคิดสร้ างสรรค์ กระตือรื อร้ น และอิสระ” มี ความเต็มใจและใส่ ใจต่อการ
ปฏิบตั ิงานสู ง มีความสามารถในการบริ หารจัดการงานได้ดว้ ยตนเอง สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและ
จุดแข็งของตนเองและขององค์กรได้อย่างถูกต้อง เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญของเรื่ องส่ วนรวมมากกว่า
ส่ วนตัว มี ศ กั ยภาพในการท างานสู ง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ องค์ก รควรรั ก ษาบุ ค ลากรเหล่ า นี้ ไ ว้ เพื่ อสร้ า ง
ความส าเร็ จให้องค์กรอย่างยัง่ ยืน ส่ วนด้านความอิ สระและความคิ ดสร้ า งสรรค์ องค์ก รควรให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจในส่ วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อให้เกียรติ
และแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความหมายและเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรอย่างแท้จริ ง ส่ งเสริ มพัฒนา
ความรู ้ความสามารถให้แก่พนักงานอยูเ่ สมอ เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เติบโตในสายงานของ
ตนเอง
2. บรรยากาศในการทางานภายในองค์ กร
บรรยากาศในการทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
บุคลากรในองค์กรรับรู ้ได้ถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Stringer (2002) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กรมีความเกี่ ยวข้องกับคุ ณภาพของสภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์กรที่บุคลากรในองค์กรสามารถรับรู ้ได้ และมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละบุคคล มีส่วนกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการ ซึ่งสามารถอภิปรายเป็ นรายด้าน ดังตอไปนี้
บรรยากาศในการทางานด้านความผูกพัน มี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันในองค์กรมาก
ที่สุด พบว่า บุ คลากรมี ความคิดเห็ นต่อบรรยากาศในการทางานด้านความผูกพันโดยรวมอยู่ใน
ระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับสู งสุ ด
อันดับแรก ได้แก่ ท่านมีความมุ่งมัน่ ที่จะใช้ความรู ้ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ แสดงให้
เห็ นว่า บุคลากรมีความรู ้ สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร พวกเขาจะยินดี ยอมรับในข้อ
ผูกพันต่างๆ ขององค์กรเพื่อเป้ าหมายขององค์กร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบุคลากรรับรู ้ และเข้าใจถึ ง
ความสาคัญของงานที่ตนปฏิบตั ิ เห็นถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร ปฏิบตั ิงานที่ตรงกับความรู ้
ความสามารถ จึงส่ งผลให้บุคลากรทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นงเยาว์ แก้วมรกต (2542) กล่าวว่า หากบุคลากรรับรู ้วา่ งานที่ตนเองปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั ถือเป็ นงานที่
ท้าทาย และมี ความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถที่ตนเองมี แล้ว ประกอบกับองค์กรก็ให้
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ความสาคัญกับงานที่ทาอยูอ่ ย่างจริ งจัง ย่อมจะส่ งผลให้บุคลากรทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจในการ
ทางานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสาเร็ จ บุคลากรจะเกิดความผูกพันกับ
งานและผูกผันกับ องค์ก ร เพื่ อ เป็ นการรั กษาบุ คคลากรที่มีคุณภาพให้ ค งอยู่ องค์ ก รควรเพิ่ม ด้ า น
สวัสดิการ คุณภาพชี วิต หากองค์กรมีสวัสดิการที่ดี ดู แลพนักงานดี พนักงานก็รักและเลือกที่จะอยู่
กับองค์กรแม้เงิ นเดื อนจะน้อยกว่าที่อื่นก็ตาม นัน่ หมายความว่า ค่าตอบแทนไม่ใช่ เหตุผลที่สาคัญ
ที่สุด แต่พนักงานต้องการการดูแลที่ดี และคุณภาพชีวติ ที่ดีควบคู่กนั ไป
บรรยากาศในการทางานด้านการยอมรับมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กรน้อยที่สุด
แสดงให้เห็ นว่าองค์กรรับรู ้ ถึงการยอมรับโดยแสดงออกจากผลการปฏิ บตั ิงานที่ดีได้ค่อนข้างน้อย
เมื่อได้รับรางวัลการยอมรับนี้จะแสดงออกใน 2 ด้านคือ การได้รางวัล และการได้รับคาวิจารณ์ติชม
หรื อลงโทษ องค์กรนี้ บรรยากาศแห่ งการยอมรั บค่อยข้างต่ า ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าองค์กมี ไม่ความ
สมดุลระหว่างการให้รางวัลและการวิจารณ์ ติชม เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่มา
จากบรรยากาศในการทางาน องค์กรควรให้ ความสาคัญกับงานของพวกเขา พนักงานอยากให้
หัวหน้า หรื อผูบ้ ริ หารเห็ นคุ ณค่ าของงานที่ พ วกเขาทา แสดงความคิ ดเห็ น ชื่ นชมในผลงานและ
ความสาเร็ จ รวมถึ งให้ความสะดวกในการทางานต่าง ๆ เช่ น จัดหาเครื่ องไม้เครื่ องมือที่จะช่วยให้
ทางานได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาทางานไปตามมีตามเกิดอย่างขาดการ
เอาใจใส่ ดูแล
3. ความสุ ขในการทางานภายในองค์ กร
ความสุ ข ในการท างานมี ค วามสั ม พัน กับ ความผู ก พัน ในองค์ก ร ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
บุ ค ลากรมี อ ารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ชื่ น ชอบหรื อ เป็ นสุ ข กับ ภารกิ จ หลัก อัน เป็ นผลมาจากการท างาน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการทางานซึ่ งเป็ นการตอบสนองความต้องการของตนเองให้ชีวิตมี
คุณค่าได้ทางานที่เกิ ดประโยชน์ เกิ ดความสมหวังในประสบการณ์การทางานที่ได้รับ ซึ่ งเป็ นตาม
แนวคิดของ Diener (อ้างใน จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547:26) สามารถอภิปราย ดังตอไปนี้
ด้านความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กรมากที่สุด แสดงให้เห็น
ว่าบุ ค คลได้กระทาในสิ่ งที่ ตนรั ก และชอบพอใจกับ สภาพแวดล้อมที่ เกี่ ย วข้องในการทางาน มี
ความสุ ขเมื่องานที่กระทาสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย ตลอดจนงานทาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ Locke (1976) กล่าวว่างานเป็ นองค์ประกอบอันดับแรกที่ทาให้
คนพอใจหรื อ ใม่ พ อใจ หากบุ ค คลนั้น ชอบและมี ค วามสนใจก็ จ ะมี ค วามพึ ง พอใจในงานสู ง
นอกจากนี้ ลกั ษณะงานที่ทา้ ทายจะทาให้เกิ ดความสนใจและต้องการที่จะเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง
ระดับความยากง่ายของงาน และบุคคลสามารถควบคุมกระบวนการทางานของตนเองได้ก็จะทาให้
เกิดความสุ ขในการทางานมากขึ้น ความสนุ กสนานในการทางาน เป็ นส่ วนสาคัญในการทางาน ผล
ที่ตามมาของความสุ ขในการทางาน คือ ผลงานบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ เกิ ด
การคงอยูใ่ นงาน มีความตั้งใจทางานให้มีคุณค่าและประสิ ทธิ ภาพ
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ด้านความรู ้สึกด้านลบมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กรน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า
บุคคลมีอารมณ์ความรู ้สึกที่เป็ นทุกข์ กับสิ่ งไม่ดีที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย
เศร้าหมอง ไม่สบายใจ ซึ่ งอธิ บายได้วา่ ลักษณะของงานบางด้านอาจก่อให้เกิดความตึงเครี ยดในงาน
ได้ เช่น ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีจานวนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับเวลาและความสามารถ หรื อ
การเร่ งรัดผลสาเร็ จของงานมากเกินไป รวมไปถึง ความขัดแย้งในการทางาน นาไปสู่ การขาดความ
สามัคคีในการทางาน การทางานที่ไม่ซื่อสัตย์ และการเล่นพรรคเล่นพวกในองค์กร เช่นเดี ยวกับ
Dubrin (1994: 179) ที่สรุ ปจากงานวิจยั หลายชิ้นโดยกล่าวว่าบุคคลที่มีความรู ้สึกทางลบอยูบ่ ่อยครั้ง
มักจะเป็ นบุคคลที่เกิดความเครี ยดได้ง่าย และเป็ นกังวลต่อการทางาน ซึ่ งความเครี ยดในงานส่ งผล
ทาให้ความสุ ขในการทางานลดลง เพื่อเป็ นการคงไว้ซ่ ึ งบุคลากรที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางาน
ควรสร้ า งความสุ ข ในการท างานสามารถท าได้ไ ม่ ย าก โดยเริ่ ม จากทุ ก คนในองค์ก ร ด้ว ยการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติในการทางาน มองโลกในแง่บวก หัวหน้างานและผูบ้ ริ หารก็มีส่วน
อย่างมากในการการสร้ างความสุ ขในการทางานได้โดยการไม่ถือตัว ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็ น
ธรรมแก่ พ นัก งานทุ ก คนโดยไม่ เลื อกปฏิ บ ตั ิ ชี้ แนะแนวทางในการท างานให้แก่ พ นัก งานอย่า ง
เหมาะสม และสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ในที่ทางาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด
พนักงานจะได้มีความสุ ขในการทางานมากขึ้น มีความกระตือรื อร้นในการมาทางาน พนักงานก็จะ
แข็งแรงและเป็ นสุ ข มีประสิ ทธิ ผลในระยะยาวต่อไป

8. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
เพื่อให้การศึกษากี่ยวกับภาวะผูต้ าม บรรยากาศในการทางาน ความสุ ขในการทางานและ
ความผูกพันในองค์กร เป็ นไปอย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส่ วนใหญ่ขององค์กรเป็ นผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งเป็ นผู ้
ตามที่เป็ นที่ปรารถนาของทุกองค์กรเพราะเป็ นผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารควร
มุ่ง เน้นให้บุ ค ลากรมี ส่ วนร่ วมในการท างาน เข้า มามี บ ทบาทในการทางานมากขึ้ น เพื่อกระตุ ้น
ส่ งเสริ ม และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
2. ศึ กษาอุ ปสรรคที่ทาให้บุคลากรไม่มีความผูกพันต่ององค์กร เพื่อนามาพัฒนาศักยภาพ
และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้คงอยูก่ บั องค์กร เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค Generation Z ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ โภค Generation Z ที่ใช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์และอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี โดยทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก 4 อาเภอที่
เป็ นพื้นที่ เศรษฐกิ จที่ มีการค้าหนาแน่ น ได้แก่ อาเภอเมื องปทุ มธานี อาเภอลาลู กกา อาเภอคลอง
หลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอละ 110 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 440 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการสมติฐาน คือ การ
ทดสอบค่าเฉลี่ย (Independent Samples t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way
ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยส่ วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ ที่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกัน ในขณะที่มี
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้ อาชี พ จะส่ งผลต่อการเลื อกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อที่ไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านโปรโมชัน่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านภาพลักษณ์
และการน าเสนอจะส่ ง ผลให้ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ ในขณะที่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์
คาสาคัญ: การเลือกใช้ เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ผูบ้ ริ โภค Generation Z
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the factors affecting selection of using
mobile phone signal network of Generation Z consumers in Pathum Thani province. The
questionnaire was used to collect data from 440 people who used mobile phone signal network
and lived in commercial areas including Mueng district (110 persons), Lamlookka district (110
persons), Klong Luang district and Thanyaburi district (110 persons) in Pathumthani province.
The statistics used in data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation
(S.D.), Independent Samples t - test and One-way ANOVA. The results indicated that personal
factors including gender, age and education level differently affected consumers’ selection of
using mobile phone signal network. In the meantime, income and occupation did not differently
affect consumers’ selection. In terms of study of service marketing mix factors, the findings
revealed that price, distribution, promotion, personnel, service process, and image and
presentation had significantly an effect on consumers’ selection of using mobile phone signal
network. In contrast, product did not have an effect on consumers’ selection significantly.
Keywords: Consumers’ usage selection, Mobile phone signal network, Generation Z consumers
บทนา
ในปั จจุบนั โทรศัพท์มือถื อ (telephone หรื อ mobile) มีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็ นผูบ้ ริ โภคทุ กเพศทุ กวัยมี โทรศัพท์มือถื อเป็ นของตนเอง ซึ่ งเป็ น
เครื่ อ งมื อการสื่ อสารที่ มี ค วามสะดวกและสามารถพกพาได้ง่ า ย มี เ ทคโนโลยี ที่ ท นั สมัย ท าให้
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจาวัน และ
มีผบู ้ ริ โภคในประเทศไทยที่ให้ความสาคัญและความสนใจ จากส่ วนแบ่งทางการตลาดของเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือ 3 รายใหญ่ คือ AIS DTAC และ True Move ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) และส านัก บริ หารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) พบว่า จานวนเลขหมาย
โทรศัพท์มือถือจัดสรรแยกตามผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์มือถือโดย บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จากัด (มหาชน) หรื อ AIS มีจานวนหมายเลขทั้งหมดที่ถือครอง 66,155,903 เลขหมาย บริ ษทั โท
เทิ่ ล แอ็คเซ็ ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรื อ DTAC มีจานวนหมายเลขทั้งหมดที่ถือครอง
16,275,684 เลขหมาย บริ ษทั ทรู คอร์ ปเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ TURE MOVE มีจานวน
หมายเลขทั้งหมดที่ถือครอง15,330,741 เลขหมาย (กสทช. 2559)
ในการให้บริ ก ารเครื อข่ าย ผูแ้ ข่ งขันหลัก แต่ละรายล้วนนาส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ (7Ps) มาประยุกต์ใช้และมีการแข่งขันกัน เพื่อหากลยุทธ์ต่างๆ มาจูงใจผูบ้ ริ โภคเพื่อทาให้
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ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจและอยากใช้บริ การเครื อข่ายของตนเองมากที่สุด จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทา
ให้คณะผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลื อกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อของ
ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากในปั จจุ บนั โทรศัพท์มือถื อได้ เข้ามามีบทบาทในการใช้ชี วิตประจาวันของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถื อยังเป็ นปั จจัยที่ มีความสาคัญเพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ ใน
สังคมไทยยุคปั จจุบนั ผลจากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์แก่ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องสามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางวางแผนธุ รกิจให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นบุ ค คลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารเครื อข่ า ยโทรศัพ ท์มื อถื อ ของ AIS
DTAC
TRUEMOVE ของผูบ้ ริ โภค Generation Z ในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านโปรโมชัน่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านภาพลักษณ์
และด้านการนาเสนอที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค
Generation Z ในเขตจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ า ยโทรศัพ ท์มื อถื อในด้านเพศ ช่ วงอายุระดับ
การศึ ก ษา รายได้ ที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การเครื อข่ ายโทรศัพท์มือถื อที่
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ(7Ps) ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านโปรโมชัน่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านภาพลักษณ์และการ
น าเสนอที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การเครื อข่ า ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ที่แตกต่างกัน
ทบทวนวรรณกรรม
พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค คื อ จากการศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค ในที่ น้ ี ได้มี
นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของคาว่าพฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior) ไว้หลายความหมาย แต่จะนาเสนอเป็ นบางส่ วนเท่านั้น ดังนี้ พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหาการซื้ อ การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอยผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาและยัง
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กล่าวอีกว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การตัดสิ นใจและการกระทาของคนที่เกี่ยวกับการซื้ อ และ
การใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2538:106)
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Services Marketing Mix) หรื อ 7Ps ตามแนวคิดของ
Zeithaml and Bitner และ ฉัตยาพร เสมอใจ (อ้างถึงใน กฤษดาเชียรวัฒนสุ ข และศรากุล สุ โคตร
พรหมมี, 2559)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ นค้าและบริ การที่บริ ษทั เสนอให้กบั ลูกค้า ธุ รกิจจะต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็ นและต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ แต่ในธุ รกิจบริ การ ผลิตภัณฑ์จะมีความ
แตกต่างจากสิ นค้าอื่นๆ ทัว่ ไปทั้งด้านรู ปแบบและการดาเนิ นงาน ดังนั้นกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ของ
ธุ รกิจบริ การจะมีความแตกต่างกับสิ นค้าที่จบั ต้องได้
2. ราคา (Price) มูลค่าของการบริ การที่ธุรกิจกาหนดขึ้น รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรั บชาระมู ลค่าสิ นค้า การวางแผนด้านราคาที่มีการคานึ งถึ งต้นทุนในการดาเนิ นการ การ
ให้บริ การ และต้นทุนของลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเวลา จิตใจ ความพยายาม
ของลูกค้าและความรู ้สึกที่ลูกค้าอาจได้รับ
3. การจัดจาหน่ าย (Place) การดาเนิ นการของธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการจาหน่ ายและ
สนับสนุนการกระจายการให้บริ การ เพื่อให้บริ การมีความพร้ อมในการจาหน่ าย โดยพิจารณาถึง
ความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริ การ ซึ่ งลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จะช่ วยกระตุน้ ให้ลูกค้าตอบสนองในสิ่ งที่ธุรกิ จ
คาดหวัง เช่ น การรับรู ้ตราสิ นค้า การตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ส่ งผลให้เกิ ดความ
ต้องการใช้และตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งอาจใช้เครื่ องมือที่ แตกต่างกันไปตามรู ปแบบของธุ รกิจ สถานการณ์
การแข่งขัน
5. บุคคล (People) สาหรั บลักษณะเฉพาะในบริ การที่ ทุกส่ วนในการดาเนิ นธุ รกิ จไม่
สามารถแยกเป็ นส่ วนย่อยๆ ได้ บุคลากรจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ และเป็ นปั จจัยที่สร้างความ
แตกต่างโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั การบริ การ อันนาไปสู่ ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
6. กระบวนการ (Process) ขั้นตอนในการให้บริ การ กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงวิธีการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรี ยมการบริ การ การนาเสนอบริ การ รวมถึงการตัดสิ นใจในเกี่ยวกับ
นโยบายการดาเนิ นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ กระบวนการบริ การที่ดีจะต้องความ
ถูกต้องรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งมอบ เป็ นมาตรฐานและง่ายต่อการปฏิบตั ิ
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7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หลักฐานทางกายภาพในธุ รกิจบริ การจะเป็ น
สิ่ งที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสิ นใจซื้ อบริ การได้ เช่น อาคาร
สานักงาน ทาเล ที่ต้ งั จุดให้บริ การ การตกแต่งสานักงาน สถานที่ สัญลักษณ์ของบริ ษทั และสิ่ งที่
มองเห็ นได้ต่างๆ ซึ่ งสะท้อนถึงรู ปแบบและคุณภาพของบริ ษทั และมีส่วนช่ วยเสริ มสร้ างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ลูกค้าพิจารณาตัดสิ นใจซื้ อ (กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข และ
ศาลสุ โคตรพรหม, 2559 หน้า 92-109)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, หน้า 157) ระบุวา่ กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ
(Buyer’ sDecision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย
การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลัง
การซื้ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, หน้า 160-166) ได้กล่าวไว้
ว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ

การตระหนักถึง
ความต้องการ

การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร

การประเมิน
ทางเลือก

พฤติกรรมหลัง
การตัดสิ นใจซื้ อ

การตัดสิ นใจซื้ อ

ภาพที่ 1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, หน้า 160)
กระบวนการตัดสิ นใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะทาการตัดสิ นใจซื้ อแบบ
มีข้ นั มีตอน กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคต้องมีความต้องการและทาการเสาะหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
เพื่อกาหนดแนวทาง และประเมินทางเลือกว่าจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ภัควัฒน์ คงคะคิด (2552) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีในการ
เลื อกใช้บริ การร้ านคาร์ แคร์ แห่ งหนึ่ งในเขตตาบลหนองปรื อ ผลการวิจยั พบว่าความภักดี ในการ
เลือกใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ไม่มีความแตกต่างกัน
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ส่ วนปั จจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
สถานที่ ด้านกระบวนให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ) มีอิทธิ พล
ต่อความจงรักภักดีท้ งั 4 ด้าน (ด้านการบอกต่อ ด้านการใช้บริ การช้า ด้านความอ่อนไหวต่อราคา
และด้านพฤติกรรมการเรี ยกร้อง)
กนกวรรณ ทองรื่ น (2555) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกเสริ มความ
งามของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ให้ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการให้ บ ริ ก ารและด้า นลัก ษณะทางกายภาพแตกต่ า งกัน และพบว่า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ขา้ งต้นมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
พชระ สุ ธนฐาน (2557) ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทุ กด้า นยกเว้นด้า นราคาโดยภาพรวมมี ผลต่อการเลื อกใช้บริ ก ารเครื อข่า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหานครและพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน และพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้านยกเว้นด้านลักษณะทางกายภาพ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
ช่วงอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ

ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps)
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านโปรโมชัน่
5.ด้านบุคลากร
6.ด้านกระบวนการให้บริ การ
7.ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจยั
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภค Generation Z ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่
ใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 เครื อข่าย ได้แก่ AIS DTAC TRUE MOVE ในเขตจังหวัด
ปทุ ม ธานี จ านวน58,662 คน
(ข้ อ มู ล จากระบบสถิ ติ ท างทะเบี ย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ปี 2558)
การคานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างในการศึ กษานี้ ได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร โดยกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และกาหนดระดับ
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 397.29 ≈
400 คน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 40 ตัวอย่าง เพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาด
จากการเก็บตัวอย่างและป้ องกันการตอบแบบสอบถามไม่สมบู รณ์ จึ งมี กลุ่ มตัวอย่างทั้งสิ้ น 440
ตัวอย่าง
ขั้ น ตอนที่ 1 ท าการสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อ กท าการแจก
แบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ใน 4 อาเภอที่เป็ นย่านธุ รกิจ ได้แก่ อาเภอเมืองปทุมธานี
อาเภอลาลูกกา อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอละ 110 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 440 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทาการสุ่ มแบบเจาะจงโดยเลือกเฉพาะ 4 อาเภอแล้วจากนั้นทาการถัวเฉลี่ย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกสุ่ มตัวอย่างแบ่งเป็ นสองช่วง คือ ช่วงแรก วันจันทร์ -พฤหัสบดี ช่วง
ที่สอง วันศุกร์ -วันอาทิตย์ ซึ่ งจะได้ผใู ้ ช้บริ การช่วงละประมาณ 55 ตัวอย่างในแต่ละอาเภอ
ขั้นตอนที่ 3 ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมู ล ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close ended Question) และแบบสอบถามชนิ ดปลายเปิ ด (Open from
Question) ที่กาหนดขึ้นให้ครอบคลุมเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ โดยลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Close ended Question) และเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ที่มีอิทธิ พล
ต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือของ AIS DTAC และ TRUE MOVE
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close ended Question) แบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับความตั้งใจเลื อกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อโดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นปลายปิ ด (Close ended Question) แบบมาตรส่ วนประมาณค่ า
(Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)
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การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนินการสร้างตามลาดับ ดังนี้
1. ศึ กษาข้อมู ลจาก บทความ ตารา เอกสาร ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อมาใช้เป็ น
แนวทางการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการศึกษา
2. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าวิ จ ัย ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบ และขอคาแนะนาในการนามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ เพื่อปรับปรุ ง
ใหม่ ให้มีความถูกต้องก่อนนาไปใช้
4. ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถามฉบับร่ างที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
เพื่ อตรวจสอบความถู ก ต้องในส านวนการใช้ภาษาที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อค าถามและพิ จารณาความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยนาข้อคาถามที่มีค่าผูด้ ชั นี ความสอดคล้องของข้อคาถาม
มากกว่า 0.6 ไปใช้
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 ชุ ด จากนั้นนาแบบสอบถามไปหาความเชื่ อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
(Coefficient Alpha) ของ Ceonbecs’s Alpha โดยค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 0.97
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาสาหรับผูใ้ ช้บริ การครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี ร้ อยละ 48.0 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 18-19 ปี ร้อยละ 27.5 และมีอายุระหว่าง 23-25 ปี ร้อยละ 24.5 ตามลาดับมีการศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ม ากที่ สุ ด ร้ อยละ 65.0 ส่ วนใหญ่ เป็ นนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ร้ อยละ 77.0 รองลงมาเป็ น
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 13.6 และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 59.1
รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 30.9
2. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความคิ ด เห็ น ด้ า นประสมทางการตลาด7Ps มี ค่ า เฉลี่ ย
เรี ยงตามลาดับคือ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าเฉลี่ ย 4.04 รองลงมาลาดับคือด้านภาพลักษณ์
และการนาเสนอมีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านกระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย3.95 ด้านโปรโมชัน่ มีค่าเฉลี่ย
3.93 ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 3.92 และด้านราคามีค่าเฉลี่ย 3.83
3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภค Generation Z ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้แ ละอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ร ะดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน (เครื่ องหมาย* แสดงการสรุ ปสมมติฐานที่พบ
ความแตกต่าง) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. อาชีพ

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการเครื อข่ ายโทรศัพท์ มือถือ
ด้ านคุณภาพ
ด้ านระยะเวลา
ด้ านต้ นทุน
ด้ านบริการ
t=1.630
t=0.284
t=1.813
t=1.280 Sig=0.61
Sig=0.016*
Sig=0.116
Sig=0.01*
F=3.509
F=1.011
F=4.548
F=6.880 Sig=.001*
Sig=0.048*
Sig=0.199
Sig=.009*
F=5.090
F=1.011
F=5.425
F=4.668 Sig=.001*
Sig=0.000*
Sig=0.88
Sig=.000*
F=0.872
F=1.785
F=0.489 Sig=0.690
F=2.187 Sig=0.089
Sig=.0.456
Sig=0.149
F=1.438
F=0.489
F=0.293
F=0.726 Sig=0.537
Sig=0.231
Sig=.690
Sig=0.830

4. . ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณสามารถ
แสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือโดยวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเครื อข่าย

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
b
Std. Error
Beta
ค่าคงที่
1.456
0.220
ด้านผลิตภัณฑ์
0.400
0.063
0.263
ด้านราคา
-0.013
0.057
-0.010
ด้านสถานที่
0.190
0.065
0.129
ด้านการตลาด
0.177
0.057
0.127
ด้านบุคคล
0.201
0.055
0.152
ด้านนาเสนอกายภาพ
0.195
0.060
0.137
ด้านกระบวนการให้บริ การ
0.272
0.057
0.206
2
2
R = 0.784, Adjusted R = 0.615, F = 98.592, p-value < 0.05, * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t-test

6.614
6.315
-0.230
2.935
3.101
3.629
3.245
4.768

Sig.

0.000**
0.000**
0.818
0.004**
0.002**
0.000**
0.001**
0.000**

จากตารางที่ 2 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.253) ด้านกระบวนการ (β = 0.129) ด้านบุคคล
(β = 0.152) ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ (β = 0.137) ด้านสถานที่ (β = 0.129) ด้านการตลาด
(β = 0.127) ด้านราคา (β = -0.010) จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การเครื อข่าย
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โทรศัพ ท์มื อ ถื อ และได้ส มการถดถอยพหุ คู ณ ซึ่ งเป็ นการท านายการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ดังนี้
การตัดสิ นใจเลือก
ใช้เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ =

1.456+0.253 (ผลิตภัณฑ์) + 0.206 (กระบวนการ) +
0.152(บุคคล) + 0.137 (ภาพลักษณ์และการนาเสนอ) +
0.129(สถานที่) + 0.127 (การตลาด) + -0.010 (ราคา)
โดยปั จจัยเหล่านี้สามารถทานายการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ได้
ร้อยละ 61.5 (Adjusted R2 = 0.615)
การอภิปรายผล
ผลการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค
Generation Z ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีประเด็นสาคัญที่พบจากผลการศึกษาในครั้งนี้ และสามารถ
อภิ ปรายผลได้คือ ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารเครื อข่ า ยโทรศัพ ท์มื อถื อทางด้า นคุ ณภาพต่ า งกัน ทั้ง นี้ เพราะเครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถื อเป็ นบริ การที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีดงั นั้น เพศชายอาจจะเข้าถึ งรายละเอียดทาง
เทคนิ คได้ดีกว่า นอกจากนี้ อายุที่เพิ่มขึ้นอาจสื่ อถึ งประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีอายุ
เพิ่มขึ้นยิ่งในกลุ่มวัยทางานก็ยิ่งมีความต้องการในการเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์ที่มีคุณภาพ
ของสัญญาณที่น่าเชื่ อถื อและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับ วรสิ ทธิ์ วิมลประภาพร
และ กมลทิ พย์ ชี วะวิช วาลกุล (2551) ในขณะที่ รายได้และอาชี พ ไม่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อเนื่ องจากไม่ว่าจะผูบ้ ริ โภคจะอยู่ในอาชี พใดและมีรายได้จานวนระดับใด
ต่างก็มีความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือมากในปั จจุบนั
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือด้านระยะเวลา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พที่
ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือด้านระยะเวลาไม่ต่างกัน เพราะ
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อทุกคนต่างมีความจาเป็ นในเรื่ องระยะเวลาในการให้บริ การที่
ต้องมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับ มณี วรรณ ตันไทย (2553: 66 69) ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการได้รับบริ การในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือด้านความสะดวกที่ได้รับ
ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ ด้านคุณภาพของบริ การที่ได้รับ ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ ด้าน
ข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การ
ผลการศึ กษาเกี่ ย กับ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก าร
เครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์มื อถื อ ด้า นต้น ทุ น ที่ แ ตกต่ า งกัน พบว่า ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลด้า นอายุ แ ละระดับ
การศึกษามีผลต่อการเลื อกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อด้านต้นทุนที่แตกต่างกัน เพราะ เมื่อ
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อายุ และระดับ การศึ ก ษามากขึ้ น ท าให้ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ส่ ง ผลให้ส ามารถ
เลื อกใช้แพ็ค เกจโปรโมชั่น ที่ คุ ้ม กับ ราคา เลื อ กเครื อ ข่ า ยที่ มี บ ริ ก ารเสริ ม ที่ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการ และเครื อข่ายที่มีการส่ งเสริ มทางการตลาด อาทิ โรงภาพยนตร์ ส่ วนลดร้านอาหาร เป็ นต้น
ได้ ในขณะที่ ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ รายได้ และอาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลื อกใช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ด้านต้นทุนไม่แตกต่างกันเพราะว่าผูบ้ ริ โภคที่มีดา้ นเพศ รายได้ และอาชีพ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ า งยอมรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการเลื อ กใช้ บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญญารัตน์ ใบแสง (2552) พบว่า เพศ อาชี พ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G ส่ วนใหญ่แตกต่างกันแต่ไม่สอดคล้องใน
ส่ วนของอายุและระดับการศึ กษาแตกต่า งกัน มี ผลต่อการยอมรั บเทคโนโลยี 3G ส่ วนใหญ่ไ ม่
แตกต่างกันและการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
กับการยอมรับเทคโนโลยี 3G ของผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อด้านการบริ การ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อด้านการบริ การที่แตกต่าง
กัน ในขณะที่ ปั จ จัย ด้า นรายได้ แ ละอาชี พ ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือด้านการบริ การ เพราะว่าผูเ้ ลือกใช้บริ การเครื อข่ายทุกคนต่างมีความต้องการเลือกใช้
บริ การต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องเหมื อนกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ กนกวรรณ นาสมปอง (2555) ที่ กล่ าวว่า
คุณภาพ การให้บริ การ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของธุ รกิ จ ให้บริ การ คุ ณภาพของบริ การเป็ นสิ่ งส าคัญที่สุดที่จะสร้ างความแตกต่างของธุ รกิจให้
เหนื อกว่าคู่แข่ง ขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริ การที่ตรงกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเป็ น
สิ่ งที่ตอ้ งกระท า ผูร้ ั บบริ การจะพอใจถ้าได้รับสิ่ งที่ ตอ้ งการ เมื่อผูร้ ั บบริ การมี ความต้องการ ณ
สถานที่ที่ผรู ้ ับบริ การ ต้องการ และในรู ปแบบที่ตอ้ งการ
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก าร
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อของผูบ้ ริ โภค Generation Z ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือจะให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด (β = 0.263 ) รองลงมาเป็ นด้านกระบวนการให้บริ การ (β = 0.206 ) ด้านบุคคล (β =
0.152 ) ด้านนาเสนอกายภาพ (β = 0.137 ) ด้านสถานที่ (β = 0.129 ) ด้านการตลาด (β = 0.127 )
ตามลาดับ ซึ่ งผลการศึ ก ษานี้ ได้ใ ห้ความชัดเจนเพิ่มขึ้ นเกี่ ยวกับระดับความสาคัญของการตลาด
บริ การที่ ส่ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารและยัง สนับสนุ นการศึ ก ษาของ พชระ สุ ธ นฐาน
(2557) ที่ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ ซึ่ งมีผลต่อ
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การเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และยังสอดคล้องกับ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
(2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารบน อินเทอร์ เน็ต
ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระบุวา่ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารบน
อินเทอร์ เน็ตของธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร และผลการศึกษายัง
เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับการศึกษาของ พีรกิ ตต์ มิตรารัตน์ (2551) ที่ศึกษาปั จจัยที่ ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การสายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศ ซึ่ งพบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
ให้บริ การ คือปั จจัยทางด้านการตลาดบริ การที่สาคัญที่ผูร้ ับบริ การจะพิจารณา แต่ผลการศึกษาใน
ครั้ งนี้ พบว่า ปั จจัย ทางด้า นการตลาดบริ ก ารด้า นราคาไม่ มี ผ ลต่ อ การเลื อกใช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค Generation Z ซึ่ งสอดคล้องกับ พชระ สุ ธนฐาน (2557) ที่ทาการศึกษา
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กผู ้ใ ห้ บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหานคร แล้วพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. ควรศึกษาปั จจัยหรื อตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
ของผู บ้ ริ โ ภค เช่ น การจู ง ใจผูบ้ ริ โ ภค การท าธุ ร กิ จของคู่ แ ข่ ง ขัน การรั บ รู ้ สื่ อ โฆษณา เป็ นต้น
เพื่อที่จะได้องค์ความรู ้ที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น และสามารถนาไปใช้ประกอบการทาการตลาดให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
2. ควรศึก ษาลงรายละเอี ย ดไปพฤติ ก รรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ย นแปลงไป
ตลอดเวลา โดยอาจใช้วิธีเชิ งคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึกมากขึ้น และควรทาการศึกษาในเขต
พื้นที่อื่น เพื่อที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ โภคทั้งประเทศอย่างทัว่ ถึง
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง iPhone7 กับ Samsung Galaxy S7 edge
Factors Affecting Purchasing Decision of Smartphone by Comparing between iPhone7 and
Samsung Galaxy S7 edge
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือสมาร์ ท
โฟน โดยทาการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง iPhone7 กับ Samsung Galaxy S7 edge โดยประชากรที่
ใช้ศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้โทรศัพท์มื อถื อสมาร์ ท โฟนมาใช้บริ การในศูนย์ก ารค้าฟิ วเจอร์ ปาร์ ค
รั ง สิ ต จานวน 440 คน สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA: F- test)
และการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สัน Pearson Correlation) ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่า 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่เป็ น
พนักงานบริ ษทั การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท ผล
การทดสอบสมมติฐานสรุ ปว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนทั้ง 2 ยี่ห้อ สาหรับ iPhone7 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการขาย
และด้านราคาน้อยที่สุด ส่ วน Samsung Galaxy S7 edge ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมา คือด้านราคา ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ายน้อยที่สุด
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน iPhone7 Samsung Galaxy S7 edge
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Abstract
The objective of this research was to study the factors affecting purchasing decision of
smartphone by comparing between iPhone7 and Samsung Galaxy S7 edge. Study samples were
440 smartphone users visiting Future Park Department Store. Statistics used to analyze data
included frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), independent sample t-test, OneWay-ANOVA and Pearson Correlation. The result indicated that major correspondents were
female, aging between 26-30 years old, being single, working in private company, graduating
Bachelor’s degree and earning 20,001 – 25,000 per month. After testing hypotheses, the findings
indicated that marketing mix factor had association with purchasing decision of smartphone
(iPhone7 and Samsung Galaxy S7 edge). The marketing mix factor in terms of product,
distribution, promotion and price had the relationship with purchasing decision of iPhone7
meanwhile the marketing mix factor in terms of promotion, price, product and distribution had the
relationship with purchasing decision of Samsung Galaxy S7 edge, respectively.
Keywords: Purchasing Decision, Smartphone, iPhone7, Samsung Galaxy S7 edge
บทนา
ปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือ Smart Phone เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารมากที่สุด และ
ได้รับความนิ ยมจากประชาชนทัว่ โลก มี การเติบโตอย่างมากและมี บทบาทสาคัญต่อการดาเนิ น
ชี วิตประจาวัน และเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกที่สามารถทาให้บุคคลทัว่ ไปรับรู ้ ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ วและทาให้ไม่พลาดการติดต่อสื่ อสารที่สาคัญโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนยังสามารถช่วยหา
ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็ น การติดต่อสื่ อสารทางด้านธุ รกิจ และยังให้ความบันเทิงทางด้านต่างๆ และ
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟนยัง มี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ท างด้า นการสื่ อ สารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน iPhone7 เป็ นสมาร์ ทโฟนที่มีระบบปฏิบตั ิการ iOS 10 หน้าจอ
4.4 นิ้ว ผลิตโดยบริ ษทั Apple นอกจากนี้ โทรศัพท์มือสมาร์ ทโฟน iPhone 7 ยังมีระบบกันน้ าและ
กันฝุ่ นในระดับ IP68 และได้นานาพอร์ ตหู ฟังขนาด 3.5 มิลลิ เมตรออกและใช้พอร์ ตไลท์นิ่งในการ
ต่อหู ฟังแทน (iPhone7, สื บค้นเมื่อ 18 มกราคม 2560, เว็บไซต์: www.apple.com)
ส่ วนโทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ ท โฟน Samsung Galaxy S7 edge เป็ นสมาร์ ทโฟนที่ มี
ระบบปฏิ บตั ิการ Android 6.0 หน้าจอ 5.5มีระบบชาร์ ตไร้ สายในตัว ผลิ ตโดยบริ ษทั Samsung
นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน Samsung Galaxy S7 edge ได้พฒั นาให้มีระบบกันฝุ่ นและ
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ระบบกันน้ าชัว่ คราว และระบบรองรับ 2 ซิ มการ์ ด (Samsung Galaxy S7 edge - ซัมซุ ง, สื บค้นเมื่อ
18 มกราคม 2560, เว็บไซต์ : www.Siamphone.com)
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนระหว่าง iPhone 7 กับ Samsung Galaxy S7 edge กาลังเป็ นที่
นิ ยมในตลาดโทรศัพท์มือถื อเป็ นอย่างมาก ดังนั้นผูบ้ ริ โภคที่กาลังจะตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ
สมาร์ ทโฟนจะต้องมีการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์หาความแตกต่างและความเหมือนกันของผลิตภัณฑ์
โดยค านึ ง ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ง านของผู ้บ ริ โภคและความสามารถในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
โทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนทั้งสองยี่ห้อได้มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีความล้ าสมัย ดู โดดเด่นใน
สายตาของผูบ้ ริ โภคและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึง เหตุผลเหล่านี้ จึงทาให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนทั้งสองยี่ห้อนี้ เป็ นจานวนมาก แม้ว่า
ผูบ้ ริ โภคจะมี ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันแต่ความสามารถในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด
สาหรับงานวิจยั นี้ สนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน
ระหว่าง iPhone7 กับ Samsung Galaxy S7 edge เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน 2
รุ่ น 2 ยี่ห้อนี้ ถื อเป็ นคู่แข่งที่สาคัญเป็ นอันดับหนึ่ งและอันดับสองของของประเทศ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในกลุ่ ม ตลาดมื อถื อ สมาร์ ท โฟนเป็ น อย่า งมากและเป็ นที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มและเป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริ โภคสู ง เป็ นโทรศัพท์ที่มีการพัฒนาคุ ณสมบัติสม่ าเสมอเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเพื่อทาการศึกษาข้อมูลปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
สิ น ใจซื้ อและตรวจสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งส่ ว นประสมทางการตลาดกับ การตัดสิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์ท้ งั 2 ยีห่ อ้ คือ iPhone 7 กับ Samsung Galaxy S7 edge ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร ซึ่ งข้อมูล
ที่ได้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในด้านการ
วางแผนการตลาดและการส่ งเสริ มการตลาด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน โดยท าการเปรี ย บเที ย บระหว่า ง
iPhone 7 กับ Samsung Galaxy S7 edge
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน โดยเปรี ยบเทียบระหว่าง iPhone 7 กับ Samsung Galaxy S7 edge
สมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เช่ น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ขอบเขตของการวิจัย
1. งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
ประชากรในการศึกษานี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้โทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนไอโฟนและซัมซุ ง
และอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี ทาการคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณของ ทาโร
ยามาเน่ (1973) ได้ประมาณ 385 ตัวอย่าง ทาการเก็บตัวอย่างสารองเพิ่มเติมอีก 55 ตัวอย่าง เพื่อเป็ น
การป้ องกันความผิดพลาดจากการเก็ บตัวอย่างและป้ องกันการตอบแบบสอบถามที่ ไม่ส มบู รณ์
ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้ น 440 ตัวอย่าง โดยเจาะจงเก็บตัวอย่างจากผูท้ ี่ใช้
โทรศัพท์ iPhone 7 จานวน 220 ตัวอย่าง และโทรศัพท์ Samsung Galaxy S7 edge จานวน 220
ตัวอย่า ง ท าการเก็ บ ตัวอย่า งตามสะดวกจากผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ ก ารในศู นย์ก ารค้า ฟิ วเจอร์ ป าร์ ค รั ง สิ ต
จังหวัดปทุมธานี
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษาค้ นคว้า
3.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
3.1.1 ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
3.1.2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย
3.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค ขั้นตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนระหว่าง iPhone 7 กับ Samsung Galaxy S7 edge และ
ลักษณะการนาไปใช้งาน
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ผูท้ ี่อยูใ่ นธุ รกิจนี้ จะได้ขอ้ มูลการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคทาให้
สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา สิ นค้า ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่ าย และส่ งเสริ มทางการตลาดให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้ างความโดดเด่นของสิ นค้า
และสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
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2. เพื่อทราบถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
เลื อกซื้ อโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนระหว่าง iPhone7 กับ Samsung Galaxy S7 edge ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ ใ นเชิ ง เปรี ย บเที ย บสาหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจและต้องการท าการศึ กษา นอกจากนี้ ย งั สามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารการผลิตภัณฑ์ สาหรับผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปสามารถนาข้อมูลที่ได้
จากการศึ กษามาเปรี ยบเทียบกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนของตนเองเพื่อ
เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้
คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้อง
ไม่ได้
2. ด้านราคา(Price) หมายถึ ง คุณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า
ของบริ การกับราคาของบริ การ ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นการ
กาหนดราคา การให้บริ การควรมี ค วามเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจนและง่ ายต่อการ
จาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนาเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ ของลู กค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของ
บริ การที่นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั และช่องทางในการนาเสนอบริ การ
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย(Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ให้ผูใ้ ช้บริ การ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Schiffman and Kanuk. 1994: 659) หมายถึง
ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การ
ซื้ อเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ฐานิ ส า มณะโส และเทวี พึ่ งชื่ น (2556) ศึ กษางานวิจยั เรื่ องการเปรี ย บเที ยบปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์มื อถื อ ไอโฟน (iPhone) กับ ซัม ซุ ง
(Samsung) ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ในกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกใช้โทรศัพท์มือถื อไอโฟนมากกว่าซัมซุ ง
ถึ ง แม้ผ ลการเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
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โทรศัพท์มือไอโฟนและซัมซุ งไม่แตกต่างกัน และผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกันทาให้มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์แตกต่างกัน
วริ นดา บุ ญพิท กั ษ์ (2554) ท าการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโทรศัพ ท์
ไอโฟนโฟร์ เอสของผูป้ ริ โภคในย่านรังสิ ต พบว่า เพศ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจแต่จะขึ้นอยูก่ บั อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ ส่ วนปั จจัยทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจด้านผลิ ตภัณฑ์ในระดับมาก นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญ
ด้านคุณภาพและมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์มากอีกด้วย
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์
มือถือสมาร์ทโฟน
iPhone 7 กับ Samsung Galaxy S7 edge

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านการส่งเสริ มการขาย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
วิธีการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบสอบถามตามหลักทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ
รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น
3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน แบบสอบถามจะเป็ นลัก ษณะตัวเลื อกที่
กาหนดให้มีจานวน
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ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ iPhone7และ Samsung Galaxy S7 edge
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ ทโฟนของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1ลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ลั ก ษณะด้ า นปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถามจากผู ้บ ริ โภคที่ ใ ช้
โทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนระหว่าง iPhone7 กับ Samsung Galaxy S7 edge ที่มาใช้บริ การใน
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ ปาร์ ครังสิ ต จานวน 440 คนพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้โทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟน
ระหว่าง iPhone7 กับ Samsung Galaxy S7 edge ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ ปาร์ ครังสิ ต จานวน 440 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7 และเป็ นเพศชายจานวน 217 คนคิดเป็ น
ร้อย 49.3 ซึ่ งมีอายุอยูใ่ นช่วง 26-30 ปี มากที่สุด จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 ส่ วนระดับ
การศึกษา ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 339 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.0 สาหรับสถานภาพมี
สถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 259 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.9 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั จานวน 195 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.3 รายได้ต่อเดื อนประมาณ 20,001-25,000 บาท จานวน
130 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ผลการทดสอบตามสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

t
4.599

การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ มือถือสมาร์ ทโฟน
iPhone7
Sig.
F
0.067
0.916
2.089
5.621
3.827
1.309
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0.472
0.126
0.004*
0.002*
0.254
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1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Samsung Galaxy S7 edge
Sig.
F
0.837
0.522
0.993
2.035
1.318
0.629

t
0.772

Sig.
0.759
0.007*
0.133
0.257
0.707

จากตารางที่ 1 พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในด้ า นระดับ การศึ ก ษาและอาชี พ ของผู ้ใ ช้
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ iPhone 7 ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท์แ ตกต่ า งกัน
สาหรับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S7 edge พบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านสถานภาพ
ที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย
4. ด้ านส่ งเสริมการขาย
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ มือถือสมาร์ ทโฟน
iPhone7
Samsung Galaxy S7 edge
R
sig
R
sig
0.222
0.000**
0.360
0.001**
0.274
0.303
0.000**
0.000**
0.188
0.000**
0.314
0.005**
0.327

0.000**

0.295

0.000**

จากตารางที่ 2 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนทุกด้าน สาหรับ iPhone7 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้าน
ส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มากที่สุด รองลงมา คือด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโทรศัพท์
น้อยที่สุด ในขณะที่โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S7 edge ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
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ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มากที่สุด รองลงมา คือด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้านราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้อยที่สุด
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุ คคลพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านระดับ
การศึ กษาและอาชี พ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนรุ่ น iPhone7 เนื่ องจาก
ระดับการศึ กษาจะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ ที่จะทาการเปรี ยบเทียบผลิ ตภัณฑ์และคุ ณภาพด้าน
ความคงทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงความต้องการใช้งานที่หลากหลาย สาหรับอาชี พที่ต่างกันมีผลให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน เช่น พนักงานบริ ษทั ที่ตอ้ งใช้โทรศัพท์ที่มีความทันสมัยทั้ง
ในด้านการสื่ อสารและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ Samsung Galaxy S7 edge พบว่า ด้านสถานภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์รุ่นดังกล่าวเนื่องจาก โทรศัพท์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มและมี
วิธี ก ารดาเนิ นชี วิตที่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ฐานิ ศ า มณะโส (2556) ที่ ศึ ก ษา
เกี่ ยวกับเปรี ย บเที ยบปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพ ท์มือถื อ
ไอโฟน (IPhone) กับ ซัมซุ ง (Samsung) ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
พบว่าปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถืออย่างมีนยั สาคัญ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วลีรัตน์ เทศกิ่ม และสุ ภาวิณี (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ Blackberry และ iPhone และพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะ
ส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่ น iPhone7 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการขาย
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งนี้
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเห็ นความสาคัญในด้านส่ งเสริ มการขาย การบริ การหลังการขาย ด้านราคาที่ มี
เหมาะสมกับคุ ณภาพ ด้านผลิ ตภัณฑ์และยัง เห็ นความสาคัญเกี่ ย วกับ รู ปลักษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์ที่
แตกต่างจากโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นและด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่ตอ้ งมีความทันสมัยดึงดูดให้เข้าไป
บริ การ ซึ่ งผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของฐานิ ศ า มณะโส (2556) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
เปรี ย บเที ย บปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ ไอโฟน
(IPhone) กับ ซัมซุ ง (Samsung) ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และไปใน
ทิศทางเดี ยวกันกับการศึ กษาของ เบญจภรณ์ ขวัญสมคิ ดและปวรวรรณ พันแจ่ม (2555) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ Smartphone และการใช้เวลาของนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนรุ่ น Samsung Galaxy S7 edge พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้านราคามีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ เนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคจะเห็นความสาคัญของรู ปลักษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ า ยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญถึ ง สถานที่ จดั จาหน่ ายที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ได้อย่า ง
สะดวก ในด้านส่ งเสริ มการขายผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อต่างที่มีความ
หลากหลาย และสาหรั บด้านราคา ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญราคาของโทรศัพท์ที่เหมาะสมกับ
ฟั งก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของเครื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐานิ ศา มณะโส (2556) และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวลีรัตน์ เทศกิ่มและสุ ภาวิณี (2553)ที่ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ เช่น พฤติกรรมทาง
สังคมที่ทาให้แรงจูงใจในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน และควรขยายขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาให้ครอบคลุ มแต่ละพื้นที่ มากขึ้ นเพื่อให้ได้ขอ้ มู ลจากที่ เป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ โภคทั้ง
ประเทศ เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มีความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
2. ควรทาการศึกษาปั จจัยด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการให้บริ การ การรั บรู ้
ภาพลักษณ์และความมัน่ ใจในบริ ษทั ผูจ้ าหน่าย เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทาให้เกิ ดมุมมองและองค์ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับการตลาดที่ผูป้ ระกอบการสามารถ
นาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ต่อไป
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อความตั้งใจซื้ออาหารจานด่ วน เปรียบเทียบระหว่าง
เคเอฟซีกบั แมคโดนัลด์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
วนาลี ชนะมาร1, กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข2, วนิดา เรื อนไทย1, พจมาลย์ รอดบ้ านเกาะ1
อารีรัตน์ อึง่ ฮวบ1, นภัสสร หมั่นช่ วย1, กัลยารัตน์ พรมมินทร์ 1
1
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล:Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตั้งใจ
ซื้ ออาหารจานด่ วน (ฟาสต์ฟู้ ด) โดยท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่า งร้ า นเคเอฟซี ก ับ ร้ า นแมค
โดนัล ด์ ประชากรที่ ใ ช้ศึ ก ษาคื อ ผูบ้ ริ โภคอาหารจานด่ วน (ฟาสต์ฟู้ ด) ที่ อาศัย อยู่ใ นเขตจัง หวัด
ปทุ มธานี จานวน 450 ราย ทาการเก็บตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเก็บจากลู กค้าที่ เข้ามารั บประทาน
อาหารในร้านเคเอฟซี จานวน 225 ราย และจากลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านแมคโดนัลด์
225 ราย สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Independent Samples t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการตั้งใจซื้ อสาหรั บร้ านเคเอฟซี คื อ เพศที่
แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคจะมีความตั้งใจซื้ อแตกต่างกัน ในขณะที่ร้านแมคโดนัลด์ พบว่า อาชี พที่
แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อแตกต่างกัน สาหรับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อของลูกค้าร้านเคเอฟซี คือ ด้านกระบวนการและการการบริ การ (ß =
0.243) ในขณะที่ร้านแมคโดนัลด์ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อของ
ลูกค้าร้านเคเอฟซีคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ß = 0.211) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ความตั้งใจซื้ อ ร้านอาหารจานด่วน
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บทนา
ในปั จจุบนั การดาเนิ นชี วิตและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของคนไทยเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างมากเนื่ องจากปั ญหาทางเศรษฐกิจด้านสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ในทางธุ รกิจจึงทาให้วิถีชีวิตแบบสังคมเมืองมีสภาพที่เร่ งรี บแข่งขันกับเวลา ผูค้ นทั้งหญิงและชาย
มักจะต้องไปประกอบอาชี พนอกบ้านในแต่ละวันเป็ นเวลายาวนาน ทั้งยังประสบปั ญหากับการ
เดิ นทางที่ ล่ า ช้า ท าให้โอกาสในการกลับ ไปประกอบอาหารเองที่ บา้ นจึ ง มี น้อยลง ส่ งผลให้เกิ ด
พฤติ ก รรมการเลื อกบริ โภคอาหารจานด่ วนหรื อ ฟาสต์ฟู้ ด (Fast Food) เพื่ อความสะดวก
รั บ ประทานได้ง่ า ย และไม่ ต้องรอนานเป็ นที่ ชื่ นชอบของคนทุ ก เพศทุ ก วัย โดยไม่ ค านึ ง คุ ณค่ า
โภชนาการทางอาหาร แต่ดว้ ยอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) มีรสชาติหลากหลาย มีข้ นั ตอนในการทา
ใช้เวลาไม่นาน และ โปรโมชั่นด้านราคาสามารถเลื อกได้ตามความต้องการ ของลู กค้าจึ งทาให้
อาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) เป็ นที่นิยมอย่างมากในปั จจุบนั
ธุ รกิจอาหารประเภทจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) ในตลาดของประเทศไทยที่ได้รับความนิยม คือ
เคเอฟซี , แมคโดนัลด์, ซับเวย์, เซสเตอร์ กิล, พิซซ่ าฮัท, เบอร์ เกอร์ คิง ปั จจุบนั มีคู่แข่งขันหลักใน
ตลาดคือ เคเอฟซี (KFC) และแมคโดนัลด์ (McDonald's) จากข้อมูลจากนิตยสาร Positioning ในปี
พ.ศ. 2551 ซึ่ งในขณะนั้น เคเอฟซี มีการยอดขายและจานวนสาขามากกว่าแมคโดนัลด์ถึง 3 เท่า โดย
ส่ วนแบ่งการตลาดในขณะนั้น คือ ไก่ทอด ร้อยละ 40 แฮมเบอร์ เกอร์ ร้อยละ 20 และพิซซ่ า ร้อยละ
15 สาหรับภาพรวมตลาดร้านอาหารบริ การด่วน (QSR) ในปัจจุบนั มีมูลค่าถึง 3.7 หมื่นล้านบาท ซึ่ ง
สิ นค้าหลักในตลาดยังคงเป็ น ไก่ทอด แฮมเบอร์ เกอร์ และพิซซ่ า ในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่ามีอตั รา
การเติบโต ร้อยละ 12 – 13 และยังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ไทยโพสต์, 2560)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งซื้ อใจอาหารจาน
ด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) โดยจะทาการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 คู่แข่งหลักในตลาดคือ ร้านเคเอฟซี และ
ร้านแมคโดนัลด์ และยังสนใจที่จะศึกษาโดยเน้นความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ ก าร (7 Ps) จะส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารจานด่ วนของผูบ้ ริ โภคอย่างไร ซึ่ งผลที่ ได้จาก
การศึกษานี้ จะเป็ นข้อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านอาหารในการวางแผน
ด้านการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการเสนอกลยุทธ์การ
แข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ทางด้า นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อความตั้ง ใจซื้ อ อาหารจานด่ ว น (ฟาสต์ฟู้ ด )
เปรี ยบเทียบระหว่างร้านเคเอฟซี กบั ร้านแมคโดนัลด์ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ส่งผลต่อความตั้งซื้ อใจอาหาร
จานด่ วน (ฟาสต์ฟู้ ด) เปรี ยบเทียบระหว่างร้ านเคเอฟซี กบั ร้ านแมคโดนัลด์ที่ต้ งั อยู่ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึ ก ษา และรายได้ ที่
แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อความตั้งซื้ อใจอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยในส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้ า นส่ ง เสริ มทางการตลาด ด้ า นบุ ค ลากรและพนั ก งาน ด้ า น
กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งซื้ อใจอาหารจานด่วน (ฟาสต์
ฟู้ด)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจยั มาประกอบการใช้กลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด
ให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายและแก้ไขปรับปรุ งจุดบกพร่ องของส่ วนประสมทางการตลาด
และสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการรักษา
ลูกค้าเดิมในตลาดและดึงดูดลูกค้าใหม่
2. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการที่ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับอาหารจารด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) สามารถนาข้อมูล
จากการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในสภาวะ
การแข่งขันทางการตลาดในปั จจุบนั และรวมไปถึงการแข่งขันในอนาคต
3. เพื่อใช้เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั ธุ รกิจประเภท
อื่น ๆ ต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) หมายความถึง สภาพทางจิตของบุคคลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ ในการที่จะ
ตอบสนองต่อบุคคล สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ งในทานองว่าชอบหรื อไม่ชอบ
ตามปกติ แล้วบุ คคลจะต้องมี ทศั นคติ ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันเสมอ ซึ่ งได้มี
นักจิตวิทยาหรื อกลุ่มผูท้ ี่ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ ให้ความหมายไว้หลายความหมายดังต่อไปนี้
ฉัตรชัย ปั นชาติ (2545 :น7) ให้ความหมายไว้วา่ ทัศนคติเป็ นความรู ้และความรู ้สึกต่อสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดในด้านที่ดีและไม่ดี อาจเป็ นลักษณะบวกหรื อลบ พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
ความหมายของค่ านิยม
ค่านิ ยม (Values) เป็ นความคิดและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า
ยอมรับมาปฏิบตั ิตามและหวงแหนไว้ระยะหนึ่ ง ค่านิ ยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความ
คิดเห็นของคนในสังคม ค่านิยมจึงเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ การประเมิน การเลือกและการตัดสิ นใจ
ของบุคคลว่าควรทาหรื อไม่ควรทา มีค่าหรื อไม่มีค่า สาคัญหรื อไม่สาคัญ นอกจากนี้ ค่านิ ยมยังทา
หน้ า ที่ เ ป็ นตัว ก าหนดเป้ า หมายและสร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลมุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายที่ ต้อ งการ มี ผู ้ใ ห้
ความหมายของค่านิยมไว้ดงั นี้
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ก่อ สวัสดิ์ พานิ ช (2535) ได้กล่ าวว่า ค่านิ ยม เป็ นความคิ ด พฤติ กรรมและสิ่ งอื่ นที่ คนใน
สังคมหนึ่งเห็นว่า มีคุณค่า จึงยอมรับมาปฏิบตั ิและหวงแหนไว้ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม
ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภค
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในที่น้ ีมีนกั วิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมาย
ของคาว่าพฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(Consumer Behavior) ไว้หลายความหมาย
แต่ จะนา เสนอเป็ นบางส่ วนเท่ า นั้นดัง นั้นพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)หมายถึ ง
พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาง การค้นหาการซื้ อ การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิ ตภัณฑ์และการ
บริ การซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาและยังกล่าวอีกว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง การ
ตัดสิ นใจและการกระทา ของคนที่เกี่ ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ,
2538:106)
Philip Kotler (2547) กล่าวว่าผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบพฤติกรรมซื้ อหรื อรู ปแบบของการตอบรับ
สิ่ งเร้าทั้งสิ่ งเร้าภายนอก สภาวะแวดล้อมทางการตลาดจะเข้าไปสู่ สภาวะจิตใจของผูซ้ ้ื อคุณลักษณะ
ของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการในการตัดสิ นใจจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื่ อโดยที่นกั การตลาดจะต้องทา
ความเข้าใจถึ งสิ่ งที่เกิ ดขึ้ นในสภาวะจิตใจของผูซ้ ้ื อในระหว่างการได้รับสิ่ งเร้ าจากภายนอกสู่ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ
แนวคิดการตลาดและส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (Service Marketing mix) หรื อ 7Ps เป็ นลาดับขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน (กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข ,
และ ศรากุล สุ โคตรพรหมมี, 2559)
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) สิ นค้าและบริ การที่เสนอให้กบั ลู กค้า ธุ รกิ จจะต้องพิจารณาถึ ง
ความจาเป็ นและความต้องการของลู กค้าที่ มี ต่อผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ การเข้าใจถึ งความต้องการและ
สามารถ ตอบสนองความต้องการเหล่ านั้นได้จะสามารถสร้ างความพึงพอใจและความภักดี ของ
ลูกค้าที่มีต่อสิ นค้า
2. ราคา (Price) มูลค่าของสิ นค้าที่ธุรกิจกาหนดขึ้น รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
รับชาระมูลค่าสิ นค้า รวมถึ งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งด้านเวลา จิตใจ ความพยายามของลูกค้า
และ ความรู ้สึกที่ลูกค้าอาจได้รับ
3. การจัดจาหน่าย (Place) การดาเนินการของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่าย เพื่อให้ความ
พร้อมในการจาหน่ ายโดยพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริ การ การส่ ง
มอบสู่ ลูกค้า สถานที่ และเวลาในการส่ งมอบ ซึ่ ง ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในเวลาและสถานที่ที่
ลูกค้าเกิดความสะดวกสู งสุ ด
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4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จะช่ วยกระตุ น้ ให้ลูกค้าตอบสนองในสิ่ งที่ ธุรกิ จ
คาดหวัง เช่ น การรั บ รู ้ ตราสิ น ค้า การตระหนัก ถึ ง ตัว ผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ ก าร ส่ ง ผลให้เ กิ ดความ
ต้องการใช้และ ตัดสิ นใจซื้ อ
5. บุคคล (People) บุคลากรของธุ รกิ จทุกคนที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการให้บริ การ ซึ่ ง
หมายรวมถึ ง พนัก งานของธุ รกิ จ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร สาหรั บลัก ษณะเฉพาะในบริ การที่ ทุ กส่ วนในการ
ดาเนิน ธุ รกิจไม่สามารถแยกเป็ นส่ วนย่อยๆ ได้ บุคลากรจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ และเป็ นปั จจัย
ที่สร้างความแตกต่างโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า อันนาไปสู่ ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
6. กระบวนการ (Process) ขั้นตอนในการให้บริ การ กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึ งวิธีการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรี ยมการบริ การ การนาเสนอบริ การ รวมถึ งการตัดสิ นใจในเกี่ ยวกับ
นโยบายการดาเนิ นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ กระบวนการบริ การที่ดีจะต้องความ
ถูกต้องรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งมอบ เป็ นมาตรฐานและง่ายต่อการปฏิบตั ิ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คื อสิ่ งต่างๆ ที่แวดล้อมในการดาเนิ น
ธุ รกิ จ ส่ วนประกอบทุกมิติที่ทาให้เกิ ดการให้บริ การ สถานที่ที่ลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การมีปฏิ สัมพันธ์
กัน สิ่ งอานวย ความสะดวก การสื่ อสาร โดยหลักฐานทางกายภาพในธุ รกิจบริ การจะเป็ นสิ่ งที่ลูกค้า
สามารถมองเห็น และใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสิ นใจซื้ อบริ การ (กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข
และปิ ยวรรณ ไกรเลิศ, 2556)
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
3. ระดับการศึกษา
5. รายได้

2. อายุ
4. อาชีพ
การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคอาหารจาน
ด่วน(ฟาสต์ฟ้ดู )

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านสิ นค้าและบริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านส่งเสริ มทางการตลาด
5. ด้านบุคลากรและพนักงาน
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

เปรี ยบเทียบระหว่าง เคเอฟซีกบั แมค
โดนัลด์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี มีจานวนทั้งสิ้ น
1,112,876 คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ วันที่ 11 กุมภาพัธ์ 2560 ) กลุ่ มตัวอย่าง
คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตการค้าหนาแน่ น 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองปทุมธานี จานวน
142,482 คน อาเภอคลองหลวง จานวน 135,149 คน และ อาเภอลาลูกกา จานวน 139,741 คน โดย
การใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 มีค่าความ
คลาดเคลื่ อ นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งประมาณ 400 ตัว อย่า ง และท าการส ารองเผื่ อ
แบบสอบถามไม่ส มบู รณ์ อีก 50 ตัวอย่าง รวมเป็ น 450 ตัวอย่าง ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความ
สะดวก (Convenience)
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของผูส้ อบถามประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7p’s) โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Open ended Question) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้ ออาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Open ended Question) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale)
สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) ร้านเคเอฟซี ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 52.4 มีอายุอยู่ในช่ วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 29.8
ประกอบอาชี พ นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือพนักงานบริ ษทั ร้อยละ 16.4 มีระดับ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 52.0 มีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท ร้อยละ
38.7 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 33.3 ส่ วนใหญ่มารับประทานอาหาร
เดือนละ 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 58.2
สาหรับ ร้ านแมคโดนัลด์ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากที่สุด ร้ อยละ 57.3 มีอายุอยู่
ในช่วงอายุ 21 – 25 ปี ร้อยละ 30.2 รองลงมา มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ร้อยละ 22.7 ประกอบอาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 32.4 รองลงมาคือพนักงานบริ ษทั ร้อยละ 26.2 มีระดับการศึกษาระดั บ
ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 57.8 ส่ วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดื อน ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท ร้ อยละ 44.0
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รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 23.1 และมารับประทานอาหารเดือนละ 1
– 2 ครั้ง ร้อยละ 57.8
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิ ติทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความตั้งซื้ อใจอาหารจานด่วนที่แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วน
บุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้

สถิติที่ใช้

เคเอฟซี

แมคโดนัลด์
Sig.

Sig.
ความตั้งใจซื้ ออาหาร
จานด่วน (ฟาสต์ฟ้ดู )
ของผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี

t-test
F-test
F-test
F-test
F-test

2.13
1.57
1.21
1.34
0.68

-0.76
1.14
1.02
1.64
0.81

0.03*
0.17
0.30
0.26
0.64

0.45
0.34
0.04*
0.20
0.54

จากตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และ
รายได้ ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความตั้งซื้ อใจอาหารจานด่วนแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า สาหรับร้านเคเอฟซี มีเพียงเพศที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อระดับความตั้งใจซื้ อที่
แตกต่างกัน (t = 2.13, Sig. = 0.03) และสาหรับร้านแมคโดนัลด์ พบว่า มีเพียงอาชี พที่แตกต่างกัน
ของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อระดับความตั้งใจซื้ อที่แตกต่างกัน (F = 1.02, Sig. = 0.04)
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแปรต้น ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อ ตัวแปรตาม ความตั้งใจซื้ ออาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) ของร้านเคเอฟซี
ตัวแปร

Unstandardized
Coefficients
b
Std. Error
ค่าคงที่
0.329
0.585
ด้านผลิตภัณฑ์
0.101
0.151
ด้านราคา
0.053
0.140
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.112
0.141
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.069
0.136
ด้านบุคลากรและพนักงาน
0.002
0.082
ด้านกระบวนการและบริ การ
0.362
0.124
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
0.131
0.124
2
R = .182, Durbin-Watson = 1.949, F = 6.882, Sig. = .000

เคเอฟซี
standardized
Coefficients
Beta
0.056
0.033
0.065
0.043
0.002
0.243
0.086

t-test

0.563
0.672
0.379
0.794
0.509
0.030
2.933
1.050

Sig.

0.574
0.502
0.705
0.428
0.612
0.976
0.040*
0.295

จากตารางที่ 2 สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารจาน
ด่วน สาหรับร้านเคเอฟซี พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการและการ
ให้บริ การ ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารจานด่วน โดยมีค่า b = 0.362 (ในรู ปคะแนนดิบ), B = 0.243
(ในรู ปคะแนนมาตรฐาน), t = 2.933 และ Sig. = 0.004
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแปรต้น ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อ ตัวแปรตาม ความตั้งใจซื้ ออาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) ของร้านแมคโดนัลด์
ตัวแปร

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
ค่าคงที่
1.783
0.524
ด้านผลิตภัณฑ์
0.303
0.109
ด้านราคา
-0.029
0.094
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.158
0.104
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.037
0.107
ด้านบุคลากรและพนักงาน
0.079
0.096
ด้านกระบวนการและบริ การ
-0.080
0.109
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
0.041
0.102
2
R = .191, Durbin-Watson = 1.722, F = 3.114, Sig. = .004

แมคโดนัลด์
standardized
Coefficients
Beta
0.211
-0.024
0.124
0.029
0.067
-0.061
0.031

t-test

3.406
2.784
-0.311
1.517
0.347
0.825
-0.732
0.404

Sig.

0.001
0.006*
0.756
0.131
0.729
0.410
0.465
0.687

จากตารางที่ 3 สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหาร
จานด่ วน สาหรับร้ านแมคโดนัลด์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิ ตภัณฑ์
ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารจานด่วน โดยมีค่า b = 0.303 (ในรู ปคะแนนดิบ), B = 0.211 (ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน), t = 2.784 และ Sig. = 0.006
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหาร
จานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) มีประเด็นที่สาคัญที่สามารถนามาศึกษาและอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากผลการวิจยั ในส่ วนของลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า ไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ
กรกฎา เกตุเมธาวิทย์ (2556) ที่ทาการศึกษา พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร (ฟาสต์ฟู้ด) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุประมาณ 19-22 ปี ซึ่ งจะ
อยู่ในช่ วงวัยของนักเรี ยน/นักศึกษา และวัยเริ่ มทางาน มีรายได้ต่อเดื อนราว 5,001-6,500 บาท เป็ น
ส่ วนใหญ่
2.จากผลวิจยั สมมุติฐานที่ 2 พบว่า ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ สุ นทร อ่อนเกตุพล (2548) ได้
ทางานศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของนิ สิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการบริ การของบุคลากรและ
พนักงานที่ให้บริ การดี ช่องทางการจัดจาหน่าย ที่สามารถสั่งอาหารจานด่วนทางโทรศัพท์ได้ อาหาร
จานด่วนรับประทานง่าย และมีความสะดวกรวดเร็ ว ในการซื้ อหาและรับประทาน
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารจานด่วนสาหรั บ
ร้านเคเอฟซี พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการและการให้บริ การส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อ แต่สาหรับร้าน
แมคโดนัลด์ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อ ถึงแม้วา่ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อจะแตกต่างกันแต่มิได้หมายความว่าปั จยั ส่ วนประสมการตลาดในด้านอื่น
จะไม่ มี ค วามส าคัญ ผู บ้ ริ ห ารของทั้ง สองบริ ษ ัท จะต้อ งพัฒ นากลยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ เข้า มาแข่ ง ขัน ให้
ครอบคลุมทุกมิติเพื่อรักษาส่ วนแบ่งการตลาดไว้เพราะอาหารจานด่วนมีสินค้าที่สามารถทดแทนได้
หลากหลาย ประกอบกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้านอาหารรายอื่นก็ไม่หยุดนิ่ งที่จะนาเสนอสิ่ งใหม่ๆ ให้
ผูบ้ ริ โภคตลอดเวลา เช่นในด้านผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญ เป็ นอันดับ 1 ดังนั้น ผลิตภัณฑ์
จึงต้องมีความสะอาดและถูกหลักอนามัยในทุกด้าน เช่น ความสะอาดของภาชนะ ความสะอาดของ
อุปกรณ์ ความปลอดภัยในด้านการใช้ภาชนะ รวมถึ งความสะอาดของร้ านและเครื่ องแต่งกายของ
พนักงาน ต่างๆ นอกจากนี้ในเรื่ องของช่องทางการจาหน่าย ซึ่ งแมคไทยทุ่มงบการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อ
เพิ่มช่องทางดีลิเวอรี่ ช่องทางออนไลน์ ช่องทางโมบายแอพพลิเคชัน่ ให้บริ การสั่งซื้ อสิ นค้าทางมือ
ถื อ นอกเหนื อ จากการสั่ ง ซื้ อ ทางเว็บ ไซต์ และช่ อ งทางผ่า นตู ้ก ดอัต โนมัติ “แมคอี ซี่ อ อเดอร์ ”
(ผูจ้ ดั การ, 2558)
สาหรั บ ร้ านเคเอฟซี ที่ ผลการศึ กษาพบว่าเพศที่ แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อที่
ต่ า งกัน นั้น ผู บ้ ริ ห ารควรพิ จ ารณารายการอาหารส าหรั บ ผูบ้ ริ โ ภคที่ ค านึ ง ถึ ง สุ ข ภาพเป็ นพิ เ ศษ
โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิ งที่ส่วนใหญ่มกั คานึ งถึ งแคลลอรี เป็ นพิเศษในการรั บประทาน
อาหาร ซึ่ ง ร้ า นเคเอฟซี มี เมนู ไก่ ทอดเป็ นผลิ ตภัณฑ์หลัก ดังนั้นจึ ง ควรเพิ่ มทางเลื อกให้ผูบ้ ริ โภค
เพิ่มขึ้น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวเนื่องในอนาคต
1. ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกับร้านอาหารประเภทอื่นที่กาลังเป็ นที่นิยมเช่น ร้านอาหาร
บุ ฟ เฟ่ ต์ เช่ น ชาบู ชิ ฮอทพอท เป็ นต้น เพื่ อ ได้ผ ลการศึ ก ษานามาเปรี ย บเที ย บกันระหว่า งธุ ร กิ จ
ร้ านอาหาร อีกทั้งยังสามารถนาผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การ เพื่อสร้ างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคและนาไปสู่ การครองส่ วนแบ่งทางการตลาดสู งสุ ด
2. ควรศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องปั จจัย อื่ นๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อความตั้ง ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่ น
คุณภาพการให้บริ การ ภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ ในชื่อเสี ยงของร้านเป็ นต้น
3. ควรมี การขยายขอบเขตการศึ กษาโดยศึ กษาทัศนคติ และค่านิ ยมในการตัดสิ นใจเลื อก
บริ โภคอาหารจานด่ วน (ฟาส์ ฟู้ ด) ของผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดอื่ นๆ ที่ เป็ นศู นย์ก ลางของแต่ ล ะ
ภูมิภาคเพื่อให้ได้ภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นในระดับประเทศ

358

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

บรรณานุกรม
กาญจนา บุญภักดิ์ . (2552). การศึกษาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด
ของ นักศึกษาระดับชั้นปี ที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
รายงานวิจยั คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง.
กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข และ ปิ ยวรรณ ไกรเลิศ . (2559). ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อบริ การสายการ
บิ น ศึ กษาเปรี ยบเที ยบระหว่างสายการบิ นไทยสมายล์และสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย
เส้นทางกรุ งเทพฯ-กระบี่. วารสารธุ รกิจปริ ทศั น์มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ, ปี
ที่ 8, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559).
กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข และ ศรากุล สุ โคตรพรหมมี. (2559). การวิเคราะห์ เพื่อจาแนกกลุ่มลู กค้า
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps). วารสาร
บริ หารธุ รกิจเทคโนโลยีมหานคร, ปี ที่ 13, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559).
นาถนรา ลิ้มไชยโรจน์. (2548). รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคอาหารจานด่วน
ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
สาขาบริ หารธุ รกิจ, โครงการบัญฑิตศึกษาสาขาบริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ไทยโพสต์. (2559). แมคโดนัลด์ปิดยอดพลาดเป้ า 'ยัม'เร่ ขายร้านเคเอฟซี ให้แฟรนไชส์ สื บค้นจาก
http://www.thaipost.net
ผูจ้ ัด การ. (2558). “แมคโดนัล ด์ ” เปิ ดศึ ก รอบใหม่ บุ ก ช่ อ งทาง “อี ซี่ อ อเดอร์ ”. สื บ ค้น จาก
http://www.gotomanager.com
พันธะจิต ดังก้อง. (2546). ปั จจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฏ เชี ยงใหม่ . การค้นคว้าแบบอิ ส ระปริ ญญาวิท ยาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต (สาขาวิช า
โภชนศาสตร์ ศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

359

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนา้ ดื่มคริสตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING DECISION OF CUSTOMERS
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA IN BUYING
“CRYSTAL” DRINKING WATER PRODUCT
วณิชญา บุญสม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (SAT 14/1 กลุ่ม 1) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัล ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวดคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ การเข้าถึ ง
แหล่ งข้อมู ลข่าวสาร และค่านิ ยม ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าดื่ มบรรจุ ขวดคริ สตัลในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่บริ โภค
น้ าดื่มคริ สตัล จานวน 400 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบประชากรที่นบั ไม่ได้ ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก และการใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานด้วยค่าสถิติอนุมาน
ผลจากการศึกษาพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และระดับการศึกษา (2) ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ในด้า นผลิ ตภัณฑ์ ในเรื่ อ ง ลัก ษณะของบรรจุ ภ ัณฑ์ น้ า ดื่ ม และการ
ส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ อง รายการส่ งเสริ มการตลาดหรื อโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ(3) ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่
ช่ องทางการเข้าถึ ง ข้อมู ลข่ าวสารของผลิ ตภัณฑ์ แตกต่ างกัน มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์น้ าดื่ มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ, น้ าดื่ม, คริ สตัล
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ABSTRACT
This research, aims to study factors influencing decision of customers in Bangkok
Metropolitan area in buying “Crystal” drinking water product. The main purpose of this
independence study (1) Study the differences of each personal factors which affects the decision
making in selection Crystal brand in Bangkok Metropolitan Area. (2) To study the marketing mix
that affects the decision making in selection Crystal brand in Bangkok Metropolitan Area. (3)
Study the other factors is information channel and popularity that affects the decision making in
selection Crystal brand in Bangkok Metropolitan Area.
In addition, the researcher has determined the method to select the group sampling with
random of convenience selection for totally 400 peoples. Similarly, all of them have the
requirement to buy “Crystal” drinking water product. Significantly, this research has gathered
information between 23 July, 2016 and 12 November, 2016 with analyzing information by using
Microsoft Office program. Besides, the questionnaire is the tool of this research and it has
analyzed information by using the descriptive statistics with the method of quality analysis, such
as Frequencies, Percentages, the method of quantity analysis, such as means, Standard deviation,
the lowest, the highest and the method of inferential statistics, such as calculation of t-test and
One-Way Analysis of Variance (F-Test) with the significance level of 0.05.
According to the result, it was found the differences as this following: 1. Personal factors
about genders, ages, occupations and education level 2. Marketing mix about product, prices,
place and promotion and 3. Other factors, such as information channel. Then, it was found that all
of these factors have affected to the decision in buying “Crystal” drinking water product of
customers in Bangkok Metropolitan area in differences way with significance.
Keywords: Buying Decisions, Drinking Water, Crystal
บทนา
น้ ามี ความสาคัญต่อร่ า งกายของมนุ ษ ย์ใ นการดารงชี วิตโดยเป็ นส่ วนประกอบหลัก ของ
ร่ างกายมนุ ษย์ที่มีมากสุ ดถึงประมาณร้อยละ 60-70 ของน้ าหนักตัว ซึ่ งช่วยให้กระบวนการทางาน
ต่างๆของร่ างกายทางานเป็ นปกติ และยังเป็ นส่ วนประกอบของอวัยวะและส่ วนต่างๆในร่ างกาย
ดังนั้นจึ งควรดื่ มน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายในแต่ละวัน และควรเลื อกน้ าดื่ มที่ มี
ความสะอาดเพื่อสุ ขภาพที่ดี ด้วยความต้องการน้ าดื่ มที่สะอาดปลอดภัยในการดารงชี วิตประจาวัน
ของมนุษย์น้ นั มีอตั ราที่เพิ่มสู งขึ้นแต่น้ าดื่มสะอาดปลอดภัยจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีอตั ราที่ลดต่าลง
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และหาได้ยากมากยิง่ ขึ้น ประชากรในประเทศไทยจึงหันมาบริ โภคน้ าดื่มในภาชนะปิ ดสนิ ทมากกว่า
การดื่มน้ าจากแหล่งอื่นๆ เนื่องจากมีความสะอาดและมีความสะดวกสบายในการซื้ อและพกพา ด้วย
เหตุน้ ี บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) จึงดาเนิ นการผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดจาหน่ ายภายใต้ตราสิ นค้า
“คริ สตัล” เพื่อรองรับตลาดน้ าดื่ มในประเทศไทยที่มีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวด
คริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา หรื อปรับเปลี่ยนผลิตภั ณฑ์ให้ตรง
กับ คุ ณ ลัก ษณะที่ ผู ้บ ริ โภคต้อ งการและน าไปวางกลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู่
ความสาเร็ จต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวดคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และค่านิ ยม
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวดคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับ
การศึกษาแตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยลัก ษณะ ด้านลัก ษณะของผลิ ตภัณ ฑ์
(Product) เรื่ อง ขนาดขวดน้ าดื่ม คุณสมบัติของน้ าดื่ ม และลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ าดื่ ม ด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์ (Price) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อน้ าดื่มเพื่อการบริ โภคแต่ละครั้ง และความถี่ในการซื้ อน้ า
ดื่มเพื่อการบริ โภคต่อเดือน ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เรื่ อง สถานที่จาหน่ ายที่เลื อกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์เป็ นประจา ด้า นการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เรื่ อง การส่ ง เสริ มการตลาดหรื อ
โปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ช่ องทางการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร และค่านิ ยม ที่แตกต่างมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อาชีพ

- อายุ
- รายได้

- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ขนาดขวดน้ าดื่ม
- คุณสมบัติของน้ าดื่ม
- ลักษณะบรรจุภณั ฑ์น้ าดื่ม - ความถี่ในการซื้อน้ าดื่ม
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าดื่มเพื่อการบริ โภค
- สถานที่จาหน่ายที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
- รายการส่งเสริ มการตลาดหรื อโปรโมชัน่

การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
นา้ ดื่มคริสตัล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
- ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร - ค่านิยมในการบริ โภคน้ าดื่ม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจน้ าดื่มและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ความแตกต่างด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานครไป
พัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจน้ าดื่มและธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจยั ความแตกต่างด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวดคริ สตัล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปวางแผนการตลาดและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจานวน
ผูบ้ ริ โภคและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลู กค้า และสร้ างความได้เปรี ยบ
ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจน้ าดื่มและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ความแตกต่างด้าน
ปั จจัยปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและค่านิยม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวดคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปพัฒนาและเสริ มสร้างการรับรู ้คุณค่าใน
ผลิ ตภัณ ฑ์ และพัฒ นาช่ องทางการกระจายข้อมู ล ข่ า วสารให้แ ก่ ผู บ้ ริ โ ภคในด้า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้
ก่อให้เกิดความค่านิยม และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค

363

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อ น้ า ดื่ ม คริ ส ตัล ผูว้ ิ จยั ได้
ทาการศึ ก ษาค้นคว้า และรวบรวมทฤษฏี แนวคิ ด จากตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และ
งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2550, หน้ า 36) กล่ า วว่า ลัก ษณะด้า นประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่
นิ ยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิ ติที่วดั ได้
ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้ าหมายในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วย
อธิ บายถึงความคิดและ ความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมี
ดังนี้ อายุ(Age) เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค ที่มีอายุ
แตกต่าง เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งสวนตลาดที่สาคัญเช่ นกัน เพราะในปั จจุบนั นี้ ตวั แปร
ทางด้านเพศมีการเปลี่ ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมา
จากการที่สตรี ทางานมีมากขึ้น ลักษณะครอบครัว (Marital Status) นักการตลาดจะสนใจจานวน
และลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้ างด้านสื่ อที่จะ เกี่ ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อนเพื่อช่ วยใน
การพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารตลาดให้เ หมาะสม รายได้ การศึ ก ษา อาชี พ และสถานภาพ ( Income,
Education Occupation and Status) เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาดโดยทัว่ ไป
นักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความร่ ารวย ในขณะเดียวกันการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถื อ
เกณฑ์รูปแบบการดารงชี วิต รสนิ ยม ค่านิ ยม อาชี พ การศึกษา ฯลฯ แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้
บ่อยมาก นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ
เพื่อให้การกาหนดตลาดเป้ าหมายชัดเจนยิ่งขึ้ น เช่ น กลุ่ มรายได้สูงที่ มี อายุต่างๆ ถื อว่าใช้เกณฑ์
รายได้รวมกับเกณฑ์อายุ เกณฑ์รายได้อาจจะเกี่ยวกับเกณฑ์อายุและอาชีพรวมกัน
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนการตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่ ององค์ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาด (4P’s)
ว่าเป็ นตัวกระตุ น้ หรื อสิ่ งเร้ าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยแบ่งออกได้
ดังนี้ 1. ผลิ ตภัณฑ์ ลักษณะบางประการของผลิ ตภัณฑ์ที่อาจกระทบต่อพฤติ กรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู ้ได้ของผลิตภัณฑ์ ส่ วนในเรื่ องของ
รู ปร่ างของผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลากสามารถก่ ออิ ท ธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค 2. ราคา มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลื อกและทา
การตัดสิ นใจ 3. ช่องทางการจัดจาหน่าย กลยุทธ์การทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่อ
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อิ ทธิ พลต่ อการพบผลิ ตภัณฑ์ แน่ นอนว่าสิ นค้า ที่ มีจาหน่ ายแพร่ หลายและง่ ายที่ จะซื้ อก็ จะท าให้
ผูบ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่ องทางที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรั บรู ้ ภาพพจน์ของ
ผลิตภัณฑ์ 4. การส่ งเสริ มการตลาด สามารถก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่ นกั ตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ ว่าเขามีปัญหา สิ นค้าของนักการ
ตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และมันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสาร
หลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, หน้ า 205-209) ได้กล่าวถึ ง ค่านิ ยมหรื อคุณค่า และ
รู ปแบบการดารงชีวิต ว่า ค่านิ ยมหรื อคุณค่า หมายถึงความนิ ยมในสิ่ งของหรื อบุคคลหรื อความคิด
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อหมายถึ งอัตราส่ วนผลประโยชน์ที่รับรู ้ต่อราคาสิ นค้า ส่ วนรู ปแบบการ
ดารงชีวิต หมายถึงรู ปแบบของการดารงชี วิตโดยแสดงออกในรู ปของกิ จกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น รู ปแบบการดารงชี วิตขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรม ชั้นของสังคมหรื อกลุ่มอาชี พของแต่ละ
บุคคลซึ่ งจะแตกต่างกัน ส่ วนค่านิ ยม อาจแบ่งตามลักษณะได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ ค่านิ ยมในจุดหมาย
ปลายทางของชี วิต และค่านิ ยมเกี่ ยวกับเครื่ องมือให้เกิ ดพฤติกรรม และในส่ วนโครงสร้ างด้าน
จิตวิทยา เป็ นหลักการวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เพื่อให้สามารถเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีข้ ึน ซึ่งระบบการจาแนกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การจัดประเภทค่านิ ยมโดยถือ
เกณฑ์รูปแบบการดารงชีวติ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
การซื้ อน้ าดื่มที่อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อพฤติ กรรมการบริ โภคน้ าดื่ มที่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ กลุ่ มตัวอย่างได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอาเภอหัวตะพาน จานวน 440 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ
ความถี่ ค่ า ร้ อยละ การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว ไคสแควร์ และค่ า สั ม ประสิ ท ธ์
สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
นายสมหมาย พูลศรี (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อน้ าดื่ มบรรจุขวด
พลาสติกของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์น้ าดื่ มบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ ริ โภค ได้ทาการเก็บ
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นจานวน 400 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
เป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบใช้วธิ ี การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) สถิติที่ใช้
คือ ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และOne-Way Analysis of Variance)
ไคสแควร์ และค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ
ดวงกมล วิวัฒน์ ชาญกิจ (2551) บทคัดย่ อ ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมความสัมพันธ์ ระหว่าง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อน้ าแร่ บรรจุ
ขวดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การเก็บแบบสอบถาม
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่เคยซื้ อและเคยบริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์น้ าแร่ บรรจุ ขวด ซึ่ งมี ภูมิลาเนาในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อมู ล ใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณาและสถิ ติอา้ งอิ ง ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าไคลสแควร์ t-test ANONVA และวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วย Scheffe
Analysis การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติใช้โปรแกรมสาเร็ จ SPSS การวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ น้ า ดื่ ม คริ ส ตัล ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ประชากร
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคน้ าดื่มคริ สตัล
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
โดยกาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม 50% ระดับความเชื่ อมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า
ความคลาดเคลื่ อนไม่เกิ น 5% จึงได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 384 คน โดยใช้สูตรการ
คานวณขนาดตัวอย่าง W.G. Cochran (1953) (ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาด เคลื่อนไม่
เกิน 5%) ตามสู ตรดังนี้
ผูว้ ิจยั จะเลือกตัวอย่างตามสะดวกในแต่ละพื้นที่ เช่น ตาม
ร้านค้า สถานที่ทางาน สถานศึกษาและแหล่งชุมชน เป็ นต้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลต่างๆจานวน 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยอื่นๆ
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผรู ้ วบรวมไว้ท้ งั หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน จากเอกสารวิชาการ วารสาร วิทยานิ พนธ์ รายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สิ่ งพิมพ์ต่างๆ และข้อมูล
เผยแพร่ ทางอินเตอร์ เน็ต
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ข้อมูลปฐมภูมิ จากเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผูต้ อบแบบสอบถาม
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้ (Pretest) และดาเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของ
แบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ าของ Cronbach
2. นาแบบสอบถามที่แก้ไขข้อบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้วออกเก็บข้อมูลจริ ง
3. นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามที่ตรวนสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์
5. นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม
Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ตัวแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
2.ตัวแปรเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน คือ ค่า t-test (independent t-test) F-test และแบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
ซื้ อน้ าดื่มคริ สตัล ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
277 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.25 มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.50 มี
สถานภาพโสดจานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั จานวน 190 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.50 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001- 30,000 บาท จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.00
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทาง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่ ง เสริ มการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจในการเลื อ กซื้ อน้ าดื่ ม คริ สตั ล ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้
ผลการศึ ก ษา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามข้อ มู ล ปั จจัย ส่ วนทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ ในด้านผลิตภัณฑ์ จะ
พิจารณาเลื อกซื้ อน้ าดื่ มที่มีลกั ษณะขวดน้ าดื่ มขนาดขวดกลาง (600 มิลลิลิตร) จานวน 245 คน คิด
เป็ นร้อยละ 61.25 และพิจารณาคุณสมบัติของน้ าดื่ ม ในเรื่ องของความสะอาด จานวน 245 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 61.25 ส่ วนลักษณะบรรจุภณั ฑ์น้ าดื่ม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ปิด
สนิทมิดชิดปลอดภัยมากที่สุด จานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00 ด้านราคา จะพิจารณาค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อน้ าดื่มเพื่อการบริ โภคแต่ละครั้งที่ 11 – 20 บาท จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51. และมี
ความถี่ในการซื้ อน้ าดื่มเพื่อการบริ โภคต่อเดือน อยูท่ ี่ 1 – 3 ครั้ง จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ46.75
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จะพิจารณาจากสถานที่จาหน่ายที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เป็ นประจา ในการ
เลื อกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลจากร้านค้าปลีกทัว่ ไปหรื อร้ านค้าสะดวกซื้ อ จานวน 347 คน คิดเป็ นร้อยละ
86.75 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จะพิจารณาจากรายการส่ งเสริ มการตลาดหรื อโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ
ในส่ วนที่เป็ นโปรโมชัน่ ร่ วมกับร้ านสะดวกซื้ อ (แลกซื้ อและส่ วนลดราคาสิ นค้า) จานวน 190 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.50
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยปั จจัยอื่น ๆ อันได้แก่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
ค่านิยม ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัล ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนปั จจัยอื่น ๆ ในด้านช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของน้ าดื่มคริ สตัลส่ วนใหญ่มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ จานวน
263 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.75 และในด้านค่านิ ยมในการบริ โภคน้ าดื่มคริ สตัล ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เลือกจากความชื่ นชอบส่ วนบุคคลที่เคยบริ โภคน้ าดื่มคริ สตัล จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.75
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อในการตัดสิ นใจในการ
เลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัล ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าดื่ มบรรจุ
ขวดคริ ส ตัล ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ าดื่ ม บรรจุ ข วด
คริ สตัลจากความสามารถหาซื้ อได้ง่าย คิดเป็ น 4.43 คะแนน โดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ
0.75 รองลงมาคือ ตัดสิ นใจซื้ อเพราะความเชื่ อมัน่ ในความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม คิดเป็ น 4.30
คะแนน โดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.70
ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์น้ าดื่ มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ในเรื่ อง ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ าดื่ ม และการส่ งเสริ มการตลาดใน
เรื่ อง รายการส่ งเสริ มการตลาดหรื อโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
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เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยอื่ น ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยอื่ น ๆ ได้แก่ ช่ องทางการเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึ กษาพบว่ า ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมหมาย พูลศรี (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อน้ า
ดื่มบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ที่มีอายุ 31 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาหรื อ
เท่ากับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) เพศ อายุ อาชี พ และระดับการศึกษามีอิทธิ พลต่อการ
เลือกซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ในส่ วน สถานภาพ และรายได้ต่อเดื อน ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน เนื่ องจากสถานภาพ
อาจไม่ใช่ส่วนหนึ่ งในการนามาวิเคราะห์เพื่อตัด สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัลด้วยตัวของ
ผูบ้ ริ โภคเองเพื่อนามาบริ โภค อาจให้ความสาคัญกับรายละเอี ยดส่ วนต่ าง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์และ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง อาทิเช่ น การเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์จากการอ่านคุณสมบัติบน
ฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ และการให้ความความสาคัญกับความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่มบรรจุขวด
เป็ นต้น แล้วตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์มาบริ โภคด้วยตนเอง ดังนั้น จึงทาให้สถานภาพไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าดื่ มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร อีกทั้งน้ าดื่มเป็ นปั จจัย4ใน
การดารงชีพและมีความจาเป็ นในการซื้ อหามาบริ โภคได้ง่ายสะดวกในคราวจาเป็ นหรื อยามต้องการ
เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณภาพของน้ าดื่มคริ สตัลเทียบกับความคุม้ ค่าของเงินที่ตอ้ งจ่ายไป จึงทาให้ใน
ส่ วนเรื่ องของรายได้ต่อเดือนนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงไม่นามาใช้วเิ คราะห์เพื่อตัดสิ นใจซื้ อน้ าดื่มคริ สตัล
2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ อง ลักษณะ
ของบรรจุภณั ฑ์น้ าดื่ม และการส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ อง รายการส่ งเสริ มการตลาดหรื อโปรโมชัน่ ที่
น่ า สนใจ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ าดื่ ม คริ สตัล ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 เป็ นไป
ตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมหมาย พูลศรี (2550) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการเลื อกซื้ อน้ าดื่ มบรรจุ ข วดพลาสติ ก ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ มธานี โดยพบว่า ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อน้ าดื่ มบรรจุ ขวดพลาสติ กของผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีความสาคัญใน
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ระดับมาก คือ ลักษณะเป็ นขวดพลาสติกแบบใสมีเครื่ องหมายมาตรฐาน อ.ย. รับรอง และปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อน้ าดื่ มบรรจุขวดพลาสติกมีความสาคัญในระดับ
มากคือ การส่ งเสริ มการขายโดยการแถมกับสิ นค้าตัวอื่น และการโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุและโทรทัศน์
ในส่ วน ด้านผลิ ตภัณฑ์ ในเรื่ อง ขนาดขวดน้ าดื่ ม และคุ ณสมบัติของน้ าดื่ ม ด้านราคาใน
เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อน้ าดื่มเพื่อการบริ โภคแต่ละครั้งและความถี่ในการซื้ อน้ าดื่มเพื่อการบริ โภค
ต่อเดือน และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในเรื่ อง สถานที่จาหน่ายที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เป็ นประจา ที่
แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าดื่ มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ ความสะดวกสบายในการบริ โภคที่ ง่ า ยและสามารถพกพาได้ส ะดวก
ประกอบกับผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ถึงคุ ณภาพของสิ นค้าและความคุ ม้ ค่าของเงิ นที่ตอ้ งจ่ายไป ทาให้
ผูบ้ ริ โภคยอมจ่ ายและผูบ้ ริ โภคไม่รู้สึ กถึ งความแตกต่า งของระดับ ราคาสิ นค้าดัง กล่ าว จึ ง ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเน้นพิจารณาในด้านอื่น ๆ มากกว่าด้านของราคา ในส่ วนช่องทางการจัดจาหน่ายผูบ้ ริ โภค
สามารถหาซื้ อน้ าดื่มบรรจุขวดคริ สตัลได้จากช่องทางจัดจาหน่ายที่หลากหลาย ซึ่ งกระจายตัวอย่าง
ทัว่ ถึ ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็ นร้ านค้าปลี ก ร้ านสะดวกซื้ อและห้างสรรพสิ นค้าที่ มี
ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัลให้สามารถเลือกซื้ อได้อย่างสะดวกสบายทัว่ ทั้งกรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ โภค
จึ งไม่รู้สึ กถึ งความแตกต่างของช่ องทางในการจัดจาหน่ ายดังกล่ า ว อี กทั้งผูบ้ ริ โภคมุ่งเน้นความ
สะดวกสบายที่สามารถพกพาและเปิ ดทานได้สะดวกในด้านของผลิ ตภัณฑ์ โดยอาจไม่มุ่งเน้นใน
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อในเรื่ องขนาดของขวดน้ าดื่มและคุณสมบัติของน้ าดื่มในการเลือกซื้ อ
3. จากการศึกษาพบว่ า ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาพร ชุ มทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของเครื่ องมือการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมองและความจา
ประเภทเครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
ลักษณะทางด้านแหล่งในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 อีกทั้งการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมองและความจา
ประเภทเครื่ องดื่มในด้านการเลือกยีห่ ้อ ด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อ ด้านสถานที่จาหน่าย ด้านบุคคล
ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้า นแหล่ ง ในการรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสาร ด้า นความถี่ และด้า นการ
ตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ในส่ วน ค่านิยมในการบริ โภคน้ าดื่มคริ สตัล แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มคริ สตัลในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเคยบริ โภคน้ าดื่มคริ สตัลด้วย
ตนเองมาแล้ว และได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆในเบื้องต้นแล้วบ้างพอสมควรและน้ าดื่ มเป็ นปั จจัย4
พื้นฐานในการดารงชี พ จึงทาให้ค่านิ ยมในการบริ โภคน้ าดื่ มคริ สตัลนั้นอาจไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
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การตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลมาบริ โภค ซึ่ งการเลือกซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลของผูบ้ ริ โภคอาจมุ่งเน้น
ในด้านของความสะดวกสบายในการบริ โภคและพกพา และรายการส่ งเสริ มการตลาดที่น่าสนใจ
มากกว่าการมุ่งเน้นที่ค่านิยมในการบริ โภคน้ าดื่มคริ สตัล
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัยครั้งนี้
1. ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาจมีกระบวนการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจ รวมถึ งการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้เข้าถึ งผูห้ ญิ งค่อนข้างมาก และการสร้ างสื่ อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นตรงกับใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อสนับสนุนให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อน้ าดื่มคริ สตัลได้ดีมากยิง่ ขึ้น และไม่ควรที่จะละเลยการดึงดูดความสนใจของเพศชายให้เพิ่มมาก
ยิง่ ขึ้นตามวาระโอกาสที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึงทุกกลุ่ม อาจมี
การจัดการส่ งเสริ มการตลาด หรื อมอบสิ ทธิ พิเศษในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็ นการดึ งดู ดความสนใจและ
สนับ สนุ นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เน้นการประชาสัมพันธ์สิ นค้าทางสื่ อโทรทัศน์ Social
Media และWebsite ในแต่ละวันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้
ดีมากยิ่งขึ้น เน้นปรับปรุ งคุณภาพของการผลิ ตและผลิตภัณฑ์ และให้ความสาคัญกับความสะอาด
เป็ นสาคัญ เพื่อให้ลูกค้ารู ้ สึกถึ งความแตกต่าง และช่ วยเพิ่มระดับความพึงพอใจ เน้นชี้ ให้เห็ นถึ ง
ความปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อเน้นความสะอาดปลอดภัยเป็ นเรื่ องสาคัญเพื่อ
สร้างการรับรู ้และทัศนคติ ที่ดีของลู กค้าที่มีต่อสิ นค้าอันเป็ นการจูงใจ และสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคให้มีการตกลงที่จะตัดสิ นใจซื้ อได้ดียงิ่ ขึ้น หากมีโอกาสหรื อสามารถทาได้ ควรพัฒนา
เพิ่มเติมด้านวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่ งเสริ มการขายให้เหมาะสมต่อการบริ โภคใน
แต่ละรู ปแบบ หรื อกิจกรรมที่ตอบสนองผูบ้ ริ โภคในบางช่วงเวลาตามโอกาส เพื่อสร้ างภาพลักษณ์
ใหม่ที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคทุกกลุ่ม
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในด้านผลิตภัณฑ์ ควรมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุ งให้ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับ
การพกพาให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และมี ข นาดกะทัด รั ด เหมาะส าหรั บ การพกพาในแต่ ล ะรู ป แบบตาม
วัตถุ ประสงค์ใ นการซื้ อน้ าดื่ ม ขนาดต่า ง ๆ ช่ วยให้มีก ารออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่มี เกลี ย วล็อคที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพกันน้ ารั่ วซึ มที่ดี แต่ช่วยในด้านของการออกแรงเปิ ดที่ ใช้แรงน้อยลง เพื่อเหมาะกับ
ผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่มทั้งเด็กและผูส้ ู งอายุ และให้ความสาคัญกับการมีฉลากหรื อขวดมีลวดลายมีสีสัน
สวยงาม เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น และช่วยดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อให้ดียิ่งขึ้น และเน้นความโดดเด่นในด้านมาตรฐานการรองรับหรื อ
รางวัลที่ได้รับ และตราสิ นค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ด้า นราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ ควรระมัด ระวัง ในเรื่ องของการเปลี่ ย นแปลงราคาของน้ า ดื่ ม
คริ สตัลอันเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี พ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีผลความอ่อนไหวต่อผูบ้ ริ โภคได้ง่าย
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โดยควบคุมระดับราคาการขายให้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับราคาที่คาดว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าว
ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ควรมี ร ะบบบริ หารจัด การด้า นการกระจายสิ น ค้า ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อกระจายสิ นค้าให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึ งให้มากที่สุดและต่อเนื่ องสม่ าเสมอ
เพื่อช่วยในการตอบสนองต่อการพร้อมซื้ อสาหรับผูบ้ ริ โภคในทุกเวลาและทุกแห่ง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมุ่งเน้นการจัดรายการแถมของสมนาคุณหรื อการแถมเมื่อ
ซื้ อสิ นค้าครบตามกาหนด อีกทั้งควรเน้นการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมส่ งฉลากข้างขวดพลาสติกหรื อ
ฝาขวดเพื่อลุน้ รางวัล เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคร่ วมสนุกและดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น โดย
จัดเป็ นช่วงหรื อตามระยะเวลากาหนดในการร่ วมลุน้ ของรางวัล
3. ปัจจัยอื่น ๆ
ด้า นช่ องทางการเข้าถึ ง ข้อมู ลข่ า วสารของผลิ ตภัณฑ์ ที่มี อิทธิ พ ลมากที่ สุ ดคื อ มี คนรู ้ จกั
แนะนา ควรพัฒนาและให้ความสาคัญกับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็ นอย่างมาก เนื่ องจาก
ช่ องทางดัง กล่ า วเป็ นช่ องทางที่ เกิ ดจากการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง แล้วเกิ ดการ
กระจายตัวของข้อมู ล ต่อกันไปเป็ นทอด ๆ โดยควรมุ่ ง เน้นการรั ก ษาคุ ณภาพที่ ดีของผลิ ตภัณฑ์
ประกอบกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค เน้นการทากิจกรรมร่ วมกับผูบ้ ริ โภคและมุ่งเน้น
การเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด เพราะผูบ้ ริ โภคเพี ยงกลุ่ มหนึ่ ง จะสามารถเป็ นตัวช่ วยในการ
กระจายต่อของข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ให้แพร่ กระจายได้เป็ นอย่างมาก จากการบอกเล่าสื บต่อ
กันเป็ นทอด ๆ และสร้างการรับรู ้ไปยังบุคคลอื่น ๆ ต่อไปได้ ทั้งนี้หากสามารถสร้างความประทับใจ
ให้เกิ ดแก่ ผูบ้ ริ โภคได้แล้วนั้น จะท าให้เกิ ดการกระจายข้อมู ล ในแง่ ที่ เป็ นภาพลักษณ์ ที่ ดีข องตัว
ผลิ ตภัณฑ์เองอี กด้วย อี ก ทั้งเมื่ อนาสื่ อทาง Social Media มาใช้ในการประกอบการพัฒนาช่ อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแก่ผบู ้ ริ โภค จะทาให้เกิดความรวดเร็ วในการกระจายข้อมูลข่าวสารและ
ความสามารถในการแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึงสู่ ผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น และใช้สื่อด้าน
อื่น ๆ ร่ วมด้วย อีกทั้งยังคงให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุบา้ งเป็ นระยะ โดยวิธีการนี้
สามารถทาได้ง่ายและมีตน้ ทุนที่ไม่สูงนักจึงสามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านช่องทางนี้ ได้อย่าง
เป็ นระยะ
ค่านิยมในการบริ โภคน้ าดื่มคริ สตัล ควรเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่รู้จกั สร้างการรับรู ้
และยอมรับให้เกิดกับผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การนาศิลปิ นหรื อผูม้ ี
ชื่อเสี ยงมาช่วยในการสร้างกระแสของผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคและเกิดกระแส
สังคม อีกทั้งมุ่งเน้นการใช้สื่อในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์หรื อ Social Media ที่กาลัง
เป็ นที่นิยมและแพร่ หลายในปั จจุบนั อีกทั้งยังเข้าถึ งกลุ่มลู กค้าได้ง่ายและรวดเร็ ว หากวางกลยุทธ์
และกิ จกรรมที่ โดดเด่ น เป็ นที่ น่า สนใจของสั ง คม จะช่ วยสร้ า งการรั บ รู ้ ใ ห้เกิ ดกระแสสั ง คมต่ อ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาถึ งความคิ ดเห็ น พฤติ กรรมการบริ โภคน้ าดื่ มคริ สตัล ทัศนคติ และการรั บรู ้ ต่อ
องค์ประกอบผลิ ตภัณฑ์ของน้ าดื่ มบรรจุขวดคริ สตัลในลักษณะการทาเปรี ยบเทียบกับน้ าดื่ มที่เป็ น
คู่แข่ง เพื่อนาผลการศึกษามาวิจยั เปรี ยบเทียบ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งด้านผลิตภัณฑ์ในส่ วนต่าง ๆให้ดี
มากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาลักษณะข้อมูลเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น อาทิเช่น การสัมภาษณ์ หรื อใช้เวลาในการพูดคุย
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้สามารถที่จะนาเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์และเป็ นข้อมูลที่
มี ร ายละเอี ย ดมี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น ไปพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ในด้า นต่ า ง ๆ ให้ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงจุด
3. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
การสามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการด้านต่างๆของผูบ้ ริ โภค เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุ งด้าน
ผลิตภัณฑ์และ ขั้นตอนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานมากยิง่ ขึ้น
4. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรมีการสารวจให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ท้ งั ใน
กลุ่มประชากรในกรุ งเทพมหานคร และกลุ่มประชากรตามหัวเมืองต่างๆทั้ง ในระดับภูมิภาคหรื อ
ทัว่ ทั้ง ประเทศไทย เพื่ อผลการวิจยั ที่ มี รายละเอี ย ดและมี คุ ณภาพมากยิ่ง ขึ้ น และทราบถึ ง ข้อมู ล
ภาพรวมของผูผ้ บู ้ ริ โภคน้ าดื่มบรรจุขวดคริ สตัลในประเทศไทย อีกทั้งสามารถนาผลวิจยั ที่ได้ไปใช้
ในการพัฒนาคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ในส่ วนต่าง ๆ รวมถึ งกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองตรงต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่ง ขึ้ น และท าการศึ กษาผูบ้ ริ โภคในพื้ นที่ อื่น ๆ เพื่ อหาความ
แตกต่าง ซึ่ งอาจเป็ นความแตกต่างในด้านประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลที่
ได้มาพัฒนาปรั บปรุ ง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายในทุกๆพื้นที่ได้
อย่างถูกต้องตรงจุด
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ตัว แปรที่ มี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โภคน้ าดื่ ม คริ สตัล ใน
กรุ งเทพมหานคร ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ปั จจัยด้านความจงรักภักดีในตราสิ นค้า ปั จจัยด้าน
การรับรู ้คุณค่าในตราสิ นค้า เพื่อจะได้ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีการเข้าถึ งกลุ่มลู กค้า
เป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์
(Factor that the Decision Making in Customer Satisfaction from Krung Thai Bank
C.P.TOWER Branch)
ประชา บุญมา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ ง นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1)เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผ ลต่ อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ 2)เพื่อศึกษาความ
แตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ ใ ช้บ ริ ก าร
ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ 3)เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความ
ภัคดี ภาพลักษณ์ และค่านิ ยม ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย สาขา
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง คือประชากรที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.
ทาวเวอร์ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด และค่าต่าสุ ด ส่ วนสถิติอา้ งอิงที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-test (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05ในการหา
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี
สถาณภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นพนักงานเอกชน รายได้อยูใ่ นช่วง
15,000 – 30,000 บาท
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันได้แก่ รายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้
บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ได้แก่ดา้ นราคา ด้านสถานที่ ด้าน
ส่ งเสริ มตลาด ด้านกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขา
อาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกันได้แก่ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ และความถี่ที่ใช้บริ การต่อ
เดือน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์
คาสาคัญ : ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาว
เวอร์
375

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ABSTRACT
The objective of the study were 1) to find out the difference of personal factors for
Customer Satisfaction at Krung Thai Bank C.P.TOWER Branch 2) to find out the difference of
product’s ingredient factors Customer Satisfaction at Krung Thai Bank C.P.TOWER Branch 3) to
study the difference of other factors were consumer’s behavior for Customer Satisfaction at
Krung Thai Bank C.P.TOWER Branch
A sample was selected from 400 customers of Krung Thai Bank C.P.TOWER Branch.
The study instruments were questionnaire and Microsoft excel for data analyze by frequency ,
percentage ,mean ,standard deviation ,maximum and minimum. And inferential statistics for
hypothesis were T-test and F-test(ANOVA) at statistically significant at 0.05 level to find out the
difference of independent variable and dependent variable
The results of the study were as follows:
Factor has shown that most of respondents were single female,age rate between 20 to 30
years old with bachelor degree or above, working as an employee and income rate around 15,000
to 30,000 Baht
1.Personal factor has shown that most of respondents were sex result from F-test,T-test
program showed determination of consumption at Krung Thai Bank C.P.TOWER Branch was
affected by income as statistically significant at 0.05 level
2.Marketing mix factors were price,place,promotion, and process of Customer
Satisfaction Result from F-test,T-test program showed determination of consumption at Krung
Thai Bank C.P.TOWER Branch was affected by place as statistically significant at 0.05 level.
3.Other factors were times and frequency. Result from F-test, T-test program showed
other factors were not affect to determination to consumption at Krung Thai Bank C.P.TOWER
Branch.
KEYWORD : Customer Satisfaction from Krung Thai Bank C.P.TOWER Branch
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บทนา
ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสถาบันทางการเงินที่มีบทบาทสาคัญต่อประชาชน หน่วยงานราชการ
รัฐบาล และธุ รกิ จภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นแหล่ งการเงิ นที่อานวยความสะดวกในด้านการทาธุ รกรรม
และบริ ก ารในด้า นอื่ น ๆ เช่ น การบริ ก ารฝากเงิ น ถอนเงิ น การโอนเงิ น ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการรับชาระค่าสาธารณู ปโภคและบริ การด้านอื่นๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผูท้ าธุรกรรม
ปั จจุบนั การแข่งขันในธุ รกิจธนาคารทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นเพื่อจูงใจให้ผลู ้ งทุนสนใจเข้า
มาใช้บริ การรวมถึงการแข่งขันในด้านการบริ การลูกค้าเพื่อแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดและขยาย
ฐานลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้แก่ธนาคาร ธนาคารจึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการในทุกด้าน ทั้งการปรับปรุ งการให้บริ การ เทคโนโลยี การปรับโครงสร้ างภายใน เพื่อให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจการเงินและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร
เพือ่ รักษาระดับและขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุ รกิจของธนาคาร
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นพนักงานธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาว
เวอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านบริ การลูกค้า ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่ องของการบริ การ จึง
ทาการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ ใ ช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี . พี . ทาวเวอร์
เพื่อที่ จะได้นาผลการศึ กษาเป็ นข้อเสนอแนะและเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด เพื่อเป็ น
การสร้างความเชื่อมัน่ และความรู ้สึกที่ดีแก่ลูกค้าที่ใช้บริ การที่ธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาว
เวอร์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่
ใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภัคดี ภาพลักษณ์ และค่านิ ยม
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัย
ส่ วนบุ ค คลที่ มี ความสัม พันธ์ ก ับความพึ งพอใจของลู กค้าที่ ใช้บริ การ เพื่ อไปปรั บ ปรุ งพัฒนาให้
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า มากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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2.ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจของลู กค้าที่ ใช้บริ การ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผนในการบริ การ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
3.ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ความภักดี ภาพลักษณ์ และค่านิ ยมที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลู กค้าที่ใช้
บริ การ เพื่อเสริ มสร้างค่านิยมและก่อให้เกิดความภักดีต่อการใช้บริ การของธนาคาร
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จ ัย ได้แ ก่ กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ บ ริ ก ารที่
ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
2.ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา :ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภัคดี ภาพลักษณ์ และค่านิ ยม ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์
3.ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่23 กรกฎาคม 2559 สิ้ นสุ ด 27 สิ งหาคม 2559
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ภาวิณี กาญจนา (2558,หน้ า 119) ระบุ ว่า ตัวแปรทางด้า นประชากรศาสตร์ เช่ น อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ นั้นเป็ นตัวแปรสาคัญต่อองค์กรธุ รกิจ เพราะทาให้นกั การตลาดสามารถเพิ่ม
ความเข้าใจในพฤติกรรมการบริ โภคของผูใ้ ช้บริ โภค ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการ
หรื อปรารถนาในผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารแตกต่ างกัน ส่ วนรายได้ส่ งผลกระทบต่อพฤติ กรรมการ
บริ โภคโดยผ่านการอิทธิ พลต่อรสนิยมและความชอบพอของผูบ้ ริ โภค บุคคลที่มีรายได้แตกต่างกัน
จะมีความปรารถนาในการเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแบบฉบับของการบริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ธีรกิติ นวรั ตน ณ อยุธยา (2552,หน้ า 68-88) ธุ รกิจที่ให้บริ การจะใช้ส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) รวมกับองค์ประกอบ อีก 3 ส่ วนคือ People, Process และ Physical evidence หรื อ
7Ps
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ : ค่ านิยม ทัศนคติ ภาพลักษณ์ ความภักดี
อรุ ณ งามดี (2540)กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
แทบจะทุกเรื่ องไป ทั้งเรื่ องเล็กเรื่ องใหญ่ นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ สถานที่ทางาน ผลิตภัณฑ์ การบริ การ
ทรัพย์สิน และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปิ ยะฉั ต ร ช่ างไม้ (2557)ได้ศึ ก ษาเรื่ อง คุ ณ ภาพการบริ การ ภาพลัก ษณ์ อ งกร และ
ประสิ ทธิ ภ าพการจัด การลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ข องธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยออกแบบสอบถามเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บริ การที่ธนาคารจานวน 400 ชุด สถิติที่ใช้
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ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณและ
การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายจากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน ระยะเวลาการใช้บริ การ
และประเภทการใช้บริ การต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 แต่ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การภาพรวม
ไม่ต่างกัน
เสรี วงศ์ ท วีล าภ (2552) ได้ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารของ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร รวบรวมข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่างที่มาใช้บริ การด้านต่างๆ ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 393 ราย สถิติที่ใช้คือความถี่ ร้อยละ ผล
การศึกษาพบว่าด้านความน่าเชื่ อถือและไว้วางใจ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับคาดหวังต่อคุณภาพ
บริ การสู งสุ ด คือพนักงานแสดงออกถึงความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และความไม่พึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
คือ พนักงานมีจานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ
พิมพ์ ชนก กิจพิทยาฤทธิ์ (2550) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของลู กค้าต่อคุณภาพการบริ การ
ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนสิ รินธร เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามโดย
รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่า งซึ่ งเป็ นลู ก ค้า ธนาคาร จานวน 400 คนจากการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งให้ค วามส าคัญความพึ ง พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารทั้ง 5 ด้าน ในระดับมากที่ สุ ด ถึ งมาก
เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านการเข้าใจความรู ้สึกและความมีอธั ยาศัยไมตรี
ด้านความไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านความสะดวกรวดเร็ วและความเต็มใจในการ
ให้บ ริ ก าร ด้า นความเชื่ อ มัน่ ในความรู ้ ด้า นอาคารสถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก เรี ย ง
ตามลาดับ
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ระดับรายได้
ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด

-

ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคคลากร
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์

ปั จจัยอื่นๆ
-

ค่านิยม
ทัศนคติ
ภาพลักษณ์
ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า

สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.
ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกัน
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่
แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ค่านิ ยม ภาพลักษณ์ ความภักดี ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ตามลาดับสาระสาคัญ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขา
อาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
2.กลุ่มตัวอย่าง ผูท้ ี่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ จานวน
400 คน เนื่ องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงได้ใช้วธิ ีการคานวณโดยใช้สูตรของ William
G.Cochran ความเชื่อมัน่ 95)% ความผิดพลาดที่ยอมรับ ไม่เกิน 5%จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (
เท่ากับ400 คน
n=
โดย

n
P
Z
E

P(1  P) Z 2
E2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม
ระดับความเชื่อมัน่
ค่าความคลาดเคลื่อน

=
=
=
=

คานวณได้ดงั นี้
=
0.5(1-0.5)(1.96)2/(0.05)2
=
384 คน
เพราะฉะนั้น จึ งกาหนดจานวนของกลุ่ มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เท่ากับ 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบตามจานวน 400 คน
n
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเรื่ อง ความพึงพอใจของลู กค้าที่ใช้บริ การ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ โดยแบ่งเครื่ องมือในการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ)Checklist(
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ)Checklist(
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม ทัศนคติ ภาพลักษณ์ ความภักดีต่อแบรนด์
สิ นค้า มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ)Checklist(
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจ แบบมาตรประมาณค่า)Rating Scale (5 ระดับ โดยกาหนด
ความหมายของคะแนนเป็ น 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุติยภูมิ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ในอดี ตที่เกี่ ยวข้องธนาคาร ความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคาร ส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ ยวกับธนาคาร เป็ นการเก็บรวบรมข้อมูลจาก
เอกสารวิชาการ วารสาร สิ่ งพิมพ์ และข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเตอร์ เน็ต
ข้ อมูลปฐมภูมิ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการโดยเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
โดยอธิบายคาศัพท์ที่ใช้และให้คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
1. การวิเคราะห์ค่าความถี่ และร้ อยละ สาหรับข้อมูลเชิ งกลุ่ม ในแบบสอบถามส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด สาหรับข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณ ในแบบสอบถามส่ วนที่ 4
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การวิเคราะห์ สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
1. การทดสอบเปรี ย บเที ย บปั จจัย ด้า นปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อความพึ ง
พอใจผูใ้ ช้บริ การที่ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกันหรื อไม่
โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test และ f-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2. การทดสอบเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การที่ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่าง
กันหรื อไม่ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test และ f-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
3. การทดสอบเปรี ย บเที ย บปั จจัย ด้า นปั จจัย อื่ นๆที่ แ ตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจ
ผูใ้ ช้บริ การที่ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกันหรื อไม่ โดยใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test และ f-test ที่ระดับนัยสาคัญ 05.0
4. การทดสอบเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การที่ธนาคารกรุ งไทย
สาขาอาคารซี . พี . ทาวเวอร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจผู ้ใ ช้ บ ริ การที่
ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกันหรื อไม่ โดยใช้การวิเคราะห์
ทางสถิติ t-test และ f-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูใ่ นช่วง 20 – 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง
15,000 – 30,000 บาท
ส่ วนใหญ่ทาธุ รกรรมในด้านฝาก – ถอน / ชาระค่าบริ การ เลือกใช้บริ การเพราะไม่เสี ย
ค่าธรรมเนียมและสะดวก เนื่ องจากใกล้บา้ น/ที่ทางาน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อโฆษณา จาก
Internet พนักงานให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว บรรยากาศภายในธนาคารเหมาะสม และพนักงาน
ให้บริ การที่ดี / รวดเร็ ว ช่วงเวลาใช้บริ การช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. มีความถี่ในการใช้บริ การ 1 2 ครั้งต่อเดือน
ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย สาขาอาคารซี .พี.ทาว
เวอร์ มากที่สุดคือพนักงานมีความรู ้ ยิม้ แย้มแจ่มใส และสามารถทารายการได้ตามต้องการในเวลาที่
เหมาะสม รองลงมาคือความใส่ ใจของพนักงาน สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกของสาขา
ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในเรื่ องการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้ ยิม้ แย้ม
แจ่มใส และสามารถทารายการได้ตามต้องการในเวลาที่เหมาะสม มากที่สุด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันได้แก่ รายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของลู กค้าที่
ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกัน
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ได้แก่ดา้ นราคา ด้านสถานที่ ด้าน
ส่ งเสริ มตลาด ด้านกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขา
อาคารซี .พี.ทาวเวอร์ ที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกันได้แก่ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ และความถี่ที่ใช้บริ การต่อ
เดือน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับกลุ่ มผูม้ ี รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท เป็ นพิเศษ ซึ่ งอาจ
ต้องการการดูแล การให้คาแนะนาในการใช้บริ การที่ธนาคาร เพื่อที่จะสามารถรักษาฐานลูกค้าที่มี
ฐานรายได้ในระดับนี้ ให้ใช้บริ การและเกิดความประทับใจ และให้ความสาคัญในการออกนโยบาย
ในการชาระค่าบริ การเน้นค่าธรรมเนี ยมถูกหรื อไม่เสี ยค่าธรรมเนียมบริ การ เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้ามา
ใช้บริ การและสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆได้ อีกทั้งด้านปั จจัยภายในด้านสถานที่ควร
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ และเน้นให้พนักงานมีการบริ การที่ดี และรวดเร็ ว เพื่อช่วยให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจในการใช้บริ การสู งสุ ด ส่ วนปั จจัยภายในด้านสถานที่ควรรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ
และเน้นให้พนักงานมี การบริ การที่ ดี และรวดเร็ ว เพื่อช่ วยให้ลู กค้าเกิ ดความพึงพอใจในการใช้
บริ การสู งสุ ด
จากข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้ ธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาวเวอร์ สามารถนา
ผลการวิ จ ัย ไปใช้ใ นการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ก าร มี ก ารปรั บ ปรุ ง พัฒ นา การบริ ก ารเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริ การให้เกิดความประทับใจ และก่อให้เกิ ดการใช้บริ การ
ซ้ า เพื่อรักษาฐานลูกค้า และเพิ่มลูกค้าใหม่ๆให้เข้ามาใช้บริ การต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ของธนาคารกรุ งไทยสาขาอาคารซี .พี.ทาว
เวอร์ เท่านั้น ซึ่ งในอนาคตสามารถนาไปต่อยอดในการวิจยั ฐานลู กค้าที่กว้างขึ้ นได้ เช่ น การวิจยั
ของธนาคารกรุ ง ไทยในระดับ ส านัก งานเขต ระดับ กลุ่ ม ระดับ ภาค หรื อ ทั่ว ทั้ง ประเทศ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถนามาปรับปรุ งพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และการบริ การ ที่จะช่วยให้ธนาคารกรุ งไทยสามารถพัฒนาและ
ก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
บรรณานุกรม
เกริ กฤทธิ์ อัมพะวัต.อิทธิ พลต่ อพฤติกรรมผู้บริ โภค.กรุ งเทพฯ,2558
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การตัดสิ นใจใช้ บริการร้ านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(THE DECISION TO USE THE MCDONALD’S RESTAURANT IN BANGKOK)
สมปรารถนา พรมเสื อ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึ กษาการตัดสิ นใจใช้บ ริ การร้ านแมคโดนัลด์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิ ยม
และความภักดีต่อตราสิ นค้า ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับประทานอาหารในร้านแมคโดนัลด์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล คื อ สถิ ติเชิ ง พรรณนา ได้แก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และสถิติเชิ งอนุ มาน One Way ANOVA ในการคานวณหาค่า
t-test และ ค่า F-test
ผลการวิจ ัย พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ ร ะหว่า ง 20-30 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จและระดับรายได้ 20,00130,000 บาทและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.052) ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ปั จจัยด้า นบุค ลากร และปั จจัย ด้านกระบวนการ แตกต่า งกันมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านลักษณะกายภาพ ไม่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านแมคโดนัลด์ 3) ปั จจัยอื่นๆ พบว่า ค่านิ ยมแตกต่างกันมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปั จจัยอื่นๆ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมค
โดนัลด์
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจ, ใช้บริ การ, ร้านแมคโดนัลด์
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Abstract
The purposes of this study were to: 1) study the differences of personal factors that
influence the decision to use the McDonald’s restaurant in Bangkok. 2) Study the differences of
the marketing mix factors that influence the decision to use the McDonald’s restaurant in
Bangkok. 3) Study the differences of other factors, values and brand loyalty that influences the
decision to use the McDonald’s restaurant in Bangkok. This study used 400 samples from
consumers who have been eating at the McDonald's restaurant in Bangkok. Questionnaires were
used to be the tools to collect data. The statistics used to analyze the data, descriptive statistics
were frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum. For the
hypothesis testing, inferential statistics used One Way ANOVA to calculated t-test and F-test at
significant level 0.05
As the research results, the findings were as follows:the mostly sample was female
between 20-30 years of age, single status,bachelor’s degree, working as a career civil
servants/state enterprise with monthly income Baht 20,001-30,000. The Hypothesis test found. 1)
Personal factors, including gender, marital status, age, education, occupation and income level
influence the decision to use the McDonald’s restaurant in Bangkok. 2) The marketing mix,
including product, place, promotion, people and process influence the decision to use the
McDonald’s restaurant in Bangkok, the marketing mix, including price and physicaldid not
influence the decision to use the McDonald’s restaurant in Bangkok. 3) Other factors values
influence the decision to use the McDonald’s restaurant in Bangkok and brand loyalty did not
influence the decision to use the McDonald’s restaurant in Bangkok.
Keywords: decision, the service, shop McDonald’s
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
เนื่ องจากในสังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมที่ดาเนิ นชี วิตอย่างเร่ งรี บ เวลาที่ใช้ไปของแต่ละคน
หมดไปกับการทางาน การเดินทางบนท้องถนน ทาให้วิถีชีวิตของคนต่าง ๆ เปลี่ยนไป อาหารฟาสต์
ฟู้ด (Fast Food) หรื อ อาหารจานด่ วน ที่ ไ ด้รับ วัฒนธรรมการกิ นมาจากตะวันตก โดยเฉพาะจาก
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งถือว่าเป็ นต้นกาเนิดและแพร่ หลายไปทัว่ โลก อาหารหารจานพัฒนามาจากรสนิ ยม
และความจาเป็ นที่ตอ้ งรี บเร่ งแข่งกับเวลาของคนในอเมริ กาในยุคสาหรับในประเทศไทย อาหารจาน
ด่ วนสามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยในเรื่ อ งเวลาการด าเนิ นชี วิต ของคนไทยได้
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นอกจากเรื่ องของความรวดเร็ ว ความอร่ อยถู กปากแล้ว ยังเกี่ยวกับรสนิ ยมอีกด้วย คือเป็ นเรื่ องของ
ความทันสมัยโดยเฉพาะวัยรุ่ นที่นิยมเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก ปั จจุบนั ตลาดร้านอาหารฟาสต์
ฟู้ดในประเทศไทย โดยในปี 2558 โต 10 เปอร์ เซ็นต์ โดยตลาดไก่ทอดเป็ นตลาดใหญ่สุดและมีอตั รา
เติบโตสู งสุ ดถึ ง 13 เปอร์ เซ็นต์ ในปี ที่ผ่านมาจากปั จจัยสาคัญคือ การที่คนไทยนิ ยมบริ โภคเนื้ อไก่
มากถึง 19.70 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
จากการดาเนิ นชี วิตของคนสมัยปั จจุ บนั เปลี่ ยนแปลงไป มี ความเร่ งรี บในชี วิตประจาวัน
ต้องการสิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ร้านอาหารในสังคมที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้หนึ่งในนั้นคือ ร้านแมคโดนัลด์ ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 60 ปี แม้วา่ จะมีกระแส
รักษาสุ ขภาพเริ่ มมีมากขึ้น คนหันมาดูแลสุ ขภาพกัน ออกกาลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่ดีและ
มีประโยชน์ แต่ทาไมตลาดฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทย ถึงยังมีมูลค่ารวมอยูท่ ี่ 34,000 ล้านบาท และยัง
มีการเติ บโตเฉลี่ ยไม่ต่ ากว่า 10 เปอร์ เซ็ นต์ ในทุ กปี อีก ด้วยเหตุ น้ ี ทาให้ผูว้ ิจยั อยากทราบว่าความ
แตกต่างจากปั จจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ในสังคมปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านแมค
โดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และความภักดีต่อตราสิ นค้าที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด
- บุคลากร
- กระบวนการ
- ลักษณะกายภาพ

การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
- ค่านิยม
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการ และด้านลัก ษณะกายภาพ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และความภักดี ต่อตราสิ นค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดใจใช้
บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่ มประชากรที่ตดั สิ นใจใช้บริ การ
ร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
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2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา : ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และความภักดี ต่อตราสิ นค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 สิ งหาคม 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ร้ านแมคโดนัลด์สามารถนาผลการวิ จยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครไปปรั บปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ร้ า นแมคโดนัล ด์ ส ามารถน าผลการวิ จ ัย ด้ า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานครไปเป็ นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จ ทั้งด้านการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ด้านการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และด้านการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ตดั สิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์
3. ร้ านแมคโดนัลด์สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม และความภักดีต่อ
ตราสิ นค้า ที่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
นาไปเสริ มสร้างค่านิยม และความภักดีต่อตราสิ นค้าของร้านแมคโดนัลด์
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ภาวิ ณี กาญจนาภา (2554, หน้ า 72-74) ระบุ ว่ า ประชากรศาสตร์ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง
ประชากร และเป็ นการเก็บรวบรวมสถิ ติในเรื่ องที่เกี่ยวกับขนาด ความหนาแน่ น อายุ เพศ เชื้ อชาติ
และอาชี พของประชากร การเพิ่ม ขึ้ นของจานวนประชากรอย่า งรวดเร็ ว และมากมายก่ อให้เกิ ด
โอกาสทางการตลาด แท้จริ งแล้ว ประชากรคือตลาดขององค์กรธุ รกิ จ ปั จจัยทางประชากรศาสตร์
(Demographic) เป็ นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์หลายตัวแประที่นิยมนามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาแบ่งส่ วนตลาด ได้แก่ อายุเพศ เชื้อชาติ รายได้ วงจรชีวติ ของครอบครัว
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ
(Service Mix) ของ Philip Kotlerไว้ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การ ซึ่ งจะได้ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotions) ด้า นบุ ค คล (People) หรื อ พนัก งาน (Employee) ด้า นกายภาพและการ
นาเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process)
Kotler et al. (2549,หน้ า 40-41, 157,196) กล่าวว่า ค่านิ ยมหลัก (Core Values) เป็ นปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคระบบความเชื่ อสัมพันธ์กบั ทัศนคติและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ค่านิยมหลักส่ งผลต่อลูกค้าลึกกว่าพฤติกรรมหรื อทัศนคติในเบื้องต้นของลูกค้าโดยเฉพาะการเลือก
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สิ นค้าและความต้องการของลูกค้าในระยะยาว ความเชื่ อและค่านิ ยมหลัก(Core Belief and Value)
หลายอย่างยังยึดถืออยูอ่ ย่างมัน่ คง ความเชื่ อและค่านิ ยมหลักได้ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่เด็กๆ และร่ วม
เสริ มความเข้มแข็งด้วยสถาบันทางสังคม แต่ความเชื่ อและค่านิ ยมรอง (Second Belief and Value) มี
โอกาสเปลี่ ย นแปลงมากกว่า ความเชื่ อและค่ า นิ ย มหลัก และระบุ ว่า คนเราจะเกิ ดความเชื่ อและ
ทัศนคติโดยผ่านทางการกระทาและการเรี ยนรู ้ต่างๆ ความเชื่ อ คือรายละเอียดของความคิดที่ยึดถื อ
เกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง สถานะความจงรักภักดี (Loyalty status) นักการตลาดสามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ ้ื อ
ได้เป็ น 4 กลุ่มคือ ผูภ้ กั ดี แกนหลัก คือผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อยี่ห้อเดียวตลอดเวลา ผูภ้ กั ดีแยก คือ ผูบ้ ริ โภคที่
ซื่ อสัตย์ต่อ 2 หรื อ 3 ยี่ห้อ ผูภ้ กั ดีแบบโยกย้าย คือ ผูบ้ ริ โภคที่จะย้ายจากยี่ห้องหนึ่งไปอีกยี่ห้อหนึ่ ง
นัก เปลี่ ย น คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ไ ม่แสดงความภัก ดี ต่อยี่ห้อใดๆ ความจงรั ก ภัก ดี ใ นตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) เป็ นชนิดของทรัพย์สินและหนี้สินของตราสิ นค้าที่เชื่อมโยงกับตราสิ นค้าที่เพิ่มหรื อลดจาก
คุณค่าที่นาเสนอโดยสิ นค้าหรื อบริ การต่อกิจการ
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2542, หน้ า 39-41) ระบุ ว่า การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภค (Consumer
Decision Making) ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่ มีความนึ กคิ ดที่สลับซับซ้อนและมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา นัก การตลาดจึ งประสบกับความยุ่ง ยากในการจัดท าแผนการตลาดเพื่ อท าการเสนอ
“ข้อเสนอขาย” (Offerring) ต่อตลาด แผนการตลาดสาหรับใช้ในปี นี้ อาจใช้ไม่ได้ในปี หน้า ดังนั้น
นักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจกับผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้นและต้อง “ปรับ” กลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา ผูบ้ ริ โภคจัดการกับภาวะแวดล้อมทางการตลาดและทาการซื้ อ โดยการก่อ
กระบวนการตัดสิ นใจ ดังกล่าวเป็ นกระบวนการแก้ไขปั ญหา และแก้ได้โดยการซื้ อ เขาจะตัดสิ นใจ
ได้ก็ โดยการจัดการกับ ขั้น ตอนต่ า ง ๆ ตามล าดับ ดัง นี้ 1) การตระหนัก ถึ ง ความต้องการ (Need
Recognition)2) การระบุ ท างเลื อ ก (Identification of alternatives)3) การประเมิ น ทางเลื อ ก
(Evaluation of alternatives)4) การตัด สิ นใจ (Decision)5) พฤติ ก รรมหลัง ซื้ อ (Postpurchase
behavior)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ดวงใจ บ่ อรุ ณรั ตน์ (2554) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ตามคาแหง กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นนัก ศึ กษามหาวิทยาลัย รามคาแหงที่
บริ โภคอาหารจานด่วนที่เปิ ดให้บริ การตามห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงในกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามคณะ แบ่งเป็ น 8 คณะ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทาง
เดียว (one-way analysis of variance) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe
จากการศึกษาพบว่าเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกัน อายุต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ระดับชั้นปี
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ที่ แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารที่ ไ ม่ต่างกัน รายได้ต่างกันมี พฤติ กรรมการบริ โภค
อาหารจานด่วนไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พัชรินทร์ ไวยลิยา (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริ โภค
อาหารฟาสต์ ฟู ด ของผู ้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้ บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครที่เคยรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดตราสิ นค้าใดตราสิ นค้าหนึ่ งในจานวน 9 ตรา
สิ นค้า โดยแจกแบบสอบถามบริ เวณห้างสรรพสิ นค้าและศูนย์การค้าต่างๆ ในกรุ งเทพมหานคร 6
เขต ได้แก่ เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตบางนา เขตประเวศ เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกน้อย
จานวน 385 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ด้านบรรยากาศของ
ร้านมีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟูดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนด้านคุณภาพของอาหารไม่มีผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมความภักดี ในการบริ โภคอาหารฟาสต์
ฟูดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ด้านความเชื่ อมัน่ ในตรา
สิ นค้ามีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟูดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธนั ช บุ ต ร เพียรชนะ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อง อิ ทธิ พลของสื่ อที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภค
อาหารจานด่วนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 3 โรงเรี ยน ได้แก่
โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย และโรงเรี ยนวชิรวิทย์แผนกมัธยม จานวน 270 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ด้านจิตวิทยา
ได้แก่ อยากลองบริ โภคมี อิทธิ พลในขั้นรับรู ้ และขั้นประเมิ นทางเลื อก แรงจูงใจจากภาชนะสี สัน
สวยงามมีอิทธิ พลในขั้นสนใจ หาข้อมูลอยากได้ของแถมและราคาถูกมีอิทธิ พลในขั้นตัดสิ นใจและ
ขั้นบอกต่ อ รสชาติ มี อิท ธิ พ ลในขั้นบอกต่ อ ด้า นสถานการณ์ ได้แก่ มี ค นชวนและพาไปเลี ย งมี
อิทธิ พลในขั้นประเมินทางเลือก เพื่อนชวนเลี้ยงฉลองวันเกิดมีอิทธิ พลในขั้นตัดสิ นใจบริ โภค
วิธีดาเนินการวิจัย
1 ประชากร
คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยรับประทานอาหารในร้านแมคโดนัลด์ ซึ่ งจานวน
ผูบ้ ริ โภคมีอยูเ่ ป็ นจานวนมากไม่สามารถนับจานวนได้ ดังนั้น จึงใช้สูตรของ William G. Cochran
2 การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั เลื อก สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน โดยสามารถกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณสู ตรของ W. G. Cochran (1953) ดังนี้
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𝑛

𝑃

𝑃 𝑍
𝐸

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P = สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั จะสุ่ม
Z = ระดับความเชื่อมัน่
E = ค่าความคลาดเคลื่อน
โดยกาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ ตอ้ งการสุ่ ม 50% ระดับความเชื่อมัน่ 95% Z=1.96 และค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 384 คน คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
𝑛

n =384 คน

และใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบพบโดยบัง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก (Accidental or
Convenience Sampling) เพื่ อ ให้ไ ด้ข นาดตัวอย่า งของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารที่ ก าหนดไว้จนครบจ านวน
แบบสอบถาม 400 ชุ ด ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามทั้งหมดด้วยตนเองทาให้ได้แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด 400 ชุ ด โดยจะสอบถามผูต้ อบแบบสอบถามก่อนว่าเคยทานอาหาร
ในร้านแมคโดนัลด์หรื อไม่ เพื่อคัดเลือกผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยทานอาหารแมคโดนัลด์เท่านั้น
3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวมรวบข้อมูลตามลาดับโดยแบ่งข้อมูลเป็ น 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทุ ติยภู มิ (Secondary Data) ได้ขอ้ มู ล จากการรวบรวมเอกสารต่า งๆที่ มี เนื้ อหา
เกี่ยวข้องกับงานศึกษา ซึ่ งได้จาก หนังสื อ ตารา เอกสารทางวิชาการ อินเตอร์ เน็ต งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากสานักหอสมุด
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามกับกลุ่ ม
ตัว อย่ า งผู ้บ ริ โภคอาหารร้ า นแมคโดนั ล ด์ ใ นกรุ งเทพมหานคร โดยให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งกรอก
แบบสอบถามเอง เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 สิ งหาคม 2559 จนได้
แบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ เป็ นเทคนิ คทางสถิติที่มุ่งเสนอสารสนเทศ
เพื่อบรรยายสรุ ปลักษณะของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างหรื อประชากร ประกอบด้วย
(1) การแจกแจงความถี่
(2) การจัดตาแหน่งเปรี ยบเทียบ เช่น สัดส่ วน ร้อยละ
(3) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง เช่น ค่าเฉลี่ย
(4) การวัดการกระจาย เช่น ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
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2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) คือการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ ONE WAY
ANOVA (T-Test และ F- Test) เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่มตัวแปร โดยที่สถิติน้ นั จะแบ่งเป็ น 2
ส่ วน คือ
(1) ตัวแปรอิสระ มีจานวน
2 กลุ่ม ให้วธิ ี T-test
(2) ตัวแปรอิสระ มีจานวนมากกว่า
2 กลุ่ม ให้วธิ ี F-test
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาจากลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
สถานภาพ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ระดับรายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะกายภาพ
ปัจจัยอื่นๆ
เมนูอาหารที่ชื่นชอบ
บุคคลที่มีอิทธิพล
จานวนผูใ้ ช้บริ การ
ช่วงเวลาใช้บริ การ
ช่วงวันใช้บริ การ
การแนะนา

ค่านัยสาคัญ
Sig.

สอดคล้องกับสมมติฐาน

0.0012
0.0363
0.0006
0.0000
0.0000
0.0000








0.0000
0.6919
0.0001
0.0126
0.0001
0.0000
0.5545



0.0001
0.0018
0.0002
0.0000
0.0512
0.0793
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อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของบรรจง สุ วรรณกิจ (2551) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคอาหารจานด่ วนที่ มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของร้ านอาหารจานด่ วนใน
ศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต และศูนย์ไอที และอิเล็กทรอนิ คส์ เซี ยร์ รังสิ ต พบว่า ข้อมูลส่ วน
บุคคลในด้านสถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของร้านอาหารจานด่วนที่แตกต่างกันในด้านผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ในด้านสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารจานด่วนที่แตกต่างกันในด้านราคา อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05และงานวิจยั ของดวงใจ บ่อรุ ณรั ตน์ (2554) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารจานด่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยตามคาแหง พบว่า กัน อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารจานด่วนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ วนิ ดา แก้วชอุ่ม
(2552) ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารขยะของนัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ในจังหวัด
นครปฐม : กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารขยะแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ า ย ปั จจัยด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จจัย ด้า นบุ ค ลากร และปั จจัย ด้า นกระบวนการ ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฑามาศ รังศาสตร์ (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู ดของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
โรงเรี ยนโพธิ นิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี พบว่า แหล่งจาหน่ ายอาหารฟาสต์ฟู้ด มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยน
โพธิ นิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจยั ของ เกริ กไกร
เมืองเหนื อ (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยกลยุทธ์ของตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหาร
ฟาสต์ฟู้ ดของวัยรุ่ นในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดอุ บลราชธานี พบว่า ด้านกระบวนการ ด้านการจัด
จาหน่ าย/สถานที่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านบุคลากร มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และสามารถร่ วมกัน
ทานายการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารฟาสต์ฟู้ดของวัยรุ่ นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้
ร้อยละ 56 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้ายลักษณะกายภาพ ไม่มี
อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ า นแมคโดนัล ด์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ องจากร้ า นแมค
โดนัลด์เป็ นร้านอาหารสะดวก รวดเร็ วในการเลือกซื้ อผูใ้ ช้บริ การจึงเลือกเมนู อาหารที่ชื่นชอบโดย
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ไม่ได้ดูปัจจัยด้านราคาหรื อลักษณะของร้านเป็ นหลักประกอบกับราคาของอาหารไม่ได้สูงกับราคา
อาหารในประเภทเดียวกันมากนัก และลักษณะทางด้านกายภาพของร้านไม่ได้มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ
สมมติฐานที่ 3
ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ค่ า นิ ย ม ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ าน และสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
นางนุชนาฎ แก้วเบ้า (2554) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาวิทยาลัย
อาชี วศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า นักศึกษา มีความชอบและทัศนคติเห็ นด้วยว่า อาหาร
จานด่วนมีความหลากหลายหรื อมีชุดพิเศษแปลกใหม่ทาให้อยากบริ โภค และเลือกบริ โภคอาหาร
จานด่วนเพราะเห็นว่ารวดเร็ วดี การบริ โภคอาหารจานด่วนเหมาะกับสังคมปั จจุบนั ที่ตอ้ งรี บเร่ งแข่ง
กับเวลา และงานวิจยั ของ ดวงใจ บ่อรุ ณรัตน์ (2554) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจาน
ด่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยตามคาแหง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมติดเพื่อชอบรวมกลุ่มกัน
เพื่อจัดเลี้ ย งสั งสรรค์ และมี พฤติ กรรมเลี ยนแบบชอบลองของใหม่ ๆ บางกลุ่ มมี ค่ านิ ย มที่ ว่า การ
บริ โภคอาหารจานด่วนที่เปิ ดตามห้างสรรพสิ นค้าเป็ นเรื่ องโก้เก๋ และทันสมัย ค่านิ ยมใดก็ตามที่มา
จากตะวันตกมักเป็ นสิ่ งนาสมัย และในสังคมเมืองปั จจุบนั ต้องการความรี บเร่ ง ต่างคนต่างใช้เวลา
ว่างให้มีคุณค่ามากที่สุดสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ส่งเสริ มให้คนในสังคมเมืองให้ความสาคัญกับอาหารจาน
ด่ วนมาก และงานวิจยั ของ จุ ฑ ามาศ รั ง ศาสตร์ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มีค วามสั ม พันธ์ ก ับ
พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู ดของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาตอนต้น โรงเรี ยนโพธิ นิมิ ต
วิทยาคม จังหวัดนนทบุรี พบว่า การบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของคนในครอบครัว การบริ โภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ ดของเพื่อน และการส่ งเสริ มการขายของร้ านจาหน่ า ยอาหารฟาสต์ฟู้ ด มี ค วามสัม พันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยน
โพธิ นิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจยั ของ ภานิชา
ประสงค์ดี (2554) ศึ กษาเรื่ อง เจตคติ และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อนวัตกรรมอาหารจาน
ด่วน พบว่า สาหรับช่ วงเวลาในการใช้บริ การมีผลต่อนวัตกรรมอาหารด้านราคา อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดีต่อตราสิ นค้า ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมค
โดนัลด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจใช้บริ การจากวามสะดวก
รวดเร็ วในการสั่งเมนูอาหาร มีโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ ความคุม้ ค่าของคุณภาพอาหาร เป็ นหลักในการ
เลือกใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การจึงเข้าร้านที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ทาให้ความภักดีต่อตรา
สิ นใจไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
จากการวิจยั พบว่าทาให้สามารถดาเนิ นการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ในตลาด ดังนี้
1. ควรใช้ “กลยุทธ์ ความแตกต่าง (Differentiation)” โดยการสร้ างความแตกต่างตั้งแต่
วัตถุ ดิบจนถึ งมือลู กค้า โดยใช้ ห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) มาช่ วยในการสร้ างกิจกรรมภายใน
กิจการเพื่อสร้างความแตกต่าง มีลาดับดังนี้
- การนาเข้าวัตถุดิบ/ปั จจัยการผลิต (Inbound logistics) ใช้เครื่ องบินในการขนส่ งวัตถุดิบ
และใช้รถยนต์ใ นการขนส่ ง โดยมี เครื่ องควบคุ ม อุ ณหภู มิ ให้ค งที่ อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพเพื่อรั ก ษา
คุณภาพของวัตถุดิบจาพวก เนื้อสัตว์ ผักสด มันฝรั่งฯลฯ
- กิจกรรมเพิ่มคุณค่าของสิ นค้า (Operations) ใช้เครื่ องจักรในการผลิตที่ความยืดหยุน่ สู ง
มีความรวดเร็ ว และมีคุณภาพสู งเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน พัฒนารู ปแบบสิ นค้า
- การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ระบบการจาหน่าย (Outbound logistics) ใช้อุปกรณ์เครื่ องทอด
เครื่ องอบ เครื่ องควบคุม ฯลฯ ที่ได้รับมาตรฐานสากล และมีระยะเวลาดาเนิ นการที่ชดั เจน เพื่อให้
ผลิ ตภัณฑ์ออกมาอย่างมีคุณภาพ และทาอาหารเมื่อได้รับ Order จากผูใ้ ช้บริ การเท่านั้น เพื่อรักษา
ความสด คุณภาพอาหารเมื่อถึงมือผูใ้ ช้บริ การ
- การตลาดและการขาย (Marketing and sales) เป็ นสิ่ งสาคัญมากเนื่ องจากการจัด
โปรโมชั่นในการขายมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารมาก ควรออกแบบโปรโมชั่น การขายกับ
กลุ่ มเป้ าหมาย การให้สิ ทธิ พิ เศษกับ เพศหญิ ง เช่ น จัดโปรโมชั่นร่ วมกับ ผลิ ตภัณฑ์ครี มบ ารุ งผิว
เครื่ องส าอาง ผลิ ตภัณฑ์ เกี่ ย วกับ เส้ นผม ฯลฯ นาใบเสร็ จมาเป็ นส่ วนลดในการใช้บ ริ ก าร ฯลฯ
ตลอดจนการทา CSR ในเรื่ องการให้อาชีพแก่คนในชุมชน
- การบริ การหลังการขาย (Service) การให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสารวจความ
พึงพอใจเมื่อมาใช้บริ การ และสามารถนามาเป็ นส่ วนลดในการใช้บริ การครั้งต่อไปได้
- การจัดซื้ อ/การจัดหา (Procurement) สรรหาแหล่งวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต ที่มีความพิเศษ
ลักษณะเฉพาะเพื่อสร้างความได้เปรี ยบ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั Supplier เพื่อให้ได้
วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technological development) ใช้โปรแกรมการสั่งอาหารที่ได้รับ
มาตรฐานสากล ที่มีความรวดเร็ ว สะดวกในการสัง่ เมนู ใช้ระบบการรอสิ นค้าเพื่อสร้างความสะดวก
ในการรับบริ การ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจาพวก เครื่ องล้างจานและมีหน่วยงานในการวิจยั และค้นคว้า
เพื่อทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
- การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ (Human resource) Training การให้บริ การขั้นสู งให้
สวัสดิการพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นเพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน
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- โครงสร้ างพื้นฐานขององค์กร (Firm infrastructure) ใช้โปรแกรมบัญชี การเงิ นที่มี
ประสิ ทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน มีระบบในการบริ หารเงินภายในร้านที่ได้มาตรฐานทุกสาขา
2. ควรก าหนด STP (Segmentation Targeting Positioning) แบ่ ง เกณฑ์ ต าม
ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้)เช่น ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดูสดใสสร้ างแรงจูงในกับวัยเด็ก พร้ อมของเล่น Disney ในกล่องเมนู อาหาร เมนู McCafe
เมนู อาหารแมคอาหารเช้า เพื่อรองรับการคนวัยทางาน ที่ตอ้ งการความสะดวก รวดเร็ ว ส่ วนตลาด
เป้ าหมาย (Target) คือ ช่วงวัยรุ่ นไปจนถึงวัยทางาน และการวางตาแหน่ ง (Positioning) การสร้าง
การจดจาเพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และถูกใจกลุ่มเป้ าหมาย การสร้างภาพลักษณ์ความสัมพันธ์
ร่ วมกันในการทานอาหารอย่างมีความสุ ข สนุ กสนาน เช่ น การทานเฟรนช์ฟรายส์ ร่วมกับเพื่อนๆ
ฯลฯ
3. ควรใช้กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth Strategy) เพื่อเจาะตลาดให้มากขึ้น เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขายโดยใช้พรี เซ็นเตอร์ ชื่อดัง และพัฒนาตลาดออกไปสู่ ตลาดใหม่ๆ
เช่ น เปิ ดสาขาในเส้ นทางการเดิ นทางหรื ออยู่ใ นปั้ มน้ า มันทั่วประเทศ ใกล้ๆ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
สถานที่สาคัญต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า หรื อการคิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อกลุ่มเป้ าหมายอื่นๆ เช่น วัยผูส้ ู งอายุ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งต่อไป ควรเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความเติบโต
ทางเศรษฐกิ จนอกเหนื อจากกรุ งเทพมหานคร เช่ น ภูเก็ต อุดรธานี เชี ยงใหม่ เป็ นต้น และควรเก็บ
ข้อมูลตามช่องทางการจัดจาหน่ ายต่างๆ ทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้
ผลการวิจยั ที่ครอบคลุมยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาโดยเจาะจงประเภทของอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น ประเภทเบอร์ เกอร์ ประเภทไก่
เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านแมคโดนัลด์ในแต่ละประเภท จะทาให้
ข้อมูลที่ได้เป็ นประโยชน์โดยตรงกับผูป้ ระกอบการมากที่สุด
3. ควรวิจยั เรื่ องความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านแมคโดนัลด์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สายการบินต้ นทุนต่า
Factor Affecting Mode Selection between LowCost Airlines
นิชานันท์ นาคโสภา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (SAT 14 กลุ่ม 1) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ
สายการบินต้นทุนต่า ( Low Cost Airlines ) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามจาก
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Testและ F-Test
ผลการศึกษาค้ นคว้าพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ72 มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี คิด เป็ น
ร้อยละ 64 มีสถานภาพโสดเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 56 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิด
เป็ นร้อยละ 66 มีระดับรายได้ระหว่าง30,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48 ระดับการศึกษาขั้น
สู งสุ ดที่สาเร็ จการศึกษาแล้วระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 88และมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 62 และเดินทางประมาณปี ละ 3 – 6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 52
2. ภาพรวมระดับความคาดหวังต่อการ ทั้งบริ การทางด้านการบริ การภาคพื้นดิ นและการ
บริ การบนเครื่ องบินต่อสายการบินต้นทุนต่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังในระดับ มากที่สุด
และมีระดับความพึงพอใจต่อบริ การที่ได้รับในระดับใดมากที่สุด
3. ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ ส ายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า โดยใช้ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดและบริ การเป็ น เครื่ องมือในการตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญ ได้แ ก่ ปั จ จัย ทางด้า นความปลอดภัย ตารางบิ น ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายเที่ ย วบิ น ที่ นั่ง ที่
กว้างขวางสะดวกสบาย ราคาที่ เหมาะสมกับ เส้ นทางบิ น การส่ งมอบสั มภาระที่ รวดเร็ ว ความ
สะดวกในการจองตัว๋ โดยสาร ความสุ ภาพเรี ยบร้ อย และความเป็ นมื ออาชี พของพนักงานในการ
แก้ไขปั ญหา
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาในเส้นทางอื่นๆ และกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายเชื้อชาติมากขึ้น เนื่ องจาก
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและการดาเนิ นชีวติ ของลูกค้า ความชื่นชอบและความต้องการที่
แตกต่างกัน และควรมีการทาการศึกษาถึงสายการบินที่ให้บริ การในรู ปแบบอื่นๆ ด้วย
คาสาคัญ

สายการบินต้นทุนต่า, การเลือกรู ปแบบการเดินทาง, ปัจจัยการเลือกใช้บริ การ
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ABSTRACT
The objective of this research factor affecting mode selection between low cost airlines.
The research instrument is questionnaire while the sample size is 400 unit and to collect data by
convenience sampling. The usage statistical techniques are frequency, percentage, standard
deviation, t-test, f-test.
Conclusions and discussion
Most of the sample was Women 72percent; aged 20 – 35 years accounted 64percent. The
highest level of education attained in bachelor degree is 88percent. The respondents work in
private sector 66 percent with average income THB 30,001 – 50,000 equal to 48percent. And
their purpose of travel sector 62 percent. The research result reveals that overall level of
expectation and satisfaction are high for both ground services and onboard services. The factors
affecting passenger’s choice toward airline using assessed by the marketing mix elements, are
included safety, variety of schedule, spacious seat, price, efficiency of baggage handling, ease of
reservation, courtesy and professionalism of staff.
Suggestion
The suggestion for those who are interested in conducting this type of research should
focus to the diversities of culture and different airline’s business model.
Keywords
Low-cost airlines, Mode Choice, Influence factors
1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
สายการบิน Low Cost Airlines ในประเทศไทยเกิดจากแนวโน้มเพิ่มขึ้นของการ
เดินทางและท่องเที่ยวโดยรัฐบาลมีการเปิ ดเสรี ทางการบินในปี 2545 และในช่วงปลายปี 2546 ได้มี
การเปิ ดตัวธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าขึ้นเป็ นครั้งแรก 2 สายการบินในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย ( Thai Air Asia ) และหลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน สายการบิน วันทูโก
(One tow go) ในเครื อของโอเรี ยนท์ ไทย แอร์ไลน์ จึงเปิ ดตัวตามมาจากนโยบายการเปิ ดเสรี ทางการ
บิน ทาให้มีสายการบิน Low Cost Airlines ทยอยเปิ ดตัวเพิ่มมากขึ้น ทาให้ผโู ้ ดยสารมีทางเลือกใน
การเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และการบริ การ ที่ขานรับต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยโดยสายการบิน Low Cost Airlines สามารถให้บริ การในราคา
ที่ต่ากว่าและคุณภาพที่ใกล้เคียงกันได้โดยการที่มีการให้บริ การที่นงั่ เพียงชั้นประหยัดเพื่อให้มี
จานวนที่นงั่ บนเครื่ องบินมากขึ้น การใช้สนามบินรอง ( Secondary Airport ) เช่นสนามบินดอน
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เมือง เพราะมีค่าบริ การที่ต่ากว่า การใช้เครื่ องบินเพียงรุ่ นเดียวเพื่อการลดต้นทุนด้านการซ่อมบารุ ง
การงดบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน การจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่ องบินผ่านการจอง
ล่วงหน้าด้วยระบบอินเตอร์ เน็ต เพื่อการบริ หารจัดการเที่ยวบิน เพื่อลดค่านายหน้าจากผูแ้ ทนขาย
บัตรโดยสาร
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิจยั ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สายการบิน
ต้นทุนต่า
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั ญหา และอุปสรรคในการ
เลือกใช้บริ การสายการบินในประเทศไทยของผูโ้ ดยสาร
3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยระหว่างสายการบินต้นทุนต่า สายการบินต่างๆ
1.3ประโยชน์ ของการวิจัย
1) เพื่อให้สายการบินต้นทุนต่า ( Low Cost Airlines ) สามารถนาข้อมูลวิจยั ไปใช้ในการวาง
แผนการให้บริ การอย่างเหมาะสม ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2) เพื่อให้สายการบินต้นทุนต่า ( Low Cost Airlines ) สามารถนาข้อมูลวิจยั ไปประกอบการ
ตัดสิ นใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมาก
ยิง่ ขึ้น
3) เพื่อให้สายการบินต้นทุนต่า ( Low Cost Airlines ) สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของสายการบินต้นทุนต่าให้ดียงิ่ ขึ้น และวางแผนในการพัฒนาศักยภาพ
ของผูใ้ ห้บริ การและการบริ การที่เหมาะสม
4) เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจนาไปปรับใช้ ศึกษาอ้างอิงและวิเคราะห์ต่อไป
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่กลุ่มประชากรที่มีการตัดสิ นใจในการเลือกใช้
บริ การสายการบิน Low Cost Airlines
2) ขอบเขตการศึกษา เนื้ อหาที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้สาย
การบิน Low Cost Airlines
3) ระยะเวลาการศึกษาเริ่ ม 23 กรกฎาคม 2559 – 19พฤศจิกายน2559
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กรอบแนวความคิดการงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-อาชีพ
-ระดับรายได้
-ระดับการศึกษา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา/ ค่าใช้จ่าย
-การส่ งเสริ มการตลาด
-ด้านการดาเนินงาน
-บุคลากร

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
เลือกใช้ สำยกำรบิน
Low Cost Airlines

ปัจจัยอื่นๆ
-ความพึงพอใจและการกลับมา
ใช้บริ การซ้ า

2. การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสายการบิน Low Cost Airlines ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึ ก ษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิ ดทฤษฎี จากหนัง สื อ ตารา และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องจาก
งานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับปัจจัยส่ วนบุคคล
1. Blackwell et al.,(2007) ในเรื่ องของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก เกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภคไว้ดงั นี้
ความเกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภคจะมากหรื อน้อยมีปัจจัยสาคัญ เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ ปั จจัยส่ วน
บุคคล เช่นภาพลักษณ์ สุ ขภาพ หรื อความงามทางร่ างกาย ปั จจัยด้านผลิภณั ฑ์ สาหรับปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์น้ ีผบู ้ ริ โภคจะมีความรู ้สึกเกี่ยวพันสู ง หากรับรู ้วา่ มีความเสี่ ยงในการซื้ อ หรื อการใช้
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ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เช่น ยา เครื่ องสาอางเป็ นต้น และปั จจัยสุ ดท้ายคือ ปั จจัยด้านสถานการณ์ ปั จจัยด้าน
นี้จะเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการบริ โภค เช่นซื้ อเพื่อเป็ นของขวัญ
2.สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) โดย
กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทาง
ประชากรที่อยูใ่ นตัวบุคคลนั้นๆ ไดแก่ อายุ เพศ ขนาดอาชีพ รายได้ศาสนาภูมิลาเนาและเชื้อชาติ
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.วุฒิพงษ์ พิพฒั น์ศิริศกั ดิ์ ( 2549 ) ได้ให้คาจากัดความเกี่ยวกับทฤษฎีผบู ้ ริ โภค คาว่า “พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค” หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งรวมถึงกระบวนการ
การตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการ
กระทาเหตุผลที่ทาให้นกั การตลาดต้องทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. ชูชยั สมิทธิไกร ( 2553 ) กล่าวว่าการซื้ อบริ การมีกระบวนการอยู่ 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นก่อนการซื้ อ คือกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหา ความต้องการของตนเอง มีการ
ค้นหาข้อมูลและการประเมินทางเลือก
2. ขั้นรับบริ การ คือกระบวนการหลังจากประเมินทางเลือกแล้ว มีการตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ การและ
เข้ารับบริ การนั้นๆ
3. ขั้นหลังการซื้ อ เมื่อหลังจากได้รับบริ การแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมินหลังบริ การและตระหนัก
ว่าในอนาคตจะกลับมาใช้บริ การอีกหรื อไม่
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยอื่นๆ
1.ฉัตราพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่าในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การทุ ก ครั้ งผู ้บ ริ โภคจะมี ค วามเสี่ ย ง
ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจะมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงนั้นโดยหนึ่ งในนี้ คือพิจารณาที่ความมีชื่อเสี ยงที่ดีของ
สิ นค้าหรื อบริ การ นั้นๆในด้านการคมนาคมความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกเพราะการ
เดินทางทางอากาศถึงแม้วา่ โอกาสการเกิดอุบตั ิเหตุจะน้อยกว่ายานพาหนะอื่นๆ
แต่ เ มื่ อ เกิ ด
อุบตั ิเหตุแล้วส่ วนใหญ่ความสู ญเสี ยจะมากกว่า และโอกาสรอดจะมีนอ้ ยกว่ายานพาหนะอื่นๆดังนั้น
ผู ้ บริ โภคจะเลือกความปลอดภัยมาเป็ นที่หนึ่ง
2.อุไร บุตรทองดี ( 2551 ) ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การของผูโ้ ดยสารของสารการบินต้นทุนต่ า
เส้นทาง เชี ยงใหม่ – กรุ งเทพฯ กรณี ศึกษา วัน ทู โก แอร์ ไลน์ พบว่าสารเหตุที่ผูบ้ ริ โภค เลื อกใช้
บริ การสายการบิ นวัน ทู โก แอร์ ไลน์ โดยเรี ยงจากอันดับมากที่สุดไปยังน้อยสุ ดมี ดงั นี้ ผูบ้ ริ โภค
สามารถเลื่อนการเดินทางได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ราคาบัตร โดยสารถูกกว่าบริ ษทั อื่น ผูบ้ ริ โภค
ประทับ ใจในการบริ ก ารของพนัก งาน ผูบ้ ริ โภคสามารถระบุ ที่ นั่ง ได้ตามความต้องการ ตาราง
เที่ยวบินมีความเหมาะสม ความรวดเร็ ว และความปลอดภัยของสายการบิน
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2.1.4แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วกับความพึงพอใจ/ การตัดสิ นใจ
1.ณัชภิสราค์ นายกชน (2550 )ระดับความภักดีต่อตราสิ นค้า (Degree of Brand Familiarity) มี
ขั้นตอนดังนี้
1) ไม่เคยรับรู ้ตราสิ นค้า หมายถึง ผูซ้ ้ื อไม่เคยรับรู ้วา่ มีตราสิ นค้า นี้ การไม่รับรู ้ทาให้ไม่เกิดการ
ตอบสนองต่อการขาย นักการตลาดควรใช้วธิ ี ส่งเสริ มการตลาดตั้งแต่ข้ นั แนะนาสิ นค้า เพื่อทาให้
ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั
2) การรับรู ้ตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภครู ้จกั เคยเห็น เคยได้ยนิ และจาตรา สิ นค้าได้ งานของนักการตลาดคือ
การสร้างภาพพจน์สินค้าให้เป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภค
3) การปฏิเสธการซื้ อตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ตราสิ นค้า แต่ยงั ไม่ยอมรับ จึงไม่ซ้ื อ ธุ รกิจอาจต้อง
เปลี่ยนแปลงภาพพจน์สินค้า หรื อเปลี่ยนแปลงตัวสิ นค้าให้ตรงกับความ ต้องการของผูบ้ ริ โภค และ
ใช้การส่ งเสริ มการตลาดช่วยสนับสนุน
4) การยอมรับในตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคยอมรับว่าตราสิ นค้านี้ดีมีคุณค่า และเมื่อมีโอกาสจะเลือกซื้ อ
ตราสิ นค้านี้
5) ความชอบในตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคยอมรับ และชอบมากกว่าตรา สิ นค้าอื่นที่เป็ นสิ นค้าประเภท
เดียวกัน
6) การยืนยันในตราสิ นค้า เป็ นความจงรักภักดีในตราสิ นค้า โดย เรี ยกว่าเป็ นความสาเร็ จของ
การตลาด จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความภักดีในตราสิ นค้านั้น สรุ ปได้วา่
ความ ภักดีต่อตราสิ นค้า คือความพึงพอใจต่อตราอย่างสม่าเสมอของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การ ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ที่มีการซื้ อตราสิ นค้าเดิม หรื อใช้ความพยายามในการแสวงหาตรา
สิ นค้านั้น เพื่อใช้อย่างต่อเนื่ อง
2.Niina Mallat Rossi, Virpi Kristina and AnssiOomi ( 2009 ) การให้บริ การซื้ อบัตรโดยสาร
เครื่ องบินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยพบว่าปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน ส่ งผลต่อ
การใช้งานของลูกค้าในการซื้ อบัตรโดยสารเครื่ องบินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยลดระยะเวลา
การเดินทางและไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็สามารถใช้งานได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์สาหรับผูใ้ ช้ สาหรับด้าน
การใช้งานบริ การข้อมูลด้านการบินผ่านทางโทรศัพท์มือถือการจองบัตรโดยสารของสายการบิน
เป็ นช่องทางหนึ่งที่เป็ นระบบเมนูการใช้งานที่สาคัญเพื่อให้ผโู ้ ดยสารสามารถเลือกเป็ นช่องทางหรื อ
ลดขั้นตอนก่อนการขึ้นเครื่ องบิน รวมถึงสามารถเป็ นทางเลือกเมื่อมีเหตุตอ้ งเดินทางกะทันหันได้
ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความเห็นของปั จจัยความคาดหวังในการใช้
งาน ต่อประสบการณ์ในการใช้งานซึ่ งผูท้ ี่เคยใช้กบั ไม่เคยใช้จะมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.2.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
1.รัฐวิทย์ ทองภักดี ( 2549 ) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารสายการบินภายในประเทศ
โดยเฉพาะผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่าผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่มีอายุไม่มาก คือระหว่าง 20 – 30 ปี เดินทาง
ด้วยสายการบินไม่บ่อยครั้งนัก คือน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี มีรายได้มากกว่า 25,000 บาทต่อเดือน ทา
การเปรี ยบเทียบระหว่างผูโ้ ดยสารที่รับผิดชอบค่าโดยสารในการเดินทางเองกับผูโ้ ดยสารที่บริ ษทั
หรื อองค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ พบว่าพฤติกรรมในการใช้บริ การสายการบินไม่
แตกต่างกัน คือ เลือกใช้การบินไทยชั้นประหยัด ( Economy Class) มากที่สุด มักจะหาข้อมูล
เกี่ยวกับสายการบินผ่านอินเตอร์ เน็ตแต่กลับนิยม ไปซื้ อตัว๋ โดยสารที่สานักงานขายตัว๋ ด้วยตนเอง
มากกว่า และเกณฑ์สาคัญในการเลือกใช้บริ การสายการบินใดสายการบินหนึ่งมีสามอันดับสาคัญ
คือ หนึ่งราคา สองบริ การที่ดี สามการขึ้นบินตรงตามตารางเวลา
วิธีการที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ส่ วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ ร้อยละ ซึ่ งผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พล
ของปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
ผูโ้ ดยสารทั้งสองประเภทไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลในระดับมากคือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจาหน่าย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ วนปั ญหาที่พบมากที่สุดสาม
อันดับคือ เที่ยวบินล่าช้า รถรับสัมภาระปลายทางเป็ นเวลานาน และถูกยกเลิกเที่ยว
2.2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. สุ ทธิดา เมธีธารพงศ์วาณิ ช ( 2551 ) สนใจศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริ การ
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย โดยวิธีการที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ด้วยอัตราส่ วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย วัดค่าทัศนคติตามแบบ Guttmanผลการศึกษาที่น่าสนใจคือ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 21 – 31 ปี และมี
วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อทาธุ ระส่ วนตัวและท่องเที่ยว ระดับการศึกษาสู งสุ ดคือปริ ญญาตรี
โดยเฉลี่ยเดินทาง 2 ครั้ง ต่อปี ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช่บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียคือ ปั จจัย
การให้บริ การของสายการบิน ซึ่งประกอบไปด้วย ขนาดของเครื่ องบิน ความพอเพียงของจานวน
เที่ยวบินต่อวัน ความนุ่มนวลระหว่างการขึ้นและลง ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทาง
ความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานต้อนรับและอุปกรณ์อานวยความสะดวก ในห้องโดยสาร
และเมื่อมีการจัดระดับของปั จจัยพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลในระดับปานกลางคือ
ปั จจัยด้านการ
ให้บริ การของสายการบินและปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิ พลในระดับต่าคือ ปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการขายและปั จจัยด้านราคา
2.2.3งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ
1.อินทิรา จันทรัฐ(2552) ความคาดหวังและการรับรู ้จริ งต่อคุณภาพการบริ การสายการบินต้นทุนต่า
เที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูท้ ี่ใช้บริ การของสายการบินต้นทุนต่า
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เที่ยวบินภายในประเทศ จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่าง เป็ นรายคู่ ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติท้ งั หมดนี้ ใช้ในโปแกรม SPSS for windows
version 16 ช่วยคานวณค่าสถิติที่ใช้
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รู ปแบบของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) แบบการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) ซึ่งมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณสาหรับการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สาย
การบิน Low CostAirlines
โดยผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) กลุ่มประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
2) การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าเส้นทางทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
แผนการสุ่ ม ( แบบสะดวก )ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าเส้นทางทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกจานวน 400 ตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากตารางงานวิจยั และเอกสารต่าง ๆ โดยนามาเป็ นข้อมูลพื้นฐาน สาหรับการศึกษา
2) กาหนดแบบสอบถามตามความสาคัญของขอบเขตและจุดมุ่งหมาย ของการศึกษา
3) จัดทาแบบสอบถามและเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขและนามา ปรับปรุ งแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
4) ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง
5) ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้เกิดความถูกต้องของแบบสอบถาม
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้สายการบิน Low CostAirlines โดยแบ่งลักษณะการแบ่งข้อมูลเป็ น 2 ลักษณะ
1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากตาราที่ เกี่ยวกับการ
ทาวิจยั
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลของเว็บไซต์ของสายการบินLow Cost Airlines ต่างๆ
2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากข้อมูลที่ผศู ้ ึกษาได้จากการเก็บรวม รวม
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูโ้ ดยสารที่เคยใช้บริ การของสายการบิน Low Cost
Airlines จานวน 400 ตัวอย่าง
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ใช้ค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ใช้โปรแกรมการ Excel
2) ในส่ วนของการวัดระดับความพึงพอใจ การแปลผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิ
ปลายผลในการคานวณการวัดระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
ของสายการบินคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. ) ของคาตอบ
แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 )การแปลผลระดับ
ความคาดหวังและความพึงพอใจทั้ง 5 ระดับมีเกณฑ์การพิจารณาจากการ คานวณอันตร
ภาคชั้น ดังนี้
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4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ( 400 คน )
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงประมาณ 72%ช่วง
อายุที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประมาณ 20 - 35 ปี เป็ น 64% ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
สถานะภาพโสดเป็ นส่ วนใหญ่ 56% ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั 66%รายได้ส่วนมาก
อยูใ่ นช่วง 30,001 - 50,000 บาท จานวน 48% การศึกษาระดับปริ ญญาตรี 88% ส่ วนใหญ่ใช้สายการ
บิน Low cost ในการเดินทางท่องเที่ยว 62% และเดินทางประมาณปี ละ 3-6 ครั้งคิดเป็ น 52%

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม ( 400 คน )
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการเลือกใช้สายการบินแบบ
กระจายตัวผูต้ อบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกสายการบิน ไทยสมายด์ จานวน 36% เลือกจองซื้ อตัว๋
เครื่ องบินผ่านทางอินเตอร์ เน็ตมากที่สุดประมาณ 40% ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยสายการบิน
ต้นทุนต่า Low Cost Airlines ต่อ 1 เที่ยวบินประมาณ 1,001-2,000 บาท คิดเป็ น 60% โดยจะจองช่วง
ระยะเวลาล่วงหน้าก่อนการเดินทาง มากที่สุดประมาณ62% โดยผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจ
เลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าLow Cost Airlines จากการให้บริ การของสายการบินในเรื่ องของความ
ปลอดภัยมากที่สุดถึง 56% รองลงมาคือความสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา 22% ผูต้ อบ
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แบบสอบถามระทับใจในการให้บริ การของพนักงานสายการบินต้นทุนต่า Low Cost Airlines ใน
เรื่ องความกระตือรื อร้นในการให้บริ การมากที่สุดถึง 52%

ปัจจัยอื่นๆ เช่ น ความพึงพอใจและการกลับมาใช้ บริการซ้า ( 400 คน )
จากการตอบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและต้องการใช้บริ การซ้ า
มากถึง 96% ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้สายการบิน Low cost airlines
และมีความต้องการกลับมาใช้บริ การซ้ า
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ บริการสายการบิน Low Cost ของผู้ตอบแบบสอบถาม
( 400 คน )
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสายการบิน Low Cost Airlines ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับความตรงต่อเวลาของสายการบิน Low Cost Airlines เป็ นหลักถึง
4.66 รองลงมาเป็ นการพิจารณาด้านราคา 4.64 และความปลอดภัยและความน่าเชื่ อ 4.56 โดยต้องมี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั
สายการบินต้องมีความทันสมัยมีความ
สะดวกสบาย สาหรับผูใ้ ช้บริ การ และต้องมีการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย หรื อมีการสะสมแต้ม
เพื่อช่วยในการดึงดูดลูกค้า
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5.สรุ ปผลงานวิจัย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปลายผล
สมมติฐาน/ปัจจัยทีศ่ ึกษา
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- อาชีพ
- ระดับรายได้
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- จุดประสงค์ในการ
เลือกเดินทาง
- ความถี่ในการเดินทาง
ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา

ค่ า T-test/F-test

(Sig.)

ผลการทดสอบสมมติฐาน

0.0562
9.6889

( 0.9552 )
( 0.0000 )

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

8.9249
7.6603
35.8031
3.4107
16.8247

( 0.0000 )
( 0.0000 )
( 0.0000 )
( 0.0340 )
( 0.0000 )

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

4.7305

( 0.0093 )

เป็ นไปตามสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- สายการบินที่เลือกใช้บ่อย
1.5089
ที่สุดระยะเวลา 1 ปี
- ช่องทางในการเลือกซื้อ
7.9082
ตัว๋ เครื่ องบินใน 1 ปี ที่ผา่ นมา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
13.5851
ต่อ 1 เที่ยวบิน
- ช่วงเวลาในการจองตัว๋
0.8756
เครื่ องบิน

( 0.1988 )
( 0.0000 )

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

( 0.0000 )

เป็ นไปตามสมมติฐาน

( 0.3818 )

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

- ความพอใจในการให้บริ การ
ของสายการบินต้นทุนต่า

6.0483

เป็ นไปตามสมมติฐาน

- ความประทับในการให้
บริ การของพนักงาน

8.1741

( 0.0000 )

เป็ นไปตามสมมติฐาน

-1.2466

( 0.2133 )

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

( 0.0049 )

สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยอื่นๆ
- ปั จจัยด้านความถี่ในและ
ความต้องากรใช้บริ การซ้ า
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร ( Corporate Strategy )ใช้กลยุทธ์การเติบโต สร้างมาตรฐานการบิน
เทียบเท่ากับสายการระดับราคาปกติ มีเอกลักษณ์ การขยายเส้นทางการบินให้ครอบคลุมความ
ต้องการการเดินทางภายในประเทศมากขึ้น และขยายไปสู่ การบินข้ามประเทศ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ
โดยเฉพาะการดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาด
ในการขยายฐานผูโ้ ดยสารของสายการบินไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ ( Business Strategy ) ใช้กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าในด้านต้นทุนต่า ( Low
Cost Leadership ) จากการวิจยั ในครั้งนี้สายการบินต้นทุนต่าควรปรับลดราคาบัตรโดยสารให้
เหมาะสมกับเส้นทางทาให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกว่าความรักษาจุดเด่นเรื่ องราคาบัตรเนื่ องจากปั จจัยด้าน
ราคาบัตรโดยสาร เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการเลือกใช้ สายการบินต้นทุนต่าเนื่องจากสายการบิน
ต้นทุนต่าจะมีราคาถูกกว่าสายการบินทัว่ ไป เกือบครึ่ งหนึ่ง ผูโ้ ดยสารจึงต้องการที่จะทราบตัวเลข
ด้านราคาที่แน่นอน เพื่อที่จะสามารถ ตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง สายการบินจึงควรมีการรักษาระดับ
ราคาบัตรโดยสารให้ถูกตลอด ซึ่ งถือเป็ นจุดขายที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มขึ้น เพราะในปั จจุบนั
ราคาน้ ามันได้ปรับตัว สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ตน้ ทุนการเดินทางบนบก เช่น รถทัวร์ มีการปรับ
ขึ้นราคาบัตร โดยสาร จนใกล้เคียงกับราคาบัตรโดยสารของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศ ทาให้
ประชาชนหันมาใช้การเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีความคุม้ ค่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบด้าน ราคา
และระยะเวลาในการเดินทาง ควรแก้ไขปั ญหาความไม่ตรงต่อเวลาของสายการบินต้นทุนต่า ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาที่สาคัญอีกปั ญหา หนึ่ง รวมไปถึงการเลื่อนกาหนดเที่ยวบิน สายการบินควรจะมีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ควรที่จะรักษาและ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นไปอีก เพราะความ
ปลอดภัย ถือเป็ นปัจจัยหลักที่มี ความสาคัญ สร้างภาพรวมให้ปรากฏชัดเจน มีการปรับปรุ งในเรื่ อง
การให้บริ การบนเครื่ องบิน
กลยุทธ์ ระดับหน้ าที่ ( Functional Strategy )มอบสิ ทธิพิเศษในการใช้สาหรับกลุ่มบุตรของ
คนวัยทางานกลางคนขึ้นไปและกลุ่มคนวัยทางานกลางคนขึ้นไปที่มีกาลังการซื้ อสู งผูม้ ีสถานะภาพ
โสดกลุ่มนักเรี ยน / นักศึกษา และผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่มีกาลังการซื้ อสู งกลุ่มระดับรายได้ 15,001
- 50,000 บาท ซึ่ งเป็ นระดับรายได้ที่มีกาลังการซื้ อเหมาะสมโดยมอบสิ ทธิ พิเศษในการใช้บริ การ
การสะสมไมล์ และรับเที่ยวบิน หรื อของที่ระลึกฟรี ซื้ อตัว๋ โดยสารในราคาพิเศษ ฯลฯ
สิ ทธิ พิเศษในการใช้บริ การสาหรับผูท้ ี่เลือกซื้ อตัว๋ เครื่ องบินผ่านทางโทรศัพท์ มีการร่ วม
โปรโมชัน่ กับบริ ษทั บัตรเครดิ ต มีการสะสมไมล์เดินทางมีการลดค่าธรรมเนี ยม สาหรับผูเ้ ลื อกจาก
การจองซื้ อตัว๋ เครื่ องบินผ่านทางโทรศัพท์และเพิ่มช่ องทางการจาหน่ ายบัตรโดยสารเครื่ องบินให้
สะดวก ง่ายและประหยัด โดยการให้จองซื้ อตัว๋ เครื่ องบินผ่าน application
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สร้างความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้วยการรักษา
ความสะอาด
ของสถานที่ ความสวยงาม น่าใช้งาน และรักษาความความปลอดภัยในการให้บริ การเพื่อเสริ มสร้าง
ความมัน่ ใจและทาให้ลูกค้าที่ตดั สิ นใจเลือกใช้ ฝึ กและบริ หารจัดการให้พนักงานมีความพร้อมและ
ความเต็มใจในการให้บริ การมากที่สุดออกแบบเครื่ องแต่งกายพนักงานให้เหมาะสม ผูป้ ระกอบการ
จึงควรให้ความสาคัญกับการให้บริ การของพนักงานเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจและทาให้ลูกค้าตัด
สิ นค้าเลือกใช้ บริ การสายการบินต้นทุนต่า
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาถึงสายการบินที่ให้บริ การในรู ปแบบอื่นๆ ด้วยเช่นสายการสาย
การบินกึ่งต้นทุนต่า (Light premium airlines) และ สายการบินระดับพรี เมี่ยมเนื่องจากลักษณะของ
ผูโ้ ดยสารที่ใช้สายการในแต่ละประเภทอาจมีความต้องการและการตัดสิ นใจที่แตกต่าง
โดยใช้
รู ปแบบจากสายการบินกรณี ศึกษาได้
ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการบริ การของสายการบินต้นทุนต่า Low Cost
Airlines เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาด้านบริ การ คุณภาพของการให้บริ การเพื่อเป็ นการพัฒนารอบ
ด้านต่อไป
บรรณานุกรม
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาสานักงานใหญ่
FACTORS AFFECTING SATISFACTION IN THE SERVICE OF CIMB THAI BANK
PUBLIC COMPANY LIMITED, HEAD OFFICE BRANCH
พิชาดา โทวระ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
วัตถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาค้นคว้า อิ ส ระเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปั จจัย ส่ วนบุ ค ลที่ มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจในการใช้บริ ก ารธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไทย จากัด
(มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ (3)
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นกลุ่มที่นบั ได้ ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สถิติที่
ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่า F-test
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) จากการศึ ก ษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า อายุ ระดับการศึ กษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (2) จากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาด พบว่า ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัดจาหน่ า ย ด้า นการ
ส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (3)
จากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ พบว่า ความภักดี และภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, การใช้บริ การ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
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ABSTRACT
The purpose of the independent study of factors affecting satisfaction in the service of
CIMB Thai Bank Public Company Limited, Head Office Branch (1) To study the different of
individual factors that affects to satisfaction in the service of CIMB Thai Bank Public Company
Limited, Head Office Branch. (2) To study the different of marketing mix that affects to
satisfaction in the service of CIMB Thai Bank Public Company Limited, Head Office Branch. (3)
To study the different of other factors, such as loyalty and brand image that affects to satisfaction
in the service of CIMB Thai Bank Public Company Limited, Head Office Branch.
The samples of this independent study were countable. A total of 400 users in the service
of CIMB Thai Bank Public Company Limited, Head Office Branch selected by using the
convenience sampling technique were employed as the sample of the research study.
Questionnaire was used as the research instrument, to collected data from July 23, 2016 to
November 12, 2016. Statistics used to analyze data value were Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, t-Test and One-Way Analysis of Variance F-test. The research results were
as follows: (1) The research study found that the different of individual factors such as Age,
Education, Occupation and Monthly Income were affected to satisfaction in the service of CIMB
Thai Bank Public Company Limited, Head Office Branch differ significantly. (2) The research
study found that the different of marketing mix such as Product, Price, Place, Promotion, People
and Process were affected to satisfaction in the service of CIMB Thai Bank Public Company
Limited, Head Office Branch differ significantly. (3) The research study found that the different
of other factors were loyalty and brand image were affected to satisfaction in the service of CIMB
Thai Bank Public Company Limited, Head Office Branch differ significantly.
KEYWORDS: Satisfaction, Service, CIMB THAI Bank
บทนา
ภาคการธนาคารไทยเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่มีความเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ นอย่างมากหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่ มถูกควบรวมโดยธนาคารจากต่างประเทศ
ซึ่ งมาพร้อมกับการเปิ ดเสรี ภาคการเงินของประเทศไทย ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) มี
ศักยภาพของความเป็ นธนาคารเครื อข่ายชั้นนาในภูมิภาคอาเซี ยน และรองรับต่อการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ซึ่ งมีจานวนเครื อข่ายสาขาเพื่อลูกค้ารายย่อยทัว่ อาเซี ยนประมาณ 1,000
สาขา นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้ประโยชน์จากการเกาะกระแสประชาคมอาเซี ยน ช่วงชิ งภาพลักษณ์
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ของความเป็ นธนาคารที่เน้นภูมิภาคอาเซี ยนก่อนคู่แข่ง และยังใช้ประโยชน์จากการประหยัดโดย
ขนาดโดยใช้โครงสร้ างพื้นฐานทางไอทีร่วมกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อนของ
ระบบไอที ใ นระยะยาวด้ว ย ดัง นั้น ผู ว้ ิ จ ัย เห็ น ความส าคัญ ของธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จ ากัด
(มหาชน) ด้วยศักยภาพของความเป็ นธนาคารเครื อข่ายชั้นนาในภูมิภาคอาเซี ยน การให้บริ การทาง
การเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรผ่านผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร จะสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การเพียงใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคลที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ-อายุ- สถานภาพ- ระดับการศึกษา
รายได้- อาชีพปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
- ราคา- ผลิตภัณฑ์-ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริ มการขาย-บุคคล- กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ-

ความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาสานักงานใหญ่

ปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่
ภาพลักษณ์- ความภักดี-

สมมติฐานการวิจัย
1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงาน
ใหญ่ต่างกัน
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2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ ม
การขาย บุคคล กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ต่างกัน
3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ใช้บริ การธนาคาร
ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้ อหาที่ ศึกษา ศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคาร
ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ สามารถนาผลการวิจยั ด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ ไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ สามารถนาผลการวิจยั ด้าน
ส่ วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จ ทั้งในด้านการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ด้านการเพิ่มฐานลู กค้าใหม่ และด้าน
การรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
3. ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ สามารถนาผลการวิจยั ด้าน
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ นาไปเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิด
ความภักดีต่อแบรนด์
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552, หน้า 148 – 149) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลมาจากลักษณะส่ วนบุคคลด้านต่างๆ ดังนี้
1. อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน 2. วงจรชีวิต
ครอบครัว เป็ นขั้นตอนการดารงชี วิตของบุคคล 3. อาชีพ บุคคลมีอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการ
สิ นค้าและบริ การต่างกัน 4. สถานภาพทางเศรษฐกิจหรื อรายได้ 5. การศึกษา บุคคลที่มีการศึกษาสู ง
มีแนวโน้มในการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่คุณภาพดี มากกว่าบุคคลที่มีการศึกษาน้อยกว่า 6.
ค่านิยมและรู ปแบบการดารงชีวติ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
อรจันทร์ ศิริโชติ (2556, หน้า 61 – 175) กล่าวว่า ธุ รกิจผลิตสิ นค้าและธุ รกิจบริ การมีความ
แตกต่างกัน ทาให้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดแบบเดิม 4P’s ไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มอีก 3 ประการที่
เป็ นลักษณะเฉพาะสาหรับธุ รกิจบริ การ คือ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และหลักฐาน
ทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างประสิ ทธิ ภาพของบริ การ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้า และเป็ นส่ วนสาคัญในการรักษาลูกค้าที่ภกั ดีท่ามกลางการแข่งขันที่
รุ นแรงในปัจจุบนั
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์
สุ วิมล แม้นจริ ง และเกยูร ใยบัวกลิ่น (2550, หน้า 81 – 85) กล่าวว่า การส่ งเสริ มการตลาด
กับกลุ่มต่างๆ ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมในการซื้ อ และพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มผูร้ ับ
แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 1. ผูใ้ ช้รายใหม่ คือ ผูใ้ ช้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ 2. ลูกค้าที่มีความซื่ อสัตย์ต่อตรา เป็ น
กลุ่มที่ปกติจะซื้ อสิ นค้าของกิจการหนึ่ งซ้ าบ่อยๆ เป็ นกลุ่มหลักของยอดขายที่คาดไว้ท้ งั ในปั จจุบนั
และอนาคต 3. ลูกค้าที่เปลี่ยนไปซื้ อตราอื่น เป็ นกลุ่มที่ใช้ตราสิ นค้าของกิจการไปใช้ตราสิ นค้าของคู่
แข่งขัน และกลุ่มที่ใช้ตราสิ นค้าของคู่แข่งขันมาใช้ตราสิ นค้าของกิ จการ 4. ลูกค้าที่ซื่อสัตย์ต่อตรา
อื่น เป็ นกลุ่มที่มีความพึงพอใจหรื อทัศนคติกบั ตราสิ นค้าอื่นมาก
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หน้า 8 – 9) กล่าวว่า คุณค่า ความพอใจ และคุ ณภาพ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคจากัดระดับความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจของแต่ละบุ คคลที่ อา้ งอิ งข้อมู ลจาก
ประสบการณ์ ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ได้รับ ถ้าองค์กรสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
ระดับเท่ากันหรื อมากกว่าความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จะทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั มีคุณค่าในการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภค (Customer Value) สู ง และทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กุลธิ ดา เสงคิสิริ (2552) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อการใช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) กรณี ศึกษา สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง โดยใช้แบบสอบถามจานวน
300 ตัวอย่าง จากผูใ้ ช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง สถิติ
ที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test และ One-way ANOVA
ทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ และรายได้ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ธัญรดา ทวีจรัสชัยกุล (2555) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อการให้บริ การด้าน
เงินฝากของธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดย
ใช้แบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง จากผูใ้ ช้บริ การด้านเงินฝากของธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ANOVA t-Test F-Test และ
Regression Analysis ทดสอบที่ ระดับนัย สาคัญ 0.05 จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ส่ วนประสม
การตลาดด้านพนักงานที่ให้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้านเงินฝาก
ของธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์
ธัญรดา ทวีจรัสชัยกุล (2555) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อการให้บริ การด้าน
เงินฝากของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดย
ใช้แบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริ การด้านเงินฝากของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ANOVA t-Test F-Test และ
Regression Analysis ทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ ด้านความไว้วางใจ และด้านภาพลักษณ์ของธนาคารมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อการให้บริ การด้านเงินฝากของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์ คื อ ผูใ้ ช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาสานักงานใหญ่ โดยมีจานวนประมาณ 110,000 คน ประชากรสามารถนับจานวนได้
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การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
1. คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Finite population)
ตามสู ตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ดังนี้ n =
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 400 คน
2. การสุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์ ส่ วนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปั จจัยตาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา สร้างแบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูลแล้วนามาลงหรัสเพื่อประมวลผล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยสร้างความ
เข้าใจพื้นฐานในการวิจยั ช่วยออกแบบสอบถาม ตลอดจนช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สาหรับตัวแปรเชิงคุณภาพใช้
ความถี่ ร้อยละสาหรับตัวแปรเชิงปริ มาณใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด สถิติ
เชิงอนุมานใช้ ANOVA, t-Test, F-test

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ต้ อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 71.75 มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.75 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อย
ละ 68.25 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 66.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน /
รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 71.75 และมีช่วงรายได้ 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
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การวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ ด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย ด้า นบุ ค คล ด้า น
กระบวนการ และด้านลักษณะ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์มีผูใ้ ช้บ ริ การด้านฝาก / ถอน / โอน คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.75 ลาดับรองลงมามี
ผูใ้ ช้บริ การชาระสิ นเชื่อ / ชาระค่าบริ การ คิดเป็ นร้อยละ 12.25 มีผใู ้ ช้บริ การด้านเปิ ดบัญชี ใหม่ / ต่อ
สมุดเงินฝากน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ด้านราคามีค่าธรรมเนี ยมใกล้เคียงกับคู่แข่ง คิดเป็ นร้อย
ละ 65.50 ลาดับรองลงมามีค่าธรรมเนี ยมสู งกว่าคู่แข่ง คิดเป็ นร้อยละ 26.00 มีค่าธรรมเนี ยมต่ากว่า
คู่แข่งน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายตั้งอยูใ่ กล้ที่อยูอ่ าศัย / ที่ทางาน คิด
เป็ นร้อยละ 48.75 ลาดับรองลงมามีความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ 35.25 มีความสะดวก
ในการจอดรถน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ด้านการส่ งเสริ มการขายฟรี ค่าธรรมเนี ยม คิดเป็ นร้อย
ละ 43.00 ลาดับรองลงมามีการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับผูป้ ระกอบการ ร้านค้าต่างๆ คิดเป็ นร้ อยละ
36.50 โปรโมชัน่ ของแถมน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.50 ด้านบุคคลมีความเอาใจใส่ ดูแลลูกค้า คิด
เป็ น 38.25 ลาดับรองลงมาแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย คิดเป็ นร้อยละ 34.25 มีความรู ้ความเข้าใจในการ
นาเสนอผลิ ตภัณฑ์น้อยที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.50 ด้านกระบวนการมี ข้ นั ตอนการให้บ ริ การไม่
ซับซ้อน คิดเป็ น 44.75 ลาดับรองลงมาขั้นตอนการให้บริ การมีการประสานงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คิดเป็ นร้อยละ 35.50 ขั้นตอนการให้บริ การมีความรวดเร็ วน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 19.75 และด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีป้ายหรื อสัญลักษณ์ให้บริ การที่ชดั เจน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 ลาดับรองลงมามี
ความสะอาดภายใน – ภายนอกอาคาร คิดเป็ นร้อยละ 33.75 มีแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคาร
เหมาะสมน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.00
ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ความภักดี และภาพลักษณ์
พบว่า ปั จจัยด้านความภักดี ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ในอนาคตยังคงใช้บริ การธนาคาร
อย่างแน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 ลาดับรองลงมาเมื่อมีบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ออกใหม่จะใช้บริ การ
แน่ นอน คิดเป็ นร้ อยละ 33.25 แนะนาบุคคลที่รู้จกั ให้มาใช้บริ การน้อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 20.75
และด้า นภาพลัก ษณ์ เป็ นสถาบัน การเงิ นที่ แ ข็ง แกร่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.25 ล าดับ รองลงมาตรา
สัญลักษณ์ธนาคารมีความโดดเด่น คิดเป็ นร้อยละ 31.00 และเป็ นผูน้ าด้านบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.75
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาสานักงานใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่พึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
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ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่น้ นั ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจเพราะการ
ให้บริ การธุ รกรรมการเงิ นมี ความน่ า เชื่ อถื อมากที่ สุ ด คิ ดเป็ น 4.15 คะแนน ลาดับรองลงมาเป็ น
สถานที่ต้ งั อยู่ในที่ ที่มีการคมนาคมสะดวก คิดเป็ น 3.93 คะแนน ลาดับรองลงมาเป็ น พนักงานมี
ความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ คิดเป็ น 3.86 คะแนน ลาดับรองลงมาเป็ น ค่าธรรมเนี ยมการ
ทาธุ รกรรมมี ความเหมาะสม คิ ดเป็ น 3.34 คะแนน ส่ วนปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคารน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการทาธุ รกรรมแต่ละขั้นตอนใช้เวลาที่เหมาะสม คิดเป็ น
2.87 คะแนน
ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ต่างกัน แต่เพศและสถานภาพที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย บุคคล กระบวนการที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ต่างกัน แต่
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารซี ไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่
สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยอื่นๆ ด้านความภักดีและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน
มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน

อภิปรายผล
1. จากการศึ กษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลประกอบด้วย อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กุลธิ ดา เสงคิสิริ (2552) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีต่อการใช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) กรณี ศึกษา สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
อายุ และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขา
สะพานใหม่ดอนเมือง
วิรวรรณ เชื้อฉลาด (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการทาธุ รกรรมของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่อผูใ้ ช้บริ การ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
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อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกช่ องทางการทาธุ รกรรม
ของธนาคารพาณิ ชย์ต่อผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ และสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงาน
ใหญ่ ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานเนื่ องจากทั้งเพศชายและเพศหญิ ง และทุ กสถานภาพสามารถใช้
บริ การธนาคารได้ทวั่ ไปจึงไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
2. จากการศึ กษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย บุคคล และกระบวนการที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธัญรดา ทวีจรัสชัยกุล (2555) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้าน
เงิ นฝากของธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุ ทรปราการ
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านพนักงานที่ให้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อ
การให้บริ การด้านเงินฝากของธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ
อภิญญา ปรัชญาสันติ (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิจ
ขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดของผูป้ ระกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านสิ นเชื่อธุ รกิจ ด้านสถานที่ประกอบการและสถานที่ให้บริ การ ด้าน
พนัก งาน มี ค วามสั ม พันธ์ ต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อธุ ร กิ จนาดกลางของธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดของผูป้ ระกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร จากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร
วาทิณี ศิ ริเบ็ญนรัต (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิต บริ ษทั
กรุ งไทย-แอกซ่ าประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ใน
เขตเพชรบุรี พบว่า การเปรี ยบเทียบระดับการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่ า
ประกันชี วิต จากัด (มหาชน) จาแนกตามพฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตพบว่า ลู กค้าที่ทา
ประกันชี วิตประเภทต่างกันจะมีระดับการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตด้านผลิตภัณท์ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านบุคลากรแตกต่างกัน ลูกค้าที่ทาประกันชี วิตเบี้ยประกันภัยต่อปี ต่างกัน มีระดับการ
ตัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิต ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัด จาหน่ า ย ด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้า นบุ ค ลากร และด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน ลู ก ค้า ที่ ท าประกัน ชี วิ ต
ระยะเวลาการเป็ นลูกค้าต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัด จ าหน่ า ย ด้ า นส่ งเสริ มการตลาด ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ และด้ า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน
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จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาส านัก งานใหญ่ ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านเนื่ องจากสภาพแวดล้อ มความสะอาดภายในภายนอกอาคาร ป้ า ยหรื อสั ญลักษณ์ ให้บริ การที่ ชัดเจน รวมไปถึ งแสงสว่า งและอุ ณหภู มิ ภายใน
อาคารเหมาะสมนั้นมีลกั ษณะทัว่ ไปจึงไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
3. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ความภักดี และภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงาน
ใหญ่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธัญรดา ทวีจรัสชัยกุล (2555) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้าน
เงิ นฝากของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านภาพลักษณ์ของธนาคารมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้านเงินฝากของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ
พรพิรุณ พิท กั ษ์กุล (2555) ศึ กษาเรื่ องปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การเงินฝากกับธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณี ศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
เงินฝาก จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า ด้านความ
ภักดี ต่อสิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การเงิ นฝากกับธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย ในจังหวัด
สมุทรปราการ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ ผูว้ ิจยั เห็นว่าธนาคารสามารถนาไปปรับใช้ในการกาหนดกล
ยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตระยะยาว การทางานเป็ นหนึ่ งเดียวกัน การสร้างความแตกต่างสาหรับลูกค้า
ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรให้ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ สามารถนาผลการวิจัยด้ าน
ปัจจัยส่ วนบุคคลไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
อายุ ช่ วงอายุ 20 - 29 ปี เป็ นช่วงอายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับลูกค้า
กลุ่มนี้ เพราะเป็ นช่ วงอายุที่อยู่ในวัยเริ่ มทางานซึ่ งมีรายได้ไม่สูงมากนัก โดยนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสมกับลู กค้าแต่ละรายเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจ เช่ น การเป็ น
สมาชิกบัตรเดบิตที่ร่วมรายการกับร้านสะดวกซื้ อ สามารถสะสมคะแนนในการใช้เป็ นส่ วนลด หรื อ
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เพื่อแลกสิ นค้า ซึ่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเริ่ มทางานได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากช่วงอายุน้ ี
มีพฤติกรรมการใช้ชีวติ ที่เร่ งรี บ การให้กยู้ มื ระยะยาว เป็ นต้น
ระดับการศึกษา ธนาคารควรใส่ ใจลูกค้าที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ซ่ ึ งเป็ นระดับ
การศึ ก ษาที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
สานักงานใหญ่ มากที่ สุด ดังนั้นธนาคารจึ งควรให้ความสาคัญกับลู กค้ากลุ่ มนี้ โดยการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจนเข้าใจง่ายให้กบั ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาไม่สูงเพื่อความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
ราย และให้ความดูแลใส่ ใจเป็ นพิเศษในการเข้าถึงการบริ การ อานวยความสะดวกเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า
อาชีพ ธนาคารควรใส่ ใจลูกค้าที่ประกอบอาชี พรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ เพราะเป็ นอาชี พที่
มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มาก
ที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับลู กค้ากลุ่มนี้ เพราะลู กค้ากลุ่มนี้ มีอาชี พที่มนั่ คง โดย
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เน้นผลตอบแทนสู งเพื่อจูงใจลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นพิเศษ
รายได้ ต่อเดือน ธนาคารควรใส่ ใจลูกค้าที่มีช่วงรายได้ต่อเดื อน 15,000 - 25,000 บาท เป็ น
ช่ วงรายได้ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
สานักงานใหญ่ มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ โดยการ
อนุมตั ิวงเงินกูใ้ ห้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ย การมอบสิ ทธิ พิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ลูกค้า
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ สามารถนาผลการวิจัยด้ าน
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางธุ รกิจ ซึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ด้า นช าระสิ นเชื่ อ / ชาระค่ าบริ ก าร เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มีความพึ งพอใจในการใช้บริ ก าร
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้
ความส าคัญในการออกผลิ ตภัณฑ์และการให้บริ ก ารข้อมูล เสริ ม มีศู นย์ลูก ค้าสัมพันธ์ ตลอด 24
ชัว่ โมง ในการให้คาแนะนา และเป็ นที่ปรึ กษา เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่น่าสนใจให้กบั ลูกค้าแต่ละราย
เป็ นพิเศษ
ราคา ธนาคารควรคิดอัตราค่าธรรมเนี ยมราคาใกล้เคียงกับคู่แข่ง เป็ นด้านราคาที่มีความพึง
พอใจในการใช้บริ ก ารธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มากที่ สุ ด
ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญในการคิดอัตราค่าธรรมเนี ยมให้ใกล้เคียงกับธนาคารอื่นๆ เป็ น
พิเศษ โดยการออกผลิ ตภัณฑ์หรื อการให้บริ การที่มีค่าธรรมเนี ยมควรรักษาอัตราค่าธรรมเนี ยมให้
ใกล้เคียงกับธนาคารอื่นๆ เพื่อเป็ นทางเลื อกให้กบั ลูกค้า ไม่ควรจะเน้นอัตราค่าธรรมเนี ยมที่สูงกว่า
คู่แข่ง
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย มี ความสะดวกในการเดิ นทาง เป็ นช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ มี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มาก
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ที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญในการอานวยความสะดวกให้ลูกค้า และผูท้ ี่นารถมาจอด
ที่อาคารเป็ นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
การส่ งเสริมการขาย ฟรี ค่าธรรมเนี ยม เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่มีความพึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึง
ควรให้ค วามส าคัญในการส่ ง เสริ ม การขายฟรี ค่ า ธรรมเนี ย มเป็ นพิ เศษ เพื่ อจู ง ใจลู ก ค้า เช่ น ฟรี
ค่า ธรรมเนี ยมในการสมัครบัตรภายในระยะเวลาที่ กาหนด ฟรี ค่า ธรรมเนี ย มในการทาธุ รกรรม
ทางการเงินสาหรับลูกค้าที่มีวงเงินตามเกณฑ์ที่กาหนด มีการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าต่างๆ
บุคคล พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ เป็ นด้านบุคคลที่มีความพึง
พอใจในการใช้บริ ก ารธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มากที่ สุ ด
ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญในการให้บริ การของพนักงาน โดยมี การจัดฝึ กอบรมความรู ้
เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ พ นัก งานได้รั บ ทราบข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถตอบค าถามของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้ รวมถึ ง การฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ การนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใ ห้ มี ค วามน่ า สนใจ เพื่ อให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การมีความรวดเร็ ว เป็ นกระบวนการที่มีความพึงพอใจใน
การใช้บ ริ ก ารธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านัก งานใหญ่ มากที่ สุ ด ดัง นั้น
ธนาคารจึ งควรให้ความสาคัญในเรื่ องการรั กษาเวลาให้บริ การลู กค้าแต่ละรายพิเศษ โดยดู ความ
เหมาะสมของจานวนลู กค้าที่รอการรับบริ การ การเปิ ดช่ องให้บริ การเพิ่มเมื่อมีลูกค้าที่ รอคิ วเป็ น
จานวนมาก ใช้พนักงานที่มีความเชี่ ยวชาญและชานาญในการให้บริ การ การให้ขอ้ มู ลกับลู กค้าที่
ถูกต้องแม่นยา
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ สามารถนาผลการวิจัยด้ าน
ปัจจัยอื่นๆ ไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
ความภักดี แนะนาบุคคลที่รู้จกั ให้มาใช้บริ การ เป็ นด้านความภักดีที่มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึง
ควรให้ความสาคัญในการให้บริ การที่ดีมีคุณภาพ รักษามาตรฐานการบริ การ โดยอบรมพนักงานให้
มีความรู ้ในผลิ ตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ มอบสิ ทธิ พิเศษในโอกาสสาคัญๆ ให้กบั ลู กค้า เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและมีการบอกต่อ
ภาพลักษณ์ เป็ นผูน้ าด้านบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นด้านภาพลักษณ์ที่มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ มากที่ สุด ดังนั้น
ธนาคารจึ งควรให้ความสาคัญในการคิ ดค้นวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ มี ค วามหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อเสริ มสร้ า งภาพลักษณ์ ที่ ดีให้ก ับ
ธนาคาร
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น จะเป็ นประโยชน์
ในการอธิ บ ายสถานการณ์ ปั ญ หาในด้า นการด าเนิ นธุ ร กิ จหรื อปั ญหาอื่ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน
ผูท้ าการวิจยั จึงขอเสนอประเด็นสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1. จากการวิจยั ครั้ ง นี้ คื อผูท้ ี่ ใ ช้บ ริ ก ารธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไทย จากัด (มหาชน) สาขา
สานักงานใหญ่ ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริ การสาขาอื่น ๆทั้งในระดับ
เขต ระดับจังหวัด หรื อระดับประเทศ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่กว้างมากขึ้น
2. จากการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่ใช้บริ การธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาส านัก งานใหญ่ ซ่ ึ ง เป็ นลู ก ค้า รายย่อย ในการท าวิจ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นองค์กร หรื อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ผใู ้ ช้บริ การมีความต้องการ เพื่อนามา
เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสนอผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผูม้ าใช้บริ การธนาคารมากที่สุด
4. ควรศึ กษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับความต้องการใช้บริ การสาขาต่างๆ ของธนาคารในสภาวะ
ปั จจุ บนั ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนิ นชี วิต เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดทิ ศ
ทางการดาเนินธุ รกิจต่อไป
5. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการให้บริ การของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เปรี ยบเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์อื่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
คุณภาพการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
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ปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร
(Factors influencing the decision to choosing Services from Tops Market
in Bangkok Metropolitan Area)
วิชชุ ดา เทียนสงค์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market ใน
กรุ งเทพมหานคร ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
ผลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความ
แตกต่า งของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อปั จจัย การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การ Tops
Market ในกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ค่านิ ยม ที่มีผลต่อ
ปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร ผูท้ าการวิจยั ทาการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลื อกสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
บริ โภคที่ เคยซื้ อหรื อใช้บ ริ การ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่า ง ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ
พรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน สถิติอา้ งอิง คือ ใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคานวณหาค่า T-test และ
F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ และรายได้
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านราคา ได้แก่ ช่ องทางการชาระเงิ น และในด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ในเรื่ อง ลักษณะสถานที่ให้บริ การ 3) ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนักยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ, Tops Market, การใช้บริ การ

Abstract
This research, aim to study factors influencing the decision to choosing Services from
Tops Market in Bangkok Metropolitan Area. The main purpose of this independence study 1)
Study the difference of each of personal factors which affect the decision to choosing Services
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from Tops Market in Bangkok Metropolitan Area. 2) To study the marketing mix that affect the
decision to choosing Services from Tops Market in Bangkok Metropolitan Area. 3) Study the
other factors such as values that affect the decision to choosing Services from Tops Market in
Bangkok Metropolitan Area. The research sample is not a probability by convenience sampling
this is a sample of consumers who have purchased or used a sample of 400 convenience stores in
Bangkok. Questionnaires were used to collect data. The statistics used to analyze the data,
descriptive statistics were frequency, percentage, average, standard deviation, minimum and
maximum values of the statistics used to test reference statistics are statistics One Way ANOVA
to calculate the T-test and. F-test at the 0.05 significance level.
According to result, it was found the differences as the following: 1) Personal factors
about ages, marital status and revenue. 2) Marketing mix about price as payment and physical
characteristics include location characteristics. 3) Other factors, such as values. Then, it was
found that all of these of factors have affected the decision to choosing Services from Tops
Market in Bangkok Metropolitan area in differences way with significance.
Keywords: Decision to choosing Services, Tops Markets, Services
1.บทนา
จากความเคลื่อนไหวในแวดวงธุ รกิจไทยในช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื่องในปี 2559 สานักวิจยั
และคาดการณ์ทางเศรษฐกิจจานวนไม่นอ้ ยต่างประเมินทิศทางของธุ รกิจค้าปลีกไทยในช่วงปี 2559
ว่าจะเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยและอาจชะลอตัวต่ากว่าปี ก่อนหน้า ซึ่ งเป็ นสัญญาณเตือนภัยให้แก่ร้าน
สะดวกซื้ อ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต และไฮเปอร์ มาร์ เก็ต พยายามรักษาฐานลูกค้าระดับ กลาง - ล่าง ซึ่ งถื อ
เป็ นกลไกหลักในการอุม้ ชู ธุรกิ จค้าปลี กไทย จากสภาพเศรษฐกิ จที่เป็ นจริ งนั้นอยู่ในภาวะที่ ด้อย
หรื อไม่มีกาลังซื้ อจากผลของปั ญหาหนี้ ครัวเรื อน จากการคาดการณ์กลุ่มที่จะได้รับปลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ น่าจะเป็ นกลุ่มธุ รกิจค้าปลีกในกลุ่มซุ ปเปอร์ สโตร์ หรื อไฮเปอร์ มาร์
ซึ่ งมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้องการสิ่ งที่จะมาตอบสนองความต้องการได้
อย่ า งรวดเร็ ว สะดวกสบาย จึ ง ท าให้ พ ฤติ ก รรมการอุ ป โภคบริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม
ผูป้ ระกอบการจึงพัฒนารู ปแบบของร้านให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย กว้างขวาง และมีการนา
เทคโนโลยีมาช่วยในการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มทางเลือก และสร้างความสะดวกสบายให้ผบู ้ ริ โภค
ซึ่ งมีการดึงดู ดลูกค้าโดยมีการทาโปรโมชัน่ ปรับรู ปแบบการให้บริ การที่หลากหลายมากขึ้น และมี
การทาการตลาดเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจในกลุ่มซุ ปเปอร์ สโตร์ หรื อไฮเปอร์ มาร์ เก็ตต่าง เกิดการ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดกลุ่มธุ รกิจนี้
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จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
Tops Market ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้จากการสอบถามผูบ้ ริ โภคมาใช้
เป็ นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จ และพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ และพึง
พอใจต่อผูบ้ ริ โภค
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops
Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3 กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด
- บุคคลากร
- ลักษณะทางกายภาพ
- กระบวนการ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- รายได้ต่อเดือน
- ยอดในการใช้จ่ายต่อครั้ง
- ความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
Tops Market
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
-ค่านิยม
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ยอดในการใช้จ่ายต่อ
ครั้ง และความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops
Market ในกรุ งเทพมหานคร
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร
3) ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยมที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market
ในกรุ งเทพมหานคร
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อ
สิ นค้าหรื อใช้บริ การ Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
2) ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา: ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ค่ า นิ ย ม ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก าร Tops Market ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3) ขอบเขตด้า นระยะเวลา: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล สรุ ปผล และรายงาน โดยด าเนิ น การวิ จ ัย ศึ ก ษา
ตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2559 – 12 พฤศจิกายน 2559
1.6 ประโยชน์ ของการวิจัย
1) สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops
Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องความต้องการของลู กค้า และ
ผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถนาผลการวิจยั ด้า นปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปเป็ นในแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางธุ รกิจ ในด้านการให้บริ การต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมที่
เลือกใช้บริ การ และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3) สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไปเสริ มสร้างค่านิยม ให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
(อดุลย์ จาตุรงคกุล (2549)) ระบุวา่ การประชากรศาสตร์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสถิติที่อธิ บายถึง
ประชากร ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้
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เป็ นต้น ลักษณะดังกล่ าวมี ความสาคัญต่อนักการตลาดเพราะมันเกี่ ยวพันกับอุ ปสงค์ ในตัวสิ นค้า
ทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ช้ ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอื่นก็
จะหมดไปหรื อลดความสาคัญลง การประชากรศาสตร์ ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของ
ประชากรได้เป็ นอย่างดี
2.2 แนวคิดทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550)) กล่าวไว้วา่ การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง กลุ่มเครื่ องมือการตลาดซึ่ งธุ รกิ จใช้ร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้ าหมาย (Kotler. 2003: 98) เครื่ องมือการตลาด 4
ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Product ราคา Price การจัดจาหน่าย Place และการส่ งเสริ มการตลาด
Promotion ซึ่ งเรี ยกสั้นๆ ว่า 4P ในขั้นนี้ จะเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในขั้นนี้ จะเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนากลยุทธ์ การตลาด ซึ่ งหมายถึ งโปรแกรมของบริ ษทั เลื อกตลาดเป้ าหมายเฉพาะอย่าง
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเป้ าหมายนั้นโดยการใช้ส่วนประสมการตลาด
2.3 แนวคิดทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ: ค่ านิยม
(เบียร์ เด็น , อินแกรม และลาฟอร์ ก (2005)) ระบุ ว่า ค่านิ ยม เป็ นการใช้ความเชื่ อ หรื อ
บรรทัดฐานสังคมร่ วมกันเกี่ยวข้องกับการที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับว่า อะไรเป็ นสิ่ งสาคัญ อะไรเป็ นสิ่ งที่
ถูกต้องในสังคมนั้นๆ ค่านิ ยมส่ งผ่านไปยังบุคคลโดยผ่านไปยังบุคคลโดยผ่านทางครอบครัว ผ่าน
ทางองค์กรต่างๆ เช่ นโรงเรี ยน สถาบันศาสนา สถาบันธุ รกิ จ เป็ นต้น และผ่านทางบุคคลอื่นๆใน
สังคมนั้นๆ นักวิจยั กลุ่มหนึ่ งทาการวิจยั และจัดประเภทของค่านิ ยม เรี ยกว่า List of value โดยแบ่ง
ค่านิ ยมเป็ น 9 กลุ่ มได้แก่ 1.นับถื อตัวเอง 2.นิ ยมความปลอดภัย 3.ชอบความ สัมพันธ์ที่อบอุ่นกับ
บุคคลอื่น 4.ใฝ่ ฝันความสาเร็ จ 5.เติมเต็มชีวติ ตนเอง 6. ต้องการการยอมรับ 7.ต้องการการนับถือจาก
บุคคลอื่น 8.ชอบความสนุกในชีวติ 9.นิยมความตื่นเต้น
2.4 แนวคิดทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับการตัดสิ นใจ
(ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2548)) ระบุว่า ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกบริ การใดและจากผูใ้ ห้บริ การ
รายใดนั้ น สิ่ งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กคื อ คุ ณ ค่ า จากการบริ โภค ซึ่ งคื อ คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ
อรรถประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการเลือกนั้น ซึ่ งจะประกอบด้วย คุณค่าตามหน้าที่ คุณค่าทาง
สังคม คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าจากความใคร่ รู้ และคุณค่าจากเงื่อนไข
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ Tops Market ใน
กรุ งเทพมหานคร
สายัณห์ เทียนวิมลชัย (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การของ
ศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้ โลตัส อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมู ล จากลู ก ค้า ที่ ใ ช้ลู ก ค้าที่ ม าติ ดต่องาน และมาส่ งสิ นค้า ยังศู นย์ก ระจายสิ นค้า เทสโก้ โลตัส
จานวน 400 ชุด ตัวอย่าง และสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F435
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test, LSD และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน จาการศึกษาพบว่า ลู กค้าที่ มี เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ /เงินเดือน ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริ การของศูนย์กระจายสิ นค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ
Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร
วัชราภา สัง วาลย์เพ็ชร (2551) ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ กรรมในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าใน
ห้างบิ๊กซี สาขารังสิ ต และสาขาลาลูกกา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การ
และตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้างบิ๊กซี สาขารั งสิ ตและสาขาลาลู กกา ตัวอย่าง และสถิ ติที่ใช้คือ
ค่า สถิ ติร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งแบนมาตรฐาน และค่ า t-Test จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ทาง
การตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้างบิ๊กซี สาขารังสิ ต และสาขาลาลู กกา
โดยภาพรวมผูซ้ ้ื อให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย ดังนี้
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบริ การจากพนักงาน ด้านภาพลัก ษณ์ องค์ก ร ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยอื่นๆ ได้ แก่ ค่ านิยม ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ Tops
Market ในกรุ งเทพมหานคร
เฉลิมขวัญ ชู ป้ ั น. (2550) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการตัดสิ นใจและความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การที่มีต่อการบริ หารจัดการร้านสะดวกซื้ อในสถานี บริ การน้ ามันในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูซ้ ่ ึ งอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จานวน 384 ชุ ด
ตัวอย่าง และสถิ ติที่ใช้คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test LSD Chi-Square
และหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ ด้าน
สิ นค้า ด้านราคาสิ นค้า ด้านการให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ส่ วนด้านสถานที่จาหน่ายสิ นค้า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ศึกษาในครั้ งนี้ คือได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การหรื อเคยซื้ อสิ นค้า ภายใน
Tops Market ภายในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การเลือกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั นี้ ได้จากจากสู ตร WILLIAM G.COCHRAN อ้างอิง
COCHRAN, W. G. (1953) SAMPLING TECHNIQUES, JOHN WILEY AND SONS.
n = P (1-P) (Z)²
E²
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โดยกาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ มที่ 50% ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% (ความ
เชื่อมัน่ ที่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ) ดังนั้น Z = 1.96 ค่าความคลาดเคลื่อน 5% จึง
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 384 คน
การสุ่ ม ตัว อย่ า งและแผนการสุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจงโดยผู ้ต อบ
แบบสอบถาม คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าที่ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร
ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2559
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งภายในแบบสอบถามหนึ่งชุด
จะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน ยอดในการใช้จ่ายต่อครั้ง และความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ Tops Market ในกรุ งเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามที่
มีหลายคาตอบให้เลื อก (Multiple Choice Questions) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
กาหนด (Norminal Scale) ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ค่ า นิ ย ม ของแบบสอบถาม
ประกอบด้วยคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามกาหนด (Norminal Scale)
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market
ในกรุ งเทพมหานคร ใช้คาถามที่มีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale Question) โดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่ งแบ่งระดับความสาคัญของปั จจัย
ออกเป็ น 5 ระดับ
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบการให้บริ การของTops Market เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยการศึกษาครั้งนี้มีขอ้ มูลมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1.แหล่ ง ข้อมู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อมู ล จาก
แบบสอบถาม ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามได้ส่งกลับมาทั้งหมด 400 ชุด
2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ
วารสาร บทความ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขั้นตอนต่ อไปนี้
1.ผูว้ จิ ยั ทาการอธิ บายถึงรายละเอียดเนื้ อหาและความหมายต่างๆของแบบสอบถาม รวมถึง
วิธีการตอบแบบสอบถามแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามตามที่กาหนด
2. ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถาม ให้กบั กลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม
3.ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัว อย่างจนครบตามจานวน 400
ชุ ด แล้ว ท าการ แปลงเป็ นรหัส จัด เก็ บ ไว้เ ป็ นไฟล์ ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เตรี ย มน าไปทดสอบผ่า น
โปรแกรมทางสถิติสาเร็ จรู ป
3.4 สถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เป็ นสถิติเบื้องต้นในการอภิปรายผล ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) ค่าต่าสุ ด (Maximum) ค่าสู งสุ ด (Minimum)
2. สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงมีความ
จาเป็ นต้องทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิ ติของข้อมูลที่คานวณได้จากลุ่มตัวอย่าง การวิจยั ได้แก่
กรณี ตวั แปรต้นเป็ นสเกลแบบกลุ่ม (Nominal Scale) แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ลักษณะคือ สถิติ t-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีขอ้ คาตอบมากกว่า
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ได้ผลวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ โภคเพศหญิง จานวน 354 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.50
เป็ นผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 23-29 ปี จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50 มีสถานภาพ โสด จานวน
จานวน 380 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.00 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000บาท จานวน 130 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.50 มียอดค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ต่ากว่า 1,000 บาท จานวน 317 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.25 และ
มีความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์ ต่ากว่า 2 ครั้ง จานวน 305 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้าน Product ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ ใช้บริ การซู เปอร์ มาร์ เก็ต Tops
Market มากที่สุด จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.00
ด้าน Price ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ ชาระเงินในการใช้บริ การโดย เงิ น
สด มากที่สุด จานวน 344 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.00
ด้าน Place ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางมาใช้
บริ การ มากที่สุด คือ ต่ากว่า 30 นาที จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00
ด้าน Promotion ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ชอบกิจกรรมการส่ งเสริ มการ
ขาย เป็ นการลดราคา มากที่สุด จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00
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ด้านบุคลากร ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ชอบลักษณะของพนักงานที่ พูดจา
ไพเราะ สุ ภาพ มากที่สุด จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ชอบลักษณะสถานที่
ให้บริ การที่ สะอาด มากที่สุด จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.00
ด้านกระบวนการ ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ชอบกระบวนการชาระเงินที่
รวดเร็ ว มากที่สุด จานวน 344 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.00
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนอื่นๆ ได้ แก่ ค่ านิยม
ด้านค่านิ ยม ผลของการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ มีค่านิ ยมต่อการเลือกใช้บริ การมา
จาก โปรโมชัน่ น่าสนใจ มากที่สุด จานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ Tops Market ใน
กรุ งเทพมหานคร
ผูใ้ ช้บริ ก ารได้ตดั สิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารเพราะการเดิ นทางสะดวก มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ Tops Market มากที่สุด คิดเป็ น 4.02 คะแนน ลาดับรองลงมาเป็ น จานวนร้านค้าและ
สิ นค้าที่หลากหลาย มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market คิดเป็ น 4.00 คะแนน ส่ วน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market น้อยที่สุด คือ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
ที่ดึงดูดใจ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market คิดเป็ น 3.57 คะแนน
5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ตารางแสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุตฐิ านที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน
ยอดในการใช้จ่ายต่อครั้ง
ความถี่ในการใช้บริ การต่อสัปดาห์
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
บุคคลากร
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
ค่านิยม

ค่านัยสาคัญ
0.597
0.026
0.004
0.028
0.703
0.482
0.632
0.027
0.966
0.881
0.739
0.008
0.992
0.024
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5.2 อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) ปั จจัย ส่ วนบุ คคล พบว่า ด้ านอายุ สถานภาพ และรายได้ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่
ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตาม
สมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สายัณห์ เทียนวิมลชัย (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ การใช้ บ ริ การของศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า เทสโก้ โลตัส อ าเภอวัง น้ อ ย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมู ลจากลู กค้าที่ ใช้ลูกค้าที่ มาติ ดต่องาน และมาส่ ง
สิ นค้ายังศูนย์กระจายสิ นค้า เทสโก้ โลตัส จานวน 400 ชุ ด ตัวอย่าง และสถิ ติที่ใช้คือ ค่าร้ อยละ
ค่าความถี่ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, LSD และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่มี อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ /เงินเดือน ที่แตกต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การของศูนย์กระจายสิ นค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และจากการศึกษา พบว่าด้านเพศ ยอดการใช้ต่อครั้ง และความถี่ในการบริ การต่อสัปดาห์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ Tops Market ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากการเข้าใช้บริ การซู เปอร์ มาร์ เก็ตนั้น สามารถเข้าใช้บริ การได้ทุกเพศ โดย
ไม่มีการจากัดเพศ ยอดการใช้บริ การต่อครั้ง และความถี่ในการมาใช้บริ การซู เปอร์ มาร์ เก็ต
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านการวิธีการชาระเงิ นในการใช้บริ การ และ
ลักษณะสถานที่ให้บริ การ ที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงนุ ช คานาน (2559) ศึกษา
เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากบริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 ตัวอย่าง จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
สถานที่ กระบวนการ ที่แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อใน
กรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ0.05- ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด พบว่าด้านการเลือกใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้เดินทางในการใช้บริ การ การส่ งเสริ มการขาย
ลักษณะพนักงาน และกระบวนการการให้บริ การ ที่ ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การ Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากการให้บริ การภายใน Tops Market มีอยู่
หลากหลายให้ผบู ้ ริ การได้เลือกใช้บริ การซึ่ งมีความต้องการแตกต่างกัน มีการทาการตลาดตลอดทั้ง
ปี ทาทุกๆสาขา มีพนักงานให้บริ การอยู่ตลอด ดังนั้นจึงไม่มีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
Tops Market ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนอื่นๆ ได้ แก่ ค่ านิยม
3) ปั จจัย ส่ วนอื่ นๆ ด้านค่ า นิ ย มการเลื อกใช้บ ริ ก าร จากโปรโมชั่นน่ า สนใจ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ที่ ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร Tops Market ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ญญาพร อนุ วตั คุ ณธรรม
(2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โ ภคที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ ใช้ บ ริ ก ารศู น ย์อ าหาร ใน
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การศูนย์อาหาร ใน
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จานวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ สถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest, F-test จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เหตุผลหลักในการใช้บริ การ
ความถี่ ใ นการ ใช้บ ริ ก าร ค่ า ใช้จ่า ยโดยเฉลี่ ย ต่ อครั้ งในการใช้บ ริ ก าร บุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โปรแกรมส่ งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การ ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคการใช้บริ การศูนย์ อาหารในศูนย์การค้าเดอะมอลล์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ รับจากการวิจัย
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร Tops Market
ในกรุ ง เทพมหานคร สามารถนาผลวิจยั ไปใช้ใ นการปรั บปรุ ง พัฒนา การให้บริ ก ารของ Tops
Market เพื่อตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่มาใช้บริ การดังนี้
1) ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ งการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ต อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านอายุ สถานภาพ และรายได้ของผูก้ ารใช้บริ การมีอิธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ Tops Market โดยทางผูป้ ระกอบการควรจะนาสิ นค้าที่มีความ
หลากหลายเหมาะกับผูม้ าใช้บริ การในทุกวัยที่สามรถนาไปใช้บริ การได้เหมาะกับทุกผูใ้ ช้บริ การ
และนาสิ นค้าที่มีหลากหลายคุณภาพ เพื่อให้ผมู ้ าใช้บริ การได้ตดั สิ นใจเลือกซื้ อนาไปใช้บริ การตาม
กาลังการซื้ อของแต่ละบุคคล เพื่อเป็ นการเพิ่มสิ่ งจูงใจ และต้องความต้องการของผูม้ าใช้บริ การมาก
ที่สุด
2) ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านช่ องทางการชาระเงิ น
และลักษณะสถานที่ให้บริ การ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ Tops Market มากที่สุด
ทางผูป้ ระกอบการควรจะมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด โดยการจัดโปรโมชัน่ ให้กบั ผูท้ ี่มาใช้
บริ การแล้วชาระเงินด้วยเงินสด เช่ น เมื่อชาระด้วยเงินสด จะได้ส่วนลดจากการใช้บริ การ 5 – 10%
ของมูลค่าในแต่ละครั้งที่มาใช้บริ การ, ชาระด้วยเงินสด จะได้แต้มสะสมในบัตรสมาชิ ก The1Card
เพิม่ อีก 5 % , ชาระเงินด้วยเงินสด ถึงยอดการใช้จ่ายที่ Tops Market จะได้รับบัตรส่ วนลดในการซื้ อ
สิ นค้า หรื อ บัตรคู ปองเงิ นเพื่อนามาใช้เป็ นส่ วนลดในการใช้บริ การในครั้งต่อไป เป็ นต้น และใน
ส่ ว นด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้า นลัก ษณะสถานที่ ก ารให้ บ ริ ก าร ผู ต้ อบแบบสอบถามก็ ใ ห้
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ความสาคัญในข้อนี้เช่นกัน โดยทางผูป้ ระกอบควรจะมีการจัดลักษณะทางกายภาพของสถานที่ ควร
จะที่ทาเลที่ต้ งั ของสถานที่การให้บริ การของแต่ละสาขา ควรจะตั้งอยู่ในที่ที่สามารถเดินทางไปใช้
บริ การได้อย่างสะดวกสบาย อยู่ใกล้แหล่ ง ชุ ม ชนเพื่ อง่ า ยต่ อการเข้า ถึ ง ผูใ้ ช้บริ การ และควรจ้า ง
พนักงานทาความสะอาด มาให้เพียงพอต่อลักษณะของสถานที่ให้บริ การ เพื่อทาให้สถานที่การ
ให้บริ ก ารสะอาดอยู่เสมอ เพราะความสะอาดก็เป็ นอี กหนึ่ ง สิ่ งที่ มีค วามสาคัญต่อการกลับมาใช้
บริ การเช่นกัน
3) ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม ที่มาจากโปรโมชัน่ ที่น่าสน ซึ่ งจากการตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามมาใช้บริ การเนื่ องจากโปรโมชัน่ ที่น่าสมใจของ Tops Market เป็ นส่ วนใหญ่
ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่นการจัดโปรโมชัน่
ที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ โดยจะต้องสื่ อสารให้ลูกค้าได้ทราบ
ผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาลูกล้าค้าให้คงอยู่ และเพิ่มลูกค้ารายมาใหม่ๆให้เข้ามา
ใช้บริ การมากขึ้นด้วย
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ตวั แปรเพียงบางส่ วน ซึ่ งผูว้ ิจยั ท่านอื่นๆที่สนใจ แนะนา
ให้ท าการศึ ก ษาตัวแปรอื่ นๆเพิ่ ม เติ ม อย่า งละเอี ย ด ที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก าร Tops
Market ในกรุ งเทพมหานคร เช่น ปั จจัยภายในสถานที่ให้บริ การ นโยบายด้านราคา เป็ นต้น
2) ควรศึกษาและเปรี ยบเทียบคู่แข่งของตลาดซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต เพื่อนามาศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ Tops Market ว่าของแต่ละที่แตกต่างกันอย่างไร
3) จากการศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษา แค่เฉพาะภายในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดั้ง
นั้นควรจะมีการศึกษาโดยขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขาซอยหลังสวน
FACTORS AFFECTING SATISFACTION IN THE SERVICE OF TMB BANK
PUBLIC COMPANY LIMITED, SOI LANGSUAN BRANCH
พุฒิพร โทวระ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
วัตถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาค้นคว้า อิ ส ระเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอย
หลังสวน (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน (3) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นกลุ่มที่นบั ได้ ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก ทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่า F-test ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้ (1) จากการศึ กษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (2) จากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย และด้านบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (3) จากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ พบว่า
ด้า นภาพลักษณ์ ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อความพึ งพอใจในการใช้บ ริ ก ารธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การใช้บริ การ, ธนาคารทหารไทย
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ABSTRACT
The purpose of the independent study of factors affecting satisfaction in the service of TMB Bank
Public Company Limited, Soi Langsuan Branch (1) To study the different of individual factors
that affects to satisfaction in the service of TMB Bank Public Company Limited, Soi Langsuan
Branch (2) To study the different of marketing mix that affects to satisfaction in the service of
TMB Bank Public Company Limited, Soi Langsuan Branch (3) To study the different of other
factors, such as brand image and loyalty that affects to satisfaction in the service of TMB Bank
Public Company limited, Soi Langsuan Branch.
The samples of this independent study were countable. A total of 400 users in services of TMB
Bank Public Company Limited Soi Langsuan Branch selected by using the convenience sampling
technique were employed as the sample of the research study. Questionnaire was used as the
research instrument, to collected data from July 23, 2016 to November 12, 2016. Statistics used to
analyze data value were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-Test and One-Way
Analysis of Variance F-test. The research results were as follows: (1) The research study found
that the different of individual factors such as Age, Marital Status, Education, Occupation and
Monthly Income were affected to satisfaction in the service of TMB Bank Public Company
Limited, Soi Langsuan Branch differ significantly. (2) The research study found that the different
of marketing mix such as Product, Price, Place, Promotion and People were affected to
satisfaction in the service of TMB Bank Public Company Limited, Soi Langsuan Branch differ
significantly. (3) The research study found that the different of other factors was brand image that
affected to satisfaction in the service of TMB Bank Public Company Limited, Soi Langsuan
Branch differ significantly.
KEYWORDS: Satisfaction, Service, TMB Bank
บทนา
ธนาคารไทยในฐานะตัวกลางที่ช่วยอานวยความสะดวกธุ รกรรมการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศของภาคธุ รกิ จในยุคการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นธนาคารหลักของลูกค้าในการทาธุ รกรรมทางการเงินเพื่อให้ลูกค้ามี
ชี วิตที่ดีข้ ึน โดยมีการนาเสนอประสบการณ์ที่ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ลูกค้ารวมถึ งห่ วงโซ่ ทาง
ธุ รกิ จ ธนาคารยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางในการดาเนิ นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นธนาคารชั้น
นาด้า นธุ รกรรมทางการเงิ นของประเทศ โดยยัง คงนาเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ารที่ มุ่ ง เน้นการ
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ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้า ในเวลาที่ เหมาะสม ผ่า นสาขาของธนาคาร เครื่ องถอนเงิ น
อัตโนมัติ และเครื่ องฝากและถอนเงินอัตโนมัติที่มีเครื อข่ายทัว่ ประเทศ ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นความสาคัญ
ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ มุ่ ง มั่นในการเป็ นธนาคารหลัก ของลู ก ค้า ในการท า
ธุ รกรรมทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีชี วิตที่ดีข้ ึน ซึ่ งนาเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การด้วยการยึดลู กค้า
เป็ นศูนย์กลางในการดาเนินธุ รกิจ จะสามารถใช้ประโยชน์ขององค์กรด้านภาพลักษณ์สร้างความพึง
พอใจในการใช้บริ การให้เกิดความภักดีต่อลูกค้าได้หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดีที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สถานภาพ- อายุ- เพศรายได้- อาชีพ- กระดับการศึความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารทหาร

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ช่องทางการจัดจาหน่าย- ราคา- ผลิตภัณฑ์กระบวนการ- บุคคล- การส่งเสริ มการขายลักษณะทางกายภาพ-

ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาซอยหลังสวน

ปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่
ความภักดี- ภาพลักษณ์สมมติฐานการวิจัย
2.4.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอย
หลังสวนต่างกัน
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2.4.2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุ คคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน
2.4.3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดีที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ ใช้บริ การธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้ อหาที่ศึกษา ศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี ที่มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 15 ตุลาคม 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขาซอยหลังสวน ไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลู กค้ามากที่สุด เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกล-ยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการ
สร้ างความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จทั้งในด้านการให้บริ การที่ หลากหลาย ด้านการเพิ่มฐานลู กค้าใหม่
และด้า นการรั ก ษาฐานลู ก ค้า เดิ ม ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารธนาคารทหารไทย จ ากัด
(มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
3. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน สามารถนาผลการวิจยั ด้านปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดีที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน นาไปส่ งเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดความภักดี
ต่อองค์กรต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หน้า 28 – 29) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ คือ ลักษณะของ
ประชากรที่ องค์กรมี ส่วนเกี่ ยวข้อง เช่ น อายุ เพศ เชื้ อชาติ ความหนาแน่ นของถิ่ นที่ อยู่ ซึ่ ง มี การ
เปลี่ยนแปลงและต้องติดตามด้านโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนโครงสร้างครอบครัว การย้ายถิ่ น
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ฐาน เป็ นต้น ประชากรศาสตร์ เป็ นข้อมู ลที่ มีความสาคัญต่อองค์กรซึ่ งก็คือลู กค้าขององค์กร เมื่ อ
ทราบถึ งลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ จะสามารถก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาด หรื อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อทาการตลาดได้
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
เอนก สุ วรรณบัณฑิต (2554, หน้า 218 - 219 ) กล่าวว่า 7P’s ประกอบด้วย 1.Product ธุ รกิจ
บริ การต้องสร้างบริ การที่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ 2.Place การกาหนดสถานที่ในการ
นาเสนอบริ การที่เหมาะสม 3.Price การกาหนดราคาที่เหมาะสมต่อผูร้ ับบริ การ 4.Promotion การจัด
ให้มีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย 5.People ผูร้ ับบริ การเป็ นลู กค้า
ภายนอกและพนักงานที่เป็ นลู กค้าภายใน 6.Process การบริ การที่จบั ต้องไม่ได้และนาเสนอต่อ
ผูร้ ับบริ การ เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ทุกขั้นตอน 7.Physical Evidence การจัดหารางวัล การประกวด
เพื่อใช้เป็ นเครื่ องยืนยันในการบริ การ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี
สื บชาติ อันทะไชย (2556, หน้า 284 – 287) กล่าวว่า เป้ าหมายโดยรวมของการตัดสิ นใจ
ด้านตราสิ นค้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กบั สิ นค้าหรื อการบริ การ ค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) สร้าง
คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ผู บ้ ริ โ ภคโดยให้ ร าคาพรี เ มี่ ย ม หรื อ การเพิ่ ม ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า (Brand
Loyalty) ค่าตราสิ นค้ามีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1.การตระหนังถึงตราสิ นค้า 2.ความสัมพันธ์ของ
ตราสิ นค้า 3.ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า 4.การรับรู ้คุณภาพ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
นภวรรณ คณานุรักษณ์ (2554, หน้า 239 – 245) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจาก
ลูกค้าได้รับผลประโยชน์หรื อตอบสนองความต้องการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ บริ ษทั ที่สามารถสร้าง
ความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ได้ต้องมี ค วามเข้า ใจในความคาดหวัง ของลู ก ค้า และความแตกต่ า ง
ระหว่า งความพึ ง พอใจ คุ ณ ภาพ และคุ ณ ค่ า รวมถึ ง ประเมิ น ความพึ ง พอใจอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ปรับปรุ งการดาเนินการของบริ ษทั
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล
จิรเดช แสงหิ รัญ (2552) ศึกษาเรื่ องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมูลจานวน 400
ตัว อย่า ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จาก
การศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา
การใช้บริ การ และประเภทการใช้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกสิ กร
ไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับส่ วนประสมการตลาด
ชลิดา พ่วงรักษา (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ภาพลักษณ์ และ
ความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) สาขาในกรุ งเทพมหานครจานวน 400 ตัวอย่าง สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-way ANOVA (Ftest) และ Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ การ (7P’s) ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย และบุ คลากรมี ผ ลต่ อความพึ งพอใจในบริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี
ชลิดา พ่วงรักษา (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ภาพลักษณ์ และ
ความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) สาขาในกรุ งเทพมหานครจานวน 400 ตัวอย่าง สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test One-way ANOVA (Ftest) และ Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ามีผลต่อความพึงพอใจในบริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) สาขาซอยหลังสวน เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) สาขาซอยหลังสวน โดยมีจานวนประมาณ 16,000 คน ประชากรสามารถนับจานวนได้
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
1. คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Finite population)
ตามสู ตรของ Taro Yamane (1973) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 5% ดังนี้ n =
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 400 คน
2. การสุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ตัวแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
บุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี และ ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ
2 ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สร้าง
แบบสอบถาม และทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความสมบูรณ์จากนั้นนามาลงรหัส
เพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการค้นคว้า หนังสื อ เอกสาร วารสารทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต ส่ วนข้อมูลปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ 1. สถิติเชิงพรรณนา สาหรับตัวแปรเชิงคุณภาพใช้
ความถี่ ร้อยละ สาหรับตัวแปรเชิงปริ มาณใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด
2. สถิติเชิงอนุมานใช้ ANOVA t-Test และ F-test
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้ อยละ 73.50 มี อายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ
68.50 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน /
รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 68.25 และมีช่วงรายได้ 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
การวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ ด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย ด้า นบุ ค คล ด้า น
กระบวนการ และด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดของผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ด้านผลิ ตภัณฑ์มีผูใ้ ช้บริ การด้านฝาก / ถอน / โอน คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.75
ลาดับรองลงมาด้านบัตรเครดิ ต คิดเป็ นร้ อยละ 11.00 ลาดับรองลงมาด้านประกัน คิ ดเป็ นร้ อยละ
4.50 ด้านการลงทุนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ด้านราคามีค่าธรรมเนี ยมใกล้เคียงกับคู่แข่ง คิด
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เป็ นร้อยละ 64.75 ลาดับรองลงมามีค่าธรรมเนี ยมต่ากว่าคู่แข่ง คิดเป็ นร้อยละ 29.75 มีค่าธรรมเนี ยม
สู งกว่าคู่แข่งน้อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 5.50 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายใกล้สถานที่ทางาน คิดเป็ น
ร้อยละ 59.25 ลาดับรองลงมาใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส คิดเป็ นร้อยละ 22.25 ใกล้ศูนย์การค้าน้อย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 8.25 ด้านการส่ งเสริ มการขายมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
58.75 ลาดับรองลงมาเป็ นของแถม / ของที่ระลึก คิดเป็ นร้อยละ 13.75 บัตรกานัลน้อยที่สุด คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 8.00 ด้า นบุ ค คลมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ดี คิ ด เป็ นร้ อยละ 37.50 ล าดับ รองลงมามี ค วามรู ้
ความสามารถในการให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 33.50 ใส่ ใจลูกค้าเป็ นอย่างดีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
29.00 ด้านกระบวนการการทางานมีระบบเป็ นขั้นตอน คิดเป็ นร้ อยละ 49.75 ลาดับรองลงมาการ
ทางานมีความถูกต้องแม่นยา คิดเป็ นร้อยละ 26.00 การทางานรวดเร็ วน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 24.25
และด้านลักษณะทางกายภาพพื้นที่ให้บริ การมีความสะอาดคิดเป็ นร้ อยละ 60.25 ลาดับรองลงมา
พื้นที่ให้บริ การมีแสงสว่างเพียงพอ คิดเป็ นร้อยละ 23.25 พื้นที่ให้บริ การมีอุณหภูมิที่เหมาะสมน้อย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.50
ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ภาพลักษณ์ และความภักดี
พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความน่ าเชื่ อถื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ
54.75 ลาดับรองลงมามีชื่อเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 26.25 และมีความทันสมัยน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
19.00 ส่ วนด้านความภักดี เป็ นลู กค้าประจาหรื อมีบญั ชี เงิ นฝากอยู่แล้ว คิดเป็ นร้อยละ 48.50 ลาดับ
รองลงมาจะกลับมาใช้บริ การอี กครั้ งเมื่ อมี ผลิ ตภัณฑ์ / บริ การออกมาใหม่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.00
แม้วา่ มีข่าวด้านลบต่อธนาคารยังคงใช้บริ การต่อไปน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 11.50
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา
ซอยหลังสวนของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่พึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหาร
ไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจเพราะด้านการให้บริ การของ
ธนาคารมีความน่ าเชื่ อถือ คิดเป็ น 4.12 คะแนน ลาดับรองลงมาเป็ นด้านการให้บริ การทาให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ ว คิดเป็ น 4.02 คะแนน ลาดับรองลงมาเป็ นด้านทาเลที่ต้ งั ของธนาคารสามารถ
เดิ นทางได้สะดวก คิ ดเป็ น 3.99 คะแนน ล าดับรองลงมาเป็ นด้านการให้บริ ก ารของพนัก งานมี
จานวนเพียงพอ คิดเป็ น 3.96 คะแนน ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
น้อยที่สุด คือ ด้านอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริ การมีความเหมาะสม คิดเป็ น 3.90 คะแนน
ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหาร
ไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน แต่เพศที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย และบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน แต่กระบวนการและ
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน แต่
ด้านความภักดี ที่แตกต่า งกัน ไม่ มีอิท ธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาซอยหลัง สวนต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 เป็ นไปตาม
สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จิรเดช แสงหิ รัญ (2552) ศึกษาเรื่ องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคาร
กสิ ก รไทย จากัด (มหาชน) ในจัง หวัด ราชบุ รี พบว่า ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้า ที่ มี อ ายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี
นันทพันธ์ ซึ งเกษมวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาบางกอกน้อย พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้มีผ ลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) สาขาบางกอกน้อย
ชลิดา พ่วงรักษา (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ภาพลักษณ์ และ
ความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) พบว่าปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมีผลต่อความพึงพอใจในบริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)

453

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เนื่ องจากทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถใช้บริ การธนาคารได้ทุกคนจึงไม่มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การธนาคาร
2. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการขาย และบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชลิดา พ่วงรักษา (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ภาพลักษณ์ และ
ความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s) ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย และบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจในบริ การธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
รังสิ นี มะเริ งสิ ทธิ์ (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน) สาขารั งสิ ต ในเขตจังหวัดปทุ มธานี พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการขาย มี ผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) สาขารังสิ ต ในเขตจังหวัดปทุมธานี
สมพร กลิ่นแพทย์กิจ (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์กบั
ธนาคารเกี ยรติ นาคิ น จากัด (มหาชน) ของลู ก ค้าในเขตพื้นที่ ก รุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่ อ รถยนต์ ก ั บ ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จ ากั ด (มหาชน) ของลู ก ค้ า ในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วย กระบวนการ และลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานเนื่ องจากกระบวนการการทางานรวดเร็ ว
การทางานมีระบบเป็ นขั้นตอน การทางานมีความถู กต้องแม่นยา รวมถึ งสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ให้บริ การมี ความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และพื้นที่ ให้บริ การมี อุณหภู มิที่เหมาะสมนั้นไม่มี
ความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆ มากนักจึงไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
3. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การ ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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ชลิดา พ่วงรักษา (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ภาพลักษณ์ และ
ความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) พบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อความพึงพอใจในบริ การธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
อภิญญา ปรัชญาสันติ (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิจ
ขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดของผูป้ ระกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ภายนอกขององค์กร มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ธุ รกิจขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดของผูป้ ระกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร
พรพิรุณ พิท กั ษ์กุล (2555) ศึ กษาเรื่ องปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การเงินฝากกับธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณี ศึกษา: ผูใ้ ช้บริ การ
เงินฝากในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และด้านความภักดีต่อ
สิ น ค้า มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การเงิ น ฝากกับ ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย ในจัง หวัด
สมุทรปราการ
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยอื่นๆ ด้านความภักดีที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เนื่องจากพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การจากการเป็ นลูกค้าประจาหรื อมีบญั ชี เงินฝากอยูแ่ ล้ว การกลับมา
ใช้บริ การอีกครั้งเมื่อมีผลิ ตภัณฑ์ / บริ การออกมาใหม่ และแม้ว่ามีข่าวด้านลบต่อธนาคารยังคงใช้
บริ การต่อไปนั้นเป็ นผูท้ ี่ ใช้บริ การเพื่อความจาเป็ นไม่ได้มีความภักดี กบั ธนาคารเท่าที่ ควรจึงไม่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน สามารถนาผลการวิจัยด้ านปัจจัย
ส่ วนบุคคลไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
อายุ ธนาคารสามารถนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลู ก ค้า มากที่ สุด เพื่ อให้สามารถแข่ งขันได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ธนาคารควรก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมายช่วงอายุ 20 - 29 ปี เพราะเป็ นช่วงอายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญในการให้บริ การ
ผูท้ ี่ มี อายุใ นวัย เริ่ ม ท างานเป็ นพิ เ ศษ เพราะเป็ นกลุ่ ม ที่ ย งั มี ผ ลิ ตภัณฑ์ท างการเงิ นน้อย การออก
ผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถดึ งดู ดลู กค้ากลุ่ มนี้ เช่ น ภาพบนบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิ ต ซึ่ งมี รูปภาพ สี สัน
สวยงาม ทันสมัย ตามแฟชัน่ น่าสะสม น่าใช้ เป็ นต้น โดยเริ่ มออกบูทจัดโปรโมชัน่ ตามมหาวิทยาลัย
สถานที่ทางานย่านธุ รกิจสาคัญๆ
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สถานภาพ ธนาคารควรกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มีสถานภาพโสด เพราะเป็ นสถานภาพ
ที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากที่สุด
ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญในการให้บริ การผูท้ ี่มีสถานภาพโสดเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นกลุ่ม
ที่มีภาระผูกพันน้อย การออกผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถดึ งดู ดลู กค้ากลุ่มนี้ เช่ น สะสมคะแนนได้ตามที่
ก าหนดจะได้เ ดิ น ทางไปกับ ดาราคนดัง ได้บ ัต รชมคอนเสิ ร์ ต เป็ นต้น และเพิ่ ม ฐานลู ก ค้า ที่ มี
สถานภาพสมรส เช่น เงินทุนสาหรับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร เป็ นต้น
ระดับการศึกษา ธนาคารควรกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา
ตรี เพราะเป็ นระดับการศึกษาที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขาซอยหลังสวน มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้ เป็ นพิเศษ เพราะ
เป็ นกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยจึงสามารถจัดทาโปรโมชัน่ ชักชวน จูงใจได้ง่ายกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาใน
ระดับสู ง เช่น การบริ การลู กค้าให้สามารถเข้าใจลักษณะของของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ โดย
การสื่ อสารหรื ออธิ บายให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย ให้ขอ้ มูลทั้งผลดีและผลเสี ย เพื่อให้รับรู ้ถึงประโยชน์ที่
จะได้รับประกอบการตัดสิ นใจลงทุน เป็ นต้น
อาชีพ ธนาคารควรเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ เพราะ
เป็ นอาชีพที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน
มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับลู กค้ากลุ่มนี้ เป็ นพิเศษ เพราะเป็ นกลุ่มที่ มีความ
มัน่ คงในการทางานสู ง เป็ นแหล่งรายได้ที่มีความแน่นอน เช่น การทาประกันชี วิตเพื่อการออม การ
ออมเพื่อการลงทุ นในกองทุ นต่างๆ การออมเพื่อวัยเกษียณ เป็ นต้น และควรเสริ มฐานลู กค้ากลุ่ ม
นักเรี ยน / นักศึกษา เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็ นอาชีพที่กาลังเข้าสู่ วยั ทางาน
รายได้ ต่อเดือน ธนาคารควรเน้นกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายที่มีช่วงรายได้ 15,000 - 25,000 บาท
เพราะเป็ นช่ วงรายได้ที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา
ซอยหลังสวน มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับลู กค้ากลุ่มนี้ เป็ นพิเศษ เพราะเป็ น
กลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างน้อย แต่มีจานวนคนในกลุ่มนี้ ค่อนข้างเยอะ จึงสามารถเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มนี้
ให้มากขึ้นได้ โดยออกเงินกูด้ อกเบี้ยพิเศษให้กบั ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย เช่น เงินกูบ้ า้ นหลังแรก เป็ นต้น
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน สามารถนาผลการวิจัยด้ านปัจจัย
ส่ วนประสมการตลาดไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ ธนาคารสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความได้เปรี ยบทาง
ธุ รกิจโดยเน้นการตลาดด้านผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต เพราะเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้
ความส าคัญกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ี เป็ นพิ เ ศษ เพราะเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ อ ยู่ใ นความสนใจของลู ก ค้า มาก
ประกอบกับมี การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุ งทาบัตรรู ปแบบใหม่ ลู กค้ามีความ
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สนใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อความทันสมัยมากขึ้น เช่น บัตร smart card หรื อบัตรที่รองรับระบบการ
ทาธุ รกรรมสมัยใหม่ เพื่ออานวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า
ราคา ใกล้เคี ยงกับคู่แข่ง เป็ นราคาที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลัง สวน มากที่ สุ ด ดัง นั้น ธนาคารจึ ง ควรให้ค วามส าคัญ ด้า นราคา
ค่าธรรมเนียมนี้เป็ นพิเศษ โดยรักษาระดับอัตราค่าธรรมเนี ยมของธนาคารที่เป็ นจุดเด่นของธนาคาร
ให้ค งสื บ เนื่ องต่ อไป เพราะเป็ นด้า นที่ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจลู ก ค้า ได้เป็ นอย่า งดี ซึ่ ง เป็ น
แรงจูงใจที่ดีทาให้ลูกค้าสนใจเปิ ดบัญชีกบั ธนาคารมากขึ้น
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายใกล้ที่พกั อาศัย เป็ นช่ องทางที่ มีค วามพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาซอยหลัง สวน มากที่ สุ ด ดัง นั้น ธนาคารจึ ง ควรให้
ความสาคัญกับช่ องทางการจัดจาหน่ ายด้านนี้ เป็ นพิเศษ เพราะอยู่ใกล้แหล่ งที่ พกั อาศัย ประเภท
บ้านพัก บ้านเช่ า คอนโด โรงแรม ของคนทางาน นักธุ รกิ จ และนักท่องเที่ ยว ทั้งคนไทยและคน
ต่างชาติ และควรเพิ่มความใส่ ใจด้านที่ต้ งั ใกล้สถานที่ทางานให้มากขึ้ น ซึ่ งสามารถอานวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ทาให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การได้บ่อยครั้ง
การส่ งเสริมการขาย การยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่มีความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึง
ควรให้ความสาคัญในการส่ งเสริ มการขายนี้เป็ นพิเศษ เพราะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่น้ นั ให้ความ
สนใจการยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มในการท าธุ ร กรรมเป็ นอย่า งมาก โดยท าโปรโมชั่น การยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิ มให้คงอยูน่ านๆ และยังทาให้
เพิ่มลูกค้าใหม่ได้จากการบอกต่อของลูกค้าเดิมที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคาร
บุคคล ใส่ ใจลู กค้าเป็ นอย่างดี เป็ นด้านบุ คคลที่ มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับ
พนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ นพิเศษ เพราะพนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ นบุคคลที่ตอ้ งพบปะกับลูกค้าโดยตรง
โดยจัดอบรมสัมมนา เกี่ ยวกับการพัฒนาบุ คลิ กภาพ การให้บริ การที่ ดี ซึ่ งการให้ความสาคัญกับ
ลูกค้าทาให้ลูกค้ารู ้สึกดีจนเกิดความพึงพอใจในการให้บริ การของธนาคาร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน สามารถนาผลการวิจัยด้ านปัจจัย
อื่นๆ ไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี้
ภาพลักษณ์ ธนาคารสามารถส่ งเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดความภักดีต่อองค์กรต่อไป
โดยภาพลักษณ์ มีความน่ าเชื่ อถื อ เป็ นด้านภาพลักษณ์ที่มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากที่สุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสาคัญกับ
ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารให้มี ค วามน่ า เชื่ อถื อเป็ นพิ เศษ เพราะภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความไว้วางใจ โดยการบริ หารงานของทีมผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ ผล
การดาเนินงานของกิจการที่ดี สะท้อนความมัน่ คงของธุ รกิจ ซึ่ งลูกค้าสามารถรับรู ้ได้ท้ งั จากเอกสาร
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ที่เผยแพร่ รวมถึ งการจัดทานัดของลู กค้าหรื อนักลงทุนพบกับผูบ้ ริ หาร ลู กค้าจึงเชื่ อมัน่ ในการฝาก
ทรัพย์สินให้ธนาคารดูแลมาโดยตลอด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น จะเป็ นประโยชน์
ในการอธิ บ ายสถานการณ์ ปั ญ หาในด้า นการด าเนิ นธุ ร กิ จหรื อปั ญหาอื่ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน
ผูท้ าการวิจยั จึงขอเสนอประเด็นสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1.ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และความน่าเชื่ อถือของ
ธนาคารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลัง
สวน เพิ่มเติมเพื่อรับรู ้ความต้องการและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
2.การวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมในสาขาอื่น หรื อ
ระดับจังหวัดต่อไป
3. ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
ด้านเทคโนโลยีของธนาคาร เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เน้นความสะดวกรวดเร็ วมาก
ขึ้น
4. ในการทาวิจยั ครั้ งต่อไปควรศึ กษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
ธนาคาร เพื่อเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจให้กบั พนักงาน เสริ มสร้ างบรรยากาศในการทางานที่ดี และ
นาไปสู่ การให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า
5. ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั
การเลือกใช้บริ การธนาคาร เพื่อพัฒนาการสื่ อสารของธนาคารไปสู่ ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้รับทราบ
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน
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การตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
(THE DECISION TO HOLD THE COMMERCIAL BANK’S CREDIT CARD IN
BANGKOK)
เสาวลักษณ์ เกตุรัตน์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์
ของลู กค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ทัศนคติ และ
ค่ า นิ ย ม ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กถื อ บั ต รเครดิ ต ธนาคารพาณิ ชย์ ข องลู ก ค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ถือบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ ใช้เก็ บรวบรวมข้อมู ล คื อ
แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด และค่าสู งสุ ด สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน(สถิ ติเชิ ง
อนุมาน) One Way ANOVA ในการคานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่
0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี
สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ ข้า ราชการ/พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ /พนัก งาน
หน่วยงานราชการ และระดับรายได้ 25,001-35,000 บาท และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1)
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้ไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกถื อบัตรเครดิ ตธนาคารพาณิ ชย์ 2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตร
เครดิตธนาคารพาณิ ชย์ 3) ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ทัศนคติ และค่านิยม ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, บัตรเครดิต, ธนาคารพาณิ ชย์
ABTRACT
The purposes of this study were to: 1) study the differences of personal factors that
influence the decision to hold the commercial bank's credit card in Bangkok. 2) Study the
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differences of the marketing mix factors that influence the decision to hold the commercial bank's
credit card in Bangkok. 3) Study the differences of other factors, including attitudes and values
that influence the decision to hold the commercial bank's credit card in Bangkok. The main study
focuses on the people who holding the commercial bank's credit card in Bangkok, the researcher
uses questionnaire as a research tool and collect 400 samples. The statistics used to analyze the
data, descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, and
maximum. For the hypothesis testing, inferential statistics used One Way ANOVA to calculated
t-test and F-test at significant level 0.05
The results of the study revealed that the majority of respondent were female, ages
between
31-40 years old, single status, graduated with Bachelor Degree. A career civil servants / state
enterprise / government employees. Income level between 25,001-35,000 baht. The hypothesis
testing found. 1) Personal factors, including gender, age, marital status, education, occupation and
income level did not influence the decision to hold the commercial bank's credit card. 2) The
marketing mix, including product, price, place and promotion did not influence the decision to
hold the commercial bank's credit card. 3) Other factors include attitudes and values did not
influence the decision to hold the commercial bank's credit card.
Keywords: Decision, Credit Card, The commercial bank
บทนา
ปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้น เพื่อก้าวให้ทนั
กับสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีการใช้ชีวิตที่เน้นให้ความสาคัญกับความทันสมัย
สะดวกสบาย และรวดเร็ ว รวมถึ งการซื้ อขายแลกเปลี่ ยนระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ งเงิ นสดยังคงเป็ น
สื่ อกลางการซื้ อขายแลกเปลี่ ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่ในขณะเดี ยวกันบัตรเครดิตก็ได้รับความนิ ยม
และแพร่ หลายเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการพัฒนารู ปแบบทางการเงินและการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาร่ วมดาเนิ นการกับกิ จกรรมทางการเงิ นและการธนาคาร บัตรเครดิ ตจึงมีคุณสมบัติใกล้เคียง
เงินสดเป็ นอย่างมาก และมิได้เป็ นเพียงสิ่ งที่ใช้ทดแทนเงินสดเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงการได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ จากการเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตนั้น ๆ ตามแต่ละประเภทของบัตรเครดิต
ความนิ ยมและความแพร่ หลายที่มากขึ้นของผูต้ อ้ งการถื อครองบัตรเครดิ ต ก่อให้เกิ ดการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วทั้งในด้านการให้บริ การและการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่ งแต่เดิมการให้บริ การ
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จะจากัดเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ แต่ในปั จจุบนั สถาบันการเงินและธนาคารของต่างประเทศ หัน
มาให้ความสนใจดาเนิ นธุ รกิ จด้านบัตรเครดิ ตกันเพิ่ม มากขึ้ นทาให้การแข่ งขันในการให้บริ การ
เป็ นไปอย่างรุ นแรง เพื่อที่จะรักษาฐานลู กค้าเดิ มที่มีอยูแ่ ละการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้ส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตรเครดิ ต
ธนาคารพาณิ ช ย์ข องลู ก ค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่ า ปั จ จัย ใดบ้ า งที่ ท าให้ ลู ก ค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานครเลื อกถื อบัตรเครดิ ตกับธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อนาข้อมู ลที่ ได้รับไปสู่ การปรับปรุ ง
วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูถ้ ื อบัตรและ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่แต่ละธนาคารได้ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกถื อบัตรเครดิ ต
ธนาคารพาณิ ชย์ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตร
เครดิตธนาคารพาณิ ชย์ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แก่ ทัศ นคติ และค่ า นิ ย ม ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระดับรายได้
การตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิ ชย์ของลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปั จจัยส่วนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องการการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
ปั จจัยอื่น ๆ
1. ทัศนคติ
2. ค่านิยม
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
ระดับ รายได้ ที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตรเครดิ ตธนาคารพาณิ ชย์ของลู ก ค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการ
จัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิ ชย์ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยอื่น ได้แก่ ทัศนคติ และค่านิ ยม ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา: ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด และ
ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ทัศนคติ และค่านิยม
3. ระยะเวลาการศึกษา เริ่ มต้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 สิ งหาคม 2559
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตรเครดิตทราบว่าใครคือกลุ่มเป้ าหมายของธนาคาร
2. ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตรเครดิตสามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความได้เปรี ยบทางธุ รกิจ ทั้งในด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
เป็ นทางเลื อกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทั้งในด้านการรักษาฐานลูกค้าเดิ มที่มีอยู่ และการเพิ่มฐานลู กค้าใหม่
เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด
3. ธนาคารพาณิ ชย์ผูอ้ อกบัตรเครดิ ตสามารถนาผลการวิจยั ไปเสริ มสร้ างค่านิ ยม เพื่อให้เกิ ด
ทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย
อาศัยแนวคิดและทฤษฏีหลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาดังนี้
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรี เมธสุ นทร (2553, หน้า 39-40) กล่าวว่า การแบ่ง
ส่ วนตลาดโดยใช้หลักประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ขนาด ความหนาแน่ นของประชากร ทาเล
ที่ต้ งั อายุ เพศ ศาสนา อาชี พ และลักษณะอื่ น (Armstrong and Kotler 2003) หรื อเป็ นการแบ่ง
ผูบ้ ริ โภคออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ที่นิยม ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว
รายได้ การศึกษา และอาชี พ เป็ นต้น ตัวแปรประเภทนี้ ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในการนามาเป็ น
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เกณฑ์การแบ่งส่ วนตลาดของผูบ้ ริ โภค เพราะว่าความจาเป็ น ความต้องการและอัตราการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภคนับเป็ นเรื่ องที่มีความแปรปรวนและเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
และง่ายต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปรประเภทอื่น
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
Armstrong, Gary and Kotler, Philip (2558, หน้า 31-32) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด
(marketing mix) เป็ นกลุ่มของเครื่ องมือทางการตลาดที่บริ ษทั สามารถผสมผสานกันและนาเสนอ
ไปสู่ ตลาดเป้ าหมาย สามารถแบ่งได้ออกเป็ นสี่ ส่วนหรื อ 4Ps ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ นค้าและบริ การที่บริ ษทั นาเสนอไปยังตลาดเป้าหมาย
ราคา (price) หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อที่จะเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์
การจัดจาหน่าย (place) หมายถึง กิจกรรมที่บริ ษทั ทาให้ผลิตภัณฑ์มีจาหน่ายไปยังผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย
การส่ ง เสริ ม การตลาด (promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ จ ะสื่ อ สารคุ ณ ประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์และชักชวนให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมาซื้ อ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ทัศนคติ และค่ านิยม
ฉัต ยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 103) กล่ า วว่า ทัศ นคติ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของบุคคล เป็ นความรู ้สึกนึกคิดที่อยูภ่ ายในของบุคคล ซึ่ งแสดงออกเป็ นความรู ้สึก ความ
คิดเห็น หรื อการปฏิบตั ิต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่างกันไม่วา่ จะในทางบวกหรื อทางลบนั้นขึ้นอยูก่ บั ความรู ้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถา้ เหตุการณ์เปลี่ยนไป
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการตัดสิ นใจ
Kotler, Philip (2547, หน้า 274-281) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะผ่าน
ขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1. การตะหนั ก ถึ ง ปั ญหา เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ผู ้ ซ้ื อตะหนั ก ถึ ง ปั ญหาหรื อความต้ อ งการ
โดยผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการที่แท้จริ งและพึงปรารถนา
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับการกระตุน้ จะมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้านั้น ๆ
3. การประเมิ นทางเลื อก เมื่ อได้ขอ้ มู ลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่ อไปผูบ้ ริ โภคก็ จะท าการ
ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตราสิ นค้าเชิงเปรี ยบเทียบ โดยกาหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน
4. การตัด สิ น ใจซื้ อ ในขั้น ตอนการประเมิ น ผลทางเลื อ กนี้ ผู ้บ ริ โภคจะสร้ า งรู ป แบบ
ความชอบในระหว่างตราสิ นค้าต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นทางเลือกเดียวกัน
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ สิ่ งที่จะชี้ให้เห็นว่า ผูซ้ ้ื อมีความพอใจอย่างมาก ค่อนข้างพอใจ
หรื อไม่พอใจ ขึ้นอยูก่ บั ความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ถ้าคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ได้รับจริ ง ตรงกับที่คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสิ นค้า
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หรื อบริ การนั้น ก็จะเกิ ดพฤติกรรมในการซื้ อซ้ าหรื อบอกต่อ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริ งต่ า
กว่าที่ได้คาดหวังไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ด้วย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
จิ ร วั ฒ น์ ก า ญ จ น ธี ร ะ พ ง ค์ ( 2553) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ร ะ ดั บ ค ว า ม
พึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จากการใช้บตั รเครดิ ต Platinum Central ของ
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมู ลผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า
เซ็นทรัล จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (F-test) จาก
การศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิ ต Platinum Central ของห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ที่มีอายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้
สิ ทธิประโยชน์จากการใช้บตั รเครดิต Platinum Central ไม่แตกต่างกัน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
จันทิมา จักรกริ ชกูล (2559) ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก ารบัต รเครดิ ต (เคที ซี ) ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ แจกแจงความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสถิ ติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way analysis of variance) และไคสแควร์ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการศึกษาพบว่า
ประชาชนให้ความสาคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบัตรเครดิ ต
(เคทีซี ) ด้า นภาพลักษณ์ องค์กรมากที่สุ ด รองลงมาด้านพนักงาน ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ทัศนคติ และค่ านิยม
อภิชาติ พงศ์สุวรรณ (2552) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเลือกใช้บตั รเครดิตของผูบ้ ริ โภคใน
จัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยใช้ แ บบสอบถามเก็ บ ข้อ มู ล จากผู ้บ ริ โภคที่ ซ้ื อ สิ น ค้า ด้ ว ยบัต รเครดิ ต ใน
ห้างสรรพสิ นค้าในจังหวัดปทุ มธานี จานวน 400 ตัวอย่าง สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสหสัมพันธ์ Chi Square และ Eta ทดสอบที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี ส่ วนใหญ่ถือบัตรเครดิ ตจานวน 1 ใบ บัตรเครดิ ตที่เลื อกใช้ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จานวนเงินที่ซ้ื อต่อเดือนด้วยบัตรเครดิตต่อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป มูลค่าต่าสุ ดในการชาระสิ นค้าด้วย
บัตรเครดิ ตขั้นต่ า 1,000 บาท มูลค่าสู งสุ ดที่ใช้ในการชาระค่าสิ นค้าด้วยบัตรเครดิ ต 10,001 - 20,000 บาท
ความถี่ที่ใช้บตั รเครดิต 1 ครั้งต่อเดือน ความถี่ที่ใช้บตั รเครื่ อง ATM 1 ครั้งต่อเดือน เหตุผลที่สมัคร
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บัตรเครดิ ตเนื่ องจาก มี ร้านค้ารั บบัตรเป็ นจานวนมาก วิธีชาระหนี้ จากบัตรเครดิ ตผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร ประเภทบัตรเครดิตที่เลือกใช้เป็ นบัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตรเครดิ ตธนาคารพาณิ ชย์ของลู ก ค้า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กถื อ บัต รเครดิ ต ธนาคารพาณิ ช ย์ข องลู ก ค้า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร กลุ่ มประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แก่ ลู ก ค้า ที่ เลื อกถื อบัตรเครดิ ตธนาคาร
พาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่ าง ลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นประชากร
จานวนมากที่ไม่สามารถนับจานวนได้ ดังนั้นจึงใช้สูตรคานวณตัวอย่าง (Cochran, W. G., 1953)
ดังนี้
𝑛

𝑃

𝑃 𝑍
𝐸

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั จะสุ่ ม
Z = ระดับความเชื่อมัน่
E = ค่าความคลาดเคลื่อน
โดยกาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม 50% ระดับความเชื่ อมัน่ 95% Z=1.96 และค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 384 คน คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ดงั นี้
𝑛

n = 384 คน
และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญ หรื อแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience
Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างของผูใ้ ช้บริ การที่กาหนดไว้จนครบจานวนแบบสอบถาม 400
ชุด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
และระบุตามจริ ง
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลื อกตอบ
และระบุตามจริ ง
ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามด้า นปั จจัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ทัศ นคติ และค่ า นิ ย ม ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบและระบุตามจริ ง
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามด้านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตรเครดิ ตธนาคาร
พาณิ ช ย์ข องลู ก ค้า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลื อ กระดับ
ความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิต โดยให้ค่าน้ าหนัก ดังนี้
ระดับ 5 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญมาก
ระดับ 3 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญน้อย
ระดับ 1 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมจาก 2 แหล่งดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จาการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ชุด ที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Data) ได้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิ บายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของตัว
แปร ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ตัวแปรเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Variable) เป็ นตัวแปรที่ ข ้อมู ลมี ล ัก ษณะเป็ นการแบ่ ง
ประเภทให้เห็ นถึ ง ความแตกต่ างของกลุ่ มตัวอย่า งแต่ล ะกลุ่ ม เช่ น เพศ สถานภาพ อาชี พ ระดับ
การศึกษา โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลระดับกลุ่ม (Nominal Scales) และระดับการวัดข้อมูลระดับ
อันดับ (Ordinal Scales) สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตัวแปรเชิ งปริ มาณ (Quantitative Variables) เป็ นตัวแปรที่มีค่าเป็ นตัวเลขแสดงให้เห็ นถึ ง
ปริ มาณความมากน้อย เช่น อายุ ระดับรายได้ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลระดับช่วงหรื อระดับอันตร
ภาค (Interval Scales) และระดับการวัดข้อมูลระดับอัตราส่ วน (Ratio Scales) โดยสถิ ติที่ใช้ คือ
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ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า ต่ า สุ ด (Minimum) และ
ค่าสู งสุ ด (Maximum)
2. สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติ ฐาน โดยวิเคราะห์ ผ่านค่า
ความแปรปรวน (Variance) เรี ยกว่า Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อวัดความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวแปร โดยที่สถิติน้ นั จะแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
ตัวแปรอิสระ มีจานวน 2 กลุ่ม ใช้วธิ ี t-test
ตัวแปรอิสระ มีจานวนมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วธิ ี F-test
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสาคัญ Sig.

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

ไม่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ระดับรายได้

0.5971
0.0631
0.4177
0.4058
0.7734
0.4445








0.7040
0.8294
0.4058
0.7509
0.7479
0.6726








0.3008
0.5634
0.4989
0.4974
0.7216







สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
จานวนบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตร
ราคา
ช่องทางการชาระเงิน
ยอดการชาระเงิน
การส่งเสริ มการตลาด
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการเลือกถือบัตร
ยอดการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
จานวนครั้งในการใช้จ่าย
ประเภทค่าใช้จ่าย
ทัศนคติ
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อภิปรายผล
การวิ จ ัย เรื่ อง การตัด สิ น ใจเลื อ กถื อ บัต รเครดิ ต ธนาคารพาณิ ช ย์ข องลู ก ค้า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และ
ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ของลูกค้า ใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิ ช ย์ เนื่ อ งจากคุ ณ สมบัติ ข องผู ้ส มัค รบัต รเครดิ ต ธนาคารพาณิ ช ย์จ ะไม่ จ ากัด เพศ
สถานภาพ และระดับการศึกษา ประกอบกับผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่ในวัยทางานและ
มีอาชีพที่มนั่ คง ระดับรายได้ค่อนข้างสู ง ดังนั้น ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลจึงไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตรเครดิ ตธนาคารพาณิ ชย์
ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิ ชย์ เนื่ องจากปั จจุบนั ธุ รกิจบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ของแต่ละธนาคารมีการแข่งขัน
ค่อนข้างสู ง ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การแต่ละธนาคารต่างก็มีรูปแบบและสิ ทธิ พิเศษที่ มีความใกล้เคียงกันมาก
เช่น รู ปแบบตัวบัตรเครดิต เงื่อนไขการสมัคร การพิจารณาวงเงินบัตรเครดิต อัตราค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
วิธีการและระยะเวลาการชาระเงิน รวมถึงรายการส่ งเสริ มการตลาด จึงทาให้การตัดสิ นใจเลือกถือ
บัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ของแต่ละธนาคารไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ทัศนคติ และค่านิ ยม จากการวิจยั พบว่า ทัศนคติและ
ค่านิ ยมไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตรเครดิ ตธนาคารพาณิ ชย์ เนื่ องจาก ปั จจุบนั บัตร
เครดิตถือเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญสาหรับการใช้ชีวิตไปแล้ว เพราะสามารถตอบโจทย์ในการใช้ชีวิต
ทั้งพฤติกรรมในการกิน การเที่ยว หรื อการซื้ อสิ นค้าโดยสามารถนามาใช้แทนเงินสดได้ ทาให้ผถู ้ ือ
บัตรไม่จาเป็ นต้องพกเงิ นสดติ ดตัวซึ่ งเสี่ ยงต่อการสู ญหายและอาชญากรรม ประกอบกับธนาคาร
พาณิ ช ย์ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นบัตรเครดิ ตส่ วนใหญ่ มี ชื่อเสี ย งและความน่ า เชื่ อถื อ ดัง นั้นทัศ นคติ และ
ค่านิยมในการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์จึงไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ควรมีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน ซึ่ งผลวิจยั จากปั จจัยส่ วนบุคคลทาให้ทราบว่า
กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ ผูห้ ญิงวัยทางาน ช่วงอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด และมี ร ายได้ ค่ อ นข้า งสู ง จึ ง ควรมี ก ารออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ัต รเครดิ ต ส าหรั บ ผู ้ห ญิ ง
(Lady’s card) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย สาหรับผูห้ ญิงวัยทางานที่มีกาลังซื้ อ
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โดยเฉพาะ โดยมอบสิ ทธิ พิเศษ เช่ น สิ ทธิ พิเศษในการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวกับเพศหญิ ง
ส่ วนลดเพิ่มพิเศษสาหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้ อกระเป๋ าและรองเท้า หรื อสิ นค้าหมวดแฟชัน่ ส่ วนลดเพิ่ม
พิเศษร้ านอาหาร โรงแรม ใช้บริ การห้องออกกาลังกายหรื อฟิ ตเนสฟรี มอบแผนประกันอุบตั ิเหตุ
ระหว่างการเดินทางและมีบริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นบนท้องถนน 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น
2. ควรมีการส่ งเสริ มการตลาดที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคตามโอกาสที่เห็นสมควร
เช่น การเสนอของสมนาคุณสาหรับผูส้ มัครบัตรเครดิต หรื อสิ ทธิ พิเศษในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
และควรเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการจ่ายชาระหนี้ ค่าบัตรเครดิต เช่น เพิ่มช่องทางการชาระเงิน
ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลื อกและอานวยความสะดวกในการชาระหนี้ และมีการ
สร้างพันธมิตรในการชาระหนี้ โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม หรื อให้สิทธิ พิเศษสาหรับการจ่ายชาระหนี้
โดยตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็ นต้น
3. ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตรเครดิตควรสร้างชื่อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั โดยเน้นความปลอดภัย
ในการใช้บตั ร เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจ มีทศั นคติและค่านิ ยมที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และมีการกระตุน้
ให้ลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากขึ้น โดยการสร้างพันธมิตรกับร้านค้าเพื่อให้ส่วนลดในการ
ใช้ จ่ า ยผ่ า นบั ต รเครดิ ต ให้ ม ากขึ้ นกว่ า เดิ ม เช่ น ปั๊ ม น้ ามั น ซุ ปเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ร้ า นอาหาร
ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงพยาบาล และเพิ่มส่ วนลดให้กบั สิ นค้าอื่นให้หลากหลายมากขึ้น เช่ น
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม ประกันภัย ศูนย์บริ การรถยนต์ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั ในเขตกรุ งเทพมหานคร จึ งเป็ นการเก็บ แบบสอบถามจาก
ความคิดเห็นของผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์เพียงบางส่ วนเท่านั้น ดังนั้น ควรทาการวิจยั กับ
ประชากรในภูมิภาคอื่นของประเทศ เนื่ องจากประชากรแต่กลุ่มอาจมีค่านิ ยมและทัศนคติที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย เหมาะสม และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่น ๆที่มิใช่ธนาคาร
พาณิ ชย์ เพื่อนาผลการวิจยั ไปเปรี ยบเทียบและสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษา ในเรื่ อ งความพึ ง พอใจของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต ธนาคารพาณิ ช ย์ เพื่ อ
ปรับปรุ งคุณภาพการบริ การและสิ ทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับให้ดียงิ่ ขึ้น โดยศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เพราะข้อมู ลที่ ได้อาจนาไปใช้ในการวางแผนธุ รกิ จได้เพียงระยะเวลาหนึ่ งเท่านั้น เนื่ องจากความ
ต้องการของลูกค้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถานบริการออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร
(Factors AffectingDecision Making to Use Service of Fitness Center in Bangkok)
ปิ ยาภรณ์ พรหมอินทร์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (SAT 14/1 กลุ่ม 1) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ ก ษาปั จจัยที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถาน
บริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่ วนประสมการตลาด 3. เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่ อถือไว้วางใจได้ และค่านิ ยมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคือ ผูใ้ ช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยผู ้
ศึ ก ษาได้ก าหนดวิธี ก ารเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งโดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก และใช้ส ถิ ติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ FTest (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า 1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 2.
ปั จจัยส่ วนประสมตลาด ได้แก่ ด้านกิจกรรมที่ให้บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรในการ
ให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และ 3.ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่
ความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจได้ และค่านิ ยม มีต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ใน
กรุ งเทพมหานครที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ,สถานบริ การออกกาลังกาย
ABSTACT
The purpose of this study is to know about the factors that affect the decision making to
use service of fitness center in Bangkok. The purposes are 1. To study the difference of individual
person. 2. To study the marketing mix. 3. To study the differences of others factors such as
reliability trust and popularity the decision making to use service of fitness center in Bangkok.
This survey study used questionnaires as the data gathering instrument. The sample were 400
patients selected from customer in fitness center in Bangkok.We set how to choose the survey
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people. The statistics that used to analyzed data is Percentage, Average Standard Deviation, TTest, F-Test (One-Way ANOVA) at significant level at 5%
The research found that 1. Personal factors (gender, age, education level, occupation and
frequency) 2. Market mix factors (product, prices, place, promotion, personnel of service, service
process and physical evidence) 3. Others factors (reliability trust and popularity).These factors the
decision making to use service of fitness center in Bangkok significantly.
Keywords: decisions making to use service, fitness center
บทนา
ปั จจุบนั ประชาชนได้ให้ความสนใจในการเอาใจใส่ ดูแลรักษาสุ ขภาพทั้งร่ างกายและภายใน
จิตใจ มีการนาค่านิ ยมในการรักษาสุ ขภาพ ในด้านต่างๆอย่างเคร่ งครัดจากต่างประเทศ โดยมีการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร การสื่ อสารเรื่ องราวผ่านสื่ อออนไลน์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆทัว่ โลก จึง
เกิดปรากฏการณ์ ธุ รกิจในการดูแลรักษาสุ ขภาพทั้งจากภายในและภายนอก ในรู ปแบบต่างๆขึ้นมา
เป็ นจานวนมาก เช่ น ธุ รกิ จสปา ธุ รกิ จสถานบริ การออกกาลังกาย ธุ รกิ จการจัดอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ธุ รกิจในการจัดสถานที่สาหรับการปฏิบตั ิการล้างพิษจากร่ างกาย เป็ นต้น
ธุ รกิจสถานบริ การออกกาลังกายมิได้ให้สมาชิกออกกาลังกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นบริ การ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับการบาบัดรักษา ดังนั้น การปฏิ บตั ิงานบนความคาดหวังในการมีชีวิตรอดปลอดภัย
ของสมาชิ ก ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงหนึ่ งขององค์กรในการให้บริ การที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สมาชิ ก ซึ่ งความเสี่ ยงนี้ อาจเกิดจากความผิดพลาดจากผูป้ ฏิ บตั ิงานของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ดังจะพบ
เห็ นได้จากการนาเสนอข่าวร้ องเรี ยนสถานบริ การออกกาลังกาย หรื อบุคคลที่ ให้บริ การดังข้อมู ล
ทางการร้องเรี ยนมายังสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในปี 2549, 2550, และ 2551 มี
จานวน 57, 106 และ 289 ข้อร้องเรี ยนตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าอัตราการร้องเรี ยนมีแนวโน้มเพิ่ม
สู งขึ้นเป็ นเท่าตัวในทุก 5 ปี โดยข้อร้องเรี ยนส่ วนมากเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับมาตรฐานสถานบริ การออก
กาลังกาย และการให้บริ การซึ่ งมีสัดส่ วนสู งขึ้นถึงร้อยละ 55 ของเรื่ องร้องเรี ยนทั้งหมด (สานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, 2551)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การ
ออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
สถานบริ การออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานคร
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆได้แก่ ค่านิ ยมและความน่าเชื่ อถื อ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ และความถี่ในการ
ออกก าลั ง กาย ที่ แ ตกต่ า งมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ ส ถานบริ การออกก าลั ง กายใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ กิจกรรมต่างๆที่ให้บริ การในสถานบริ การออก
กาลังกาย ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากรในการให้บริ การ กระบวนการให้บริ การ
และองค์ประกอบทางกายภาพ ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกายใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และค่านิยมที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. บริ ษทั ผูป้ ระกอบธุ รกิจสถานบริ การออกกาลังกายสามารถนาผลของการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ ส ถานบริ การออกก าลั ง กาย ใน
กรุ งเทพมหานคร ไปใช้ในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อตอบสนองกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. บริ ษทั ผูป้ ระกอบธุ รกิจสถานบริ การออกกาลังกายสามารถนาผลของการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ค วามสั มพันธ์ ก ับการตัดสิ นใจเลื อกใช้ส ถานบริ การออกก าลังกายใน
กรุ งเทพมหานครเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางธุ รกิจ ทั้งด้าน
การเพิ่มฐานลูกค้า และการรักษาฐานลูกค้าเดิม
3. บริ ษทั ผูป้ ระกอบธุ รกิจสถานบริ การออกกาลังกายสามารถนาผลของการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานคร
เพื่อใช้ในการสร้างค่านิยมความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาอาชีพ
รายได้, ความถี่ในการออกกาลังกาย
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์, ราคา, การจัดจาหน่าย
ส่ งเสริ มการตลาด, บุคคล,ลักษณะ
ทางกายภาพ, กระบวนการ

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถาน
บริ การออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่นๆ
ความน่าเชื่ อถือ, ค่านิยม
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541, หน้ า 38–39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ
เพศ วงจรชีวติ ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักการตลาด
เพราะมีความเกี่ยวพันอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ ช้ ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นจะหมดไป หรื อลดความสาคัญ
ลง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมีดงั นี้
- อายุ นักการตลาดต้องคานึงถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่ องของ
อายุดว้ ย
- เพศ จานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทางานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ นักการตลาดต้อง
คานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ื อรายใหญ่ ซึ่ งที่แล้วมาผูช้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ นอกจากนั้นบทบาทของ
สตรี และบุรุษบางส่ วนที่ซ้ ากัน
- วงจรชี วิตของครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชี วิตของครอบครัวเป็ นตัวกาหนดที่
สาคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวติ ของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ชั้นตอน ซึ่ งแต่ละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
- การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิ พลต่อรายได้เป็ นอย่างมาก การรู ้วา่ อะไรเกิดขึ้นกับ
การศึกษาและรายได้เป็ นสิ่ งสาคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมีอยู่
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แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุ ภร เสรี รัตน์ (2541)สรุ ปเกี่ ยวกับแนวคิดกล
ยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจการบริ การ (Marketing Mix’s) ว่าขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying
Decision Process) เป็ นลาดับ ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และพบว่าผูบ้ ริ โภคผ่า น
กระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุ รกิ จที่ให้บริ การจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (Marketing
Mix’s) หรื อ 7Ps
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ
สเติร์น (วรารัตน์ สั นติวงษ์ . 2549: หน้ า18; อ้ างอิงจาก Stern. 1997: 7-17)กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจ คื อ พื้ นฐานของความสั มพันธ์ ทางการติ ดต่อสื่ อสารในการให้บ ริ การแก่ ลูก ค้า องค์ก ร
จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุน้ เคยเพื่อครองใจลูกค้า ซึ่ งประกอบด้วย 5 C
ได้แก่ การสื่ อสาร (Communication) ความดูแลและการให้ (Caring and Giving) การให้ขอ้ ผูกมัด
(Commitment) ที่ เกี่ ยวพันกับลู กค้า การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อความสอดคล้อง
(Compatibility) การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ (Trust)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปั จจั ยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถานบริ การออก
กาลังกายในกรุ งเทพมหานคร
วีระวัฒน์ ปัญญาบูรพา (2549) ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบความคาดหวังในการจัดการบริ การ
ด้า นการออกก าลัง กายเพื่ อส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของสมาชิ ก ชายกับสมาชิ ก หญิ ง ของศู นย์สุ ข ภาพใน
กรุ งเทพมหานครโดยส่ งแบบสอบถามไปยังสมาชิ กที่มาใช้บริ การของศูนย์สุขภาพจานวน 360 คน
ได้รับแบบสอบถามคือ 360 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 100 นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่า “ที” ผลการวิจยั พบว่า
1. สมาชิ กชายและสมาชิ กหญิงมีความคาดหวังในการจัดการบริ การด้านการออกกาลังกาย
ด้านช่วงวัน-เวลาในการออกกาลังกายในระดับมากคือวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์ ) ช่วงเวลาเย็นหลัง
เลิกงาน (16:30 น.-19:00 น.) ด้านกิจกรรมในการออกกาลังกายคือการวิ่งว่ายน้ าส่ วนด้านวิชาการ
(ความรู ้ เกี่ ยวกับ การออกกาลัง กาย) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกและด้า น
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกข้อ
2. เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังในการจัดการบริ การด้านการออกกาลังกายของ
สมาชิกชายกับสมาชิกหญิงพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เกือบ
ทุกข้อ
สุ รีพรโรจนศิ ริ (2549) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิ กที่มีต่อการบริ หารการจัดการการ
ออกกาลังกายในศูนย์ออกกาลังกายฟิ ตเนสเฟิ รส์ ท (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2546 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
สมาชิกที่มาใช้บริ การการออกกาลังกายที่ศูนย์ออกกาลังกายฟิ ตเนสเฟิ รส์ ทในกรุ งเทพมหานครจาน
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วน 400 คนได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยแยกเป็ นเพศชาย 200 คนเพศหญิง 200
คนเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลคื อแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ มีต่อการบริ หารการ
จัดการการออกกาลังกายของศูนย์ออกกาลังกายฟิ ตเนสเฟิ รส์ ท (ประเทศไทย) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเมื่อ
รวบรวมข้อมูลแล้วจากนั้นดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายเพศหญิงอายุ 25-35 ปี อายุ 36 ปี ขึ้นไปและสมาชิ กทั้งหมดมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 43.00, 40.27, 40.31, 41.45 และ 54.50 ตามลาดับ
ยกเว้นข้อผูฝ้ ึ กสอนแต่งกายเหมาะสมตามชนิ ดกี ฬาผูฝ้ ึ กสอนมี มนุ ษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อผูใ้ ช้บริ การผู ้
ฝึ กสอนมี บุคลิ กภาพที่ดีท้ งั ในเวลาและนอกเวลาสอนกิ จกรรมผูฝ้ ึ กสอนใช้วาจาสุ ภาพกับสมาชิ ก
ผูใ้ ช้บริ การและผูฝ้ ึ กสอนมีความสามารถดาเนินการฝึ กได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก
ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกสถานบริ การออกกาลังกาย
ของประชาชนในจังหวัดเชี ย งใหม่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาพฤติ ก รรมออกก าลังกายและปั จจัย
ทางการตลาดต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารสถานบริ การออกก าลังกายที่ มี การเก็ บค่ าบริ ก ารในจัง หวัด
เชี ย งใหม่ ใ ช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ประชาชนที่มีอายุต้ งั แต่ 16 ปี ขึ้นไปที่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายเป็ นประจาตามสถานที่ออก
กาลังกายที่ให้บริ การอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่จานวน 200 รายซึ่ งทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงปริ มาณในการแจกแจงความถี่ในรู ปตารางร้อยละค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มี
การศึ ก ษาสู ง สุ ด หรื อ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี อ าชี พ นั ก ศึ ก ษาและรั บ ราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิ จรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทประชาชนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
เพื่ อรั ก ษาสุ ข ภาพและการทางานของร่ า งกายและรั ก ษารู ป ร่ า งควบคุ ม น้ า หนัก โดยนิ ย มใช้กี ฬ า
ประเภทเต้นแอโรบิคเฉลี่ยวันละ 1 ชัว่ โมงในวันเสาร์ เวลา 17.01 - 20.00 น. สถานที่ออกกาลังกาย
เป็ นสถานที่เอกชนที่ใกล้บา้ นหรื อที่ทางานและมีการชาระค่าบริ การเป็ นรายครั้งๆละ 11-20 บาท
หากในอนาคตมีการเก็บค่าบริ การสถานที่ ออกกาลังกายส่ วนใหญ่ยินดี จ่ายค่าบริ การเป็ นรายครั้ ง
เท่าที่เคยจ่ายในปั จจุบนั
อัจฉราภรณ์ ต่ อคาดี (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสถานบริ การออกกาลังกายของประชาชนในจังหวัดเชี ยงรายโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมออกกาลังกายและปั จจัยทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริ การสถาน
บริ การออกกาลังกายที่มีการเก็บค่าบริ การในจังหวัดเชี ยงรายโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมู ลทาการศึ กษาจากกลุ่ ม ตัวอย่างประชาชนที่ มีอายุต้ งั แต่ 16 ปี ขึ้ นไปที่ มี
พฤติกรรมการออกกาลังกายเป็ นประจาตามสถานที่ออกกาลังกายที่ให้บริ การอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงราย
จานวน 200 คนซึ่ งทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติเชิ งปริ มาณใน
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การแจกแจงความถี่ในรู ปตารางร้อยละค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษาสู งสุ ดหรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พนักศึกษาและรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจรายได้ต่อเดือนไม่เกิ น 10,000
บาทประชาชนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายเพื่อรักษาสุ ขภาพและการทางานของร่ างกาย
และรักษารู ปร่ างควบคุ มน้ าหนักโดยนิ ยมใช้กีฬาประเภทเต้นแอโรบิคเฉลี่ยวันละ 1 ชัว่ โมงในวัน
เสาร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. สถานที่ออกกาลังกายเป็ นสถานที่เอกชนที่ใกล้ที่พกั อาศัยหรื อใกล้ที่
ทางานและมีการชาระค่าบริ การเป็ นรายครั้งๆละ 100-200 บาทหากในอนาคตมีการเก็บค่าบริ การ
สถานที่ ออกกาลังกายส่ วนใหญ่ยินดี จ่ายค่าบริ การเป็ นรายครั้ งเท่าที่ เคยจ่ายในปั จจุ บนั ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสถานบริ การออกกาลังกายที่เก็บค่าบริ การอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ปัจจัยด้านพนักงานที่ให้คาแนะนาในการออกกาลังกายให้เหมาะสมถู กต้องปั จจัยด้านสถาน
ที่ ต้ งั และการจัดสถานที่ แวดล้อมปั จจัย ด้านพนัก งานให้บ ริ การทัว่ ไปและปั จจัยด้านรู ปแบบการ
ให้บริ การตามลาดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสถานบริ การออกกาลังกายที่
เก็บค่าบริ การอยูใ่ นระดับระดับปานกลางได้แก่ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขายและปั จจัยด้านอัตราค่า
ใช้บริ การ
การกีฬาแห่ งประเทศไทย (2552) ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในศูนย์ฟิต
เนตการกีฬาแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2552 โดยใช้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 140 ชุด
ผลจากการสารวจความพึงพอใจจากการใช้บริ การของศูนย์ฟิตเนตกกท. คือ ในส่ วนของสถานภาพ
ทัว่ ไปพบว่าสมาชิ กและผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายช่วงอายุระหว่าง 15-29 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั และธุ รกิจส่ วนตัวสมัครสมาชิ กแบบรายเดือนความบ่อยในการมาใช้บริ การคือ 4-5
ครั้ง/ สัปดาห์ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การมากที่สุดคือ 07:31-09:00 น. และเวลา 16:01-18:00 น.
วัตถุประสงค์คือออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพส่ วนเหตุผลในการเลือกใช้บริ การศูนย์ฟิตเนตกกท. เพราะ
เดินทางสะดวกและทราบข่าวการเปิ ดให้บริ การของศูนย์ฟิตเนตกกท. จากการเข้ามาสอบถามด้วย
ตนเองมากที่สุด
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถาน
บริการออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานคร
วีระพจน์ อ้ นองอาจ (2550) ได้ศึกษาการจัดการศูนย์สุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครตามกรอบแนวคิด 7 ด้านคือด้านการวางแผนนโยบาย, รู ปแบบการจัดองค์กร, การ
บริ หารบุคลากรการอานวยการควบคุมงาน, การร่ วมมือประสานงาน, การรายงานผลย้อนกลับและ
งบประมาณใช้วธิ ีการเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์ ผจู ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ผฝู ้ ึ กสอนการออกกาลัง
กายแห่ งละ 1 คนรวม 6 คนและวิธีการเชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามสมาชิ กที่มาใช้บริ การ
ทั้งหมด 6 แห่ งจานวน 329 คนผลการวิจยั พบว่าศูนย์สุขภาพทุกแห่ งดาเนิ นการตามนโยบายหลัก
ของโรงพยาบาลคื อเพื่อเสริ ม การบริ การของโรงพยาบาลการวางแผนมี ท้ งั ที่ รับนโยบายมาจาก
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โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพเป็ นผูก้ าหนดเองมีวตั ถุ ประสงค์ที่แตกต่างกับศูนย์สุขภาพทัว่ ๆไปคือ
เน้นเรื่ องสุ ขภาพมากกว่าเรื่ องรายได้การจัดทาแผนกลยุทธ์ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและไม่เกิน 1 ปี
กลุ่มเป้ าหมายสาคัญคือผูม้ ีที่พกั อาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลจัดทางบประมาณเป็ น
รายปี การจัดองค์กรมีท้ งั ที่เป็ นหน่วยงานอิสระและอยูภ่ ายใต้แผนกอื่นๆของโรงพยาบาลมีบุคลากร
จานวน 7-15 คนมีการจัดการสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศเน้นความปลอดภัยดูแลอุปกรณ์รวมทั้ง
การจัด ระบบจัดการเกี่ ย วกับ สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆมี ก ารจัด การด้า นการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจนมีการคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติเฉพาะกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และพัฒนาความรู ้ประสบการณ์มี
ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสถานบริ การออก
กาลังกายของประชาชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่อการเลื อก
สถานบริ การออกกาลังกายที่เก็บค่าบริ การอยูใ่ นระดับมากได้แก่ปัจจัยด้านพนักงานที่ให้คาแนะนา
ในการออกกาลังกายปั จจัยด้านสถานที่ ต้ งั และจัดสถานที่ แวดล้อมปั จจัยด้านพนักงานให้บริ การ
ทัว่ ไปและปั จจัยด้านรู ปแบบการให้บริ การระดับปานกลางได้แก่ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขายและ
ปั จจัยด้านอัตราค่าใช้บริ การ
วาสนา โฉมดี (2550) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การต่อกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดบริ การในศูนย์ฟิตเนสการกีฬาแห่ งประเทศไทยผลการวิจยั พบว่าระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การต่อกลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมการตลาดบริ การในศูนย์ฟิตเนสการกี ฬาแห่ งประเทศไทย
พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจด้า นบริ ก ารด้า นราคาด้า นสถานที่ ด้า นประชาสั ม พันธ์ ด้า นบุ ค ลากรด้า น
กระบวนการด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมากการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อกล
ยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในศูนย์ฟิตเนสการกี ฬาแห่ งประเทศไทยพบว่าด้านเพศ
อายุรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประเภทของผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจกลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การไม่ แตกต่า งกันยกเว้นด้านการศึ ก ษามี ระดับความพึง พอใจต่อกลยุทธ์ ด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การแตกต่างจากด้านอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
นางสาวเกศมณี ใจจันทร์ (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อ
การเลื อกใช้บริ ก ารฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การฟิ ตเนสบริ เวณที่ต้ งั ใกล้บา้ นที่พกั และ
ใช้บริ การฟิ ตเนสช่ วงระยะเวลา 1-2 ชัว่ โมงในช่วงเวลา17.01- 18.00 น. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์โดย
สมัครสมาชิกประเภทรายบุคคลแบบราย 1 ปี พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การฟิ ตเนสของผูต้ อบแบบสอบถามคือด้านคนหรื อบุคลากรด้านกระบวนการด้าน
การจัดจาหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพและด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตามลาดับสาหรับปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุดใน
แต่ละด้านได้ผลการศึกษาดังนี้ ปัจจัยด้านคนหรื อบุคลากรได้แก่พนักงานมีมนุ ษย์สัมพันธ์ดีมีใจรัก
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งานบริ การพนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การและครู ผสู ้ อนต้องมีความชานาญสามารถ
แนะนาวิธีการออกกาลังกายและวิธีการใช้เครื่ องออกกาลังได้อย่างถูกต้องปั จจัยด้านกระบวนการ
ได้แก่กระบวนการสอนมีความปลอดภัยไม่มีอนั ตรายมีการสอนการใช้งานอุปกรณ์เครื่ องออกกาลัง
กายและพนักงานมีการทักทายต้อนรับเสมอปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายได้แก่ที่ต้ งั ของสถานบริ การ
ฟิ ตเนสอยูใ่ กล้กบั สถานที่ทางานบ้านหรื อโรงเรี ยนที่ต้ งั มีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและเพียงพอและ
ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนที่มีการคมนาคมสะดวกปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่มีเครื่ องออกกาลังกายที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย มีเครื่ องออกกาลังกายครบครันเพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การและมีบริ การสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่นๆเช่ นล็อกเกอร์ ห้องน้ าและห้องอาบน้ าปั จจัยด้านราคาได้แก่มีการลดราคาสาหรับ
สมาชิ กเก่าที่ตอ้ งการต่ออายุมีการลดราคาเมื่อสมัครสมาชิ กเป็ นกลุ่มและมีการลดราคาสาหรับค่า
สมัครสมาชิ กแรกเข้าปั จจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพได้แก่ พนักงานแต่งกายเหมาะสมสุ ภาพ
สถานที่ห้องน้ าและห้องอาบน้ าสะอาดและมีการเปิ ดดนตรี ให้ฟังเบาๆภายในสถานบริ การฟิ ตเนส
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดได้แก่มีการแจกคูปองให้ทดลองใช้บริ การฟรี มีการแจกของแถมเช่น
กระเป๋ าเดิ นทางให้กบั ผูท้ ี่สมัครสมาชิ กใหม่และมี การแจกใบปลิ วแผ่นพับปั ญหาที่ พบในการใช้
บริ การฟิ ตเนสได้แก่เครื่ องออกกาลังกายไม่เพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การเครื่ องออกกาลังกายล้าสมัยชารุ ด
และไม่มีการลดราคาในการสมัครสมาชิก
นคพรรณ สุ วรรณหงษ์ (2551) ได้ทาการศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ฟิตเนตเซ็ นเตอร์ และเปรี ยบเทียบ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรสของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ฟิต
เนตเซ็นเตอร์ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้
นามาวิเคราะห์ และนาเสนอในรู ปร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า “ที” (t-test)
และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
ผลการวิ จยั พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามส าคัญเกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา
ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อกใช้ฟิ ตเนตเซ็ น เตอร์ ร ะหว่า ง เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพการสมรส พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และ
รายได้ที่ต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ความน่ าเชื่ อถือ และค่ านิยมมีผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ สถานบริการออกกาลังกายในกรุ งเทพมหานคร
นรเศรษฐ กมลสุ ทธิ (2552, หน้ า 6) ได้ศึกษา ข้อมูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม กลุ่มอ้างอิง
อิทธิ พลของสถานการณ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่ตดั สิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ส่ วนใหญ่สมัครสมาชิ กฟิ ตเนส เซ็ น
เตอร์ ของแคลิฟอร์ เนีย ฟิ ตเนส มีเหตุผลในการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ เพราะมีสาขาอยูใ่ กล้
บ้านหรื อที่ทางาน บุคคลที่มีอิทธิพลในการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ คือตัวเอง มีวตั ถุประสงค์
ในการสมัครสมาชิ กฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ เพื่อรักษาสุ ขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อเดื อนระหว่าง
1,001 – 3,000 บาท วันที่ใช้บริ การคือ วันจันทร์ มีความถี่ใ นการเข้าใช้บริ การ 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
ใช้เวลาในการออกกาลังกาย 1 – 3 ชัว่ โมง ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ คือ 16.00 – 20.00 น. รู ปแบบการ
ออกกาลังกายที่เลื อกใช้ คือ เครื่ องมือและอุปกรณ์ สื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการรู ้ จกั ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ คือ
เพื่อน
ชญานี เถาวัลย์ (2552) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสนามกีฬา
สมโภชเชี ยงใหม่ 700 ปี ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของสนามกีฬาสมโภชเชี ยงใหม่
700 ปี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ตลอดจนปั ญ หา อุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจก
แจงความถี่ ฐานนิ ย ม และค่ า ร้ อยละ อี ก ทั้ง ใช้ก ารวิเคราะห์ ค่า สถิ ติ Chi-square Test ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 2125 ปี ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท มีความถี่ในการออกกาลัง
กาย 3-5 วัน/สัปดาห์ วันละ 1-2 ชัว่ โมงโดยช่วงเวลาที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่คือ ช่วงเวลาเย็น (17.00 19.00 น.) ลักษณะการออกกาลังกายส่ วนใหญ่คือ ไปออกกาลังกายกับเพื่อน กีฬาที่นิยมใช้ในการ
ออกก าลัง กายมากที่ สุดคื อ การวิ่ง โดยมี เหตุ ผลในการมาออกกาลังกายคื อ เพื่อต้องการสุ ขภาพ
แข็งแรง ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ไม่เป็ นสมาชิ กของศูนย์กีฬา โดยผูใ้ ช้บริ การมีค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมของสนามกี ฬาอยู่ในระดับมาก ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เห็ นว่าปั ญหาเกี่ ยวกับ
อุ ป กรณ์ กี ฬ าและสถานที่ เป็ นปั ญหาที่ พ บมากที่ สุ ด โดยส่ ว นใหญ่ มี ก ารเสนอให้ป รั บ ปรุ ง ด้า น
บุคลากรและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆให้ดีข้ ึน
โสมนัสสา โสมนัส (2549,หน้ า 98) กล่าวถึงกระแสตื่นตัวต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพของคน
ไทยที่มีความใส่ ใจต่อสุ ขภาพมีมากขึ้น และการทางานในโลกปั จจุบนั เป็ นโลกที่มีการแข่งขันทาให้
คนเกิ ดความเครี ยดมากขึ้น รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตจึงต้องการการหันมาดูแลสุ ขภาพยิ่งขึ้น สปาจึง
เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ ช่วยบาบัดและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพความนิ ยมของสปา ไม่ใช่ แค่คนไทยที่ สนใจ
หากแต่ขยายตัวไปในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย ทาให้สถานบริ การได้จดั ปั จจัยต่างๆ ให้
ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ารับบริ การเป็ นสาคัญ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร กลุ่ ม ประชากร คื อ ประชากรที่ ม าใช้บ ริ ก ารสถานบริ ก ารออกก าลัง กาย ใน
กรุ งเทพมหานคร
โดยกาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม 50% ระดับความเชื่ อมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จึงได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 384 คนใช้สูตรการคานวณ
ขนาดตัวอย่าง W.G. Cochran (1953) (ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาด เคลื่อนไม่เกิน 5%)
ตามสู ตรดังนี้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลต่างๆจานวน 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มี
ผลต่ อการตัดสิ นใจและเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่ ง ตี พิ มพ์ และข้อมู ล ที่
เผยแพร่ ทางอินเตอร์ เน็ต
ข้อมูลปฐมภูมิ จากเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผูต้ อบแบบสอบถาม
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ออกแบบไว้ (Pretest) และดาเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องของ
แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ าของ Cronbach
2. นาแบบสอบถามที่แก้ไขข้อบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้วออกเก็บข้อมูลจริ ง
3. นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามที่ตรวนสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์
5. นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม
Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ตัวแปรเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ
2.ตัวแปรเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
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การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน คือ ค่า t-test (independent t-test) F-test และแบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิ บายถึงลักษณะทัว่ ไปของตัวแปรข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ ง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได้โดยเฉลี่ ย ต่อเดื อน และ
ความถี่ในการออกกาลังกาย
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.75 มีอายุระหว่าง 20
ถึง 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.50 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 59.00 มีพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั
คิดเป็ นร้อยละ 74.75 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.25 และ
ส่ วนใหญ่มีความถี่ในการออกกาลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 71.00 แสดงให้
เห็ นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิ ง มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ปานกลาง
และส่ วนใหญ่มีการออกกาลังกายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิ บายถึงตัวแปรข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ กิจกรรมที่เลือกใช้บริ การจากสถานบริ การออกกาลังกาย ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้า นสถานที่ ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จจัย ด้า นบุ ค ลากรในการให้บ ริ ก าร ปั จจัย ด้า น
กระบวนการให้บริ การ และ ปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในส่ ว นของกิ จ กรรมที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ารจากสถานบริ ก ารออกก าลัง กายผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกใช้บริ การกิจกรรม Arobicfitness : เครื่ องออกกาลังกาย/ปั่ นจักรยาน
(Spin)/แอโรบิค (Aerobic dance)แซมบา (Samba dance)/ บอดี้ คอมแบท (Body combat) มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ส่ วนปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับการลด
ราคาสาหรับค่าสมาชิ กแรกเข้า คิดเป็ นร้ อยละ 40.50 ส่ วนปั จจัยด้านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับที่ต้ งั ของสถานบริ การออกกาลังกาย อยู่ใกล้กบั บ้านหรื อที่ทางานคิด
เป็ นร้ อ ยละ 76.00ส่ ว นปั จ จัย ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาดผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้
ความสาคัญกับการแจกคูปองสามารถทดลองใช้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คิดเป็ นร้อยละ 41.50 ส่ วน
ปั จจัยด้านบุ คลากรในการให้บริ การผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับครู ผูส้ อน/
พนักงาน มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ต่อการให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ
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45.75 ส่ วนปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับมีการ
สอน/แนะนาการใช้ง านอุ ป กรณ์ และเครื่ องออกก าลัง กาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.50 และปั จจัย ด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับอุปกรณ์ และเครื่ องเล่น
ต่างๆได้รับการทาความสะอาดอยูเ่ สมอมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.50
แสดงให้เห็ นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนใจใช้บริ การกิ จกรรม ใน
กลุ่ม Arobicfitness โดยเน้นการมีส่วนลดราคาค่าสมาชิ กแรกเข้า ที่ต้ งั ของสถานบริ การออกกาลัง
กาย อยูใ่ กล้กบั บ้านหรื อที่ทางาน มีการจัดโปรโมชัน่ แจกคูปองสามารถทดลองใช้บริ การโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย บุคลากร ครู ผสู ้ อน/พนักงาน มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ต่อ
การให้บริ การ มี การสอน/แนะนาการใช้งานอุ ปกรณ์ และเครื่ องออกกาลังกาย และ อุปกรณ์ และ
เครื่ องเล่นต่างๆได้รับการทาความสะอาดอยูเ่ สมอ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยอื่นๆ
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิ บายถึงตัวแปรข้อมูลปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และค่านิยม
พบว่าปั จจัยอื่นๆ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ส่ วนของความน่าเชื่อถือไว้วางใจผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จากการได้รับการบอกต่อจากบุคคล
บุคคลที่น่าเชื่ อถื อ ที่รู้จกั ที่เคยใช้บริ การ หรื อใช้บริ การอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 50.25 และในส่ วนของ
ค่านิยมของบริ การผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญแนวโน้มของการออกกาลังกายเพื่อ
การรักษาสุ ขภาพให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยง่ ายได้มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 51.50 แสดงให้เห็ นว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มกั ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การจากสถานบริ การออกกาลังกายจากการ
บอกต่อ หรื อคาแนะนาจากบุคคลที่น่าเชื่ อถื อ หรื อเคยใช้บริ การมาก่อน โดยเน้นการออกกาลังกาย
เพื่อสุ ขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยง่าย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถานบริการออกกาลังกาย ใน
กรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ใน
กรุ ง เทพมหานคร ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค่ าเฉลี่ ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ าต่ า สุ ด และ
ค่าสู งสุ ด เพื่ออธิ บายถึงตัวแปรข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ใน
กรุ งเทพมหานครของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามที่ ต ั ด สิ นใจเลื อ กใช้ ส ถานบริ การออกก าลั ง กาย ใน
กรุ งเทพมหานคร เพราะความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริ การ มากที่สุด คิดเป็ น 4.52 คะแนน
ลาดับรองลงมาเป็ น ค่าใช้จ่าย/โปรโมชัน่ /แพ็คเกจ คิดเป็ น 4.42 คะแนน ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานครน้อยที่สุด คือความหลากหลาย
484

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

และความทันสมัยของกิจกรรม รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่ องเล่น ในสถานบริ การออกกาลังกาย คิดเป็ น
4.19 คะแนน ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจึงควรคานึงถึงสถานที่ต้ งั ของสถานบริ การออกกาลังกาย ให้มีความ
สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การ มากที่สุด เพราะเป็ นปั จจัยที่ผใู ้ ช้บริ การให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
และการจัดโปรโมชัน่ แพ็กเกจต่างๆให้มีมากขึ้น ส่ วนปั จจัยที่ผใู ้ ห้บริ การไม่ควรจะเน้นหนักมากคือ
ความหลากหลายของเครื่ องเล่น ต่างๆ เพราะผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ผลการการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อาชี พ และระดับรายได้ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่าง
กันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ 0.05 แต่ อ ายุ ระดับ การศึ ก ษา และความถี่ ใ นการออกก าลัง กายที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2: ผลการการศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กิ จกรรมที่
ให้บริ การ ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ 0.05 แต่
ปัจจัยด้านราคา บุคลากรในการให้บริ การ กระบวนการให้บริ การ และองค์ประกอบทางกายภาพ ที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3: ผลการการศึกษาปั จจัยอื่นๆ พบว่า ปั จจัยด้านความน่าเชื่ อถือไว้วางใจได้ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 แต่ปัจจัยด้านค่านิยมที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เบื้องต้น สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ผลการเปรียบเทียบสรุ ปปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกันที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ สถาน
บริการออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้ดงั นี้
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อาชี พ และรายได้ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติซ่ ึ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานและสอดคล้องกันงานวิจยั ของธนารัตน์รักราษฎร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การเลือกสถานบริ การออกกาลังกายของประชาชนในจังหวัดเชี ยงใหม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษาสู งสุ ดหรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
นักศึกษาและรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
ในส่ วนของปั จจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา และความถี่ในการออกกาลังกาย ที่แตกต่างกัน
ไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ส ถานบริ ก ารออกก าลัง กาย ในกรุ ง เทพมหานครเนื่ องจากการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนั้นขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจส่ วนบุคคลพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อหรื อการ
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ตัดสิ นใจบริ โภคของบุคคลย่อมเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ดารงชี พอยูข่ ณะนั้นลักษณะบางอย่างของ
บุคคลเปลี่ยนไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่ได้นามาเป็ นส่ วนที่จะกระทาเพื่อเพิ่มพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ผลการเปรี ย บเที ย บสรุ ป ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ สถานบริการออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้ดงั นี้
จากการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาด พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดและด้านองค์ประกอบทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การออกกาลัง
กาย ในกรุ ง เทพมหานครที่ แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติซ่ ึ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐานและ
สอดคล้องกันงานวิจยั ของนางสาวเกศมณี ใจจันทร์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อการเลื อ กใช้บ ริ ก าร ฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โ ภคในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ผล
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การฟิ ตเนสของผูต้ อบแบบสอบถามด้านผลิ ตภัณฑ์ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพและด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุด
ในส่ วนของปั จจัยด้าน ราคาสถานที่ ด้านบุคคล และกระบวนการให้บริ การ ที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากถือเป็ น
ปั จจัยที่กระทบน้อยมากในการใช้บริ การ เป็ นแค่บางส่ วนในปั จจัยทั้งหมด
ผลการเปรี ยบเทียบสรุ ปปั จ จั ยอื่ นๆ ที่แตกต่ า งกันที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ ส ถาน
บริการออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้ดงั นี้
จากการศึกษาปั จจัยอื่ นๆ พบว่า ความน่ าเชื่ อถื อและความไว้วางใจ มี ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้สถานบริ การออกกาลังกาย ในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกันงานวิจยั ของนรเศรษฐ กมลสุ ทธิ (2552, หน้า 6) ได้ศึกษา
ข้อมูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิ ยม กลุ่มอ้างอิง อิทธิ พลของสถานการณ์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิ กฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่ตดั สิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนส
เซ็นเตอร์ ส่ วนใหญ่สื่อที่มีอิทธิ พลต่อการรู ้จกั ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ คือ เพื่อนคนรู ้จกั ที่น่าเชื่อถือ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษาครั้ งนี้
จากการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานบริ การออกก าลังกาย ใน
กรุ งเทพมหานคร ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ สถานบริ การออกก าลัง กาย ใน
กรุ งเทพมหานครสามารถนาผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดงั นี้
จากผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วง
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความถี่ในการออก
กาลังกาย น้อยกว่า 3 ครั้ งต่ อสัปดาห์ ผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับธุ รกิ จสถานบริ การออกกาลังกาย
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สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปโดยนามาเชื่ อโยงกับความต้องการ พฤติกรรม การตัดสิ นใจและอัตรา
การใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมาย ส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ทาการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์เพื่อดาเนินการทางการตลาดต่อไป
จากผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสนใจใช้บริ การกิจกรรม ในกลุ่ม Arobicfitness โดยเน้นการมีส่วนลดราคาค่าสมาชิ กแรกเข้า
ที่ต้ งั ของสถานบริ การออกกาลังกาย อยู่ใกล้กบั บ้านหรื อที่ทางาน มีการจัดโปรโมชัน่ แจกคู ปอง
สามารถทดลองใช้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บุคลากร ครู ผสู ้ อน/พนักงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมี
ความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ต่อการให้บริ การ มีการสอน/แนะนาการใช้งานอุปกรณ์และเครื่ องออก
กาลังกาย และ อุปกรณ์และเครื่ องเล่นต่างๆได้รับการทาความสะอาดอยูเ่ สมอ
จากผลการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มกั ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การจากสถานบริ การออกกาลังกายจากการบอกต่อ หรื อคาแนะนาจาก
บุ คคลที่ น่าเชื่ อถื อ หรื อเคยใช้บริ การมาก่ อน โดยเน้นการออกก าลังกายเพื่ อสุ ข ภาพแข็งแรง ไม่
เจ็บป่ วยง่าย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรทาการศึ กษากับกลุ่มประชากร/กลุ่ มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่ น
เจาะจงสถานบริ การออกกาลังกายชั้นนา ในกรุ งเทพมหานคร และทาการศึกษาว่ามีความแตกต่าง
กันมากน้อยเพี ย งใด เนื่ องจากผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ ก ารในเจาะจงสถานบริ ก ารออกก าลัง กายชั้นน า ใน
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนมากจัดอยู่ในกลุ่ มที่ มีฐานะการเงิ นที่ ดี และมีความพร้ อมเข้าใช้บริ การ ซึ่ ง
อาจจะแนวทางเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ ต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาให้ลึกลงไปในปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด เพื่อ
ทราบถึงปั ญหาและปรับปรุ งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ปั จจัยภายในที่สามารถควบคุ มได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
ควรศึกษาสภาวะแข่งขันของสถานบริ การออกกาลังกาย ในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์และปรับปรุ งการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันของการให้บริ การต่อไป
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การจัดการความรู้ ส่ ู การสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
Knowledge Management into Creating Innovation
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
ท่ามกลางยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกเกิ ดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิ จ
การศึกษา และสังคม ทาให้องค์กรในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
จากสภาพแวดล้อมภายนอกอันนาไปสู่ การปรับตัว เพื่อให้เกิ ดศักยภาพในการแข่งขัน ท่ามกลาง
อารยประเทศต่าง ๆ ที่มุ่งสู่ กระแสของการเปลี่ ยนแปลงใหม่ที่เรี ยกว่าสังคมแห่ งความรู ้ และระบบ
เศรษฐกิ จฐานความรู ้ โดยใช้ค วามรู ้ และนวัตกรรมเป็ นปั จจัย สาคัญในการสร้ า งความได้เปรี ย บ
ทางการแข่งขัน บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ
ของการจัดการความรู ้และนวัตกรรม การจัดการความรู ้เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ต่าง ๆ ในองค์กรและ
สร้างสรรค์เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม
คาสาคัญ: การจัดการความรู ้ นวัตกรรม องค์กรแห่งนวัตกรรม
บทนา
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตอ้ งอาศัยองค์ความรู ้ (Knowledge based society)
ส่ งผลให้องค์กรทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุ รกิ จ จาเป็ นต้องปรับตัว มุ่งมัน่
สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน ปรั บ เปลี่ ย นและพัฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในสังคมยุคปั จจุบนั ความรู ้และนวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่คู่กนั ที่มีความจาเป็ นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน โดย “ความรู ้ ” เป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั
ต้องไม่ได้จึงกลายเป็ นพลังอานาจอย่างมหาศาลที่ สามารถสร้ า งขี ดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กบั องค์กรได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน (กฤษณะ ดาราเรื อง, 2558) สมรรถนะในการจัดการความรู ้จึง
เป็ นความจาเป็ นสาหรับองค์กรที่ปรารถนาจะเป็ นองค์กรนวัตกรรม
ความรู ้มีบทบาทและอิทธิ พลอย่างมากที่ช่วยให้มนุษย์สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ และเกิดเป็ นเศรษฐกิจฐานความรู ้ (knowledge-based economy)
ขณะที่สังคมมนุษย์โดยรวมกลายเป็ นสังคมฐานความรู ้ (knowledge-based-society) ซึ่ งเป็ นสังคมที่มี
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การใช้ความรู ้ ใ นการทางาน มี ก ารสร้ างองค์ค วามรู ้ มี การแบ่ง งานกันท า มี ค วามหลากหลายใน
กิจกรรม และการสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ ดังที่ Drucker (1995, p. 76) ได้ให้ความเห็นว่า ความรู ้
เป็ นปั จจัยขั้นปฐมภูมิของทั้งปั จเจกบุคคล และระบบเศรษฐกิจส่ วนรวม ซึ่ งมีประโยชน์ต่อเมื่อมัน
ถูกนามาบูรณาการเข้ากับงาน และพรรณี สวนเพลง (2552, น. 15) ได้สรุ ปว่าความรู ้ หมายถึงสิ่ งที่
สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิ งปฏิบตั ิ และ
ทักษะ ความเข้าใจหรื อสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สภาพแวดล้อมที่สามารถสื่ อสาร
และแบ่งปั นกันได้ และการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ป การตัดสิ นใจ และการคาดการณ์
ข้างหน้า รวมถึงการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
Marquardt (2002, pp. 140-141) ได้กล่าวว่า ความรู ้จะเกิดเป็ นลาดับขั้น ซึ่ งเริ่ มต้นจากขั้น
ล่างสุ ดไปจนถึงบนสุ ด ซึ่ งมี 5 ลาดับขั้น ได้แก่ (1) ข้อมูล (data) หมายถึง เรื่ องราวที่ได้จากตารา
เอกสาร ข้อเท็จจริ ง ภาพ และตัวเลขโดยที่มิได้มีการปรับแต่ง (2) ข่าวสาร (information) ได้แก่
ข้อ มูล ที ่ไ ด้ป รับ แต่ง ให้ส อดคล้อ งกับ บริ บ ทและความหมาย โดยมีก ารจัด รู ป แบบ ปรับ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้อ ยู่ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการทางานแต่ ล ะอย่า งได้
(3) ความรู ้ (knowledge) ประกอบด้วย องค์ความรู ้ หลักการ และประสบการณ์ ซึ่ งสามารถจะ
นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ การบริ หารจัดการ การตัดสิ นใจ และการแก้ไขปั ญหา ความรู ้ ช่ วยให้บุ ค คล
สามารถกาหนดความหมายของข้อมูล และก่อให้เกิ ดความรู ้ใหม่ ซึ่ งเมื่อบุคคลมีความรู ้ ก็จะเข้าถึ ง
แหล่งที่มาของความรู ้ แล้วจึงนาไปปฏิบตั ิ (4) ความเชี่ยวชาญ (expertise) เป็ นผลที่เกิดจากการนา
ความรู ้ไปประยุกต์อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
และ (5) สมรรถนะ (capability) ครอบคลุมศักยภาพและความเชี่ยวชาญทุกด้านขององค์กร เพื่อที่จะ
ทาให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อกระบวนการในขั้นตอนปฏิบตั ิการระดับสู ง จาเป็ นที่จะต้องอาศัย
การบู รณาการ การร่ วมมื อ และการปฏิ บตั ิ ร่วมกันของบุคลากรและคณะทางานเป็ นจานวนมาก
อย่างไรก็ดี สมรรถนะมิได้หมายถึ งเพียงศักยภาพที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ คิดค้นนวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยภาพ 1
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Capability

ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์และบริ การ

Expertise

การนาความรู ้ไปประยุกต์อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล

Knowledge

องค์ความรู ้ หลักการ และประสบการณ์ที่ใช้บริ หารและปฏิบตั ิ

Information

Data

เรื่ องราวที่ได้จากตารา เอกสาร ข้อเท็จจริ ง ภาพ และตัวเลข โดยมิได้มี
การปรับแต่ง

ข้อมูลที่ได้ปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริ บทและความหมาย

ภาพ 1 ลาดับขั้นของการเกิดความรู ้
ที่มา. ดัดแปลงจาก Building the Learning Organization (2nd ed., p.140), by M. J. Marquardt, 2002,
Palo Alto, CA: Davies-Black.
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การศึกษาความรู ้ (Knowledge) เริ่ มในยุคของ Plato (Fei, Meng, & Steve, 2008, อ้างถึงใน
นลวัชร์ ขุนลา และเกษราภรณ์ สุ ตตาพงค์, 2558, น. 134) ที่ได้ระบุว่า “Justified True Belief”
หมายถึง “ความเชื่อที่แท้จริ ง” ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 Nonaka และ Takeuchi นาเสนอแนวคิดที่สาคัญ
ในหนังสื อ “The Knowledge-Creating Company” ถึงสาเหตุที่ทาให้บริ ษทั ของญี่ปุ่นสามารถสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุดงั กล่าวคือ การนาเอาความรู ้ที่อยู่
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และสื่ อสารกัน กลายเป็ นความรู ้ ภายนอก
(Explicit Knowledge) ทาให้เกิดเป็ นวงจรการสร้างความรู ้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด เรี ยกว่า แบบจาลอง
วงจรความรู ้ SECI ดังภาพ 2

Tacit
Tacit

Tacit

Tacit

Socialization

Externalization

(การแลกเปลีย่ นเรียนรู)้

(การสกัดความรูจ้ ากตัวตน)

Internalization
(การผนึกความรู)้
n

Combination

Explicit

Explicit

(การผนวกความรู)้

Explicit

Explicit

ภาพ 2 แสดงลักษณะการเรี ยนรู ้แบบเกลียวความรู ้ (Knowledge Spiral)
ที่มา. ดัดแปลงจาก การจัดการความรู้ ...จากทฤษฎีส่ ูการปฏิ บัติ (น. 17) โดย บุญดี บุญญากิจ และคณะ,
2549, กรุ งเทพฯ: จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส.
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จากกระบวนการข้า งต้น การปรับเปลี่ ย นและสร้ า งความรู ้ จะเกิ ดขึ้ นได้ 4 รู ปแบบ คื อ
Socialization Externalization Combination และ Internalization (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549,
น. 17) ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Socialization : S) หมายถึง การแบ่งปั นและสร้ าง Tacit
Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผูท้ ี่สื่อสารระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายของทีม A ได้เรี ยนรู ้ เทคนิ คการขายใหม่ ๆ จากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายของทีม B ที่
ประสบความสาเร็ จในการขาย โดยการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ก็จะได้รับความรู ้จากผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายทีม B มาเป็ นความรู ้ ของตนเองเพื่อใช้ในการทางาน (2) การสกัดความรู ้ จากตัวตน
(Externalization : E) หมายถึง การสร้างและแบ่งปั นความรู ้จากสิ่ งที่มีและเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เป็ นการแปลงจาก Tacit Knowledge เป็ น Explicit Knowledge เช่น กรณี ผจู ้ ดั การฝ่ าย
ขายทีม A ซึ่ งหลังจากเรี ยนรู ้ เทคนิ คการขายจากข้างต้นก็นามาเขี ยนเป็ นหนังสื อ เอกสาร หรื อ
รายงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ผสู ้ นใจทัว่ ไป (3) การผนวกความรู ้ (Combination : C) หมายถึง การ
แปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge โดยรวบรวมความรู ้ประเภท Explicit ที่เรี ยนรู ้
มาสร้างเป็ นความรู ้ประเภท Explicit ใหม่ ๆ เช่น กรณี ผจู ้ ดั การฝ่ ายขายทีม A ซึ่ งต่อมาได้ไปศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิ คการขายจากตาราต่าง ๆ ที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย แล้วสรุ ปและเผยแพร่
เป็ นเทคนิ คการขายรู ปแบบใหม่ ซึ่ งเกิ ดจากการรวบรวมความรู ้ จากแหล่ งต่าง ๆ และความรู ้ ของ
ตนเอง และ (4) การผนึกความรู ้ (Internalization : I) หมายถึง การแปลง Explicit Knowledge มาเป็ น
Tacit Knowledge มักจะเกิดจากการนาความรู ้ที่เรี ยนรู ้มาไปปฏิบตั ิ เช่น หลังจากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทีม
อื่น ๆ เช่น ทีม C D หรื อ E เป็ นต้น ศึกษาเทคนิ คการขายจากตารา หรื อคู่มือต่าง ๆ ที่มีอยู่ (ซึ่ งอาจ
รวมถึงหนังสื อที่เขียนโดยผูจ้ ดั การทีม A ก็ได้) แล้วนาไปปรับใช้ในการทางานของตนเองจนทาให้
เกิ ดทักษะและความชานาญในเรื่ องเทคนิ คการขายจนกลายเป็ น Tacit Knowledge ของตนเองใน
ที่ สุ ด และเมื่ อ เกิ ด ความรู ้ แ ล้ว ไปแลกเปลี่ ย นกับ ลู ก ค้า หรื อ ผู ้จ ัด การรายอื่ น ๆ ต่ อ ไปก็ จ ะเกิ ด
กระบวนการที่เรี ยกว่า Socialization คือการแปลง Tacit Knowledge จากผูจ้ ดั การรายอื่น ๆ ไปเป็ น
Tacit Knowledge ของคนอื่นต่อไป เป็ นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่ อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด
แนวคิดของการจัดการความรู้
ความรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่ทรงคุณค่าต่อองค์กร ถึงแม้วา่ องค์ความรู ้จะมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
และไม่สามารถประเมินมูลค่าอยูใ่ นรู ปของทรัพย์สินเงิ นทองได้แต่องค์ความรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่ช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กบั องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (กฤษณะ ดาราเรื อง, 2558, น. 136) เนื่องจากใน
องค์กรล้วนมีขอ้ มูลมากมายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งล้วนเป็ นความรู ้ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการบริ หารจัดการองค์กร เพื่อให้องค์กรจัดเก็บข้อมู ลข่าวสารที่ เป็ นองค์ความรู ้ เพื่อใช้บริ หาร
จัดการและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ขององค์กร องค์กรจะต้องเปลี่ ยนรู ปข้อมูลและข่าวสารให้อยู่ในรู ป
ขององค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปใช้ป ฏิ บตั ิ การหรื อแก้ไขปั ญหาได้ และต้องสามารถใช้ไ ด้ผลกับ
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หน่วยงานต่าง ๆ และกับพนักงานทุกคนภายในองค์กร (นลวัชร์ ขุนลา และเกษราภรณ์ สุ ตตาพงค์,
2558, น. 135)
การจัดการความรู ้ หมายถึง กระบวนการเฉพาะที่เป็ นระบบ และมีโครงสร้างเพื่อการได้มา
รวบรวม และการสื่ อ สารความรู ้ ที่ ลึ ก ซึ้ งจับ ต้อ งได้ ย าก หรื อความรู ้ ที่ ฝั ง ลึ ก ในบุ ค คล (tacit
knowledge) ของพนักงาน และความรู ้ที่เปิ ดเผย (explicit knowledge) เพื่อให้พนักงานคนอื่น ๆ ได้
นาความรู ้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ (Alavi and Leidner, 2001, p. 107) และการจัดการความรู ้เป็ น
กระบวนการในการใช้ทุนทางปั ญญา เพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขันขององค์กร ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่าเป็ นการเน้นการจัดการความรู ้จากความรู ้ เดิ ม โดยอาศัยทุนทางปั ญญาเป็ นพื้นฐาน แล้วนามาต่อ
ยอดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งจะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั องค์กร (Schermerhorn, 2002, p. 82)
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู ้ที่ทาให้เกิดความสาเร็ จจะต้องผสมผสานกัน 3 ส่ วน
คือ การทางานของคน (people) กระบวนการ (organizational processes) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(technology) โดย “คน” ถื อเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นผูน้ า
ความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ “เทคโนโลยี ” เป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ ค นสามารถค้น หา จัด เก็ บ
แลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ วขึ้น ส่ วน “กระบวนการความรู ้ ” นั้นเป็ น
การบริ ห ารจัด การเพื่ อ น าความรู ้ จ ากแหล่ ง ความรู ้ ไ ปให้ ผู ้ใ ช้ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง และ
นวัตกรรม องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้ จะต้องเชื่ อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุ ล (Awad & Ghaziri,
2004, pp. 2-3; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น. 7-8) ดังภาพ 3

K

คน
(people)
ความรู้ ทจี่ าเป็ น
(Knowledge)

เทคโนโลยี
(Technology)

กระบวนการความรู้
(organizational
processes)

ภาพ 3 องค์ประกอบของการจัดการความรู ้
ที่มา. ดัดแปลงจาก Knowledge Management (p. 3) by E. M. Awad & H. M. Ghaziri, 2004. New Jersey:
Pearson Education”
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กระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) ว่าเป็ นกระบวนการแบบ
หนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ หรื อพัฒนาการของ
ความรู ้ ที่ จะเกิ ดขึ้ นภายในองค์ก ร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน (ส านัก งาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่ ม
ผลผลิตแห่งชาติ. (2548, หน้า 5-6) ดังภาพ 4

เราต้องมีความรู ้เรื่ องอะไร

1. การบ่งชี้ความรู ้ (Knowledge

เรามีความรู ้เรื่ องนั้นหรื อยัง

Identification)

ความรู ้อยูท่ ี่ใคร อยูใ่ นรู ปแบบอะไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

(Knowledge Creation and Acquisition)
3. การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

(Knowledge Organization)
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้

จะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

(Knowledge Codification and Refinement)
5. การเข้าถึงความรู ้

เรานาความรู ้มาใช้งานได้ง่าย หรื อไม่

(Knowledge Access)
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้

มีการแบ่งปั นความรู ้ให้กนั หรื อไม่

(Knowledge Sharing)

ความรู ้น้ นั ทาให้เกิดประโยชน์กบั

7. การเรี ยนรู ้

องค์กรหรื อไม่ ทาให้องค์กรดีข้ ึน

(Learning)

ภาพ 4 กระบวนการจัดการความรู ้
ที่มา. ดัดแปลงจาก คู่มือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (น. 5), โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ , 2548. ค้นเมื่ อ 17 มีนาคม 2560, จาก
www.opdc.go.th/oldweb/thai/frame_kpi_49/ handbook_2549.doc
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จากภาพ 1 กระบวนการจัดการความรู ้ ได้แก่ (1) การบ่งชี้ความรู ้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/
พันธกิ จ/ เป้ าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย เราจาเป็ นต้องรู ้ อะไร ขณะนี้ เรามี ความรู ้
อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ี่ใคร (2) การสร้างและแสวงหาความรู ้ เช่น การสร้างความรู ้ใหม่
แสวงหาความรู ้จากภายนอก รักษาความรู ้เก่า กาจัดความรู ้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว (3) การจัดความรู ้ให้เป็ น
ระบบ เป็ นการวางโครงสร้ างความรู ้ เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรั บการเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบใน
อนาคต (4) การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุ งเนื้ อหาให้สมบูรณ์ (5) การเข้าถึงความรู ้ เป็ นการทาให้ผใู ้ ช้ความรู ้น้ นั เข้าถึง
ความรู ้ ที่ตอ้ งการได้ง่ายและสะดวก เช่ น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น (6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ ทาได้หลายวิธีการโดยกรณี เป็ น Explicit
Knowledge อาจจัดทาเป็ น เอกสาร ฐานความรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อกรณี เป็ น Tacit
Knowledge อาจจัดทาเป็ นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ นต้น และ (7) การเรี ยนรู ้
ควรท าให้ก ารเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของงาน เช่ นเกิ ดระบบการเรี ยนรู ้ จาก สร้ างองค์ความรู ้ >นา
ความรู ้ไปใช้ >เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
แนวคิดของนวัตกรรม
การที่องค์กรจะประสบความสาเร็ จ และอยูร่ อดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าง
รวดเร็ ว นั้น ขึ้ นอยู่ก ับ การมี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ การค้นพบสิ่ ง ใหม่ ๆ และการสร้ า งนวัตกรรม
(Adams, Bessant, and Phelps, 2006; Caldwell and O’Reilly, 2003)
นวัตกรรม หมายถึ ง การทาสิ่ งใหม่ข้ ึนมา หรื อการเสนอบางสิ่ งบางอย่างที่ ใหม่ อาทิเช่ น
แนวความคิดใหม่ วิธีการใหม่ เครื่ องมือใหม่ เทคนิ คใหม่ และ/หรื อ เทคโนโลยีใหม่สู่สังคม หรื อ
สังคมชาวโลกที่ในปั จจุบนั เรี ยกว่า สังคมยุคโลกาภิวตั น์ (นภดล เหลืองภิรมย์, 2557, น. 14-15) และ
นวัตกรรม เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการความรู ้ โดยการบูรณาการที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่หรื อการต่อยอดองค์ความรู ้เดิม และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพาณิ ชย์และ
การค้า โดยนวัตกรรมจะเป็ นเครื่ องมื อที่ ส าคัญ เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาในการท างาน ก่ อให้เกิ ดความ
แตกต่ า งและมี ค วามเป็ นเลิ ศ และท าให้องค์ก รมี ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันได้อ ย่า งยัง่ ยื น
(พรรณี สวนเพลง, 2552, หน้า 55) ทั้งนี้ องค์กรนวัตกรรม จึงหมายถึง องค์กรที่มีการปรับปรุ งและ
เปลี่ ย นแปลงทางด้า นกระบวนการทางความคิ ด เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า งและเป็ น
ประโยชน์ข้ ึนมา (Mckeown, 2008)
ความสาคัญของนวัตกรรม ในสภาวะการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ งแนวทางแก้ปัญหาแบบ
เบ็ดเสร็ จสมบูรณ์ เพื่อการเป็ นผูน้ าทางธุ รกิจ สามารถเกิ ดขึ้นได้โดยอาศัยนวัตกรรม ซึ่ งนวัตกรรม
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ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการค้นหาโอกาสด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร
ตลอดจนสภาวะแวดล้อมทางปั ญญาทั้งหลาย (พรรณี สวนเพลง, 2552, น. 60-62) ได้แก่
1. ความเป็ นเลิศของบุคคล (Individual Excellence) เป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และศึกษา
อบรมให้คนมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เป็ นการคิดแบบใช้วิจารณญาณ (Critical Thinking) และการ
คิดแบบริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ทาให้ได้นวัตกรรมใหม่ข้ ึนได้ เมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลที่
เป็ นนัก คิ ด ก็ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด นวัต กรรม และการประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่เ สมอ ถ้า เราต้อ งการ
นวัตกรรมให้เกิ ดขึ้น ก็จาเป็ นต้องสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการพัฒนาความคิด ดังนั้น การตั้ง
คาถามที่วา่ ทาไม (Why) และอย่างไร (How) จะก่อให้เกิดการคิด และก่อให้เกิดนวัตกรรมแน่นอน
2. ความเป็ นเลิศของทีมงาน (Teamwork Excellence) ในการทางานร่ วมกันในองค์กร
บริ ษทั หรื อส่ วนงานต่าง ๆ ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ยิ่งมีการพูดคุยกันมากเท่าใด ก็จะก่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้มากขึ้นเท่านั้น การพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลุ่มและทีมงาน (Team Learning) จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
การส่ งเสริ มให้ทีมงานมีการคิด จึงเป็ นสิ่ งที่จะต้องกระทาเพื่อให้เกิ ดความคิดใหม่ (Re-Thinking)
และความคิดที่แตกต่าง (Differentiation) เพื่อนาไปสู่ นวัตกรรมใหม่ในการทางาน ได้แก่ การใช้
กระบวนการกลุ่ม หรื อกลุ่มสัมพันธ์ การใช้การระดมความคิด การกระจายอานาจให้ทีมงาน การใช้
กลุ่ มคุ ณภาพงาน การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ และการออกแบบงาน การส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
แบบมี ส่วนร่ วมหรื อแบบที มงาน เป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญ เพราะบางครั้ งเราไม่สามารถคิ ดด้วย
ตนเองได้ เมื่อมีกลุ่มเกิดขึ้น ก็จะมีการพูด การฟัง การคิด การถาม การตอบ การเขียน และการปฏิบตั ิ
ดังนั้น ทีมแห่งการเรี ยนรู ้จึงเกิดขึ้น ดังภาพ 5
นวัตกรรม
การพูด
การปฏิบตั ิ

การฟัง
การคิด

การเขียน
การถาม

การตอบ

ภาพ 5 การเรี ยนรู ้โดยทีมเพื่อสร้างนวัตกรรม
ที่มา. ดัดแปลงจาก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม สาหรั บการจัดการความรู้ (น. 61) โดย พรรณี
สวนเพลง, 2552, กรุ งเทพมหานคร: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
3. ความเป็ นเลิศขององค์กร (Organization Excellence) สามารถเกิดขึ้นได้ทุก ๆ องค์กร ทั้งบุคคล
(Individual) ทีมงาน (Teamwork) และทั้งองค์กร (Total Organization) การสร้างองค์กรที่ดีก็เป็ นอีกปั จจัย
หนึ่ งที่ทาให้เกิ ดนวัตกรรมขึ้น ทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรม ดังนี้ (1) องค์กรแห่ งการ
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เรี ยนรู ้ (Learning Organization -- LO) คือเมื่อใดมีการเรี ยน เมื่อนั้นย่อมเกิดนวัตกรรม (2) องค์กร
อัจฉริ ยะ (Intelligent Organization) คือเมื่อใดมีสติปัญญาความรู ้ เมื่อนั้นย่อมมีนวัตกรรม (3) องค์กร
เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Organization) คือเมื่ อใดมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เมื่ อนั้นย่อมมี นวัตกรรม
องค์กร 3I (Triple I Organization) คือเมื่อใดมีขอ้ มูลข่าวสาร สติปัญญา และความคิด เมื่อนั้นย่อมมี
นวัตกรรม (Information Intelligence and Idea) (4) องค์กรวิจยั และพัฒนา (R&D Organization) คือ
เมื่อใดมีวิจยั และพัฒนา เมื่อนั้นย่อมมีนวัตกรรม สรุ ปความสาคัญของนวัตกรรมต่อองค์กรได้ ดัง
ภาพ 6
บุคคลเก่ง (Individual Excellence)
นวัตกรรม (Innovation)

ทีมงานเยีย่ ม (Teamwork Excellence)
องค์กรดีเลิศ (Organization Excellence)

ภาพ 6 การเรี ยนรู ้โดยทีมเพื่อสร้างนวัตกรรม
ที่มา. ดัดแปลงจาก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม สาหรั บการจัดการความรู้ (น. 62) โดย พรรณี
สวนเพลง, 2552, กรุ งเทพมหานคร: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
แนวคิดของการจัดการความรู้ ส่ ู การสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
การจัดการความรู ้ช่วยเติมเต็มหน้าที่ของการสร้างสรรค์นวัตกรรม (พยัต วุฒิรงค์, 2555, น. 163)
ดังนี้
บทบาทแรก คือ การจัดการความรู ้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมจะทาให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยน
และการเข้ารหัสความรู ้ ที่ไม่เห็ นอย่างชัดแจ้ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้ างนวัตกรรมขององค์กร
โดยองค์กรที่มีศกั ยภาพในการสร้ างนวัตกรรมในระดับสู งจะมีการเรี ยนรู ้โดยการลงมือปฏิบตั ิที่ทา
ให้คู่แข่งยากที่จะซื้ อ Know-how ในตลาดและทาให้ยากต่อการทาซ้ า การได้รับความรู ้ที่ไม่เห็นอย่าง
ชัดแจ้งจากลู กค้าและผูผ้ ลิ ตเป็ นแหล่ งที่ มาที่มีมูลค่าสู งสาหรั บการสร้ างนวัตกรรมองค์กร ขณะที่
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ โดยการลงมื อปฏิ บตั ิ นาไปสู่ นวัตกรรมสิ นค้า และกระบวนการ โดย
ความรู ้ ที่ ไ ม่ เห็ น อย่า งชัดแจ้ง ท าให้ ก ารแลกเปลี่ ย นและการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นกระบวนการ
นวัตกรรมมีความยากมากขึ้น อย่างไรก็ดี องค์กรไม่จาเป็ นต้องห่ วงเรื่ องความรู ้ที่ไม่เห็นอย่างชัดแจ้ง
ที่มีอยู่ ทั้งนี้ เพราะการจัดการความรู ้ ทาให้ความรู ้ ที่ไม่เห็ นอย่างชัดแจ้งสามารถเข้าถึ งได้ง่ายผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น ผ่านทางฐานข้อมูลของผูเ้ ชียวชาญ ซึ่ งจะช่วยในการเข้ารหัสความรู ้ที่ไม่เห็น
อย่างชัดแจ้งให้กลายเป็ นความรู ้ที่เห็นอย่างชัดแจ้งได้เพื่อใช้สาหรับการสร้างนวัตกรรมในอนาคต
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บทบาทที่สองของการจัดการความรู ้ในกระบวนการนวัตกรรมถูกเชื่ อมโยงกับความรู ้ที่เห็น
อย่างชัดแจ้ง แม้วา่ ความรู ้ที่เห็นอย่างชัดแจ้งไม่ได้แสดงบทบาทที่เด่นชัดเท่ากับความรู ้ที่ไม่เห็นอย่าง
ชัดแจ้งในกระบวนการนวัตกรรม เนื่ องจากความจริ งที่วา่ ความรู ้เกี่ ยวกับนวัตกรรมสามารถเข้าถึง
ได้ง่ ายจากคู่ แข่ง ขัน แต่ ความรู ้ น้ ันก็เป็ นองค์ป ระกอบสาคัญสาหรั บ การสร้ างนวัตกรรม ในการ
พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู ้ ที่เห็ นอย่างชัดแจ้งมีความสาคัญต่อกระบวนการวิจยั
และพัฒนา เช่ นเดียวกับความรู ้ในช่ วงต้นน้ า (Upstream) ของการค้นพบในการวิจยั และพัฒนาซึ่ ง
โดยปกติ จะเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถเห็นอย่างชัดแจ้ง ขณะที่ความรู ้ในช่วงปลายน้ า (Downstream) ใน
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) จะเห็นอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ การจัดการความรู ้มีบทบาทสาคัญในการ
ท าให้ค วามรู ้ ที่ เห็ นอย่า งชัดแจ้ง ที่ หามาได้รวมกันเพื่ อสร้ า งความคิ ด ใหม่ และนาไปสู่ ก ารสร้ า ง
นวัตกรรม
บทบาทที่ สามในการทาให้การจัดการความรู ้ มีผลต่อนวัตกรรม คือ ทาให้เกิ ดการรวมตัว
เป็ นความสามารถของลู กค้า ผูผ้ ลิ ต และพนัก งานในการสร้ างชุ มชนเพื่อการแลกเปลี่ ยนความรู ้
ภายในและข้ามขอบเขตขององค์กร ทาให้เป้ าหมายขององค์กรสามารถทาได้สาเร็ จ การรวมกันมี
บทบาทสาคัญในการถ่ายโอนความรู ้ที่ไม่เห็นอย่างชัดแจ้งและสร้างการเก็บรวบรวมความรู ้ การรวม
ความรู ้ที่ไม่เห็นอย่างชัดแจ้งจากการรวมกันของพันธมิตรช่วยลดความเสี่ ยงและต้นทุนในการสร้าง
นวัตกรรม ทาให้แน่ใจในการสร้างสิ่ งที่ทาครั้งแรกให้ถูกต้อง (first-time-right approach) ซึ่ งจะช่วย
ลดวัฏจักรในการพัฒนาสิ นค้าให้ส้ ันลง และทาให้แน่ ใจว่าจะได้นวัตกรรมที่มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งการ
รวมกันดัง กล่ า วจะต้องเกิ ดขึ้ นแบบเครื อ ข่ า ยที่ ไ ม่ เป็ นทางการ เช่ น การอภิ ป รายทางออนไลน์
(online) เป็ นต้น
สมชาย นาประเสริ ฐชัย (2558, น. 114-177) ได้สรุ ปเรื่ องการจัดการความรู ้และนวัตกรรมว่า
ความรู ้เป็ นจุดเริ่ มต้นของนวัตกรรม เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม กระบวนการจัดการ
ความรู ้ ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพของการจัดการนวัตกรรม ดังนั้น กระบวนการจัดการความรู ้ ย่อม
ส่ งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการนวัตกรรม ดังภาพ 7
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ผลงานวิ จยั และนวัตกรรม

กระบวนการจัดการ
ความรู้
1. การกาหนดความรู้
2. การแสวงหาความรูจ้ าก
ภายนอก
3. การพัฒนาความรู้
4. การถ่ายทอด / แบ่งปั น
ความรู้
5. การประยุกต์ใช้ความรู้
6. การจัดเก็บ/รักษา/ปรับปรุง
ความรู้

กระบวนการจัดการนวัตกรรม
ช่วงที่ 1 ช่วงเตรียมการ
1. การสร้างความคิด
2. การออกแบบวิจยั เพือ่ ดาเนินการ
3. การประเมินความเป็ นไปได้และเลือกความคิดที่
เหมาะสม

ช่วงที่ 2 ช่วงดาเนิ นการ
1. การวิจยั และพัฒนา
2. การทดสอบและประเมินภาพรวม
ช่วงที่ 3 ช่วงการนาออกสู่ตลาด
1. การเข้าสู่กระบวนการผลิต
2. การนาออกสูต่ ลาด

ภาพ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู ้กบั กระบวนการจัดการนวัตกรรมและนวัตกรรม
ที่มา. จาก การจัดการความรู้ (หน้า 115), โดยสมชาย นาประเสริ ฐชัย, 2558, กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการจัดการความรู ้ และกระบวนการจัดการนวัตกรรม
ผ่านงานวิจยั ด้านการจัดการความรู ้ กบั นวัตกรรม พบว่านอกจากกระบวนการจัดการความรู ้ ท้ งั 6
แล้ว ยัง มี ก ระบวนการจัด การความรู ้ ที่ น่ า สนใจอี ก 1 กระบวนการคื อ การบู รณาการความรู ้
(knowledge integration) ซึ่ งเป็ นการบู รณาการความรู ้ จากหลาย ๆ แหล่ งความรู ้ เพื่อใช้ในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่และนวัตกรรม
สรุ ป
องค์กรทุกองค์กรจาเป็ นต้องมีนวัตกรรม ซึ่ งสามารถพิจารณาได้วา่ การสร้างนวัตกรรมต้อง
ให้ความสาคัญกับบุคคลแต่ละคน ทีมงาน และองค์กร เพื่อทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในองค์กร หาก
องค์กรใดต้องการเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมจะต้องพัฒนาทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับบนสุ ด
ขององค์กร ซึ่ งเป็ นผูก้ าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายให้กบั องค์กร โดยเฉพาะความรู ้เฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยี ที่สามารถพัฒนาผลิตสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาด นอกจากนี้ การดาเนิ นงานในระดับ
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ปฏิบตั ิการ โดยการกาหนดวิธีการดาเนิ นงานให้กบั พนักงานแต่ละคน สามารถใช้ความรู ้ให้ได้มาก
ที่สุด โดยร่ วมกันทางานเป็ นที ม การช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันสาหรับการแก้ปัญหา เป็ นการนาเอา
ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญหรื อความรู ้ ที่มี อยู่ในตัวคนออกมาช่ วยกันพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ อง ก่อให้เกิ ดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ ตลอดเวลา อันเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญในการ “ติดอาวุธทางปั ญญา” ของคนในองค์กร ให้มีความสามารถผลิตนวัตกรรม
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการแข่งขันในโลกเสรี ทางการค้าในยุคปั จจุบนั ได้อย่างยัง่ ยืน
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออสั งหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัยในอาเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี
FACTORS AFFECTING TO PURCHASE LIVING PROPERTY IN BANGLAMUNG
CHONBURI
ชาญวิทย์ ศิริหงษ์ ทอง, วัชรพงษ์ หมวดศรี
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ส่วนบุคคล สมาชิ กในครอบครัว และรายได้ครอบครัว ของผูท้ ี่
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออสั ง หาริ ม ทรั พย์เพื่ ออยู่อาศัย ในอาเภอ บางละมุ ง จังหวัด ชลบุ รี (2) ศึ ก ษา
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย และ (3) เปรี ยบเทียบพฤติกรรม
ผู ้บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ อสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ อยู่ อ าศัย จ าแนกกับ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่ตดั สิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยในอาเภอ
บางละมุง จังหวัด ชลบุรี จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมู ลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และ การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ส่วนบุคคล สมาชิ กใน
ครอบครัว และรายได้ครอบครัว ต่างกันทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมการเลือกซื้ อบ้าน ส่ วนมากซื้ อเพราะต้องการมีบา้ นเป็ นของตนเอง ผูม้ ีอิทธิ พล
ในการซื้ อคือ ตนเอง ทาเลกลางตัวเมืองพัทยา ราคาในการซื้ อ 2.0-3.0 ล้านบาท แหล่งข้อมูลสาคัญที่
ใช้ในการตัดสิ นใจคือ แผ่นพับ ใบปลิวที่แจก และ ข้อมูลอินเตอร์ เน็ต ระยะเวลาในการตัดสิ นใจอยู่
ในช่วง 3 เดือน–6 เดือน สิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการคือ สวนสาธารณะและสวนหย่อม
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่อานาจการตัดสิ นใจ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาในการตัดสิ นใจ
ทาเลที่ ต้ งั และงบประมาณ ต่างกันทาให้ก ระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ออยู่อาศัย
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น สิ่ งอานวยความสะดวก และสาเหตุในการ
ซื้ อ
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย, กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ABSTRACT
The objectives of this research is to: 1) to study the demographic of consumer consist of
gender, age, status, education, occupation, income, number of family members and family income
of the people who decided purchase living property in Banglamung Chonburi. 2) to study
consumer behavior on purchase living property 3) compare mean consumer behavior on choose
buying living property in Banglamung Chonburi. The sample of the study were 400 consumers.
The research instrument was constructed questionnaire the statistics used for data analysis are
percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis and data-analysis.
The result of this research are
1. Differences of individual factor affected Buyer’s Decision Process at a statistically
significant level of .05
2. Consumer behavior almost need to have own house, live influential in the decision
were oneself, located in the purchase were Pattaya City, the purchase price between 2,00,000 –
3,000,000 bath, important information to use a decision is handbill and internet, the times to make
a decision is around 3-6 months, the most facilities need is public park and small park
3. Differences of consumer behavior affected Buyer’s Decision Process at statistically
significant level of .05 except facilities and cause of buying
KEYWORDS : CONSUMER BEHAVIOR, LIVING PROPERTY, BUYER’S DECISION
PROCESS
บทนา
บ้าน, คอนโด, ทาวน์เฮ้าส์ หรื อ อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ถือเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานใน
การดารงชี วิตอยู่ของมนุ ษย์ อย่างไรก็ตามการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย มีรูปแบบ
การตัดสิ นใจซื้ ออยู่ 2 ลักษณะ คือ การซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย โดยได้ผลประโยชน์จากการ
อยู่อาศัย พักผ่อน และ การซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยเป็ นลักษณะการปล่อยเช่ า เพื่อ
ได้รั บ ผลประโยชน์ ใ นรู ป แบบของค่ า เช่ า หรื อ ขาย เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์มี ร าคาที่ สู ง ขึ้ น และได้รั บ
ผลตอบแทนในรู ปแบบของส่ วนต่างจากกาไร
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จากการศึกษาในครั้งนี้ เลือกบริ เวณ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากอาเภอ บางละ
มุง เป็ นที่ต้ งั ของเมืองพัทยา ซึ่ งเมืองพัทยาเป็ นเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสี ยง ที่ได้รับความนิ ยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ ในอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย และเป็ นเมื อ งที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาให้ เ ป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ ย วหลัก ของภาคตะวัน ออก
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จส่ วนใหญ่จึงเป็ นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริ การ โดย
ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชี พด้านการค้าและการบริ การนักท่องเที่ยวในรู ปแบบ
ต่างๆ นอกนั้นประกอบอาชี พเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการค้าขาย ประชาชนมี
รายได้เฉลี่ยประมาณ 28,367 บาท/ครัวเรื อน/เดื อน (การสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของ
ครัวเรื อน พ.ศ. 2556 จังหวัดชลบุรี)
สถิติจานวนประชากรในเขตเมืองพัทยา ตามทะเบียนราษฎร
ปี
จานวนประชากร
ชาย (คน)
หญิง (คน)
จานวนครัวเรื อน
(รวม)
2556
111,910
51,639
60,271
21,122
2557
113,083
52,143
60,940
21,460
หมายเหตุ มีประชากรแฝงประมาณ 400,000-500,000 คน
ที่มา : ฝ่ ายทะเบียนและบัตรประชาชน สานักปลัดเมืองพัทยา (ข้อมูล มกราคม 2558)
ถึงแม้วา่ ประชากรหลักของอาเภอบางละมุง จะมีเพียงหนึ่ งแสนกว่าคน แต่ประชากรแฝงที่
เป็ นชาวต่างชาติ และ ประชากรที่เข้ามาทางานในเมืองพัทยา ก็มีมากกว่า 400,000 คน
การลงทุนในการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์จดั สรร ถือเป็ นการลงทุนเพื่อธุ รกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขัน จะต้องมีเป้ าหมายในการลงทุนที่ชดั เจน และสารวจประชากรหลัก และ ประชากร
แฝงเพราะต้องสร้างสิ่ งปลูกสร้างที่ตรงต่อความต้องการ และ พึงพอใจต่อประชากรที่อยูอ่ าศัย
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่
อาศัย ในอาเภอ บางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี ” เพื่ อสนับ สนุ นธุ รกิ จอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ให้พ ฒ
ั นาใน
แนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประชากรใน เขตบางละมุง ให้ได้รับผลประโยชน์ และสร้าง
ความพึงพอใจ จากการเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยในอาเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อการเลือกซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ในอาเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
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สมมติฐานการวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
2. พฤติกรรมของผูท้ ี่ ตดั สิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ออยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนไม่ทราบจานวนที่ตดั สิ นใจ
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยในอาเภอ บางละมุง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ทาการศึกษาถึงปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ ของผูอ้ ยู่
อาศัย ในอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเนื้ อหาของการทาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่
หนึ่ ง ปั จ จัย ทางด้า นคุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลของผู อ้ ยู่อาศัย ซึ่ ง ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ส่วนบุคคล สมาชิ กในครอบครัว รายได้ครอบครัว และ ส่ วนที่
สอง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด
ท าไมผู บ้ ริ โ ภคถึ ง เลื อ กซื้ อ ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ เมื่ อ ใด
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ใด ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด
3. ขอบเขตด้านเวลา ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการวิจยั ช่วงระหว่าง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง
30 เมษายน 2560 และเก็บข้อมูลในช่วง ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ

การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค

- อาชีพ
- รายได้ส่วนบุคคล

1.การตระหนักถึงความต้องการ

- สมาชิกครอบครัว

2.การค้นหาข้อมูล

- รายได้ครอบครัว

3.การประเมินทางเลือก
4.การตัดสิ นใจซื้อ
5.ความรู ้สึกภายหลังการซื้อ

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1. Who:ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
2. What: ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้อแบบใด
3. Why: ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้อ
4. Whom:ใครมีส่วนร่ วมในการเลือกซื้อ
5. When: ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อเมื่อใด
6. Where: ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้อที่ใด
7. How: ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้อแบบใด
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถใช้เป็ นแนวทาง ในการปรับปรุ งคุณภาพด้านต่าง ๆ ของที่อยูอ่ าศัย และ พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผูบ้ ริ โภค
2. สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูล ในการกาหนดการปรับเปลี่ ยน กลยุทธ์ทางการตลาด ในการ
ดาเนินธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับผูส้ นใจและผูบ้ ริ โภคต่อไปในอนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย หมายถึง สิ่ งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอยูอ่ าศัย
เป็ น บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง การตัดสิ นใจซื้ อบ้านที่ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล เป็ นต้น
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง เกณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภค ใช้ใ นการพิจารณาเป็ นทางเลื อก เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ ออยู่อาศัย ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย,
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด, ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อ, ใครมีส่วนร่ วมในการเลื อกซื้ อ, ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อเมื่อใด, ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ใด, ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด
4. ผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง บุ ค คลที่ ท าการโอนซื้ ออสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ ออยู่อาศัย ที่ กรมที่ ดิ น
อาเภอ บางละมุง ในช่วงเวลาทาการวิจยั
5. อาเภอบางละมุง หมายถึง อาเภอในจังหวัด ชลบุรีประกอบด้วย 8 ตาบล รวมถึง เมือง
พัทยา
6. การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออสังหาริ มทรั พย์ หลังการ
ประเมินผลตัวเลือกที่มีอยู่
7. การตระหนัก ถึ ง ความต้อ งการ หมายถึ ง การที่ ผูบ้ ริ โภคเห็ นถึ ง ความแตกต่ า งของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่ เทียบกับสิ่ งที่ตอ้ งการซึ่ งเกิดจากสิ่ งกระตุน้
8. การค้นหาข้อมูล หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการแล้วจึงค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติม
9. การประเมินทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือก หลังจากที่ได้คน้ หา
ข้อมูลแล้วในทุกๆ ทางเลือก
10. การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อในทางเลื อกที่ ชอบที่สุด หลังการ
ประเมินทางเลือกทุกทางแล้ว
11. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ หมายถึง ความพึงพอใจในตัวสิ นค้า หลังจากการบริ โภค โดย
เปรี ยบเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับ กับ ความคาดหวัง
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2534: 34) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s
Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้นไปซึ่ งเริ่ มขึ้น
ก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังการซื้ อ ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วยกิจกรรม 5
ขั้นตอนสาคัญคือ
1. การรับรู ้ปัญหา (Problemor Need Recognition) คือ บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายใน
ของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ
ความเจ็บป่ วย ฯลฯ ซึ่ งรวมถึงความต้องการของร่ างกาย และความต้องการ ที่เป็ นความปรารถนาอัน
เป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยา
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ การพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนอง
ความต้องการที่ถูกกระตุน้ ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคแสวงหา
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคได้
ข้อมูลมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) คือ วิธีการหลังจากการประเมินผลทางเลือกจะช่วย
ให้ผูบ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นตัวเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Postpurchase Behavior) คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับความ
พอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกซื้ อมาแล้ว
กิตติ ภักดีวฒั นะกุล (2546:7) อ้างถึงใน สุ ทามาศ จันทร์ ถาวร (2556:623) การตัดสิ นใจ คือ
กระบวนการคัดเลื อกแนวทางปฏิ บตั ิ จากทางเลื อกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
จัดเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปั ญหา
จากความหมายดัง กล่ า วข้า งต้นสรุ ป ได้ว่า การตัด สิ นใจ คื อ กระบวนการในการเลื อ ก
ทางเลื อกทางใดทางหนึ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ งพอใจเพื่ อให้ได้ม าซึ่ ง สิ่ งที่ ตอ้ งการรวมไปถึ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ทฤษฎี ผู ้บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษานั้น ครอบคลุ ม ถึ ง ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค และเป้ าหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สาหรับคาว่า “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค” มีผใู ้ ห้ความหมาย
ดังนี้ อดัมส์ (Adams, 2546) ได้รวบรวมความหมายของคาว่าผูบ้ ริ โภคในทัศนะของ Sam Walton
โดยให้ความหมายของผูบ้ ริ โภค ไว้ดงั นี้ ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลสาคัญต่อธุ รกิจ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ข้ ึนกับ
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ผูผ้ ลิต/ผูจ้ าหน่าย แต่ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายขึ้นต่อผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคไม่ได้เป็ นผูร้ บกวนการทางาน แต่เป็ น
วัตถุประสงค์ของการทางาน ผูบ้ ริ โภคถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นภายในธุ รกิจ ไม่ใช่ภายนอกธุ รกิจ ผูบ้ ริ โภค
ไม่ใช่เพียงแหล่งเงินของกิจการ แต่เป็ นมนุ ษย์ที่ตอ้ งได้รับการป้ องกันดูแล ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่จะ
มาหาผูผ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายเมื่อเขาต้องการและเราต้องทางานให้ ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่สมควรได้รับการ
ให้บริ การโดยอ่อนน้อม สุ ภาพ โดยให้ถือว่า ผูบ้ ริ โภคเป็ นชี วิตของธุ รกิ จเป็ นผูจ้ ่ายเงิ นเดื อน หาก
ปราศจากเขาเหล่านั้นและธุ รกิจอาจจะเลิกกิจการได้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหา การ
คิด การซื้ อการใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่า จะตอบสนองความต้องการ ของ
เขา หรื อเป็ นขั้นตอน เกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้ อการใช้สินค้า และบริ การของ ผูบ้ ริ โภค
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึ งพอใจของเขา หรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การ
ตัดสิ นใจ และการกระทาของผูบ้ ริ โภค ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ, 2546 หน้า 192) ยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2544, หน้า 187)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลที่จะประเมินผล
และให้ได้มาก ซึ่งการใช้สินค้าและบริ การ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาระหว่างบุคคล
กับสิ่ งแวดล้อมภายนอก องค์ประกอบ 2 ประการใหญ่ๆ ของสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ กลุ่มบุคคล ในสังคมและหน่วยธุ รกิจ ปฏิกิริยาดังกล่าว อาจเกิดขึ้น โดยตรงหรื อโดย
อ้อมก็ได้ เกิ ดโดยตรง ได้แก่การโฆษณา หรื อ เกิ ดโดยอ้อม ได้แก่ การที่ผรู ้ ่ วมงานของผูบ้ ริ โภค
แนะนาสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค ในทางกลับกันผูบ้ ริ โภคเองก็มีอิทธิ พลต่อกลุ่มสังคมและหน่วยธุ รกิจ
เช่ น การที่ ผูบ้ ริ โภค ซื้ อสิ นค้า น้อยไปหน่ วยธุ รกิ จจาเป็ นต้องปรั บ ปรุ ง สิ นค้า และบริ ก ารใหม่
นอกจากนี้ สภาพการแข่งขันก็มีอิทธิ พล ทาให้หน่วยธุ รกิจมีอิทธิ พลระหว่างกันเองด้วย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมเนื้ อหาสาระสาคัญจากหนังสื อ การ
บริ การตลาดยุคใหม่ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, หน้า 193) ซึ่ งสามารถสรุ ปการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้ดงั นี้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing consumer behavior) เป็ น
การค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค ทั้งที่เป็ นบุคคล กลุ่มหรื อ
องค์การ เพื่อให้ทราบ ถึ งลักษณะความต้องการและพฤติ กรรมการซื้ อการใช้ การเลื อกบริ การ
แนวคิดหรื อประสบการณ์ที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ คาตอบที่จะช่วยให้นกั การตลาด สามารถ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ได้คาตอบซึ่ งจะช่ วยให้นกั การตลาดสามารถปรับกลยุทธ์
การตลาดที่สามารถตอบสนอง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมนั้น คาถามหลักที่
ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ งประกอบด้วย Who? What? When? Where?
Whom? และ How? เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่ งประกอบด้วย OCCUPANTS,
OBJECTS, OBJECTIVES, 8 ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS
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ตารางที่ 1 (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546 หน้า 194) ตารางที่ 1 คาถาม 7 คาถาม (6Ws
และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (7Os)
คาถาม 6Ws และ 1H
คาตอบที่ตอ้ งการทราบ (7Os)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ า หมาย ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
(Who is in the target (Occupants) ทางด้าน
market?)
(1) ประชากรศาสตร์
(2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยา หรื อจิตวิเคราะห์
(4) พฤติกรรมศาสตร์ กลยุทธ์

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
การตลาด (4Ps) ประกอบด้วย
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ราคา
การจัด จ าหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม
การตลาดที่ เหมาะสมและสามารถ
ส น อ ง ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้

2. ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ(objects)
(What does he consumer สิ่ ง ที่ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ก า ร จ า ก
buy?)
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก็ คื อ ต้ อ ง ก า ร
คุณสมบัติ หรื อองค์ประกอบของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product-component)
และความ แตกต่างที่ เหนื อกว่าคู่
แ ข่ ง ขั น
(Competitive
differentiation)

กลยุ ท ธ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Strategies)
ประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์หลัก
(2) รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า รู ปแบบการ
บริ การ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม
(3) ผลิตภัณฑ์
(4) ผลิตภัณฑ์ที่ คาดหวัง
(5) ศักยภาพผลิ ตภัณฑ์ ความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น
(Competitive
Differentiation) ประกอบด้ว ย
ความแตกต่ า ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร
พนักงาน และ ภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ (1) กลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ (Product strategies) (2)
กลยุ ท ธ์ ก ารส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion
strategies)
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
โฆษณาการขาย การให้ข่าว การ
ประชาสัมพันธ์ (3) กลยุทธ์ดา้ น

3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ซื้ อ
(Why does he consumer (Objectives) ผู ้บ ริ โภคซื้ อ สิ น ค้า
buy?)
และบริ การเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของเขาด้านร่ างกายและ
ด้านจิตวิทยาซึ่ งต้องศึกษาปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
คือ (1) ปั จจัยภายในหรื อปั จจัย
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ทาง จิตวิทยา (2) ปั จจัยทางสังคม ราคา (Price Strategies) (4) กลยุทธ์
และวัฒนธรรม (3) ปั จจัยเฉพาะ ด้ า น ช่ อ ง ทาง การ จั ด จ าห น่ าย
บุคคล
(Distribution Channel
strategies)
4. ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการ บ ท บ า ท ข อ ง ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ม ากคื อ กลยุ ท ธ์ ก าร
ตัดสิ นใจซื้อ
(Organizations) มีอิทธิ พลในการ โฆษณา และ (หรื อ ) กลยุท ธ์ การ
(Who participates in the ตัดสิ นใจซื้อประกอบด้วย
ส่ ง เสริ มการตลาด (Advertising
buying?)
(1) ผูร้ ิ เริ่ ม (2) ผูม้ ีอิทธิ พล (3) ผู ้ and promotion strategies) โดยใช้
ตัดสิ นใจซื้อ (4) ผูซ้ ้ือ (5) ผูใ้ ช้
กลุ่มอิทธิพล
5. ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด
โอกาสในการซื้ อ (Outlets) เช่ น กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ม ากคื อ กลยุ ท ธ์ ก าร
(When does in the
ช่ วงเ ดื อ นใ ด ขอ งปี หรื อช่ ว ง ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion
consumer buy?)
ฤดู ก าลใดของปี ช่ ว งวัน ใดของ strategies) เช่ น ท าการส่ ง เสริ ม
เดื อน ช่วงเวลาใดของวัน โอกาส การตลาดเมื่ อ ใดจึ ง จะสอดคล้อ ง
พิเศษ หรื อเทศกาลวันสาคัญต่างๆ กับโอกาสในการซื้อ

ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ไ ป ท า ก า ร ซื้ อ เ ช่ น
ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ร้านขายของชา บางลาพู พาหุ รัด
ฯลฯ

กลยุ ท ธ์ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
(Distribution channel strategies)
บริ ษทั นาผลิตภัณฑ์สู่ เป้ าหมายโดย
พิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร

7. ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร
ขั้ น ต อ น ใน การ ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
(How does the consumer (Operation) ประกอบด้วย
buy?)
(1) การรับรู ้ปัญหา
(2) การค้นหาข้อมูล
(3) การประเมินผลทางเลือก (4)
ตัดสิ นใจซื้ออ
(5) ความรู ้สึกภายหลังการซื้อ

กลยุท ธ์ที่ ใช้มากคื อ (1) กลยุท ธ์
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion
strategies)
ประกอบด้วยการโฆษณาการขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่ ง เสริ ม
การ ข าย การ ใ ห้ ข่ าวแ ล ะ การ
ประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรง

6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน
(Who does in the
consumer buy?)

ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, หน้า 194)
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิจวรรณ สุ ขชุ่ มชื่ น (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา, อาชี พ ที่ แตกต่า งกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้า น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน ส่ วนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในด้านของผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ใด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ประเภททาวน์โฮม โดยที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปั จจัยด้านรู ปแบบบ้าน, ด้านราคา,
ด้า นท าเลที่ ต้ งั , ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด, ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร และ ด้า นการนาเสนอ
รู ปลักษณ์ทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านประเภททาวน์โฮม
มงคล คี รีว งษ์ (2559 : บทคั ด ย่ อ) ได้ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้า น
จัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภคในแขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแต่ดา้ นเพศ, อายุ,
สถานภาพ, อาชี พ, รายได้ ที่ ต่างกันไม่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ ในขณะที่ การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อ
พฤติกรรม พบว่าข้อมูลข่าวสาร, ราคาที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แต่ดา้ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ, ลักษณะของบ้าน, สาเหตุที่ทาให้ตอ้ งการซื้ อ, ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาซื้ อ, สถานที่
ใกล้เคี ยงที่ ต่างกันไม่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจ และจากการศึ กษาข้อมู ล ปั จจัย ของส่ วนประสม
การตลาด พบว่า สถานที่ใดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, โปรโมชัน่ ที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ, ความพึงพอใจที่ตอ้ งการจากนิ ติบุคคลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนทางด้านรู ปแบบอาคารที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ, ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ, การดูแลแก้ไขปั ญหาของนิ ติบุคคลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ที่ต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่องจากประชากรกลุ่มเป้ าหมายคือ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยใน อาเภอ
บางละมุง จังหวัด ชลบุรี มีจานวนมากและไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อย
ละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 ในการคานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 400 ชุ ด
ดาเนิ นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 (กัลยา วาณิ ชย์
บัญชา, 2549, หน้า 74)
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n = จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ มสามารถนาค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
z = ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
p = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้
จะได้ n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
เพราะฉะนั้น จึงกาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เท่ากับ 400 จานวน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ประชากรในอาเภอ บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ที่เป็ นผูซ้ ้ื ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่ กรมที่ดิน อาเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ผูว้ ิจยั ทา
การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาสุ่ มตัวอย่างจากประชากรที่เข้า
มาใช้บริ การที่กรมที่ดิน และมีการโอนโฉนดที่ดิน โดยก่อนจะส่ งแบบสอบถามให้ตอบ ผูว้ ิจยั จะ
สอบถามผูถ้ ูกสอบถาม ว่า ได้ซ้ื ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยเป็ นบ้านเดี่ยว หรื อ ทาวน์เฮ้าส์ หรื อไม่
และ เหตุผลในการซื้ อ ซื้ อเพื่อลงทุน หรื อ อยูอ่ าศัย เพื่อข้อมูลที่ได้ตรงต่อประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน จะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
จนครบจานวนที่ตอ้ งการ แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป แล้ว
นาเสนอข้อมูลในรู ปตาราง และแปลผลโดยการบรรยายตามลาดับต่อไป
ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถาม ที่สร้างแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ขา้ งต้นตอบตามความเป็ นจริ ง
จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดคืนด้วยตนเองรวมจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย จานวนสมาชิกครอบครัว รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคประกอบด้วยคาถาม ที่เกี่ ยวโยงกัน ใครอยูใ่ น
ตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการเลือก
ซื้ อ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อที่ใด ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อแบบใด
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย การตระหนักถึ งความ
ต้องการ จานวน 6 ข้อ, การค้นหาข้อมูล จานวน 7 ข้อ, การประเมินทางเลือก จานวน 3 ข้อ, การ
ตัดสิ นใจซื้ อ จานวน 7 ข้อ, ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ จานวน 6 ข้อ
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ผูศ้ ึกษาได้สร้างแบบสอบถาม และดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ครบทุกด้าน เพื่อนา
ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป การนาข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอร์ ม
การลงรหัสสาหรับ มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้กาหนดน้ าหนักไว้ดงั นี้
น้ าหนักการตัดสิ นใจมากที่สุด
น้ าหนักการตัดสิ นใจมาก
น้ าหนักการตัดสิ นใจปานกลาง
น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อย
น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อยที่สุด

ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

การประมวลข้อมูล ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติผ้ ใู ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม ตัว อย่า ง (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน กลุ่ ม ตัวอย่า ง (Standard
Deviation) การแปลค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์แบ่งช่วงชั้นเท่ากัน โดยผูศ้ ึกษาได้กาหนดการแปลความหมาย
ของปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ออยู่อาศัยในอาเภอ บางละมุ ง จังหวัด ชลบุ รี
ตามลาดับคะแนนดังนี้
การคานวณช่วงคะแนนจากสู ตร
ช่วงคะแนน = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ
5 – 1 = 0.80
5
4.21 – 5.00
หมายถึง
น้ าหนักการตัดสิ นใจมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
น้ าหนักการตัดสิ นใจมาก
2.61 – 3.40
หมายถึงน้ าหนักการตัดสิ นใจปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
น้ าหนักการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
3. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วธิ ี หาค่า T-test, F-test
4. ทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิธี Cronbach’s Alpha
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ องปั จจัยการที่มีผลต่อการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในอาเภอ บางละมุง
จังหวัด ชลบุ รี โดยใช้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด ผูศ้ ึ กษาได้ทดสอบความเชื่ อมัน่ ของ
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แบบสอบถามด้ ว ยวิ ธี ข อง Cronbach’s Alpha โดยผลการทดสอบความแบบสอบถามด้ า น
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคพบว่า การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ ความรู ้สึกภายหลัง
การซื้ อ ได้ผลการทดสอบ 0.754 0.736 0.789 ตามลาดับ ทาให้ยอมรับได้วา่ แบบสอบถามที่ใช้การ
เก็บข้อมูลมีความเชื่ อมัน่ อยูใ่ นระดับที่ดี ดังนั้นทางผูศ้ ึกษาจึงขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ
ดังนี้
ข้ อมูลส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ ลัก ษณะของกลุ่ ม ตัว อย่า งของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 222 คน คิดเป็ น ร้อยละ 55.5 อยูใ่ นช่วงอายุ 30–39 ปี
จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7 มี
สถานภาพโสด จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 และรองมาสถานภาพสมรส จานวน 170 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.5 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.8
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001–40,000 บาท จ านวน 145 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.3 มี ส มาชิ ก ใน
ครอบครัว 3-4 คน จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า
30,000 บาท จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 และ รองลงมา รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดื อน
30,001–50,000 บาท จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5
ข้ อมูลส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการเลือกซื้ ออสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ออยู่อาศัยใน อาเภอ บาง
ละมุง จังหวัด ชลบุรี
สรุ ป ผลการวิเคราะห์ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคของกลุ่ ม ตัวอย่างพบว่า บุ คคลที่ มีอานาจการ
ตัดสิ นใจมากที่สุดคือ ตนเอง จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 สิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการ
มากที่สุดคือ สวนสาธารณะ และ สวนหย่อม จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 สาเหตุที่เลือกซื้ อ
ที่อยู่อาศัยในอาเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี คือ ต้องการที่อยูเ่ ป็ นของตนเอง จานวน 236 คน คิด
เป็ นร้อยละ 59.0 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่สาคัญที่สุดที่ท่านใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย คือ แผ่น
พับ และ ใบปลิวที่แจก จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 รองลงมาเป็ น ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัย 3-6 เดือน
จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 ทาเลที่อยูอ่ าศัยที่ท่านสนใจบริ เวณกลางตัวเมืองพัทยา จานวน
186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 และรองลงมาบริ เวณชานเมืองพัทยา จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.3 งบประมาณในการเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัย 2.0-3.0 ล้านบาท จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8
ข้ อมูลส่ วนที่ 3 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค ของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ภาพรวมของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่
ในระดับมาก และ จากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า การตระหนักถึงความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.06
อยูใ่ นระดับมาก การค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยูใ่ นระดับมาก การประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ ย
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4.08 อยู่ในระดับมาก การตัดสิ นใจซื้ อ มีค่าเฉลี่ ย 4.14 อยูใ่ นระดับมาก ความรู ้ สึกหลังการซื้ อ มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 อยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลจากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลแตกต่างกัน มี ผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยที่แตกต่างกันดังนี้
กลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศแตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ออยู่
อาศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุแตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ออยู่
อาศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มีความ
แตกต่างกัน 4 คู่ ประกอบด้วย (1) ช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี กับ อายุ 60 ปี ขึ้นไป (2) ช่วงอายุ 30-39 ปี กับ
อายุ 60 ปี ขึ้นไป (3) ช่วงอายุ 40-49 ปี กับ อายุ 60 ปี ขึ้นไป (4) ช่วงอายุ 50-59 ปี กับ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น ท าให้ ก ระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ น
รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ ประกอบด้วย (1) การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี กับ การศึกษา
ปริ ญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
อยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พแตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่
อาศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มีความ
แตกต่างกัน 3 คู่ ประกอบด้วย (1) พนักงานรัฐวิสาหกิ จ/รับราชการ กับ พ่อบ้าน/แม่บา้ น (2)
พนักงานบริ ษทั เอกชน กับ พ่อบ้าน/แม่บา้ น (3) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว กับ พ่อบ้าน/แม่บา้ น
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ น
รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกัน 4 คู่ ประกอบด้วย (1) รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท กับ 20,001-40,000
บาท (2) รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท กับ 40,001–60,000 บาท (3) 20,000-40,000 บาท กับ 100,000
บาทขึ้นไป (4) 40,001-60,000 บาท กับ 100,000 บาทขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ น
รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ ประกอบด้วย (1) จานวนสมาชิก 1-2 คน กับ 3-4 คน
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้เฉลี่ ย ในครอบครั วแตกต่ า งกัน ท าให้ก ระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ น
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รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกัน 11 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 30,000 บาท กับ 30,001-50,000
บาท (2) น้อยกว่า 30,000 บาท กับ 50,001-70,000 บาท (3) น้อยกว่า 30,000 บาท กับ 70,001-90,000
บาท (4) น้อยกว่า 30,000 บาท กับ 90,001-110,000 บาท (5) น้อยกว่า 30,000 บาท กับ 110,000 บาท
ขึ้นไป (6) 30,001-50,000 บาท กับ 50,001-70,000 บาท (7) 30,001-50,000 บาท กับ 90,001110,000 บาท (8) 50,001-70,000 บาท กับ 70,001-90,000 บาท (9) 50,001-70,000 บาท กับ 90,001110,000 บาท (10) 50,001-70,000 บาท กับ 110,000 บาทขึ้นไป (11) 90,001-110,000 บาท กับ
110,000 บาทขึ้นไป
2. พฤติกรรมของผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ที่แตกต่างกันดังนี้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ านาจการตั ด สิ นใจที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ ก ารตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี
ความแตกต่างกัน 2 คู่ ประกอบด้วย (1) ตนเอง กับ พ่อ-แม่ (2) พ่อ-แม่ กับ คู่สมรส
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ต้องการสิ่ ง อานวยความสะดวกแตกต่ า งกัน มี ก ระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ส าเหตุ ใ นการซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ ออยู่อ าศัย ต่ า งกัน มี ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ ก ระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ น
รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกัน 10 คู่ ประกอบด้วย (1) ป้ ายโฆษณาตามจุดต่างๆ กับ ข้อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ต (2) ป้ ายโฆษณาตามจุดต่างๆ กับ โทรทัศน์ (3) ป้ ายโฆษณาตามจุดต่างๆ กับ เพื่อน หรื อ
ญาติแนะนา (4) แผ่นพับ ใบปลิวที่แจก กับ ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต (5) แผ่นพับ ใบปลิวที่แจก กับ
โทรทัศน์ (6) แผ่นพับ ใบปลิวที่แจก กับ เพื่อน หรื อญาติแนะนา (7) ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต กับ งาน
มหกรรมบ้าน/บู ธ (8) ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต กับ เพื่อน หรื อญาติแนะนา (9) โทรทัศน์ กับ เพื่อน
หรื อญาติแนะนา (10) งานมหกรรมบ้าน/บูธ กับ เพื่อน หรื อญาติแนะนา
กลุ่มตัวอย่างที่ระยะเวลาในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่แตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ น
รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกัน 3 คู่ ประกอบด้วย (1) ไม่เกิน 3 เดือน กับ 6 เดือน-1 ปี (2) ไม่เกิน 3
เดือน กับ 1 ปี ขึ้นไป (3) 3 เดือน–6 เดือน กับ 6 เดือน–1 ปี ขึ้นไป
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ส นใจท าเลที่ ต้ งั ของที่ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ ออยู่อาศัย ที่ แตกต่ า งกัน ท าให้
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มีความแตกต่างกันทุกคู่
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กลุ่ มตัวอย่างที่ ง บประมาณในการซื้ ออสัง หาริ มทรั พ ย์ที่แตกต่ างกัน ทาให้กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
ทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มีความแตกต่างกัน 4 คู่ ประกอบด้วย (1) ต่ากว่า 2ล้านบาท กับ 2.0-3.0 ล้าน
บาท (2) ต่ากว่า 2 ล้านบาท กับ 3.1-4.0 ล้านบาท (3) ต่ากว่า 2ล้านบาท กับ 4 ล้านบาทขึ้นไป (4) 2.03.0 ล้านบาท กับ 4 ล้านบาทขึ้นไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั ชิ้ นนี้ “ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ออยู่อาศัยใน เขต
บางละมุง จังหวัด ชลบุรี” ผูศ้ ึกษาได้ขอ้ สรุ ปที่น่าสนใจหลายประการดังนี้
1. พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ปัจจัยด้านประชากรต่างกัน ให้ความสาคัญต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย ในอาเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ที่แตกต่างกัน อาจเป็ น
เพราะผูท้ ี่ มี เ พศ อายุ รายได้ จ านวนสมาชิ ก ครอบครั ว ต่ า งกัน จึ ง ให้ ค วามส าคัญ ในด้า นต่ า งๆ
แตกต่างกัน เช่ น กลุ่มที่มีรายได้น้อย อายุยงั น้อย หรื อ สมาชิ กครอบครัวน้อย ให้ความสาคัญด้าน
ราคามากกว่า ความปลอดภัย หรื อ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
2. พบว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคส่ วนใหญ่ ซ้ื อ บ้า นโดยตัวผู ซ้ ้ื อเองเป็ นผูม้ ี อานาจในการ
ตัดสิ นใจมากที่สุด เพราะผูซ้ ้ื อต้องการที่ อยู่อาศัย เป็ นของตนเอง และการที่ผูซ้ ้ื อมี อานาจ ในการ
ตัดสิ นใจสู งเนื่ องด้วยรายได้หลักของครอบครัว โดยเฉลี่ ยเกิ นกว่าครึ่ งผูซ้ ้ื อเป็ นผูห้ ารายได้ โดยที่
ครอบครัว มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเพียงเล็กน้อย การเลือกซื้ อจะเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยที่ราคาไม่สูง
คือ 2.0-3.0 ล้านบาท เพราะผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่รายได้อยูท่ ี่ประมาณ 20,000–40,000 บาท การผ่อนชาระ
หนี้ บา้ นก็จะอยู่ในช่ วง 12,000–18,000 บาท ซึ่ งเหมาะสมกับรายได้ ครอบครั วของประชากรใน
อาเภอ บางละมุง ส่ วนมากมีสมาชิ กครอบครัว 3-4 คน ผูซ้ ้ื อเลยเลือกที่อยู่อาศัยที่มีสวนสาธารณะ
และ สวนหย่อมเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวก
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้สาหรับผูป้ ระกอบการ
1. จากการศึ ก ษาด้ า นประชากรศาสตร์ พ บว่ า ผู ้ป ระกอบการควรท าการตลาดกั บ
กลุ่มเป้ าหมาย ช่วงอายุ 30-39 ปี ที่ทางานอยูต่ ามบริ ษทั เอกชน
2. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญการโฆษณาควรเน้นการโฆษณา บนแผ่น
พับ/ ใบปลิ ว และ อินเตอร์ เน็ต ควรมีขอ้ มูลที่ชดั เจน ผูบ้ ริ โภค ทราบถึ งราคา รายละเอียด ที่ต้ งั ให้
ชัดเจน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น
3. จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูป้ ระกอบการควรเลื อกซื้ อที่ดิน ที่อยูไ่ ม่ไกล
จากตัวเมืองพัทยามากนัก และ การออกแบบบ้า น หรื อ ที่อยู่อาศัย เนื่ องจากมีสมาชิ กในครอบครัว
ประมาณ 3-4 คน ดังนั้น ควรออกแบบให้มี 3 ห้องนอน ในราคาขายประมาณ 2.0-3.0 ล้านบาท โดย
มีพ้นื ที่ส่วนกลางเป็ นสวนสาธารณะ และ ส่ วนหย่อมเป็ นส่ วนใหญ่
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารวิ จ ั ย เรื่ องปั จจั ย ภา ยนอกที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เพื่อที่ผปู ้ ระกอบการจะสามารถนาผลวิจยั ไปใช้ในการวางแผน และ
หลีกเลี่ยง ลดผลกระทบจากความเสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
2. ควรมี ก ารขยายขอบเขตการวิ จ ัย ด้า นส่ วนประสมการตลาดเชิ ง ลึ ก เปรี ย บเที ย บกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อนามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
เหมาะสม
3. ควรมี ก ารวิ จ ัย เรื่ องปั จ จัย ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มและมลภาวะจากการท าธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยที่มีผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียง
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
JOB SATISFACTION OF STAFF PERSONNEL RANGSIT UNIVERSITY
อุไรวรรณ จุลพันธ์ , ประยูร นาคเกษม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสาย
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต 6 ด้านได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจที่มี
ต่อหน่ วยงาน ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ ด้านขวัญกาลังใจ และด้าน
สภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยความสะดวก โดยจาแนกตามประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ จานวน 300 คน กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งจานวน 212 คนมีอายุการทางาน
ในช่วง 21 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีรายได้ 15,000-20,000 บาทเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, FTest ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิเคราะห์พบว่า (1) เพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
องค์กร ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัม
พันธ์ ด้านขวัญกาลังใจ และด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยสะดวกแตกต่างกัน (2) อายุการทางานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ และ
ด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยสะดวก ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร
ด้านการปฏิ บตั ิงาน ด้านขวัญกาลังใจมีความแตกต่างกัน (3) วุฒิการศึ กษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ องค์ก ร ด้า นความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
หน่ ว ยงาน ด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน ด้า นการพัฒ นาองค์ ก ร/ความสั ม พัน ธ์ ด้า นขวัญ ก าลัง ใจ ด้า น
สภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยสะดวก ที่แตกต่างกัน และ (4) รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิ บตั ิงานในด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ด้านความพึง
พอใจที่มีต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านขวัญกาลังใจ และ
ด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยสะดวก มีความแตกต่างกัน
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คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ABSTRACT
The purpose of this research to study satisfaction of Rangsit University’s employee in six
factors which are satisfaction with organization, satisfaction with department, operation,
organization development and relationship, moral, and environment and facilities. The sample of
this research are the group of 300 customers by using questionnaire as a tool. The finding
indicated that almost sampling was 212 female, work experience more than 21, most were
education in bachelor degree, and salary between 15,000-20,000 baht. The descriptive statistic
such as percentage, average, minimum, maximum, standard deviation, t-Test, F-Test at the
significance level of 0.05.
The result from hypothesis testing in term of personality found that (1) The different of
gender was affect the satisfaction with organization, satisfaction with department, operation,
organization development and relationship, moral, and environment and facilities. (2) The
different of work experience was affect satisfaction with organization, operation and moral. (3)
The different of education was affect the satisfaction with organization, satisfaction with
department, operation, organization development and relationship, moral, and environment and
facilities. (4) The different of income was affect the satisfaction with organization, satisfaction
with department, operation, moral, and environment and facilities.
KEYWORDS : SATISFACTION, RANGSIT UNIVERSITY
บทนา
การด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลนั้น มิ ใ ช่ อ ยู่ที่ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก ร
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดี ยว คุ ณภาพของบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และความเอาใจใส่ ของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หาร ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานทั้งสิ้ น การ
บริ หารงานบุคคลในองค์กรหรื อหน่ วยงานไม่ว่าภาครัฐหรื อภาคเอกชนผูบ้ ริ หารต่างก็ตอ้ งมีความ
พยายามที่ จะให้ง านของหน่ วยงานได้รับ ความส าเร็ จลุ ล่ วงตามวัตถุ ป ระสงค์และนโยบาย หรื อ
แผนงานที่ ก าหนดไว้ใ ห้ ดี ที่ สุ ด พร้ อ มทั้ง ยัง ต้อ งพัฒ นาองค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานอยู่ เ สมอ ดัง นั้น
ภาระหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้า งานนั้นจึ ง มี ม ากมาย แต่ สิ่ ง ส าคัญ คื อการชัก นาจิ ตใจของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูร้ ่ วมงานให้มีความสมัครสมานสามัคคีกนั ร่ วมมือร่ วมใจกัน ช่ วยเหลื อ
เกื้ อกูลกันและรักในงานที่ทา ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้บุคลากร
เกิ ดความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานโดยจะส่ งผลโดยตรงต่องาน ผูบ้ ริ หารจึงต้องหาหนทางที่ จะ
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ยกระดับ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ง านด าเนิ น ไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ (รุ จิรา ทัศนบรรจง และดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์,2556)
บุคลากรสายสนับสนุ นเป็ นทรัพยากรกลุ่มหนึ่ งที่มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ
ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและมีสมรรถนะในการแข่งขันกับหน่ วยงานอื่นได้ ทุกคนต่างใช้ชีวิตใน
โลกขององค์การ โดยเราจะเป็ นสมาชิ กและมีส่วนร่ วมในองค์การมากกว่าหนึ่ งแห่ ง และองค์การ
ต่างๆ ก็มีอยูท่ ุกๆ ที่ และเป็ นที่คุน้ เคยกับเราทุกคน ไม่จากัดเฉพาะองค์การธุ รกิจเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การพัฒนาเอกชน กองทัพ โรงพยาบาล วัด และ
ครอบครัวเป็ นต้น ทุกๆ คนจะต้องแสดงบทบาทตามหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับสถานภาพและ
ข้อกาหนดของสภาพแวดล้อม โดยการเรี ยนรู ้ ผา่ นกระบวนการทางสังคม (Socialization) ที่ได้รับ
การถ่ ายทอดและสื บทอดเป็ นวัฒนธรรมของแต่ละสังคมหรื อองค์การ องค์การจึ งเป็ นระบบทาง
สังคมที่สาคัญที่เราต้องทาความเข้าใจทั้งโดยตรงหรื อผ่านการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ โดยจะต้อง
สามารถใช้ชีวติ เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และสมาชิ กอื่นๆ ในองค์การ ทั้งนี้ ความพึงพอใจในการทางาน เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งในการปฏิ บตั ิงานใดๆ ก็ตามจะต้องอาศัยความสามารถของบุคคลใน
การทางาน และการปฏิบตั ิงานจะประสบความสาเร็ จมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นกับทัศนคติของบคุคล
ที่ปฏิบตั ิงานนั้นๆ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน ขวัญและกาลังใจ
การปฏิบตั ิงาน ฉะนั้นถ้าคนไม่พึงพอใจในงานที่ทา จะเกิดปั ญหาในเรื่ องการขาดงานบ่อยขาดความ
ขยันในการทางาน ขาดความทุ่มเท หรื อการลาออกจากงาน เป็ นต้น (ณัฎฐพันธ์ และฉัตยาพร, 2547)
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นสถาบันการศึกษา เปิ ดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญา
โทและปริ ญญาเอก มีโครงสร้างบุคลากรที่ใหญ่ โดยแบ่งเป็ นสายสนับสนุ นและสายวิชาการ ผูว้ ิจยั
เป็ นบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในองค์ก ร มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการวิจ ัย เรื่ อง“ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ” ว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับใด
ในด้านต่างๆ เช่ น ด้านความพึงพอใจที่ มีต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจที่ มีต่อหน่ วยงาน ด้านการ
ปฏิ บตั ิ งาน ด้านการพัฒนาองค์ก ร/ความสั มพันธ์ ด้า นขวัญก าลัง ใจและด้า นสภาพแวดล้อม/สิ่ ง
อานวยความสะดวก เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวคิดและแนวปฏิบตั ิงานอีกทั้งผลการวิจยั ที่ได้จาก
การศึ ก ษาสามารถน าไปเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารใช้ใ นการวางแผนพัฒ นาความสามารถการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน 6 ด้านได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่ มีต่อ
องค์กร ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน ด้านการปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์
ด้า นขวัญก าลัง ใจ และด้า นสภาพแวดล้อม/สิ่ ง อานวยความสะดวกของบุ ค ลากรสายเจ้า หน้า ที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยจาแนกตามประชากรศาสตร์
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สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลคือ เพศ อายุ การทางาน วุฒิ
การศึกษา และรายได้แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรสายเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 300
คน
2. ระยะเวลาการศึกษางานวิจยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2560 รวม 4 เดือน
และระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่า งใช้เวลา 1 เดื อนคื อในช่ ว งวันที่ 1-31
มีนาคม 2560
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต คือ
3.1 ตัว แปรอิ ส ระ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลประกอบด้วย เพศ อายุ การท างาน วุ ฒิ
การศึกษา และรายได้
3.2 ตัวแปรตาม คื อ ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
บุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ตมี 6 ด้านได้แก่
1. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร
2. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน
3. ด้านการปฏิบตั ิงาน
4. ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์
5. ด้านขวัญกาลังใจ
6. ด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยความสะดวก
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ประชากรศาสตร์

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

1. เพศ

1. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร

2. อายุการทางาน

2. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน

3. วุฒิการศึกษา

3. ด้านการปฏิบตั ิงาน

4. รายได้

4. ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์
5. ด้านขวัญกาลังใจ
6. ด้ ำนสภำพแวดล้ อม/สิ่งอำนวยควำม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ท าให้ ท ราบถึ ง ระดับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสายเจ้า หน้ า ที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน 6 ด้านได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
องค์ก ร ด้า นความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ หน่ ว ยงาน ด้า นการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการพัฒ นาองค์ ก ร/ด้า น
ความสัมพันธ์ดา้ นขวัญกาลังใจ และด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยความสะดวก ของบุคลากรสาย
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่จาแนกตามประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ทัศนคติทางบวกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความรู ้สึกพอใจ โดยการ
ได้บรรลุหรื อการตอบสนองในความต้องการ ความคาดหวัง ความปรารถนาของบุคคล ซึ่ งเป็ นผลมา
จากความชอบ ความสนใจ การมี ทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สถานการณ์ หรื อสิ่ งใดๆ ที่เห็ นว่าสิ่ งนั้นมี
ประโยชน์และมีคุณค่า
2. บุคลากรสายเจ้ าหน้ าทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร และเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. ด้ านความพึงพอใจที่มีต่อองค์ กร หมายถึง ทัศนคติทางบวก ความพึงพอใจ และความ
ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร ที่ปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นประจาในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
4. ด้ านความพึงพอใจที่มีต่อหน่ วยงาน หมายถึง ทัศนคติทางบวกที่มีต่อสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ประจาทุกๆ วัน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
5. ด้ า นการปฏิ บั ติ งาน หมายถึ ง ความพึ งพอใจในการกระท าตามภาระหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายรวมถึงการจัดระบบและความสาเร็ จของงาน
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6. ด้ า นการพัฒนาองค์ ก ร/ความสั มพันธ์ หมายถึ ง การทาแผนพัฒนาเพื่อใช้ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล ตามนโยบายขององค์กรที่กาหนดไว้
7. ด้ านขวัญกาลังใจ หมายถึง สภาวะจิตใจหรื อความรู ้สึกตลอดจนทัศนคติ ความพึงพอใจ
ของบุคลากรมีผลต่อการทางาน ความเชื่อมัน่ และความมุ่งมัน่ ที่จะตั้งใจทางานในองค์กร
8. ด้ านสภาพแวดล้ อม/สิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึง สภาพแวดล้อมทัว่ ไป, ทัศนียภาพ
อาคาร, สถานที่ทางาน, บรรยากาศการทางานที่ดีรวมถึง เครื่ องมือ/วัสดุและอุปกรณ์ที่อานวยความ
สะดวกในการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ณัฐฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) พูดถึง คนเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งของการจัดการ เพราะคน
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุ กอย่างขององค์กร และคนเปรี ยบเสมื อนวัตถุ ดิบที่ ช่วยให้ทุกกิ จกรรมและทุ ก
หน้า ที่ ใ นองค์ก ร สามารถดาเนิ นไปได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง กล่ า วได้ว่า คนเป็ นผู ป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในทุ ก
หน่ วยงานขององค์กร และเป็ นผูป้ รับเปลี่ ยนองค์กรให้ดาเนิ นการไปในแนวทางที่ตอ้ งการ องค์กร
จะประสบผลสาเร็ จตามที่ ตอ้ งการได้หรื อไม่ จาเป็ นต้องอาศัยคนที่มี ความรู ้ ความสามารถและ
เชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิงาน หากไม่มีคนหรื อมีคนที่ไม่มีคุณภาพ จะทาให้การจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรนั้นย่อมดาเนินไปได้โดยยากยิง่
ธนชัย ยมจินดา และเสน่ ห์ จุย้ โต (2544) ได้กล่าวถึ ง ความพึงพอใจในงาน (job satisfac
tion) หมายถึง ระดับความรู ้สึกของบุคคลในทางบวกหรื อทางลบต่องานประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay)
2. ความพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชา (supervision)
3. ความพึงพอใจเพื่อนร่ วมงาน (co-worker)
4. ความพึงพอใจในสภาพการทางาน (work setting)
5. ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks)
6. ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า (advancement opportunities)
บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์ (2537) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติในทางบวกของ
บุคคลที่มีต่องานหรื อกิจกรรมที่เขาทาซึ่ งเป็ นผลให้บุคคล เกิดความรู ้สึกกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่
ที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจในการทางาน สิ่ งเหล่านี้ จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของการทางาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสาเร็ จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การ ดังนั้นความพึง
พอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในองค์กรเป็ นอย่างมาก ที่จะสร้ างสรรค์ความ
เจริ ญก้าวหน้าและนาความสาเร็ จตามเป้ าหมายมาสู่ องค์กร
ธงชัย สันติวงษ์ (2539) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่ งมองเป็ นช่ องทาง หรื อโอกาสที่ ตนจะสามารถตอบสนอง แรงจูงใจที่ ตนมีอยู่แล้ว ก็จะทาให้
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ความพึ ง พอใจของเขาดี ข้ ึ น หรื อ อยู่ใ นระดับ สู ง หากฝ่ ายบริ หารจัด ให้ค นท างานได้มี โ อกาส
ตอบสนองแรงจูงใจ ของตนแล้ว ความพึงพอใจของคนทางานจะสู งและผลงานก็จะดีตามไปด้วย
Yoder (1958) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานว่า เป็ นความพึงพอใจใน
งานที่ทาและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานนั้น ให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บุคคลจะมีความรู ้สึก
พอใจในงานที่ทา เมื่ องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ และสามารถ
สนองความต้องการของเขาได้ จากความหมายต่างๆ ของความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานดังกล่าว
ข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นความรู ้สึกในทางที่ดีของบุคคลที่มี
ต่อปั จจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานที่ทาอยู่ ความรู ้สึกชอบ หรื อพอใจเป็ นความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้น
จากการที่ได้รับการตอบสนอง ตามระดับความต้องการ กล่าวคือเป็ นความรู ้สึกเป็ นสุ ขในการกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ภายใต้สภาพบรรยากาศการทางานที่ถูกใจ โดยมีสิ่งตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ
โดยมีภาวะแวดล้อมเป็ นตัวจูงใจ หลังจากได้ผา่ นกระบวนการประเมินค่า จะแสดงออกมาในระดับ
ที่แตกต่างกัน เช่น พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความต้องการหรื อ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญทั้งต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน และต่อองค์กรอย่าง
มากเพราะ
1. ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานย่อมมี ความต้องการที่ จะได้รับความส าเร็ จตามความนึ กคิ ดของตน และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีความรู ้สึกสมปรารถนาที่จะได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ ตามขีดความสามารถของ
เขาที่มีอยู่
2. ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งไม่เคยมีความพึงพอใจในการทางานย่อมจะไม่ประสบสภาพวุฒิภาวะทาง
จิตวิทยา เพราะคนเราโดยทัว่ ไปจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ในแต่ละวัน อยู่กบั งาน หากงานนั้นเป็ นงานที่
น่ าเบื่ อหน่ ายไม่ทา้ ทาย และไม่มีอิสระ เขาย่อมจะเกิ ดความเบื่ อหน่ าย หงุ ดหงิ ด ราคาญใจ อันจะ
ส่ งผลหรื อก่อให้เกิดปั ญหาโดยตรงต่อตัวเขาเอง เพื่อนร่ วมงานและสังคมในที่สุด
3. ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านซึ่ ง ไม่ เคยมี ค วามพึ ง พอใจในงานที่ ท าจะเกิ ดความคับ ข้องใจ เพราะการ
ทางานนั้นถือว่า เป็ นสิ่ งสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
4. การขาดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานหรื อเกิดมีขอ้ ขัดแย้งในการทางานย่อมจะส่ งผล
ให้ขวัญและกาลังใจในการทางานลดต่าลง นัน่ หมายความว่า ประสิ ทธิ ภาพของการทางานย่อมลด
ต่าตามไปด้วยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งในการปฏิบตั ิงานให้
สาเร็ จ ถ้าผูบ้ ริ หาร สานักงานฯ มีความเข้าใจในเรื่ อง การบริ หารงานบุคคล เป็ นอย่างดีประกอบกับมี
ปั จจัยเป็ นเครื่ องจูงใจมาก ย่อมทาให้พนักงานหรื อบุคลากรในสานักงานฯ เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานมากเช่นกัน
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Glimmer (1971) ได้สรุ ปมิติที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไว้ 10 ด้านดังนี้
1. ลักษณะของงานที่ทา มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ ความสามารถของผูป้ ฏิ บตั ิงานหากได้
ทางานตามที่เขาถนัด หรื อตามความสามารถ เขาจะเกิดความพอใจ คนที่มีความรู ้สูง มักจะรู ้สึกชอบ
งาน เพราะองค์ประกอบนี้มาก
2. บังคับบัญชา มีส่วนสาคัญที่จะทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานมีความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจต่องาน
ได้และการบังคับบัญชาที่ไม่ดี อาจเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่ ง ที่ทาให้เกิ ดการขาดงานและลาออกจาก
งานได้ ในเรื่ องนี้พบว่า ผูห้ ญิงมีความรู ้สึกไวต่อการบังคับบัญชามากกว่าผูช้ าย
3. ความมัน่ คงในการทางาน ได้แก่ ความมัน่ คงในการทางาน การได้ทางานตามหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา คนที่มีพ้นื ความรู ้นอ้ ยหรื อขาดความรู ้
ย่อมเห็ นว่า ความมัน่ คงในการทางานมีความสาคัญต่อเขามาก แต่คนที่มีความรู ้ สูงจะรู ้ สึกว่าไม่มี
ความสาคัญมากนัก และคนที่มีอายุมากขึ้น จะมีความต้องการความมัน่ คงในการทางานสู งขึ้น
4. บริ ษัท และการด าเนิ น งาน ได้ แ ก่ ขนาดขององค์ ก าร ชื่ อ เสี ยง รายได้ แ ละการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายของสถานที่ทางานนั้นๆ องค์ประกอบนี้ ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิ
งานเกิดความรู ้ สึกมัน่ คง ปลอดภัยในการทางาน ผูท้ ี่มีอายุมากจะมีความต้องการเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ สูง
กว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย
5. สภาพการทางาน ได้แก่ แสง เสี ย ง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องสุ ข า ชั่วโมงการ
ทางานมีการวิจยั หลายเรื่ องที่แสดงว่า สภาพการทางานมีความสาคัญต่อผูช้ ายมากกว่าลักษณะอื่นๆ
ของการปฏิบตั ิงาน และในระหว่างผูห้ ญิงโดยเฉพาะผูท้ ี่แต่งงานแล้ว จะเห็นว่า ชัว่ โมงการทางานมี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
6. ค่าจ้างหรื อรายได้ จะมีความสัมพันธ์กบั เงิน ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานมักจะจัดอันดับค่าจ้างนี้ ไว้ใน
อันดับ เกื อบสู ง แต่ ก็ ย งั ให้ค วามส าคัญน้อยกว่า โอกาสก้า วหน้า ในการท างาน และความมัน่ คง
ปลอดภัย องค์ประกอบนี้ ม กั จะก่ อให้เกิ ดความไม่พึง พอใจมากกว่าความพึ งพอใจ ผูช้ ายจะเห็ น
ค่าจ้างเป็ นสิ่ งสาคัญมากกว่าผูห้ ญิ ง และผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานในโรงงานจะเห็ นว่า ค่าจ้างมี ความสาคัญ
สาหรับเขามากกว่าผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน หรื อหน่วยงานของรัฐบาล
7. ความก้าวหน้าในการทางาน เช่ น การได้เลื่ อนตาแหน่ งสู งขึ้ น การได้สิ่งตอบแทนจาก
ความสามารถในการทางานของเขา จากงานวิจยั หลายเรื่ องสรุ ปได้วา่ การไม่มีโอกาสก้าวหน้าใน
การทางานย่อมก่อให้เกิ ดความไม่ชอบงาน ผูช้ ายมีความต้องการเรื่ องนี้ สูงกว่าผูห้ ญิง และเมื่ออายุ
มากขึ้นความต้องการเกี่ยวกับเรื่ องนี้จะลดลง
8. ลักษณะทางสังคม องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกับความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม
หรื อการให้สังคมยอมรับตน ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดทั้งความพึงพอใจและความไม่พ่ ึงพอใจได้ ถ้างานใด
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ค วามสุ ข ก็ จะเกิ ดความพึง พอใจในงานนั้นองค์ป ระกอบนี้ มี
ความสัมพันธ์กบั อายุและระดับงาน ผูห้ ญิงจะเห็นว่า องค์ประกอบนี้สาคัญมากกว่าชาย
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9. การติดต่อสื่ อสาร ได้แก่ การรับ-ส่ งข้อมูลสารสนเทศ คาสั่ง การทารายงาน การติดต่อทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้มีความสาคัญมากสาหรับผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู ง
10. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ได้แก่ เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การ
บริ การและการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ที่อยู่ วันหยุดพักผ่อนต่างๆ
สุ นนั ทา เลาหนันทน์ (2541) มีความเห็ นว่า องค์ประกอบที่มีส่วนในการจูงใจบุคคลให้มี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
1. การจัดงานที่ทา้ ทายความสามารถให้ทา แต่ตอ้ งคานึ งถึ งอยู่เสมอว่า งานที่มีลกั ษณะท้า
ทายต่อบุคคลหนึ่งอาจจะไม่เป็ นสิ่ งท้าทายความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได้
2. การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอร้องให้ช่วยในการวางแผน
และกาหนดสภาวะแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ก็จะเป็ นแรงจูงใจในการทางานทางหนึ่ง
3. การให้การยกย่องและสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่วา่ อยูใ่ นฐานะอะไร ต้องการได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่ม และจากผูบ้ งั คับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน แต่การยกย่องชมเชยต้องทาด้วยความ
จริ งใจ และผลของการปฏิบตั ิงานจะต้องสู งกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
4. การให้ความรับผิดชอบมากขึ้น และการให้อานาจเพิ่มขึ้น การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
การให้อานาจและการมอบหมายความรับผิดชอบ เป็ นเครื่ องมือในการจูงใจคนปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. การให้ความมัน่ คงและความปลอดภัย ความกลัวในสิ่ งต่างๆ เช่น การไม่ให้งานทา การ
สู ญเสี ยตาแหน่ง เป็ นสิ่ งที่แฝงอยูภ่ ายในจิตใจของคน ความต้องการในเรื่ องความมัน่ คงปลอดภัยจึง
ส าคัญ แต่ ต้องค านึ ง ด้วยว่า ความมัน่ คงปลอดภัย มากน้อ ยเท่ า ใด จึ ง เป็ นตัวกระตุ ้นที่ ก่ อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
6. การให้ความเป็ นอิสระในการทางาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการทางานด้วยตัวเขา
เอง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง การบอกทุกอย่างว่าควรทาอย่างไร จะเป็ นการทาให้
แรงจูงใจต่าลงได้
7. การเปิ ดโอกาสให้เจริ ญก้าวหน้าทางด้านส่ วนตัว ความปรารถนาที่จะก้าวหน้าในทางด้าน
อาชีพเป็ นเป้ าหมายของทุกคนในองค์การ การได้มีโอกาสเข้าร่ วมการฝึ กอบรมการศึกษาดูงาน การ
หมุ นเวีย นงาน และการสร้ า งประสบการณ์ จากการใช้เครื่ องมื อต่ างๆ ล้วนเป็ นแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
8. การให้เงิ นและรางวัล ที่ เกี่ ยวกับ เงิ น การวิจยั ในปั จจุ บ นั ยังสรุ ปได้ไ ม่ ชัดเจนเกี่ ยวกับ
ความสาคัญของเงินที่มีต่อแรงจูงใจ เพียงแต่ช้ ีแนะว่า เงินเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความไม่พอใจมากกว่าที่
จะเป็ นแรงจูงใจ แต่คนส่ วนมากก็ยงั ให้คุณค่าเงินไว้สูง
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9. การให้โอกาสแข่งขัน การแข่งขันเป็ นแรงจูงใจสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผูบ้ ริ หาร
ซึ่ งต้องการความเป็ นเลิศในการปฏิ บตั ิงาน ทาให้เป็ นแรงกระตุน้ ที่จะแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
ในการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึก หรื อทัศนคติ ที่ ดีต่องานที่ ท าของบุ ค คลที่ มี ต่องานในทางบวก ความสุ ขของ
บุคคลอันเกิ ดจากการปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิ ดความกระตือรื อร้น มี
ความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความสาเร็ จของงานที่ทา และสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน
ส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสาเร็ จขององค์การอีกด้วย
วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกภายในจิตใจของมนุ ษย์ที่ไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจ
มากและได้รับ การตอบสนองด้วยดี จะมี ค วามพึ ง พอใจมาก แต่ ใ นทางตรงกันข้า มอาจผิดหวัง
หรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ต้ งั ใจ
ไว้ว่า จะมีมากหรื อน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึ ง ความรู ้ สึก
หรื อ ทัศนคติ ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งหรื อปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ความรู ้ สึกพอใจจะเกิ ดขึ้นเมื่อ
ความต้อ งการของบุ ค คลได้รั บ การตอบสนองหรื อ บรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายในระดับ หนึ่ ง ความรู ้ สึ ก
ดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภัทรานี ศรีประมวลและดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) วัตถุประสงค์ของการวิจยั ใน
ครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อความความพึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ของข้าราชการตารวจ กองกากับการ 1 กองบังคับการปราบปรามกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ข้าราชการตารวจ กองกากับการ 1 กองบังคับการปราบปรามจานวน 132 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจ ัย คื อ แบบสอบถามและวิเ คราะห์ ข้อมู ล โดยการใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ส าหรั บ การวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลคื อ การรายงานค่า ความถี่ , ค่าร้ อยละ, ค่าต่ าสุ ด,
ค่าสู งสุ ด, ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างของข้าราชการตารวจ กองกากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มีอายุอยูร่ ะหว่าง 51-55 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส มีอายุราชการ
มากกว่า 20 ปี ทางานอยูใ่ นตาแหน่งป้ องกันปราบปรามและมีรายได้อยูท่ ี่ 20,001-30,000 บาท
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ ตาแหน่งงาน
และรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจ กอง
กากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม
2. ปั จจัยในการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้านประชาชน ด้านลักษณะของงาน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางานในสานักงาน ด้านการยอมรับ ด้านเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจ กองกากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม
3. ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานให้องค์กร และด้าน
ความจงรั กภักดี กบั องค์กร มี ความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของข้าราชการ
ตารวจ กองกากับการ 1 กองบังคับการปราบปรามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้าน
ความเชื่ อ มั่น อย่า งสู ง ในองค์ก รไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข อง
ข้าราชการตารวจ
นิ่ ม นวล วงค์ ค าลื อ และดร.กิต ติ พัน ธ์ คงสวัส ดิ์ เกียรติ (2556) การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการเครดิต อาคารแจ้งวัฒนะวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่ผลต่อความ
พึงพอใจในการปฎิบตั ิงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในการ
ทางาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านการยอมรับนับถื อ ด้านการปกครอง บังคับบัญชา ด้าน
ลักษณะงาน และด้านเพื่อนร่ วมงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) อาคารแจ้ง
วัฒนะ (2) เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการปฎิบตั งานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) อาคารแจ้งวัฒนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการเครดิต อาคารแจ้งวัฒนะ
ผลการวิจยั พบว่า ในลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา
ระดับ พนัก งาน อัตราเงิ นเดื อน อายุง าน ที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลให้ป ระสิ ท ธิ ภาพในการท างานไม่
แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยจูงใจ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
คือ ด้านความสาเร็ จของงานและปั จจัยค้ าจุน ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอในการทางาน
ของพนักงาน คือ ด้านค่าตอบแทนและด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน และความพึงพอใจในการ
ทางาน ในด้านความพึงพอใจในค่าตอบแทน ด้านความพึงพอใจในการประเมินผลงานและจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและความพึงพอใจการได้รับการยอมรับยกย่องจากองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการทางาน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีจานวนทั้งหมด 1,200 คน
เนื่องจากเป็ นการทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้แบบสอบถามจานวน 300 ชุด ตามสู ตรของ
(TaroYamane,1973:725)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ใช้ แ บบสอบถามเรื่ อง ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสายเจ้า หน้ า ที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุการทางาน วุฒิการศึกษา และรายได้
เป็ นคาถามปลายปิ ด (closed ended question) แบบให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลวัดระดับความพึงพอใจ 6 ด้านได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ด้าน
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ ด้านขวัญ
กาลังใจ และด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยความสะดวกเป็ นแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยมี
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
ระดับ ความพึ ง พอใจที่ ใ ช้ใ นแบบสอบถาม เรื่ อง ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติงานของ
บุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กาหนดระดับความคิดเห็นดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
ความหมาย
ระดับ 5
มากที่สุด
ระดับ 4
มาก
ระดับ 3
ปานกลาง
ระดับ 2
น้อย
ระดับ 1
น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองตามหน่ วยงานต่างๆ และนาแบบสอบถามทั้งหมดมา
ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลต่อไป เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยการกาหนดค่าคะแนน
จากสู ตร
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด = 5 – 1 = 0.8
จานวนชั้น
5
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยการกาหนดค่าคะแนน
จากสู ตรดังนี้
คะแนน 4.21 -5.00 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 3.41 -4.20 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 2.61 -3.40 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1.81 -2.60 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1.00 -1.80 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ได้ผล
วิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
เจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์
ด้านขวัญกาลังใจ
ด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยความสะดวก

Cronbach's Alpha

N of Items

0.912
0.903
0.878
0.928
0.920
0.877

5
5
5
5
6
6

สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุค ลากรสายเจ้า หน้าที่ ม หาวิท ยาลัยรั งสิ ต จานวน 300 คนสามารถจาแนกข้อมูล ด้านประชากร
ศาสตร์ ได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 212 คนคิดเป็ นร้อยล่ะ 70.7 จาแนกตาม
อายุการทางาน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุการทางานช่วง 21 ปี ขึ้นไป จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อย
ล่ะ 43.7 จาแนกตามวุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน
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142 คนคิดเป็ นร้อยล่ะ 47.3 จาแนกตามรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท
จานวน 93 คนคิดเป็ นร้อยละ 31
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต พิจารณาเป็ นรายด้านทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้ านความพึงพอใจที่มีต่อองค์ กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้ านความพึงพอใจทีม่ ีต่อหน่ วยงาน มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยูใ่ นระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ด้ านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ ย 4.27 อยู่ในระดับความความพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้ านการพัฒนาองค์ กร/ความสั มพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.18 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ด้ านขวัญกาลังใจ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับความพึง พอใจมาก ด้ า นสภาพแวดล้ อม/สิ่ ง
อานวยสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานใน
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน ด้านการปฏิ บตั ิงาน ด้านการ
พัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ ด้านขวัญกาลังใจ และด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยสะดวก ที่แตกต่าง
กัน
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
หน่ วยงาน ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสั มพันธ์ และด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ ง อานวยสะดวก ไม่
แตกต่างกันและในด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ด้านการปฏิ บตั ิงาน ด้านขวัญกาลังใจมีความ
แตกต่างกัน
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรจากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ามี 4 คู่ประกอบด้วย(1)
อายุการทางาน 1-5 ปี กับ 6-10 ปี (2) อายุการทางาน 1-5 ปี กับ 16-20 ปี (3) อายุการทางาน 1-5 ปี
กับ 21 ปี ขึ้นไปและ (4) อายุการทางาน 11-15 ปี กับ 16-20 ปี ด้านการปฏิบตั ิงานจากการวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ มี 1 คู่คือ อายุการทางาน 6-10 ปี กับ 11-15 ปี ด้านขวัญกาลังใจ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่ามี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุการทางาน 6-10 ปี กับ 11-15 ปี และ (2) อายุการทางาน 11-15 ปี
กับ 160-20 ปี แตกต่างกัน
ผลการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ าน วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน ในด้า นความพึ ง พอใจที่ มี ต่อ องค์ก ร ด้า นความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อหน่ ว ยงาน ด้า นการ
ปฏิ บตั ิงาน ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ ด้านขวัญกาลังใจ ด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวย
สะดวก ที่แตกต่างกัน โดยในด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน
ด้านการปฏิบตั ิงาน และด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ งอานวยสะดวก จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่ามี 3
คู่ประกอบด้วย (1) ต่ ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี (2) ต่ ากว่าปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี
(3) ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี ด้านด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ มี 2 คู่ประกอบด้วย (1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี (2) ต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ สู งกว่า
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ปริ ญญาตรี และด้านขวัญก าลังใจ จากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ มี 1 คู่ คือปริ ญญาตรี กับ สู งกว่า
ปริ ญญาตรี แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ด้าน
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน ด้านการปฏิ บตั ิงาน ด้านขวัญกาลังใจ และด้านสภาพแวดล้อม/สิ่ ง
อานวยสะดวก มีความแตกต่างกัน โดยวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า
ด้านความพึงพอใจที่ มีต่อองค์กรมี 5 คู่ประกอบด้วย (1) ต่ ากว่า 15,000 บาท กับ 20,00130,000 บาท (2) ต่ ากว่า 15,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท (3) 15,000-20,000 บาท กับ 25,00130,000 บาท (4) 15,000-20,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท (5) 20,001-25,000 บาท กับ 25,00130,000 บาท
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานมี 6 คู่ประกอบด้วย (1) ต่ากว่า 15,000 บาท กับ 25,00130,000 บาท (2) ต่ากว่า 15,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท (3) 15,000-20,000 บาท กับ 25,00130,000 บาท (4) 15,0000-20,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท (5) 20,001-25,000 บาท กับ 25,00130,000 บาท (6) 20,001-25,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท
ด้านการปฏิบตั ิงาน มี 1 คู่คือ 15,000-20,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท
ด้านขวัญกาลังใจ มี 2 คู่ประกอบด้วย (1) 15,000-20,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท (2)
20,001-25,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท
ด้า นสภาพแวดล้อม/สิ่ ง อานวยสะดวก มี 3 คู่ ป ระกอบด้วย (1) ต่ า กว่า 15,000 บาท กับ
25,001-30,000 บาท (2) 15,000-20,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท (3) 25,001-30,000บาท กับ
15,000-20,000 บาท แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รวม 6 ด้านคือ
1. ด้ า นความพึ ง พอใจที่มี ต่ อ องค์ ก ร ผลการวิ จ ัย อยู่ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
บุคลากรมี ความรักและศรัทธาต่อองค์กร พึงพอใจในวิสัยทัศน์ นโยบายการวางแผน กฏระเบียบ
และข้อบังคับ ได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรในด้านการพัฒนาบุคลากร เช่ น การศึกษาต่อ และที่
สาคัญบุคลากรมีความสุ ขที่ได้เป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิ ต สอดคล้องกับ สร้อยตระกูล ติว
ยานนท์. (2543) กล่ าวไว้ว่า ความพึงพอใจยังทาให้พนักงานมี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานสู งขึ้ น
นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ งานที่ บรรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี ประสิ ทธิ ภาพ จากการศึ ก ษางานวิจยั ในอดี ตที่
เกี่ ยวข้องพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน และระดับเงินเดือน นัน่ คือ
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พนักงานที่ มีอายุมาก มี ตาแหน่ ง การงานสู ง ระดับ เงิ นเดื อนค่อนข้างสู ง รวมทั้งมี อายุงานที่ นาน
มักจะมี แนวโน้มที่จะมี ความพอใจในการทางานมากขึ้ น เนื่ องจากประสบการณ์ ที่มากขึ้ น ทาให้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในการทางานดีข้ ึน มีความคาดหวังต่อองค์กรน้อยลง
2. ด้ านความพึงพอใจที่มีต่อหน่ วยงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด บุคลากรส่ วน
ใหญ่มีความรักและศรัทธาต่อหน่ วยงานที่ตนสังกัด มีความพึงพอใจในนโยบาย ได้มีส่วนร่ วมใน
การวางแผนการปฏิ บ ตั ิงาน ผูบ้ งั คับ บัญชาในหน่ วยงานรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น รั บฟั งข้อเสนอแนะ
บุคลากรมีความพึงพอใจในภาระงานที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย และที่สาคัญบุคลากรมีความสุ ขที่
ได้ป ฏิ บ ตั ิ ง านในหน่ วยงานที่ ตนสั ง กัด เมื่ อเกิ ดความรั ก และความพึ ง พอใจในหน่ วยงาน ท าให้
ปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับสุ นนั ทา เลาหนันทน์ (2541, 8-9) มีความเห็นว่า
องค์ประกอบที่มีส่วนในการจูงใจบุคคลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การเปิ ดโอกาส
ให้มี ส่ วนร่ วมในการวางแผน หากบุ ค คลถู ก ขอร้ องให้ช่ วยในการวางแผนและก าหนดสภาวะ
แวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ก็จะเป็ นแรงจูงใจในการทางานทางหนึ่ง
3. ด้ านการปฏิบัติงาน อยูใ่ นระดับความความพึงพอใจมากที่สุด เพราะบุคลากรมีอิสระใน
การตัดสิ นใจเพื่อความสาเร็ จของงานที่รับผิดชอบ พอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดระบบ
ขั้นตอนการทางานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ไ ด้รับ มอบหมายส าเร็ จตามเวลาที่
กาหนด สอดคล้องกับ ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มี
ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึ ก หรื อ ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ องานที่ ท าของบุ ค คลที่ มี ต่ อ งานในทางบวก
ความสุ ขของบุ คคลอันเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานและได้รับผลเป็ นที่ พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิ ดความ
กระตือรื อร้น มีความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มี
ความภาคภู มิ ใ จในความส าเร็ จ ของงานที่ ท า และสิ่ ง เหล่ า นี้ จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลในการทางานส่ งผลต่อความก้าวหน้าและความสาเร็ จขององค์การอีกด้วย
4. ด้ า นการพั ฒนาองค์ ก ร/ความสั มพันธ์ อยู่ในระดับความพึง พอใจมาก ผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถเป็ นต้นแบบที่ ดีให้แก่ บุค ลากร มี ความเที่ ยงตรงและยุติธรรมในการบริ หารงาน ให้การ
สนั บ สนุ น การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรเป็ นอย่ า งดี ส่ งผลให้ บุ ค ลากร
มี ค วามสัม พันธ์ ที่ ดีก ับ ผู บ้ งั คับ บัญชาและมี ค วามสั ม พันธ์ ที่ ดี ก ับ เพื่ อนร่ วมงานในหน่ วยงานซึ่ ง
สอดคล้องกับ (Anonymous, 2004) Drago and Wooden (1992) กล่าวว่า องค์กรที่พนักงานทางาน
ร่ วมกันอย่างใกล้ชิด และมีความสนิทสนมกัน พนักงานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสู งและ
มีอตั ราการขาดงานต่ า ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชามีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน ทาให้พนักงานอยูก่ บั องค์กรยาวนานขึ้น
5. ด้ านขวัญกาลังใจ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก บุคลากรพึงพอใจในเกณฑ์การประเมิน
ความดีความชอบในประสิ ทธิ ภาพของงาน มีความถูกต้อง เหมาะสมและยุติธรรม ผู ้บงั คับบัญชามี
การสร้ างขวัญและกาลังใจที่ดีให้กบั บุคลากร ได้รับการปกป้ องจากผูบ้ งั คับบัญชา กรณี ที่บุคลากร
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ต้องเผชิญกับปั ญหา บุคลากรพึงพอใจที่ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส และ
พึงพอใจในสวัสดิ การที่ได้รับจากองค์กร สอดคล้องกับ (Baker et al). (1988) กล่าวว่า ปั จจัย
ผลตอบแทนก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์ กับระดับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน โดย
ผลตอบแทนใน ที่น้ ี หมายถึ ง เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และสวัสดิ การต่างๆ เช่ น ค่าเบี้ยเลี้ ยงในการ
เดิ นทาง ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าทางานล่วงเวลา ตลอดจนผลประโยชน์อื่นที่ไม่เป็ นตัวเงิ น เช่ น
วันหยุดประจาปี เป็ นต้น
6. ด้ านสภาพแวดล้ อม/สิ่ งอานวยสะดวก อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก บุคลากรพอใจใน
สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในมหาวิทยาลัยและในหน่วยงาน รวมถึงพึงพอใจในเครื่ องมือ / วัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงาน การรักษาความปลอดภัย สถานที่จอดรถ สถานที่จาหน่ายอาหาร ของ
มหาวิทยาลัย มีความพร้อม มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงามและมีเครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เอดวิน เอ.ล็อค (Locke 1976, 1302 อ้างถึงในกอบชัย อ้นนาค 2540,18-19) ได้เสนอ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ที่เขาได้ทาการศึกษาวิจยั ในปี ค.ศ.1976 ไว้
คือ สภาพการท างาน ได้แก่ ชั่วโมงการทางาน ช่ วงเวลาพัก เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการท างาน
อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ทาเลที่ต้ งั และรู ปแบบการก่อสร้าง ของอาคารสถานที่ทางาน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้ านสวัสดิการ ควรให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่บุตรอย่างต่อเนื่ อง ไม่ควรจากัดอายุ
การเบิกค่ารักษาพยาบาล, จัดรถรับส่ งพนักงาน, ที่พกั สาหรับบุคลากร, สนับสนุ นบุคลากรศึกษาต่อ
อย่างน้อยระดับปริ ญญาตรี ทุกหน่วยงาน
2. ด้ านสถานที่ ควรปรับปรุ ง เช่น ความสะอาดของโรงอาหารและห้องน้ า, ปรับทัศนี ยภาพ
บริ เวณรอบๆ มหาวิทยาลัย เช่น ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่ น, จัดที่นงั่ ใต้ร่มไม้มากขึ้น เป็ นต้น
3. ด้ านการสื่ อสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข่าวสารได้ทนั ต่อการปฏิ บตั ิงาน และในการสื่ อสาร
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรใช้การสื่ อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มากขึ้นกว่าการใช้การสั่งทางวาจา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการสั่ ง การจะท าให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านตรงตามความต้ อ งการของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และเกิดประโยชน์กบั องค์การอย่างตรงตามเป้ าหมาย
4. ด้ านอุปกรณ์ ควรเพิ่มอุปกรณ์สานักงานให้ทนั สมัย และเพียงพอกับความต้องการ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยไม่มีมีการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร อาจารย์
และบุคลากรระดับต่างๆ ในเชิ งลึก ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ รวมทั้ง
การสังเกต หรื อการสัมภาษณ์มาร่ วมประกอบการศึกษาด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ในการสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพื่อนาผลมาปรับปรุ งพัฒนาองค์กรต่อไป
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2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อสิ นค้ าในห้ างเทสโก้ โลตัสของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS OF MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS PURCHASING
DECESION BEHAVIOR ON TESCO LOTUS IN BANGKOK
สุ มาลี ปัญญาใหม่ , นิภาพร สิ ทธิวงษ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจาภา แพ่ งเกษร
คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและการบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ดา้ น
การส่ งเสริ มการตลาด และด้านการบริ ก ารที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ราย จากผูใ้ ช้บริ การเขตกรุ งเทพมหานคร และ
นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผล สถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งจานวน 264 คน และมี ช่ วงอายุ
ระหว่าง 30–39 ปี มีสถานภาพ สมรส มีวุฒิการศึกษา ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
รายได้ส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 15,001–20,000 บาท ประกอบอาชีพส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้าง
เทสโก้โลตัสด้าน ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ไม่แตกต่างกัน
(2) อายุที่แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ในห้างเทสโก้โลตัส ในด้านราคา ไม่
แตกต่างกัน แต่ในด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ มีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญ (3) สถานภาพที่ แตกต่า งกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ในห้างเทสโก้
โลตัส ในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดและการบริ ก าร ไม่ แตกต่ า งกัน แต่ ใ นด้า นผลิ ตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (4) วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้านราคา การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ไม่แตกต่างกัน
แต่ในด้านผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (5) รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่
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แตกต่างกัน แต่ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการบริ การมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (6) อาชีพ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่าง
กัน แต่ในด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญ
คาสาคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, เทสโก้โลตัส
ABSTRACT
The purpose of this research to study different factors between population and marketing
mix in product, price, place, promotion and service that affect consumer purchasing decision on
Tesco Lotus in Bangkok. The sample of this research are the group of 400 consumers by using
questionnaire as a tool. The descriptive statistic such as percentage, average and standard
deviation is used to analyze data and hypothesis testing.
The results of this research showed that majority were 264 female at age between 30-39
years, Married status, almost education in bachelor degree, salary between 15,001-20,000 baht
and work in company.
The result from hypothesis testing in term of personality found that (1) The different of
gender was not affect the consumer decision of Tesco Lotus’s product, price, place, promotion
and service. (2) The different of age was not affect the consumer decision of Tesco Lotus’s price
but affect product, place, promotion and service at the significance level. (3) The different of
status was not affect the consumer decision of Tesco Lotus’s promotion and service, but affect
product, price, and place at the significance level. (4) The different of education was not affect the
consumer decision of Tesco Lotus’s price, promotion and service, but affect product and place at
the significance level. (5) The different of income was not affect the consumer decision of Tesco
Lotus’s place and promotion, but affect product, price, and service at the significance level.
(6) The different of job was not affect the consumer decision of Tesco Lotus’s product, but affect
price, place, promotion and service at the significance level.
KEYWORDS : MARKETING MIX, TESCO LOTUS
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บทนา
ในสังคมปั จจุบนั เศรษฐกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่ องรวมถึงธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งของไทยก็ได้มี
การพัฒนามากขึ้น การเปลี่ยนแปลทางสังคมและเทคโนโลยีในปั จจุบนั ส่ งผลให้การดาเนิ นชี วิตของ
คน (Life Style) ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
พัฒนาการของธุ รกิจค้าปลีกนับตั้งแต่ปี 2507 เป็ นต้นมา ธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งของไทยเปลี่ยน
จากยุคเก่าสู่ ยุคใหม่ จากธุ รกิจขนาดเล็กที่ดาเนิ นการลักษณะเจ้าของคนเดียวหรื ออาจจัดตั้งเป็ นห้าง
หุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั แต่ดาเนิ นในลักษณะธุ รกิ จครอบครัว ซึ่ งเรี ยกกันทัว่ ไปว่า “ธุ รกิจกงสี ” หรื อ
“ธุ รกิจครอบครัว” มาเป็ นธุ รกิ จขนาดใหญ่ในรู ปแบบศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้า ทั้งนี้ ในการ
บริ หารธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งยุคก่อน ก็เป็ นแบบง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน ด้วยการเปิ ดร้านในลักษณะร้าน
เบ็ดเตล็ ดหรื อร้ า นขายของช า หรื อที่ เ รี ย กในภาษาจี นว่า “ร้ า นโชว์ห่ว ย” ที่ เน้น ขายสิ นค้าใน
ชี วิตประจาวัน ร้ านค้าจะตั้งอยู่ในแหล่งชุ มชน เช่น ในตลาด หรื อในหมู่บา้ น ซึ่ งอยู่ในตรอก ซอก
ซอยของชุ ม ชนต่ า งๆ เป็ นร้ า นค้า เล็ ก ๆ ไม่ ไ ด้มี ก ารพัฒ นาหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นให้ ท ัน สมัย ไม่ มี
เทคโนโลยีใดๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา แต่ในยุคปั จจุบนั ได้มีการนาวิทยาการจัดการและนวัตกรรม
ทางธุ รกิ จ และมี ผูบ้ ริ หารที่ เป็ นมื ออาชี พ เข้ามาท าธุ รกิ จค้าปลี ก และค้า ส่ งมากขึ้ นประกอบกับ มี
ผูป้ ระกอบการได้เข้ามาประกอบธุ รกิ จนี้ มากขึ้ น ทาให้มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงในปั จจุ บนั
(อธิวฒั น์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 2545)
จากร้ า นค้า ปลี ก เล็ ก ๆ ได้เ ปลี่ ย นเป็ นธุ ร กิ จ การค้า ยุ ค ใหม่ ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก แนวใหม่ ที่
เปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) นี้ มีชื่อเรี ยกว่า ธุ รกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ทาให้ในปั จจุบนั มีธุรกิ จค้าปลี กขนาดใหญ่เกิ ดขึ้นมีการลงทุนในการ
ดาเนินงานที่สูงกว่ายุคเดิม การบริ หารงานมีระบบมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับ
กับรู ปแบบของการดาเนินชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีรายได้ ทาให้มีกาลังซื้ อ
มากขึ้นประกอบกับการศึกษาที่สูงทาให้ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ในตราสิ นค้าที่สูงขึ้นด้วย ผูบ้ ริ โภคจึง
มองว่า สิ นค้าและบริ การต้องมีคุณภาพสู ง ส่ วนด้านราคาไม่จาเป็ นต้องต่าเกินไปหรื อสู งเกินไป และ
สังคมปั จจุบนั ซึ่ งมีความรี บเร่ งต้องการความรวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้มากขึ้นแต่จะมีเวลาน้อยลง
จะซื้ อสิ นค้าในสถานที่สามารถอานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ ว
ห้างเทสโก้โลตัสเป็ นหนึ่ งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้
ชัดเนื่ องจากเป็ นห้างที่มีรายได้สูงสุ ดในกลุ่มตลาดเดี ยวกันและเป็ นธุ รกิจร้ านค้าปลีกที่ได้รับความ
นิ ยมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า เนื่ องจากมีรายการสิ นค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ มีพนักงาน
บริ การดูแลที่ดีและมีนโยบายด้านราคา ในเรื่ องราคาถูกสุ ดเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีกอื่นๆ นอกจากนี้
เทสโก้โลตัสได้มีกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดไปยังลูกค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อดึงดูดลูกค้าให้
เข้ามาซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้ โลตัส อีกทั้งปั จจัยอื่นๆ เช่น ภาพลักษณ์ ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
และความไว้วางใจ และก็ย งั คงครองส่ วนแบ่งการตลาดไว้ได้สู งที่ สุ ดเรื่ อยมาจากการเพิ่มความ
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หลากหลายในบริ การ เห็นได้จากการเพิ่มบริ การของเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ให้บริ การด้วยความสะดวก
รวดเร็ ว (อนุชิต ตันวีระเกษม, 2551)
จากข้อมูลข้างต้นนี้ จะเห็ นได้ว่า ปั จจุบนั ร้ านค้าปลีกขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีมากขึ้นมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากมาย ทาให้มีการแข่งขันกันสู งมากในตลาดของห้างไฮเปอร์ มาเก็ต จึงเป็ นที่มาที่
ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกเข้ามาซื้ อสิ นค้าใน
ห้างเทสโก้โลตัส โดยศึกษาจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและการบริ การ ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และการบริ การ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
ผูซ้ ้ื อสิ นค้า ในห้า งเทสโก้โลตัส ที่ มี ปัจจัย ด้า นประชากรศาสตร์ คื อ เพศ อายุ การศึ ก ษา
สถานภาพ รายได้ และอาชี พ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของการวิจยั
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
ตัวแปรตาม
ส่ วนประสมทางการตลาดและการบริ การ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการบริ การ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มาเลือก
ซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัส ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560
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ระยะเวลาการทาวิจยั 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การก าหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษาจากแนวคิ ดทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
บริการ

- เพศ

- ด้ ำนผลิตภัณฑ์

- อายุ
- การศึกษา

- ด้ ำนรำคำ

- สถำนภำพ

- ด้ ำนสถำนที่

- รำยได้

- ด้ ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด

- อำชีพ

- ด้ ำนกำรบริกำร

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ทาให้ท ราบถึ ง การเปรี ย บเที ย บปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ และปั จจัย ด้า นส่ วนประสม
ทางด้านการตลาด (4P’S) ที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในห้างเทสโก้โลตัส
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาไปเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
2. ส่ วนประสมการตลาด หมายถึ ง กลยุทธ์ หรื อวิธีการที่ห้างเทสโก้โลตัสนาไปใช้ดาเนิ น
ธุ รกิจ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ (Product) การจัดจาหน่ าย (Place) การกาหนดราคา (Price) การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) สามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหนึ่ งว่า 4’Ps
ส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียมกันแต่ข้ ึนอยูก่ บั
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ผูบ้ ริ หารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบ้ ริ โภค
3. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าอุปโภคและบริ โภคในห้างเทสโก้โลตัสที่มีให้ผบู ้ ริ โภคเลือก
ซื้ อเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบไปด้วย เสื้ อผ้า อาหารสด เช่น เนื้ อสัตว์ ผัก
สด ผลไม้สด สิ นค้าในชี วิตประจาวัน เช่น สบู่ ยาสี ฟัน แชมพูสระผม และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่น ทีวี
ตูเ้ ย็น คอมพิวเตอร์ รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ แต่งบ้านต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน เป็ นต้น
4. ราคา หมายถึง จานวนเงินผูบ้ ริ โภคจ่ายไปเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์ในห้างเทสโก้โลตัส และ
ราคาเป็ นสิ่ งที่ผซู ้ ้ื อเปรี ยบเทียบความถูกความแพงของสิ นค้าในการเลือกซื้ อแต่ละครั้งโดยดูจากป้ าย
แสดงราคาสิ นค้า
5. สถานที่จัดจาหน่ าย หมายถึ ง สถานที่ในห้างเทสโก้โลตัสที่กว้างขวาง สะดวกในการ
เลือกซื้ อสิ นค้า เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้วางสิ นค้าได้มากทุกประเภทเพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้ อได้อย่าง
สะดวก
6. การส่ งเสริมทางการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธ์การโฆษณา การแจกแถมสิ นค้า
การจัดแสดงสิ นค้า การขายโดยใช้พนักงานขาย การบริ การหลังการขาย ที่ห้างเทสโก้โลตัสจัดขึ้น
และเพื่อเป็ นการแจ้งข่าวให้เข้าถึงตลาดเป้ าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อจูงใจให้เกิดการลองใช้
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูซ้ ้ื อและเป็ นที่ยอมรับของผูซ้ ้ื อ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผซู ้ ้ื อหันมาซื้ อสิ นค้า
ในห้างเทสโก้โลตัส
7. การให้ บริการ หมายถึง การให้บริ การของพนักงานขายในห้างเทสโก้โลตัส การตัดสิ นใจ
ซื้ อผูซ้ ้ื อบางครั้งก็ข้ ึนอยูก่ บั การให้บริ การที่ประทับใจแก่ผซู ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อจะซื้ อสิ นค้ากับร้านค้าที่ให้บริ การ
ดี สะดวก รวดเร็ วถู กใจผูซ้ ้ื อ และมีการบริ การหลังการขายเช่ น บริ การสิ นเชื่ อ บริ การรั บส่ งสิ นค้า
การบริ การซ่ อมสิ นค้าเมื่อสิ นค้ามีปัญหา การบริ การรับเปลี่ยนคืนในกรณี สินค้าชารุ ดเสี ยหาย เป็ น
ต้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท บทวนวรรณกรรม โดยศึ ก ษาจากแนวคิ ดหลายส่ วนใน
หนังสื อ บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในอดีต ซึ่ งกล่าวเป็ นประเด็นดังต่อไปนี้
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ า นี้ ใ ห้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุก
อย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วนประสมการตลาด
แบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การ
จัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
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อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้ าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อาจกระทบต่อ
พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุ ณภาพที่คนรับรู ้ ได้ของ
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้ เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่ อที่สะดุดตาอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน
สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย
2. ราคา (Price) ราคามี อิทธิ พลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อก็ต่อเมื่ อผูบ้ ริ โภคทาการประเมิ น
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สาหรั บการตัดสิ นใจอย่า ง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ ยวข้อง
สาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ น
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า
สิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทาง
ที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่ น สิ นค้าที่มีของแถมในร้ านเสริ ม
สวยชั้นดี ในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ มการตลาด
สามารถก่ ออิ ทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่ นักตลาด
ส่ งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ ว่าเขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และ
มันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการ
ตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 315) การบริ การเป็ นสิ่ งที่ทุกธุ รกิจนามาใช้ในการสร้างความแตกต่าง
ทางการแข่งขันซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญในการประกอบธุ รกิจในปั จจุบนั เพราะการบริ การเป็ นส่ วนที่
ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขวัญชนก เจริ ญสุ ขและดร.ณกมล จันทร์ สม (2555) การวิจยั ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เปรี ยบเทียบปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยด้านการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการ
ตลาด กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์การทดสอบค่า
T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson
correlation) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
20–29 ปี ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/
รับจ้าง และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท ส่ วนความคิดเห็ นต่อ
ปั จจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าที่ศูนย์การค้า เทอร์ มินอลทเวนตี้วนั มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้าน
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา ตามลาดับ ประกอบกับความ
คิดเห็ นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั โดยรวมต่อในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อ มีการพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังจากซื้ อสิ นค้า เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั ในครั้งต่อไป, มีความคิดที่จะแนะนาให้ผอู ้ ื่นเลือกซื้ อ
สิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั , มีการศึกษาและเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่มีการ
ขายตามร้ านต่างๆ ในศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั ก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า, มีการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั โดยพิจารณาถึ งประโยชน์ของสิ นค้าและมีการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั โดยพิจารณาถึงความจาเป็ นในการใช้ ตามลาดับเมื่อทา
การเปรี ยบเที ย บปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่ ศู น ย์ก ารค้า
เทอร์ มินอลทเวนตี้วนั จาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ ระหว่าง ปั จจัยด้านการตลาดที่ มีผลต่อ
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ ศูนย์การค้าเทอร์ มินอลทเวนตี้วนั ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้า
เทอร์ มินอลทเวนตี้วนั มีความสัมพันธ์กนั ทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นฤมล ศรี ข ากู ล และผศ.ดร.รุ จาภา แพ่ ง เกษร (2559) การค้น คว้า อิ ส ระในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านแฟมิลี่
มาร์ ท ในเขตจังหวัดนนทบุรี เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในร้านแฟมิลี่มาร์ ทในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาใน
ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย จากผูบ้ ริ โภคในเขตนนทบุรี และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผล สถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุ ป
ได้ดงั นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั /รับจ้าง มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสดสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อ
สิ นค้า ในร้ า นแฟมิ ลี่ ม าร์ ท ในเขตจังหวัดนนทบุ รีที่ แตกต่ า งกัน เพศ ที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า ในร้ า นแฟมิ ลี่ ม าร์ ท ในเขตจัง หวัดนนทบุ รี ด้า นการ
ประเมินผลทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ส่วน ด้านการรับรู ้ ความต้องการ ด้านการค้นหาทางเลื อก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านพฤติกรรม
ภายหลังการซื้ อ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าในร้ านแฟมิลี่
มาร์ ท ในเขตจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โ ภคในการซื้ อ สิ นค้า ในร้ า นแฟมิ ลี่ ม าร์ ท ในเขตจังหวัดนนทบุ รี ด้านการค้นหาทางเลื อ ก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนด้านการรับรู ้
ความต้องการ ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ที่
แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า ในร้ า นแฟมิ ลี่ ม าร์ ท ในเขต
จังหวัดนนทบุ รีไ ม่แตกต่ างกัน พบว่า ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ และสมาชิ กใน
ครอบครั ว ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า ในร้ า นแฟมิ ลี่ มาร์ ท ในเขต
จังหวัดนนทบุรีดา้ นการรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาทางเลือก ด้านการประเมินผลทางเลือก
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ไม่แตกต่างกันปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในร้านแฟมิลี่มาร์ ทในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้แก่
ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นเทคนิ ค และ
กระบวนการ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
ร้านแฟมิลี่มาร์ ทในเขตจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ส่ วนด้านบุคคล ไม่ส่งผลต่อต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในร้านแฟมิลี่มาร์ ท
ในเขตจังหวัดนนทบุรี
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อสิ นค้าในห้าง
เทสโก้โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งในแต่ละวันมีจานวนประชากรไม่แน่ นอน การศึกษาวิจยั
ครั้งนี้จึงใช้สูตรของ W.G.Cochran ในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบจานวนประชากร
จากสู ตร n = P(1- P)Z2
d2
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ตามสู ตรที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัดส่ วนประชากร
เท่ากับ 0.05 มี ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่ อนที่ 0.05 โดยผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุ ด ใช้วิธีแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ให้ครบจานวน
แบบสอบถามทั้งหมด โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในเขต
กรุ งเทพมหานครทั้งหมด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยจัดทา
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาถามจะครอบคลุมประเด็นหลัก 2 ส่ วน คือ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามคาถามแบบปลายปิ ด
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการบริ การ ที่
มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคในห้ า งเทสโก้โลตัส ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แบบสอบถามเป็ นแบบ Likert Scale มีลกั ษณะแบ่งระดับที่มีผลออกเป็ น 5 ระดับความคิดเห็น คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การแปลความค่ าเฉลีย่
ระดับความคิดเห็ นที่ใช้ในแบบสอบถาม เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กาหนดระดับความ
คิดเห็นดังนี้
ระดับความคิดเห็นความหมาย
ระดับ 5
เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับ 4
เห็นด้วย
ระดับ 3
เฉยๆ
ระดับ 2
ไม่เห็นด้วย
ระดับ 1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยการกาหนดค่าคะแนน
จากสู ตร
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด = 5 – 1 = 0.8
จานวนชั้น
5
549

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ดังนั้นการตีความจะเป็ น
ระดับคะแนน
ความหมาย
4.21-5.00
ผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วยอย่างยิง่
3.41-4.20
ผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วย
2.61-3.40
ผูใ้ ช้บริ การเฉยๆ
1.81-2.60
ผูใ้ ช้บริ การไม่เห็นด้วย
1.00-1.80
ผูใ้ ช้บริ การไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ ี การคัดเลือกตัวอย่าง
ตามความสะดวก เฉพาะลู กค้าที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ยินดีให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลในการกรอกแบบสอบถามเท่านั้น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การหาความเที่ยง (Reliability Test) โดยนาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่
เก็ บ รวบรวมได้จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 400 ชุ ด ผู ว้ ิ จ ัย ใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการบริ การ

Cronbach's Alpha
0.936
0.877
0.867
0.897
0.928

N of Items
9
5
5
6
5

สรุ ปผลการวิจัย
ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ จ ากกลุ่ ม ผู ้ที่ เ ข้า มาซื้ อ สิ น ค้า ในห้ า งเทสโก้ โ ลตัส ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 264 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 66.00 และมีช่วงอายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 30–39 ปี จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8
โดยส่ วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.3 มีวุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่จบ
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 209 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.3 ซึ่ งมี รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
15,001–20,000 บาท จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ประกอบอาชี พส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน
เอกชน จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้
โลตัส ของผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.8 อยู่ใ นระดับ
ผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วย ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.94 อยูใ่ นระดับผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วย ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย
4.10 อยู่ใ นระดับ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเห็ น ด้ว ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค่ า เฉลี่ ย 3.77 อยู่ใ นระดับ
ผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วย และด้านการบริ การ มีค่าเฉลี่ย 3.67 อยูใ่ นระดับผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าใน
ห้างเทสโก้โลตัสด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าใน
ห้ า งเทสโก้โ ลตัส ในด้า นราคา ไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ พ บว่า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สถานที่ การส่ ง เสริ ม
การตลาดและการบริ การ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยในด้านผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่
จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 4 คู่ประกอบด้วย (1) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 30-39 ปี (2) อายุต่ากว่า
20 ปี กับ อายุ 50 ปี ขึ้นไป (3) อายุ 20-29 ปี กับ 30-39 ปี (4) อายุ 20-29 กับ อายุ 50 ปี ขึ้นไป ในด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 6 คู่ประกอบด้วย (1) อายุต่ ากว่า 20 ปี กับ อายุ
30-39 ปี (2) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 40-49 ปี (3) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 50 ปี ขึ้นไป (4) อายุ 20 –
29 ปี กับ อายุ 30-39 ปี (5) อายุ 20–29 ปี กับ อายุ 40-49 (6) อายุ 20–29 ปี กับ อายุ 50 ปี ขึ้นไป ใน
ด้านการบริ การ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 3 คู่ประกอบด้วย (1) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 30–39
ปี (2) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 40–49 ปี (3) อายุต่ ากว่า 20 ปี กับ อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความแตกต่าง
กัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า สถานภาพที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยในด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา และ
สถานที่ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 1 คู่คือ สถานภาพโสด กับ สมรส มีความแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้าน ราคา การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ไม่แตกต่างกัน แต่
พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยในด้านผลิ ตภัณฑ์ จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 1 คู่คือ ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี และด้านสถานที่จากการวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ มี 1 คู่คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี มีความแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ในห้างเทสโก้โลตัสในด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา และการบริ การมี ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยในด้านผลิตภัณฑ์ จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 5 คู่ประกอบด้วย (1) รายได้ต้ งั แต่ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท กับ รายได้
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15,001-20,000 บาท (2) รายได้ 15,001-20,000 บาท กับ รายได้ 20,001–25,000 บาท (3) รายได้
15,001-20,000 บาท กับ รายได้ 25,001–30,000 บาท (4) รายได้ 15,001-20,000 บาท กับ รายได้
50,000 บาทขึ้นไป (5) รายได้ 25,001–30,000 บาท กับ 30,001–50,000 บาท ในด้านราคา จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 5 คู่ประกอบด้วย (1) รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท กับ รายได้15,00120,000 บาท (2) รายได้ 15,001-20,000 บาท กับ รายได้ 20,001-25,000 บาท (3) รายได้ 15,00120,000 บาท กับ รายได้25,001-30,000 บาท (4) รายได้ 15,001-20,000 บาท กับ รายได้ 30,00150,000 บาท (5) รายได้ 15,001-20,000 บาท กับ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป ในด้านการบริ การ จาก
การวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ มี 7 คู่ประกอบด้วย (1) รายได้ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท กับ รายได้
15,001-20,000 บาท (2) รายได้ 15,001-20,000 บาท กับ รายได้ 20,001-25,000 บาท (3) รายได้
15,001-20,000 บาท กับ รายได้25,001-30,000 บาท (4) รายได้ 15,001-20,000 บาท กับ รายได้
50,000 บาทขึ้ นไป (5) รายได้ 20,001-25,000 บาท กับ รายได้ 25,001-30,000 บาท (6) รายได้
25,001-30,000 บาท กับ รายได้ 30,001-50,000 บาท (7) รายได้30,001-50,000 บาท กับ รายได้
50,000 บาทขึ้นไป มีความแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชี พ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ในห้างเทสโก้โลตัสในด้านผลิ ตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ โดยในด้านราคา จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 1 คู่คือ อาชี พพนักงานเอกชน กับ อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว และด้านสถานที่ จาก
การวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ มี 4 คู่ประกอบด้วย (1) อาชี พพนักงานเอกชน กับ อาชี พอื่ นๆ (2) อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ กับ อาชี พอื่นๆ (3) อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว กับ อาชี พอื่นๆ (4) อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึ กษา กับ อาชี พอื่ นๆ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ มี 4 คู่
ประกอบด้วย (1) อาชี พ พนัก งานเอกชน กับ อาชี พ ข้า ราชการ/พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ (2) อาชี พ
พนักงานเอกชน กับ อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา (3) อาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ อาชี พ
ธุ รกิ จส่ วนตัว (4) อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว กับ อาชี พนักเรี ยน/นักศึ กษา และด้านการบริ การ จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ มี 3 คู่ประกอบด้วย (1) อาชี พพนักงานเอกชน กับ อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา (2)
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา (3) อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา กับ
อาชีพอื่นๆ มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้
โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ในห้ า งเทสโก้โ ลตัส ในด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนฤมล ศรี ขากูลและผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร (2559) ได้วิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
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ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคในร้ านแฟมิ ลี่ม าร์ ท ในจังหวัดนนทบุ รี ปั จจัยด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลตอการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในร้านแฟมิลี่มาร์ ทในจังหวัดนนทบุรี ด้านการรับรู ้ ถึงความต้องการ ด้านการค้นหา
ทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดนนทบุรีที่ไม่
แตกต่างกัน
2. อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้านราคา
ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546: 85-94) กล่าวว่า อายุที่แตกต่างกันมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน
3. สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ มี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญ โดยในด้า นผลิ ตภัณฑ์ ราคา และ
สถานที่ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ สถานภาพโสด กับ สมรส มีความแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเมธนี อภิรมยพ์ฤกษาและ ดร.ไกรชิ ต สุ ตะเมื อง (2557) ได้วิจยั เรื่ องแรงจูงใจของ
ผูบ้ ริ โภคทมีต่อสิ นค้าบริ โภคจากร้ านโชว์ห่วยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมี ค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดการบริ การที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า แตกต่างกัน
4. วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสใน
ด้าน ด้านผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ โดยในด้านผลิ ตภัณฑ์ จากการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี และด้านสถานที่จากการวิเคราะห์เป็ น
รายคู่ พบว่า ต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี มีความแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฉัตร
ชัย ติยะพรัญชัย (2545) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในห้าง เทสโก้
โลตัส ลาลูกกา คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีระดับความสาคัญ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในห้า งเทสโก้ โลตัส สาขาลาลู ก กาคลอง 6 จังหวัด ปทุ ม ธานี
แตกต่างกัน
5. รายได้ ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา และการบริ ก ารมี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
อนิ ท ร์ ธี ร า เดชธนั น นิ ติ กุ ล (2554) ศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการใช้ บ ริ การ
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบนัยสาคญัทางสถิติ เกี่ยวกับการ
ใช้บ ริ ก าร ห้า งสรรพสิ น ค้า กับ รายได้ส รุ ป ได้ว่า การใช้บ ริ ก ารห้า งสรรพสิ นค้า กับ รายได้น้ ัน มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
6. อาชี พ ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในห้า งเทสโก้โลตัสในด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของขวัญชนก เจริ ญสุ ขและดร.ณกมล จันทร์ สม.
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(2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอล ทเวนตี้
วัน พบว่ า ผู ้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน จะไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่ ศู น ย์ก ารค้า
เทอร์ มินอล ทเวนตี้วนั ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ส่ วนเพศชายจะมี
น้อยกว่าเพศหญิง ดังนั้นในด้านประเภทของสิ นค้าควรจะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สาหรับ
เพศชายให้มากขึ้น
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและบริ การ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด และการบริ ก าร เป็ นปั จจัย ที่ มี ค วามส าคัญของการบริ ก ารที่ ห้า งเทสโก้โลตัส มี ใ ห้ก ับ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ควรมีการเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริ การในทุกเพศทุกวัย เนื่ องจาก
ส่ วนใหญ่ผเู ้ ข้ามาใช้บริ การจะมากันเป็ นครอบครัว ถ้าผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเป็ นสิ นค้าที่ตอบ
โจทย์ของกลุ่มครอบครัวจะทาให้ผเู ้ ข้ามาใช้บริ การสามารถซื้ อสิ นค้าได้ครบในที่เดียว
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาความต้องการของผูใ้ ช้บริ การห้างเทสโก้โลตัสในสาขาต่า งจังหวัด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย ผูใ้ ช้บริ การในต่างจังหวัดที่เดินทาง
มาในเขตกรุ งเทพมหานครในปั จจุบนั ก็มีมากในปั จจุบนั จึงควรศึกษาเรื่ องดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
2. ควรมีการให้ผูใ้ ช้บริ การเสนอความคิดเห็น โดยสัมภาษณ์ ผมู ้ าใช้บริ การว่า ต้องการให้
ทางห้า งเทสโก้โลตัสปรั บปรุ ง เกี่ ยวกับสถานที่ ส่ วนใดบ้าง หรื อมี อะไรที่ ตอ้ งเพิ่มเติ มเข้า มาบ้า ง
เพื่อที่ทางห้างจะได้นาแนวทางจากความเห็นของผูใ้ ช้บริ การไปปรับปรุ งพัฒนา
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ทัศนคติทมี่ ีต่อการทางาน กรณีศึกษา: บริษัท ไทยเซ็มคอน จากัด
THE ATTITUDE LEVEL TOWARDS WORK CASE STUDY: THAISEMCON CO.,LTD.
ทนงศักดิ์ ใจช่ วย, สุ กฤตา จิรลาภิศกุล
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาระดับทัศนคติที่มีต่อการทางานซึ่ งประกอบด้วย
บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรักษาพนักงาน และ
ความผูกพันกับองค์กร ซึ่ งจาแนกตามประชากรศาสตร์ ขอบเขตด้านเนื้ อหาที่ทาการศึกษากลุ่มตัว
แปรต้นคือ ด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, ตาแหน่ง
งาน, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการทางาน และปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติต่อการทางาน
ประกอบด้วย บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรักษา
พนัก งาน และความผูก พันกับ องค์ก รขอบเขตด้า นประชากรในการศึ ก ษาค้นคว้ากลุ่ ม ตัวอย่า ง
พนักงานบริ ษทั ไทยเซ็มคอน โดยมีพนักงานทั้งหมด 535 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ควรมี 222 คนเป็ นอย่างน้อย โดยใช้สูตรของYamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย 95 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
เลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) คือ การสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
หลัก เกณฑ์ ใ ดๆ ใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยน าแบบสอบถามที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ม า
ตรวจสอบ ลงรหัส และนาข้อมูลที่ลงรหัสไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั ไทยเซ็มคอน จากัด มีทศั นคติในการทางานโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับที่พึงพอใจประกอบด้วยบรรยากาศในการทางานการพัฒนาพนักงานความพึงพอใจ
ในการทางานการรักษาพนักงานและความผูกพันกับองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ซึ่ งสามารถแบ่ง
จาแนกออกเป็ นด้านๆ ได้ดงั นี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.76 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานโดยมีค่าเฉลี่ย 3.55 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการทางานโดยมีค่าเฉลี่ย 3.57 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาพนักงานโดยมีค่าเฉลี่ย 3.80
และความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันกับองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ย 3.85
คาสาคัญ : ทัศนคติ, พนักงาน, บริ ษทั ไทยเซ็มคอน จากัด
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ABSTRACT
The objectives of this research work is to study the attitude level towards work consisting
of working atmosphere, staff development, satisfaction on work, staff maintenance and
attachment to the organization classified by demography. In terms of scope of context, the
independent variables studied in this research are sex, age, status, educational level, position,
average monthly income and duration of work, and the factors affecting the attitudes toward work
are working atmosphere, staff development, satisfaction on work, staff maintenance and
attachment to the organization. The population in this study includes 535 employees at Thai
Semcon Company Limited, and the samples should be 222 individuals at least drawn by using
Yamane formula at the confidence level of 95 percent. The samples were drawn by convenience
sampling which selects samples without any criterion. Quantitative data analysis was used, and
the questionnaire was used to collect data to check and encode. Then, the data were analyzed with
complete software.
The findings revealed that the employees at Thai Semcon Company Limited had the
overall attitudes toward work at a satisfactory level which consisted of working atmosphere, staff
development, satisfaction on work, staff maintenance, and attachment to the organization with the
mean equivalent to 3.7. It can be classified in as aspects as follows: the mean of working
atmosphere was 3.76, the mean of opinion on staff development was 3.55, the mean of
satisfaction on work was 3.57, the mean of opinion on staff maintenance was 3.80, and the mean
of attachment to the organization was 3.85.
KEYWORDS : ATTITUDE, EMPLOYEE, COMPANY, THAI SEMCON CO.,LTD.
บทนา
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการรักษาพนักงานและ
อัตราการลาออกของพนักงานในบริ ษทั ไทยเซ็มคอน จากัด ซึ่ งมีความสาคัญต่อองค์กรเป็ นอย่าง
มากเพราะองค์กรจะเติบโตได้อย่างมัน่ คงก็ตอ้ งมีพนักงานที่มีความสามารถและใช้ความสามารถ
นั้นอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรโดยจะทาอย่างไรให้พนักงานอยูก่ บั องค์กร
ให้นานที่สุดและบรรยากาศในการทางานการอบรมพัฒนาพนักงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพเกิดความ
พึงพอใจในงานซึ่ งก็จะส่ งผลให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและทางานด้วยความเต็มใจเต็ม
ความสามารถและไม่คิดที่จะออกไปจากองค์กรแห่ งนี้ โดยเริ่ มจากกรอบแนวความคิดกาหนดตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องตลอดจนระเบี ยบวิธีวิจยั ที่
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เกี่ยวข้อง แล้วกาหนดวัตถุประสงค์สมมติฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปร จากนั้นดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากรที่ ตอ้ งการศึกษาโดยจะนาเสนอเป็ น
รายงานการวิจยั ตามลาดับ
การบริ หารงานในอดีตที่ผา่ นมานั้น ผูบ้ ริ หารมักมีแนวคิดและความพยายามในทุกวิถีทางที่
จะนามาซึ่ งผลประกอบการที่ดี การได้ผลประโยชน์จากพนักงานให้ได้มากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นการ
ใช้เงิ น (money) เทคโนโลยี (technology) วัสดุ สิ่งของ (materials) หรื อการเปลี่ยนวิธีจดั การ
(management) การดาเนิ นการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลผลิตและผลประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรโดย
อาจไม่คานึ งถึ งขี ดความสามารถทางศัก ยภาพรวมถึ ง ความพร้ อมของพนักงานในองค์กรซึ่ งใน
ปั จจุบนั แนวคิดดังกล่าวเริ่ มเปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากผูบ้ ริ หารหันมาให้ความสาคัญ “คน” (man)
โดยคานึ งถึงความรู ้สึกนึ กคิดจิตใจของคนในองค์กรมากยิ่งขึ้นเพราะคนถื อเป็ นพลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนให้การดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายที่องค์กรตั้งไว้ ซึ่ งPeter Drucker ได้แบ่งทรัพยากรใน
โลกออกเป็ น 3 ชนิดคือ ทุน (capital resource) วัตถุดิบ (physical resource) และทรัพยากรมนุษย์
(human capital) โดยกล่าวว่า มนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญมากที่สุดต่อองค์กร
เพราะมนุ ษ ย์เป็ นพลัง ขับ เคลื่ อนที่ ส าคัญที่ ส่ ง ผลต่ อความส าเร็ จหรื อล้ม เหลวขององค์ก รไม่ ว่า
องค์กรจะใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพียงใดหรื อมี ทุนดาเนิ นการมากเพียงใดก็ตามก็ย งั ต้องอาศัย
มนุษย์ที่มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพื่อนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ (นิ สดารก์ เวชยา
นนท์, 2544)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั ที่องค์กรต่างๆ มีการแข่งขันสู งขึ้นและทวีความเข้มข้น
มากขึ้น ทรัพยากรมนุษย์ก็ยงิ่ มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ การที่องค์กรจะสรรหาคัดเลือกให้ได้
บุคลากรที่ความรู ้ความสามารถมาร่ วมงานกับองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่ องที่ยากเกินไปแต่การที่องค์กรจะ
รั กษาบุ ค ลากรที่ มีคุณค่า เหล่ านี้ ให้อยู่กบั องค์กรได้นานนั้นกลับ เป็ นเรื่ องที่ดูยากเย็นพอสมควร
เนื่ องจากองค์กรแต่ละแห่ งต่างก็ตอ้ งการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมาร่ วมงานกับตนทั้งนั้น
การเสนอผลตอบแทนและผลประโยชน์ ที่ ดีก ว่า ตลอดจนโอกาสก้า วหน้า ที่ ชัด เจนกว่า ให้ ก ับ
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อดึงให้เขาเหล่านั้นมาร่ วมงานกับองค์กรของตนเองจึงเป็ นเรื่ อง
ที่ พ บเห็ น กัน ได้ท ั่ว ไป ในปั จ จุ บ ัน ประกอบกับ มนุ ษ ย์เ ป็ นทรั พ ยากรที่ มี ชี วิ ต จิ ต ใจมี ค วามคิ ด
ความรู ้สึกเป็ นของตนเองการตัดสิ นใจเลือกอาชี พ เลือกองค์กรที่จะเข้าไปร่ วมงานด้วยจึงเป็ นสิ่ งที่
ไม่ อาจบังคับกันได้ ด้วยเหตุ น้ ี องค์ก รจึ ง ต้องมี วิธี การที่ จะรั กษาพนัก งานที่ มี คุณภาพเหล่ านี้ ใ ห้
ทางานอยู่กบั องค์กรได้ต่อไปในระยะยาวต้องสร้ างให้เกิ ดความพึงพอใจและสร้ างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับองค์กรเพราะเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรแล้วย่อม
ทาให้การทางานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กรในที่สุด
รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการทางานของพนักงานในองค์กรแห่งนี้ (ธนาสิ ทธิ์ เพิม่ เพียร:2554)

558

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ในบทความวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณในการศึกษาถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุสาคัญต่อ
ทัศนคติ ที่มีต่อการทางานของพนักงานมุ่งหวังให้ผลการศึกษาเป็ นประโยชน์ต่อความมัน่ คงของ
องค์กรและต่อผูบ้ ริ หารในการจัดการบุคลากรแผนกบุคคล นอกจากนี้ ยงั จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
วางแผนเพื่อค้นหากลยุทธ์ ใ นการพัฒนาและปรั บปรุ งปั จจัยต่างๆ ให้มีอิทธิ พลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับทัศนคติ ที่มีต่อการทางานซึ่ งประกอบ ด้วยบรรยากาศในการทางาน การ
พัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรั กษาพนักงาน และความผูกพันกับองค์กรซึ่ ง
จาแนกตามประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลให้ทศั นคติที่มีต่อการทางานซึ่ งประกอบด้วย
บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรักษาพนักงานและ
ความผูกพันกับองค์กร แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาที่ ท าการศึ ก ษากลุ่ ม ตัว แปรต้ น คื อ ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, ตาแหน่ งงาน, รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และ
ระยะเวลาในการท างาน ส่ ว นตัว แปรตามในที่ น้ ี คื อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ ต่ อ การท างาน
ประกอบด้วย บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรักษา
พนักงานและความผูกพันกับองค์กร
2. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาค้นคว้ากลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั ไทยเซ็มคอน
จากัด โดยใช้สูตรของYamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย 95 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ควรมี 222 คนเป็ นอย่างน้อยจากจานวนพนักงานทั้งหมด 535 คนทั้งที่ เป็ นพนักงานประจาและ
พนักงานสัญญาจ้าง
3. ขอบเขตด้านเวลากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้คือพนักงานบริ ษทั ไทยเซ็มคอนจากัดและ
ช่วงเวลาที่ทาการศึกษาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ผูจ้ ดั ทางานวิจยั ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่ งปั จจัยที่กล่าวมาข้างต้น
ตลอดจนทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้นา
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องมารวมเข้าด้วยกัน และประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึ งทัศนคติที่มีต่อการ
ท างานกรณี ศึ ก ษา: บริ ษ ัท ไทยเซ็ ม คอน จ ากัด โดยผู ้วิ จ ัย ได้ก าหนดกรอบแนวความคิ ด ในการ
ศึกษาวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์

ทีม่ ผี ลกระทบ

1.เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่งงานปัจจุบนั
6. เงินเดือนปั จจุบนั
7. ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานกับองค์กร

1. บรรยากาศในการทางาน
2. การพัฒนาพนักงาน
3. ความพึงพอใจในการทางาน
4. การรักษาพนักงาน
5. ความผูกพันกับองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อทาให้ทราบถึงระดับทัศนคติที่มีต่อการทางานซึ่ งประกอบด้วยบรรยากาศในการทางาน
การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรั กษาพนักงานและความผูกพันกับองค์กร
จาแนกตามประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ประชากร หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ไทยเซ็มคอน จากัด
2. ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็นมุมมองความรู ้สึกต่อการทางาน
3. บรรยากาศในการทางาน หมายถึง พนักงานมีสัมพันธภาพและการเรี ยนรู ้ในการทางาน
เป็ นที ม มีการช่ วยเหลื อจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ ติดต่อสัมพันธ์กนั ในองค์กร ด้านวัตถุ สิ่งของ
การให้ความช่ วยเหลื อ ให้คาปรึ กษา คาแนะนา รวมถึ งการสนับสนุ นด้านการยอมรับ การยกย่อง
และเห็นคุณค่าในสิ่ งที่พนักงานปฏิบตั ิอยู่
4. การพัฒนาพนักงาน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้พฒั นาทักษะ ความรู ้และใช้
ความสามารถที่ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานรู ้ สึกว่า ตนมี คุณค่าและรู ้ สึกท้าทายจากการทางานของตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผูป้ ฏิบตั ิงานและใช้ความรู ้ความสามารถใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรและ
ให้หลักประกันความมัน่ คงในงาน
5. ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานในทางที่ดี เป็ นความรู ้สึก
ชอบ หรื อพอใจ ที่ ค วามต้องการของตนได้รับ การตอบสนองจากปั จจัยต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นด้า น
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สภาพแวดล้อมในการทางาน นโยบายการบริ หาร การบังคับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบ
ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
6. การรั กษาพนักงาน หมายถึง การทาให้พนักงานเกิ ดความพึงพอใจในงานส่ งผลให้เกิ ด
ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งถือเป็ นการลดต้นทุนในการดาเนิ นงานขององค์กร โดยมีการจ้างงานที่
เหมาะสม สร้ างความประทับใจตั้งแต่เริ่ มแรก มีการอบรม สร้ างโอกาสก้าวหน้า ให้งานที่เขาชอบ
กระตุน้ กาลังใจในการทางาน ให้รางวัลอย่างมีความหมาย ให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหา และสัมภาษณ์ เมื่อพนักงานออกเพื่อจะได้ทราบถึ งสาเหตุ การลาออก เพื่อนาไปปรับปรุ ง
พัฒนาเพื่อให้พนักงานคงอยู่
7. ความผูกพันต่ อองค์ กร หมายถึ ง ความรู ้ สึกของพนักงานที่ แสดงตนเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับ
องค์กร มีค่านิ ยมที่กลมกลืนกับสมาชิ กองค์กรคนอื่นและเต็มใจที่จะอุทิศกาลังกายและกาลังใจเพื่อ
ปฏิบตั ิภารกิจขององค์กรตามความหมายลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ
7.1 ความผูกพันต่ อองค์ กรด้ านจิตใจ (affective commitment) หมายถึง ความรู ้สึก
ยึดมัน่ กับองค์กร ความรู ้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร และการเข้าไปมีส่วนร่ วมในองค์กร
7.2 ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านการคงอยู่ (continuance commitment) หมายถึง
การรับรู ้ของบุคคลถึงผลประโยชน์ที่เสี ยไป ถ้าเขาออกไปจากองค์การ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเลือกที่จะ
อยูใ่ นองค์การต่อไป
7.3 ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านบรรทัดฐาน (normative commitment) หมายถึง
จิ ตส านึ ก ในการดารงอยู่เป็ นสมาชิ ก ขององค์ก าร เป็ นความรู ้ สึ ก ว่า การอยู่ใ นองค์ก ารเป็ นสิ่ ง ที่
เหมาะสมควรกระทา
8. รั กษาความลับ ของพนั ก งาน หมายถึ ง มาตรการที่ ก าหนดขึ้ นเพื่ อพิ ท กั ษ์รัก ษาและ
คุม้ ครองป้ องกันสิ่ งที่เป็ นความลับของพนักงาน ทั้งข้อมูลข่าวสาร บริ ภณ
ั ฑ์ ยุทธภัณฑ์ ที่สงวน การ
รหัส การประมวลลับ ฯลฯ ให้พน้ จากการรั่วไหล การจารกรรม และการกระทาอื่นใดที่ เป็ นการ
เปิ ดเผยสิ่ งที่เป็ นความลับ
9. สวัสดิการ หมายถึ ง องค์กรธุ รกิ จเอกชนจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้พนักงานองค์กรนั้นๆ ได้รับ
ความสะดวกสบายในการทางาน มีความมัน่ คงในอาชี พ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดาเนิ นชี วิต
หรื อได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากเงิ นเดื อน หรื อค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็ นประจา ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
สิ่ งจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี
10. บรรลุ ผล หมายถึ ง การปฏิ บ ตั ิ ต่อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ในการท างานแล้ว ท าให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จหรื อลุล่วงตามความคาดหวัง หรื อ ตามวัตถุประสงค์
11. องค์ กร หมายถึง บริ ษทั ไทยเซ็มคอน จากัด
12. สร้ า งภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก ร หมายถึ ง ภาพรวมทั้ง หมดขององค์ก ารที่ บุ ค คลรั บ รู ้ จ าก
ประสบการณ์ หรื อมีความรู ้ความประทับใจ ตลอดจนความรู ้ สึกที่มีต่อหน่วยงานหรื อสถาบันโดย
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การกระทาหรื อพฤติกรรมองค์การ การบริ หาร ผลิตภัณฑ์การบริ หาร และการประชาสัมพันธ์ จะเข้า
มามีบทบาทต่อภาพลักษณ์องค์การด้วย
13. การพัฒนา หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้เกิ ดคุ ณภาพดี ข้ ึนกว่าเดิ มทาให้
เกิดการเปลี่ ยนแปลงจากสภาพหนึ่ งไปสู่ อีกสภาพหนึ่ งที่ดีกว่าเดิ มอย่างเป็ นระบบ หรื อการทาให้ดี
ขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็ นอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
บรรยากาศขององค์ กรที่ ดีจะส่ ง ผลให้บุ คคลมี การทางานที่ ดียิ่ง ขึ้ น สิ่ ง ที่ จะสร้ า งให้เกิ ด
บรรยากาศที่เหมาะสมแก่การทางาน ได้แก่ การมีการบังคับบัญชาที่ดี การที่สมาชิ กในองค์กรมีขวัญ
และกาลังใจในการทางาน รวมทั้งการที่องค์กรมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีได้ (นิ ภา แก้วศรี งาม
, 2532, p.204)
การพัฒนาบุคลากร เป็ นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล เนื่ องจากความเจริ ญ
ของวิ ท ยาการต่ า งๆ ตลอดจนเทคนิ ค ในการท างานที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ เ สมอ คนที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ ง ก็อาจกลายเป็ นคนที่หย่อนความสามารถไป
ในอีกสมัยหนึ่ งก็ได้ เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่อยูเ่ สมอ
ไม่ว่าวิท ยาการและหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบจะได้เปลี่ ยนแปลงไป การพัฒนาบุ ค ลากรว่า เป็ นการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มให้บุคคลมีความรู ้ความสามารถมีทกั ษะในการทางานดีข้ ึนตลอดจน
มีทศั นคติ ที่ดีในการทางานอันจะเป็ นผลให้การปฏิ บตั ิ งานมีประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้นหรื ออีกนัยหนึ่ ง
การพัฒนาบุคลากรเป็ นกระบวนการที่จะสร้างเสริ มและเปลี่ยนแปลงผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่น
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทางานอันจะนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน (สมาน รังสิ โยกฤษฎ์ 2522 P.88)
ความพึงพอใจในงาน ความรู ้สึกที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งได้แก่ สภาพการทางานดี สวยงาม
ระบบงานดี เพื่อนร่ วมงานดี ผูบ้ งั คับบัญชาดี จะก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสู ง และสามารถปรับ
บุคลิกภาพของตนให้เข้ากับสภาพสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดงั นั้น เมื่อบุคคลสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและสามารถตอบสนองความจาเป็ นพื้นฐาน
ได้ย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งทาให้บุคคลนั้นเกิ ดความพึงพอใจในการทางานและ
สามารถทางานได้อย่างเต็ม ก าลัง ความสามารถ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาการปฏิ บ ตั ิ งานและบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของหน่ วยงาน (ปริ ญญา สัตยธรรม
2557 P.11)
การรักษาพนักงาน การปฏิบตั ิต่อคนเก่งด้วยความเคารพและให้เกียรติเพื่อให้คนเก่งมีความ
จงรักภักดีและยึดมัน่ ต่อองค์กร รักองค์กร พร้อมที่จะใช้ความรู ้ ความสามารถที่มีอยูม่ าปฏิบตั ิงานให้
องค์กรมีความเจริ ญก้าวหน้า เช่น การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชี พ (Career Path) การกาหนด
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แผนการสื บทอดตาแหน่ งงาน (Succession Planning) การให้โอกาสในการพัฒนา เช่ น การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สร้างสรรค์ การให้รางวัลและการตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเป้ าหมายของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร
กลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน การวัดความพึงพอใจของพนักงาน การวางแผนสาย
อาชีพ กลยุทธ์ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว การสร้างข้อผูกมัดในการจ้างงาน กลยุทธ์การ
บริ หารขีดความสามารถ คานึ งถึ งความต้องการของพนักงาน การพัฒนาพนักงานด้วยระบบพี่เลี้ยง
การกาหนดวัฒนธรรมองค์กร ระบบสอนงานเพื่อการพัฒนาสายอาชีพ กลยุทธ์การสร้างให้พนักงาน
เจริ ญเติบโตและจงรักภัคดีต่อองค์กร กลยุทธ์การควบรวมและยุบรวมกิจการเพื่อการรักษาพนักงาน
(วิชยั วงษ์ใหญ่: 2558 P.15)
ความผูกพันที่มีต่อองค์ กร ของบุคลากรถื อว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง เพราะความผูกพันเป็ น
สิ่ งที่แสดงออกหรื อเป็ นตัวบ่งชี้ ถึง ความรัก ความภาคภูมิใจ การยอมรับและยึดมัน่ ในจุดมุ่งหมาย
และอุดมการณ์ ขององค์กร อันเป็ นผลให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ขององค์กรตลอดจนมี ความปารถนาที่ จะเป็ นสมาชิ กขององค์กรตลอดไป นอกจากนี้
ความผูก พันต่ อองค์ก ร ยัง บ่ ง บอกถึ ง ทัศ นคติ ที่ พนัก งานมี ต่อองค์ก ร และพฤติ ก รรมที่ พ นัก งาน
แสดงออก ซึ่ ง องค์ก รควรจะต้องรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณภาพให้อยู่ก ับ องค์ก รไปนานๆ ไม่ ล ะทิ้ ง
องค์กร ดังคากล่าวที่ว่า การแข่งขันระหว่างธุ รกิจและองค์กรมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นทาให้เกิดปั ญหา
การแข่งขันและขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้
กับองค์กร ด้วยการสร้างให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร จึงเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญที่จะช่วย
ให้องค์กรอยูร่ อดในยุคปั จจุบนั (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2529, p.21)
ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่น่าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ เพราะการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะทา
ให้องค์กรได้ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อการทางาน เพื่อก่อให้เกิดการรักษาพนักงานให้คงอยู่ ลดอัตรา
การลาออกของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้ าหมายและ
ประสบความสาเร็ จขององค์กร
การทาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกที่จะใช้กรณี ศึกษาพนักงานใน บริ ษทั ไทยเซ็ มคอน จากัด
เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่ได้น้ นั มาใช้ประโยชน์ในการเสริ มสร้างและเพิ่มพูน
ให้พนักงานและนามาปรั บปรุ งและพัฒนาในกระบวนการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งจะช่ วยลด
ปั ญ หาต่ า งๆ เช่ น ปั ญ หาการลาออกของบุ ค ลากรและจะท าให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความผู ก พัน และ
จงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวที่จะทาให้บุคลากร มีความรัก ความพึงพอใจที่จะ
ร่ ว มงานกับ องค์ ก รต่ อ ไป และเพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึ งเพื่อที่ จะนามาสร้ างความเป็ นเลิ ศ เพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและอาจจะยังเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอื่นที่จะนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
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พิจารณาในการสร้างบรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันให้แก่พนักงานในองค์กร
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เบญจา วัฒนาวรสกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั
คาลดิก (ไทยแลนด์) จากัด” พบว่า บุคลากรของบริ ษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จากัด มีความผูกพันต่อ
องค์การด้านทัศนคติโดยรวมและในแง่ลกั ษณะของประสบการณ์ จากการทางานอยู่ในระดับมาก
ยกเว้นลักษณะงานมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลางบุคลากรของบริ ษทั คาลดิก (ไทย
แลนด์) จากัด ที่ มี ระดับการศึ กษาสถานภาพการสมรสและสถานที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านที่ ต่า งกัน มี ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติ โดยรวมทุกองค์ประกอบและพิจารณาในรายองค์ประกอบต่างกัน
ยกเว้นบุ ค ลากรของบริ ษทั คาลดิ ก (ไทยแลนด์) จากัด ที่ มีเพศและอายุต่างกัน มี ค วามผูก พันต่ อ
องค์การด้านทัศนคติในองค์ประกอบของลักษณะงานต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ชยัน ต์ ศรี วิจารย์ (2556) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ทัศ นคติ ต่อ การท างานที่ มี ผ ลต่ อความภัก ดี ใ น
องค์กร” ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติต่อการทางานที่ มีผลต่อความภักดี ในองค์กร เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา รายได้ต่อเดื อนและระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานที่ แตกต่างกันมี ผลทาให้ความรู ้ สึกผูกพันกับ
องค์กรที่แตกต่างกันและผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โอกาสความก้ า วหน้ า ในงาน การยอมรั บ นั บ ถื อ ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน รายได้และสวัสดิ การมีความสัมพันธ์กบั ความเต็มใจในการทุ่มเท
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความรู ้ความเป็ นเจ้าขององค์กร ความปรารถนาที่จะคงไว้
ซึ่ งสมาชิ กภาพขององค์กร และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของ
องค์กร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน บริ ษทั ไทยเซ็ มคอน จากัด จานวนทั้งหมด 535
คน กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตรการหากลุ่ มตัวอย่างของ (Yamane) ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 จึ งใช้ประชากรในการสุ่ มตัวอย่าง
จานวน 222 คน ซึ่ งขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้ากลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
พื้นที่
สานักงานใหญ่
สานักงานสาขาอยุธยา
สานักงานสาขาชลบุรี
สานักงาน สาขาระยอง
รวม

จานวนประชากร
102
189
192
52
535
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ขนาดการสุ่มตัวอย่าง
55
72
84
11
222
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและได้มีการตรวจสอบเครื่ องมือเพื่อตรวจสอบความเข้าใจความถูกต้องและนามาปรับปรุ ง
แก้ไขจนมีความถู กต้องและเชื่ อถื อ จึ งนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมู ลนั้น
ผูว้ ิจยั จะประสานขอความร่ วมมื อไปยังผูร้ ับผิดชอบงานพัฒนาบุ คลากรของบริ ษทั ไทยเซ็ มคอน
จากัด เพื่อเก็บข้อมูลโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยนาตัวแปรต่างๆ มาสร้ างเป็ น
แบบสอบถามตามลาดับดังนี้
ลัก ษณะโครงสร้ า งของค าถามของแบบสอบถาม เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง
ทัศนคติที่มีต่อการทางานกรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยเซ็มคอน จากัด ผูท้ าการวิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถาม
ขึ้นโดยแปลจากงานวิจยั ที่คน้ คว้ามาและได้นามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับงานวิจยั ในครั้งนี้
ซึ่ งแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นมีท้ งั หมด 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางาน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
ส่ วนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาพนักงาน
ส่ วนที่ 6 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันกับองค์กร
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยนา
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ ลงรหัส และนาข้อมูลที่ลงรหัสไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ในการประมวลผลและจัดทาตารางวิเคราะห์ทางสถิ ติ แสดง
ความสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ทดสอบตัว แปรต่ า งๆว่ า มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้อ มของตัว แปรที่ ไ ด้
ตั้งสมมติฐานไว้ และเพื่อนาเสนอข้อมูลและสรุ ปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ หาค่ าเฉลีย่
วิเคราะห์เป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปลความหมายการวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ
เบญจา วัฒนาวรสกุล (2559:69) ดังนี้
คะแนน 4.51–5.00
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิง่
คะแนน 3.51–4.50
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นเห็นด้วย
คะแนน 2.51–3.50
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ
คะแนน 1.51–2.50
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย
คะแนน 1.00–1.50
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านประชากรศาสตร์ จากกลุ่มพนักงานบริ ษทั ไทยเซ็ มคอน จากัด
จานวน 222 คนพบว่า เพศ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 178 คนคิดเป็ นร้ อยละ 80.2 และเป็ นเพศ
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หญิ งจานวน 44 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 19.8 อายุส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25–30ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.7
อายรุ ะหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.3 สถานภาพส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 52.3
และสมรสคิ ดเป็ นร้ อยละ 47.7 ระดับการศึ กษาส่ วนใหญ่การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 71.6
ตาแหน่ งงาน ส่ วนใหญ่ตาแหน่ งปฏิ บตั ิการอาวุโสร้อยละ 48.6 ระดับปฏิ บตั ิการร้ อยละ 28.4 ด้าน
เงิ นเดือนส่ วนใหญ่อตั ราเงิ นเดือน 10,001-20,000 บาทร้อยละ 61.7 อัตตาเงินเดือน 20,001-30,000
บาท ร้อยละ 32.0 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานกับองค์กรส่ วนใหญ่มีอายุงาน 5–10 ปี ร้อยละ 48.2 อายุงาน
10 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 27.5 อายุงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.9
พนักงานบริ ษทั ไทยเซ็มคอน จากัด มีทศั นคติในการทางานโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับที่พึง
พอใจทั้งในด้านประกอบด้วย บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการ
ทางาน การรั กษาพนักงานและความผูกพันกับองค์กรโดยทั้งหมดมี ค่าเฉลี่ ย 3.7 ซึ่ งสามารถแบ่ง
จาแนกออกเป็ นด้านๆ ได้ดงั นี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางาน เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
3.76 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการพัฒนาพนักงาน เห็ นด้วย โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.55 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความพึงพอใจในการทางาน เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.57 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการรักษาพนักงาน
เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันกับองค์กรเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85
ซึ่ งผลการวิจยั ในข้างต้นบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่า พนักงานมีทศั นคติ ในการทางานที่ ดี
และมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานในองค์กรแห่งนี้ ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ชยันต์ ศรี วิจารย์( 2556) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ทัศ นคติ ต่ อการท างานที่ มี ผ ลต่ อความภัก ดี ใ นองค์ก ร”
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติ ต่อการทางานที่ มีผลต่อความภักดี ในองค์กร เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดื อนและระยะเวลาปฏิ บ ตั ิ ง านที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลท าให้ค วามรู ้ สึ ก ผูก พันกับ องค์ก รที่
แตกต่า งกันและผลการวิเคราะห์ ความสาพันธ์ พบว่า ลัก ษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน
โอกาสความก้าวหน้าในงาน การรับการยอมรับนับถือ สัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา สัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ ว มงาน รายได้และสวัส ดิ ก ารมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความเต็ม ใจในการทุ่ ม เทความสามารถเพื่ อ
ประโยชน์ขององค์กร ความรู ้ความเป็ นเจ้าขององค์กรความปรารถนาที่จะคงไว้ซ่ ึ งสมาชิกภาพของ
องค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดขององค์กร
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อทัศนคติใน
การทางาน ทั้ง 5 ด้านได้แก่ บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการ
ทางาน การรักษาพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญมีผลต่อ
ทัศนคติในการทางาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจ
ในการทางานการรั กษาพนัก งานความผูกพันกับองค์กรจากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ามี 5 คู่
ได้แก่ (1) ช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี และ 31 ปี –40 ปี (2) ช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี และอายุมากกว่า 41ปี
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(3) ช่วงอายุ 25-30 ปี และช่วงอายุ 31-40 ปี (4) ช่ วงอายุ 25 ปี -30 ปี และ ช่ วงอายุมากกว่า 41 ปี (5)
ช่วงอายุ 31ปี -40 ปี และช่วงอายุมากกว่า 41 ปี
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ส ถานภาพที่ แตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ
ทัศนคติในการทางาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจ
ในการทางาน การรักษาพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ทัศนคติในการทางาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจ
ในการทางาน การรักษาพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
มี ผลต่อทัศนคติ ในการทางาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน ความพึงพอใจในการ
ทางาน การรักษาพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่ามี 5 คู่ได้แก่ (1)
ปฏิบตั ิการ และ ปฏิบตั ิการอาวุโส (2) ปฏิบตั ิการ และ หัวหน้างาน (3) ปฏิบตั ิการ และ หัวหน้างาน
ขึ้นไป (4) ปฏิบตั ิการอาวุโส และ หัวหน้างาน (5) ปฏิบตั ิการอาวุโส และ ผูจ้ ดั การขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเงิ นเดื อน ปั จจุบนั ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ทัศนคติ ในการทางาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน การพัฒนาพนักงาน การรักษา
พนักงาน ความผูกพันกับองค์กร จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่ามี 4 คู่ ได้แก่ (1) เงินเดือนต่ากว่า
10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท (2) เงิ นเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท และ 30,001 ขึ้ นไป (3)
เงินเดือน 10,001-20,000 และ 20,001–30,000 บาท (4) เงินเดือน 10,001-20,000 และ 30,000 ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ะยะเวลาที่ ป ฏิ บ ัติ ง านกับ องค์ก รที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญมีผลต่อทัศนคติในการทางาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน
การพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรักษาพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร จากการ
วิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่ (1) ระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิ งานน้อยกว่า 5 ปี และ ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน 5-10 ปี (2) ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี และ ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี
(3) ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน 5-10 ปี และ ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี
อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมุ ติฐาน สรุ ปได้ว่า พนักงานบริ ษทั ไทยเซ็ มคอน จากัด ที่ มีปัจจัยใน
ส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน อายุ สถานภาพ ตาแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานกับองค์กรมีทศั นคติในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ งสอดสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่มีปัจจัยในส่ วนบุคคลที่ไม่แตกต่างในด้าน เพศ และ
ระดับการศึกษา มีทศั นคติในการทางานที่ไม่ต่างกัน โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่
สอดสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเกิดจากยุคสมัยหรื อกาลเวลาที่เปลี่ยนไปมุมมองของ
พนักงาน เริ่ มมีความคิดเห็นที่ต่างกันมากขึ้น รวมถึงความไม่เข้าใจหรื อไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ
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บริ ษทั ในบางประการ คาสั่งจากหัวหน้างานในสายงานของตนหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ที่อาจไม่สามารถ
พิสูจน์ความถู กต้องในกระบวนการความโปร่ งใส ทั้งในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม รวมถึงความเป็ น
ธรรมและความถูกต้อง รวมถึงกระบวนการในการทางานแต่ละแผนกไม่เกิดความชัดเจนในเนื้ อหา
ภาระความผิดชอบของพนักงานแต่ละคน มีผลขัดแย้งกับหลักธรรมมาภิบาลขององค์กร ซึ่ งอาจเป็ น
ผลสาคัญที่มีผลต่อทัศนคติในการทางานของพนักงาน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. บริ ษทั ควรส่ งเสริ มความเข้าใจที่เป็ นไปในทิศทางเดียว เพราะอายุเป็ นตัวแปรสาคัญที่ทา
ให้ความเห็ นต่างในการทางานรวมกันมี ผลโดยตรง อาจใช้กระบวนการใดกระบวนหนึ่ งเพื่อมา
รองรับผลกระทบที่เกิดจากความเห็นต่าง ด้านอายุ เนื่องจากจะมีผลโดยตรงกับประสิ ทธิ ภาพของตัว
พนักงานและประสิ ทธิผลของบริ ษทั
2. บริ ษทั ควรเพิ่ม เติ มหรื อส่ ง เสริ ม ในด้านสวัสดิ การของพนักงานให้มากขึ้ น เนื่ องจาก
พนักงานมีสถานภาพที่สมรสถึงร้อยละ 52.3 โดยพนักงานอาจมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นเช่นกัน
3. บริ ษทั ควรมีกระบวนการในการเลื่อนตาแหน่ งหน้าที่ของพนักงานให้เกิ ดความชัดเจน
โปร่ งใส สามารถให้พนักงานตรวจได้ เพราะเนื่ องจากการเลื่อนตาแหน่งถือว่าเป็ นขวัญและกาลังใจ
ในการทางานของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและอยู่ร่วมกับองค์กรได้มีระยะเวลานานมาก
ขึ้น
4. บริ ษทั ควรมีกระบวนการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานในแต่ละปี หรื อ
แต่ละไตรมาส ตามความเห็นสมควรที่ถูกต้อง โดยมีแผนหรื อกระบวนการที่ชดั เจน เที่ยงตรง และมี
ความเป็ นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาควรคานึ งถึงความอยูร่ อดของพนักงานเพื่อ
ลดอัตราการลาออก และไม่ให้เกิดผลกระทบต่องาน
5. บริ ษทั ควรให้ความสาคัญกับพนักงานที่ ท างานร่ วมกับ บริ ษทั ที่ มีอายุต้ งั แต่ 0-10 ปี
เพราะเนื่องจากเป็ นระยะที่ควรให้การพัฒนาและส่ งเสริ มในด้านพัฒนาให้มากขึ้น ในอนาคตต้องใช้
อายุงานเหล่านี้ในการต่อยอดและพัฒนาบริ ษทั ต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลกั ษณะและสถานที่ต้ งั ใกล้เคียงกัน เพื่อนาข้อมูล
ไปพัฒนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั
2. ควรทาการวิจยั ทัศนคติที่มีต่อการทางานซ้ าอีกครั้งในปี ถัดไป เนื่องจากทัศนคติเป็ นความ
พึงพอใจและความเห็นต่างของบุคคล ซึ่ งอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติหรื อความคิดเห็นในด้านอื่นของพนักงานที่มีผลต่อทัศนคติใน
การปฏิบตั ิงานในอนาคตได้
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ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้ บริการท่ าอากาศยานดอนเมือง
PASSENGER SATISFACTION WITH SERVICE OF DON MUEANG
INTERNATIONAL AIRPORT
นิลลักษณ์ อุไรรัตน์ , เจนจิรา สมร
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอน
เมื องโดยจาแนกตามปั จจัยทางด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านบริ การ และด้านพนักงาน ซึ่ งใน
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) คือ การ
สุ่ มเลื อกกลุ่ มตัวอย่างที่ ไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ ผูว้ ิจยั จึ งกาหนดกลุ่ มประชากรศาสตร์ ข้ ึน ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง จานวน 400 คน ซึ่ งใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยมีสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้
t-test,F-test
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั ที่มีรายได้ระหว่าง 15,000–25,000
บาท ใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อการท่องเที่ยว และเลื อกใช้การเดิ นทางไปยังท่าอากาศ
ยานดอนเมืองโดยรถแท็กซี่ เส้นทางที่ใช้บริ การมากที่สุดคือ เส้นทางในประเทศ สาเหตุที่ใช้บริ การ
ท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องมาจากอยูใ่ กล้แหล่งที่พกั
จากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ด้า น เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง ในด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกในภาพรวม พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.67 และการวิเคราะห์ ความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม
ตัวอย่างเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง ในด้านบริ การในภาพรวม
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พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง ในด้านพนักงานในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, ผูโ้ ดยสาร, บริ การ, ท่าอากาศยานดอนเมือง
ABSTRACT
This research work aims to study the passenger satisfaction with the service of Don
Mueang International Airport classified by facilities, service and staff. In this study, convenience
sampling was used to obtain samples without any specific criterion. The researcher determined
the demographic group based on sex, age, status, education level, occupation and monthly
income. This research work is a quantitative research. The samples were 400 people who used the
service of Don Mueang International Airport. The questionnaire was used to collect data, and the
data were then analyzed with statistics such as percentage, mean, standard deviation. The
hypotheses were tested with t-test and F-test.
According to the findings, most of the samples were female aged during 20 to 29 years
old with single status and bachelor degree education. They were employees with the monthly
income ranging from 15,000 – 25,000 baht. They used the service of Don Mueang International
Airport for traveling purposes and traveled to Don Mueang International Airport by taxi. The
route that they traveled the most was domestic route, and the reason that they used the service of
Don Mueang International Airport was that it was near their house.
According to the hypothesis testing, it was found that the different demographic factors,
e.g., sex, age, status, education level, occupation and monthly income affected the passenger
satisfaction with the service of Don Mueang International Airport at the statistical significance
level of 0.05. According to the analysis of the samples’ opinions concerning satisfaction with the
service of Don Mueang International Airport in terms of facilities in overall, the mean was
equivalent to 3.67. According to the analysis of the samples’ opinions concerning satisfaction
with the service of Don Mueang International Airport in terms of service in overall, the mean was
equivalent to 3.70. According to the analysis of the samples’ opinions concerning satisfaction
with the service of Don Mueang International Airport in terms of staff in overall, the mean was
equivalent to 3.84.
KEYWORDS : SATISFACTION, PASSENGER, SERVICE, DON MUEANG
INTERNATIONAL AIRPORT
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บทนา
“สนามบินดอนเมือง” หรื อ “ท่าอากาศยานดอนเมือง” มีชื่อเดิมคือ “ท่าอากาศยานนานาชาติ
กรุ ง เทพ” เป็ นสนามบิ น แห่ ง แรกของประเทศไทย โดยตั้ง อยู่ ที่ เ ขตดอนเมื อ ง จัง หวัด
กรุ ง เทพมหานคร สร้ า งขึ้ นเมื่ อปี 2457 แต่หลัง จากสนามบิ นสุ วรรณภู มิ ส ร้ า งเสร็ จในปี 2549
สนามบินดอนเมืองก็ถูกเปลี่ยนมาให้บริ การสาหรับเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น แต่เนื่ องจากการ
ท่องเที่ยวเดิ นทางของนักท่องเที่ยวนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพิ่มจานวนขึ้นมาก สนามบิน
ดอนเมืองจึงได้กลับมาให้บริ การเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกครั้งในเดือนตุลาคมปี 2555 โดยมีสาย
การบินแอร์ เอเชีย เป็ นสายการบินแรกที่ให้บริ การเที่ยวบินระหว่างประเทศ เช่น สิ งคโปร์ ฮ่องกง มา
เก๊า จีน มาเลเซี ย อินเดีย เวียดนาม ออสเตรเลีย รวมทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่ งก่อนหน้านี้ ทางบริ ษทั ท่า
อากาศยานไทย หรื อ ทอท. (AOT) ได้ทาการเตรี ยมพร้อมเพื่อฟื้ นฟู ปรับปรุ งสนามบินดอนเมืองทั้ง
ภายในและภายนอกให้มี ม าตรฐานมากขึ้ น และมี ค วามสะดวก สะอาด และปลอดภัย สามารถ
รองรับผูโ้ ดยสารได้ตลอดการเดิ นทาง เพื่อเปิ ดให้บริ การการบินเชิ งพาณิ ชย์รองรับการบิน โดย
มัน่ ใจว่า หลังปรับปรุ งจะสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 16 ล้านคนต่อปี จากเดิม 12 ล้านคนต่อปี และ
รองรับเที่ยวบินได้ 256 เที่ยวบินต่อวัน
สนามบินดอนเมืองก็ยงั คงเป็ นสนามบินหลัก สาหรับรองรับบริ การเที่ยวบินภายในประเทศ
โดยอยู่ภายใต้การบริ หารของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และมี สายการบินหลักที่
ให้บริ การเที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย และสายการบินไทยไลออนแอร์
ทั้งนี้ มีเส้ นทางการบิ นไปยังภู เก็ ต เชี ยงใหม่ กระบี่ เชี ยงราย ชุ ม พร นครพนม นครศรี ธ รรมราช
นราธิ วาส น่าน บุรีรัมย์ แพร่ ร้อยเอ็ด ระนอง ลาปาง เลย สุ ราษฎร์ ธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น ตรัง
พิษณุ โลก สกลนคร หาดใหญ่ และอุดรธานี
[ที่มา: http://donmueangairportthai.com/]
การขนส่ งทางอากาศในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในหมู่นกั เดิ นทาง ไม่ว่าจะเป็ น
นักเรี ยน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริ ษทั นักท่องเที่ยว หรื อนักธุ รกิจ เพราะเป็ นการเดินทางที่มี
ความรวดเร็ ว รวมทั้งมีความสะดวกสบายมากที่สุด เมื่อเทียบราคาค่าใช้จ่ายกับการเดินทางโดยรถ
ส่ วนตัว รถทัวร์ หรื อรถไฟ บางครั้งก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่จึงยอมแลกกับความ
ต่างของราคาเพียงไม่กี่บาทเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางอีกหลายชัว่ โมง และความสะดวกสบาย
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีสายการบินต้นทุนต่าให้เลือกใช้บริ การอย่างหลากหลายตามความต้องการของ
ผูโ้ ดยสาร
จากการศึกษาความเป็ นมาดังกล่าว เป็ นเหตุให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจทาการศึกษา เรื่ อง ความ
พึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเน้นศึกษาด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บ ริ ก าร ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้า นผลการให้บ ริ ก าร ซึ่ งผลการวิจยั ครั้ งนี้
สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการท่าอากาศยานดอนเมือง ใช้ในการปรับปรุ งแผนงาน
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ต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสนามบินดอนเมืองในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านบริ การของท่ า
อากาศยานดอนเมือง และด้านพนักงานที่ให้บริ การจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง และด้านพนักงานที่ให้บริ การที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอน
เมือง โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ
- ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง
เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม
- ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง ที่มีต่อด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวกด้านการบริ การ และด้านพนักงานที่ให้บริ การ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ผูโ้ ดยสารที่เคยใช้บริ การในการเดินทางโดยเครื่ องบิน ที่ท่า
อากาศยานดอนเมืองอย่างน้อย 1 ครั้ง
2.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนจึงใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยประชากรศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้ บริการ
ท่ าอากาศยานดอนเมือง
1. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
2. ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง
3. ด้านพนักงานที่ให้บริ การ

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ท าให้ท ราบถึ ง ระดับ ความพึ ง พอใจของผูโ้ ดยสารในด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ด้า น
บริ การของท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง และด้ า นพนั ก งานที่ ใ ห้ บ ริ การจ าแนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกประทับใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมืองต่อ
การให้บริ การของพนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง
2. ผู้โดยสาร หมายถึง ผูท้ ี่เดินทางโดยเครื่ องบิน ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ท่าอากาศยานดอนเมือง หมายถึง สถานที่บนพื้นดินหรื อบนพื้นน้ า ที่ใช้ในการขึ้นและลง
ของเครื่ องบิ นเพื่อรับส่ งผูโ้ ดยสารและสิ่ งของต่างๆ เป็ นจุดเชื่ อมต่อระหว่างการขนส่ งทางอากาศ
และภาคพื้นดิ น ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร
4. การบริการ หมายถึง สิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูข้ ายทาการส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การหรื อผูซ้ ้ื อ
ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่เมื่อผูร้ ับบริ การได้รับบริ การไปแล้วเกิดความประทับใจกับสิ่ งเหล่านั้น
5. การให้ บริ การ หมายถึ ง การให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ความถู กต้อง แม่นยา
การแก้ปัญหาของลูกค้า ในขณะที่ลูกค้ามาใช้บริ การหรื อภายหลังลูกค้ามาใช้บริ การแล้ว
6. ผู้ให้ บริการ หมายถึง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานดอนเมือง
7. ผู้ใช้ บริการ หมายถึง ผูโ้ ดยสารเครื่ องบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
8. พนักงาน หมายถึง ผูท้ ี่ทางานในสนามบินดอนเมือง
9. ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึง สิ่ งสนับสนุ นต่อผูใ้ ช้บริ การ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริ การ
10. สิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์ เครื่ องใช้ รวมถึงเทคโนโลยีที่อานวยความ
สะดวกแก่ ผูใ้ ช้บริ การท่ าอากาศยานดอนเมื อง เช่ น ระบบขนส่ งกระเป๋ า ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร บันไดเลื่อนห้องน้ า
หมายเหตุ ความหมายในที่น้ ีเจาะจงเฉพาะผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั นี้เท่านั้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
กาญจนา อรุ ณสอนศรี (2542) ได้ให้ความหมายว่า ความพึง พอใจเป็ นความรู ้ สึก ภายใน
จิตใจของมนุ ษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอย่างไร ถ้า
คาดหวังหรื อมี ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมี ความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
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ตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้วา่ จะมีมากหรื อน้อย
สมพงษ์ เกษมสิ น (2526) กล่าวว่า ได้กล่าวถึง แรงจูงใจของ Maslow ว่า A.H. Maslow ได้
เสนอทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การจู ง ใจ ซึ้ งเป็ นที่ ย อมรั บ กัน แพร่ ห ลาย และได้ต้ ัง สมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ไว้ดงั นี้
1. มนุ ษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยูเ่ สมอและไม่มีสิ้นสุ ด ความต้องการใดที่ได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ ขบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุ ดตั้งแต่เกิดจนตาย
2. ความต้องการที่ ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติ กรรมอีกต่อไป
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษย์มีลาดับขั้น ตามความสาคัญ (A hierarchy of needs) กล่าวคือ
เมื่อความต้องการในระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสู งก็จะเรี ยกร้องให้มี
การตอบสนองต่อไป
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
อนุ ชิต เที่ยงธรรม (2546) กล่ าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการให้ความสนใจ
กระบวนการทั้งหมดของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรไม่วา่ จะเป็ นเงินเวลาหรื อความพยายาม
ต่างๆ เพื่อการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการที่เกิ ดขึ้นก่อนการซื้ อคือกระบวนการตัดสิ นใจไป
จนถึ งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นหลังการซื้ อด้วย กล่ าวคือ เป็ นการศึ กษาทั้งหมดว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What)
ทาไมจึงซื้ อ (Why) ซื้ อที่ไหน (Where) อย่างไร (How) ซื้ อเมื่อใด (When)
กล่าวได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ปฏิ บตั ิเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ และความจาเป็ นของตนเอง เพื่อให้เกิดความพอใจในการจัดหาการใช้
และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ ดังเช่น พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมของ
บุ คคลที่ ทาการท่องเที่ ยวเพื่อแสวงหา จัดซื้ อ ใช้ประโยชน์และประเมิ นสิ นค้าบริ การที่ คาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการ และการพักผ่อนของตนเองได้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ
วีรพงศ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542) ได้กล่าวว่า คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง ความสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า เป็ นระดับของความสามารถของบริ การในการบาบัดความต้องการของ
ลูกค้า เป็ นระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริ การไปแล้ว ในการประเมินคุณภาพการ
ให้บริ การต้องพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับ จากปั จจัยคุณภาพต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่
ใช้บริ การนั้นจนเสร็ จสิ้ นกระบวนการการรับบริ การ ปั จจัยคุณภาพบริ การที่ลูกค้ามักอ้างถึง มีอยู่ 10
ปัจจัย คือ
1. ความเชื่อถือได้ในคุณลักษณะหรื อมาตรฐานการให้บริ การ
2. การตอบสนองต่อความต้องการหรื อความรู ้สึกของลูกค้า
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3. ความสามารถในการให้บริ การอย่างรอบรู ้ ถูกต้อง เหมาะสม เชี่ยวชาญ อย่างผูร้ ู ้จริ ง
4. การเข้าถึงง่าย ใช้บริ การได้ไม่ยงุ่ ยาก
5. ความสุ ภาพ อ่อนน้อม ให้เกียรติ มีมารยาท
6. ความสมบูรณ์ในการสื่ อสารและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ตอบในข้อสงสัยได้อย่างกระจ่าง
ชัด
7. ความเชื่อถือได้ ความมีเครดิตของผูใ้ ห้บริ การ
8. ความมัน่ คง ปลอดภัย อบอุ่น สบายใจ ของลูกค้าขณะใช้บริ การ
9. ความเข้าใจในลูกค้า เอาใจลูกค้ามาใส่ ใจตน
10. สัมผัส รับรู ้ได้ทางกายภาพปัจจัยการบริ การ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิตตรา วันชัย (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง “ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อ
สนามบินสุ วรรณภูมิ” ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
26-33 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ลักษณะการใช้บริ การส่ วนใหญ่เพื่อการเดินทางไปทางาน ดูงาน ประชุ ม
หรื อ สั ม มนาและเพื่ อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว คุ ณ ภาพในการบริ ก ารได้แ ก่ ความคาดหวัง ของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อสนามบินสุ วรรณภูมิ ด้านการเดินทางผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ระดับมากที่ สุด คื อ การมีบริ การขนส่ งมวลชน เช่ น รถบัส รถตู ้ แท็กซี่ ด้านความปลอดภัยผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก คือ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ด้าน
ค่าใช้จ่ายมีความคาดหวังในระดับปานกลางคือ ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปสนามบินสุ วรรณภูมิ
สู งขึ้น ด้านความสะดวกรวดเร็ วมีความคาดหวังในระดับมาก คือ ระบบเช็คอินตัว๋ มีความรวดเร็ ว
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมีความคาดหวังในระดับมาก คือ มีห้องพักและที่นงั่ รอเครื่ องบินขึ้น/ลง
อย่างเพียงพอ ด้านสภาพภูมิทศั น์ความคาดหวังในระดับมาก คือ มีความสวยงามมากกว่าสนามบิน
ดอนเมือง
ชนม์สิ ตา บุ ญเมื อง (2553) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ งความพึ งพอใจในคุ ณภาพการให้บริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัย กรณี ศึกษา อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ ณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสนามบินดอนเมืองมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
20,000 บาท ลักษณะการใช้บริ การของสนามบินจะใช้ในกรณี การเดินทางเพื่อกลับบ้าน/เยี่ยมญาติ
และจะเดิ นทางในช่ วงเวลา 12:01-18:00 น. และผูท้ ี่ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สนามบินมากที่สุดคือตนเอง
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ปิ ยะนุ ช เลิศศิริ (2555) วิจยั เรื่ องการประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ: กรณี ศึกษา ท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลทดสอบสมมติฐานของผูใ้ ห้บริ การสรุ ปได้ดงั นี้ เพศ
อาชี พ ระดับ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ใ นการท างานที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ที่ มี ผ ลต่ อ ด้า น
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ และปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การมีความสัมพันธ์ทุกด้านต่อด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ มีระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดี ยวกัน (2) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานของผูใ้ ช้บริ การสรุ ปได้ดงั นี้ วัตถุประสงค์ และความถี่ในการใช้บริ การที่มีผลต่อ
ปั จจัยด้านการรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การ อายุ และอาชี พที่มีผลต่อด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การให้บ ริ ก าร ส่ วนปั จจัย ด้า นการรั บ รู ้ คุ ณภาพในการให้บ ริ ก ารมี ค วามสั ม พันธ์ ทุ ก ด้า นต่ อการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางในทิศทางเดี ยวกัน ช่ วงเวลา
มาตรฐานของกระบวนการให้บริ การที่ดีที่สุดของพนักงานต่อ 1 คน ได้แก่ ช่วงเวลามาตรฐานของ
พนักงานตรวจค้น เท่ากับ 2 นาที ช่วงเวลามาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออก เท่ากับ 5
นาที และช่วงเวลามาตรฐานของพนักงานเช็คอิน เท่ากับ 8 นาที
นุ ชจรี ย ์ ไกลกิ ตติชาญ และ ดร.ชานาญ ปิ ยวนิ ชพงษ์ (2558) วิจยั เรื่ องทัศนคติและความพึง
พอใจของผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ที่มีต่อการบริ การของแผนกงานตรวจผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ ผลการวิจยั พบว่า ระดับทัศนคติ (1)
ด้านความรู ้ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ เอกสารเกี่ ยวกับการเดิ นทางครบถ้วนเรี ยบร้ อยจะได้รับ
บริ ก ารที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว รองลงมาคื อ ขั้น ตอนการมารั บ การตรวจหนัง สื อ เดิ น ทางมี ก าร
ออกแบบไว้อย่างเป็ นระบบก่อนหลัง และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การได้ให้
คาแนะนากรณี เดินทางกับเด็กต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจอนุ ญาตอะไรบ้าง (2) ด้าน
ความรู ้ สึก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือ ผูโ้ ดยสารรู ้ สึกว่า ขั้นตอนการมารับบริ การไม่ยุ่งยาก
สามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง รองลงมาคือ ผูโ้ ดยสารรู ้สึกว่างานตรวจผูโ้ ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศมีการบริ หารจัดการค่อนข้างเหมาะสม ทันสมัยและเป็ นสากล (3) ด้านพฤติกรรม พบว่า มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากันทั้ง 2 ข้อ คือ ผูโ้ ดยสารพอใจมารับบริ การที่ นี่และกลับมาใช้บริ การอีกครั้ ง และ
ผูโ้ ดยสารจะมาใช้บริ การที่นี่อย่างสม่าเสมอ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรของงานวิจยั คือ ผูท้ ี่ ใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างน้อยจานวน 1 ครั้ ง
เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน จึงใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณี ไม่ทราบ
จานวนประชากร ของ W.G Cochran ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ในครั้งนี้ คือ จานวน 400 คน โดยคานวณได้จากสู ตร
n=

P (1  P ) Z
d2
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กาหนดให้ n คือ จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม โดยใช้สัดส่ วน 30% หรื อ 0.30
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาหนด หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ (มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%)
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ระดับ 0.05)
ฉะนั้น จะสามารถคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
n  0.3( 1  0.32)1.96

2

0.05



0.3(0.7)(3.8416)
0.0025



0.807
0.0025

 323

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 323 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ย
ของแบบสอบถาม เนื่ องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาการเก็บ
ตัวอย่างเพิ่ม เป็ นตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั “ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอน
เมือง” ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบุคคล ซึ่ งประกอบไปด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2
แบบสารวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง ลักษณะ
ของแบบสารวจความพึงพอใจมีดงั นี้
1. เป็ นแบบสารวจการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง จานวน 5 ข้อ
2. เป็ นแบบสารวจความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง แบ่งเป็ น 3 ด้าน
- ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก จานวน 14 ข้อ
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- ด้านการบริ การ จานวน 11 ข้อ
- ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ จานวน 5 ข้อ
มีระดับการให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง พอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พอใจมาก
3 หมายถึง พอใจปานกลาง
2 หมายถึง พอใจน้อย
1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ หาค่ าเฉลีย่
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญ โดยใช้เกณฑ์ของ บุญชม
ศรี สะอาด (2541 : 161) ดังนี้
คะแนน 4.51–5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การมากที่สุด
คะแนน 3.51–4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การมาก
คะแนน 2.51–3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การปานกลาง
คะแนน 1.51–2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การน้อย
คะแนน 1.00–1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือใช้ ในการวิจัย
จากข้อมู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง 400 ชุ ด ผูว้ ิจ ัย ใช้วิธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ส่ วนประสมทางการตลาด Cronbach's Alpha N of Items
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
0.895
14
ด้านบริ การ
0.920
11
ด้านพนักงาน
0.914
5
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม–30 มีนาคม 2560 เป็ นเวลา 27 วัน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จากกลุ่มผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง จานวน 400 คน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 และเพศชายจานวน
150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 และมี ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-29 ปี จานวน 235 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.8 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 65.5 ระดับการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
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ละ 72.5 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 38.3 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนสู งสุ ด
15,000–25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.8
ในส่ วนของรู ปแบบการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมื อง ส่ วนใหญ่ผูโ้ ดยสารใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยว คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 มีความถี่ในการใช้บริ การสู งสุ ด 2-5 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 37.3
และเลือกใช้การเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองส่ วนมากเลือกใช้บริ การรถแท็กซี่ คิดเป็ นร้อย
ละ 42.5 มีการใช้บริ การเส้นทางในประเทศสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 77.5 และสาเหตุที่ใช้บริ การท่า
อากาศยานดอนเมืองมากที่สุดคือ อยูใ่ กล้แห่งที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 32.3
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง การศึ กษา
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทั้ง 3 ด้านซึ่ ง
ได้แก่ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านบริ การ และด้านพนักงาน สามารถสรุ ปได้วา่ ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องจอแสดงตารางเวลาเที่ยวบินที่ครอบคลุม
เพียงพอต่อการรับรู ้ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.03 ด้านบริ การ ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อ งเวลา
การส่ งมอบสัมภาระ ณ สายพานรับกระเป๋ าที่มีความรวดเร็ ว ตรงเวลา มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.87 และ
สุ ดท้าย ด้า นพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องความชานาญของ
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ าย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.99
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ท้ งั หมด 6 คู่ ประกอบด้วย
1. เพศ ต่อ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน
2. อายุ ต่อ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี4คู่
ได้แก่ (1) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 40-49 ปี (2) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป (3) อายุ
20-29 ปี กับ อายุ 40-49 ปี (4) อายุ 20-29 ปี กับ อายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ ต่อ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีสถานภาพที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก,
ด้านบริ การ แต่ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านพนักงานจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 2
คู่ได้แก่ (1) โสด กับ สมรส (2) โสด กับ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา ต่อ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การพบว่า กลุ่ม
580

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
, ด้านบริ การ แต่ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านพนักงานจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี
3 คู่ ได้แก่ (1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี (2) ต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี (3)
ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชี พ ต่อ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านบริ การ, ด้านพนักงาน ไม่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวกจากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่ (1)
นักศึกษา กับ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ (2) นักศึ กษา กับ พนักงานบริ ษทั (3) นักศึกษา กับ ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขาย
6. รายได้ ต่อ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 5
คู่ ได้แก่ (1) รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท กับ 15,000-25,000 บาท (2) รายได้ต่ากว่า 15,000 กับ 25,001
-40,000 (3) รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท กับ รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป (4) รายได้ 15,000-25,000 กับ
25,001-40,000 บาท (5) รายได้ 25,001-40,000 กับ รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากสมมุ ติฐาน ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่อระดับความพึง พอใจ
ทางด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวก ด้า นบริ ก าร และด้า นพนัก งาน ที่ แตกต่ า งกันจากการทดสอบ
สมมุติฐานสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการวิจยั พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจทั้งทางด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก, ด้านบริ การของท่าอากาศยานดอนเมืองและด้านพนักงานที่ให้บริ การแต่ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ กลุ่มอายุน้ นั ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจทั้งด้านสิ่ งอานวยความสะดวก, ด้าน
บริ การของท่าอากาศยานดอนเมืองและด้านพนักงานที่ให้บริ การส่ วนสถานภาพและระดับการศึกษา
นั้น ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก, ด้านบริ การ แต่ไม่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในด้านพนักงาน อาชี พที่แตกต่างกัน มี ผลทางบวกต่อระดับความพึงพอใจในด้าน
บริ การ, ด้านพนักงาน ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก รายได้ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก,ด้านบริ การของท่าอากาศ
ยานดอนเมือง, ด้านพนักงานที่ให้บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอยูท่ ี่ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้บางส่ วน แสดงว่า ตัวแปรเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้าน
บริ การ และด้านพนักงาน โดยอธิ บายได้ดงั นี้
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สาเหตุที่มีผมู ้ าใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมืองส่ วนมาก เนื่องจากมีสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ครบครัน คิดเป็ นค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.67 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบแล้วอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ส่ วน
ด้านบริ การมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.70 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากและด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ โดย
สารวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.84 ซึ้ งอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ ยเหล่านี้ เป็ นตัวแปรสาคัญที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การท่าอากาศ
ยานดอนเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ไชย สาขาวิชาการการจัดการทัว่ ไป
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญะบุรี (2555) ศึกษาพบว่า ผูม้ าใช้บริ การท่า
อากาศยานดอนเมืองส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอน
เมือง ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านบริ การ และด้านพนักงาน
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ให้มีการปรับปรุ งในเรื่ องของเสี ยงประชาสัมพันธ์ที่เบา มากเกินไปจนทาให้ผโู ้ ดยสารได้
ยินไม่ชดั เจน
2. ที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากผูโ้ ดยสารมีความคาดหวังในการมีพ้นื ที่จอดรถที่เพียงพอ
3. ห้องน้ าส่ งกลิ่นเหม็น
4. ราคาสิ นค้าและอาหารภายในบริ เวณอาคารผูโ้ ดยสารที่มีราคาแพงจนเกินควร เสนอแนะ
ให้มีการพัฒนาร้านค้าร้านอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริ การท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ว่ามีความคาดหวังเกี่ยวกับท่าอากาศยานมากเพียงใด และคาดหวังในเรื่ องใดบ้าง
2. ควรมีการเปลี่ยนหรื อเพิม่ ตัวแปรตาม ให้มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
3. ควรมีการศึกษาในเรื่ องคุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างสม่าเสมอ
เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงการนาข้อมูลไปปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนา คุณภาพการบริ การ
ที่เป็ นเลิศ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่ น จากัด (มหาชน)
MOTIVATING EMPLOYEES IN THE WORKPLACE CASE STUDY: SYMPHONY
COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ธีรศักดิ์ เรื องรังสรรค์ , จักรกฤษณ์ วุฒิศรี
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยในการศึกษาครั้งนี้
ผูศ้ ึ ก ษาได้ใ ช้แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจเป็ นแนวทางในการศึ ก ษา โดยมี ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง คื อ
พนักงานบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน 200 คน สามารถจาแนกข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุอยูใ่ นช่วงอายุ 25-34 ปี สถานภาพ
โสด ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ระดับตาแหน่งงานอยูใ่ นระดับวิศวกรหรื อเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน มี
รายได้เฉลี่ย 20,001–30,000 บาท มีอายุงานอยู่ที่ 1-3 ปี มีปัจจัยแรงจูงใจ 9 ด้านได้แก่ ความสาเร็ จ
ของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และความ
มัง่ คงในงาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า (1) อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อันได้แก่
ด้านความส าเร็ จของงานและด้า นความรับผิดชอบ (2) สถานะภาพ ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อปั จจัย
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอันได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน (3) ระยะเวลาในการทางาน/อายุการ
ทางาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานอันได้แก่ ด้านความสาเร็ จ
ของงานและด้านความรับผิดชอบ
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, พนักงาน, บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
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ABSTRACT
The objective of this study was to analyze workplace motivation by utilizing various
motivation theories as guidelines. This study was conducted on 200 employees from Symphony
Communication Public Company Limited. Demographically the sampling group consisted of
males who were between 25-34 years old single graduated with Bachelor Degrees and were
holding engineering or operation position with average salary between 20,001-30,000 baht and
had been working with the company for 1-3 years. Nine motivation aspects of interest were job’s
success job description responsibility salary/compensation future job promotion workplace
environment authority relationship with colleagues and future job’s stability. The questionnaires
were designed for data collection and a computer program SPSS was used to analyze the data.
Statistical analysis was used for frequency maximum maximum percentage average standard
deviation t-Test F-Test evaluated at statistical significance of 0.05.
The study revealed that (1) Employees’ages affected some motivation aspects such as
job’s success and responsibility. (2) Employees’current jobs’ titles affected job’s success
motivation aspect. (3) Employees’period of working at the company affected some motivation
aspects such as job’s success and responsibility.
KEYWORDS : MOTIVATING, EMPLOYEE, SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC
COMPANY LIMITED
บทนา
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่ มีค่าและสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะมนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู ้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่ งใหม่ๆ อันเป็ นตัวผลักดันที่สาคัญที่จะทา
ให้องค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นองค์กรจะต้องค้นหาวิธีการว่าจะทา
อย่างไรจึงจะสรรหาคัดเลือกพนักงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อค้นหาคนดีมีความรู ้ความสามารถ
ตรงกับงานเข้ามาร่ วมงานด้วย และเมื่อได้พนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถเข้ามาทางานแล้วทา
อย่างไรองค์กรจึ งจะพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพได้เพราะการพัฒนาคื อการนาพาองค์กรก้าวไป
ข้างหน้า หากขาดการพัฒนาก็หมายถึง การหยุดเติบโตของบุคลากร และไม่สามารถนาพาองค์กรให้
เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ เมื่อรับพนักงานเข้ามาพัฒนาพนักงานแล้ว สิ่ งสาคัญต่อไป คือ
องค์กรจะทาการรักษาพนักงานให้ทางานอยูก่ บั องค์กรนานๆ ได้อย่างไร ทาอย่างไรจึงจะได้ใจ ของ
พนักงานเป็ นสิ่ งแรก เมื่อได้ใจของพนักงานแล้วการจะทาสิ่ งอื่นๆ ก็จะง่ายหรื อได้รับความร่ วมมือดี
ขึ้น (สิ ริพร อาไพศรี ,2547 : 1-2)
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ทรัพยากรที่จดั ว่าสาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” หรื อ พนักงานทุกคนใน
องค์กรนัน่ เอง พนักงานขององค์กรเป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่ อนภารกิ จต่างๆ ขององค์กรให้
บรรลุตามเป้ า หมายขององค์กร ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า องค์กรที่ ประสบผลสาเร็ จได้ ก็เนื่ องมาจาก
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานในองค์กรเป็ นสาคัญ ถ้าพนักงานในองค์กรขาดประสิ ทธิ ภาพ ไม่มี
ความรู ้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทางาน ไม่มีความรักความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ก็จะเกิด
ปั ญหา ต่อการปฏิ บตั ิงานตามมา เช่น การทางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อย อัตราการเข้าออกจากงานค่อนข้างสู ง ซึ่ งในที่สุดองค์กรนั้น
ก็จะกลายเป็ นองค์กรที่ไม่สามารถประสบผลสาเร็ จ ในทางกลับกันถ้าองค์กรมีพนักงานที่มีความรู ้
ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ มีความมานะอุตสาหะต่อการทางาน มีความรักความผูกพันกับ
องค์ก รแล้ว โอกาส ที่ จ ะท างานให้ไ ด้รั บ ผลส าเร็ จ ตามที่ ต้องการย่อมง่ า ยขึ้ นเป็ นอัน มาก การที่
พนักงานในองค์กรจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานนั้นอาจเกิดจากลักษณะนิ สัยส่ วนบุคคล เช่น การที่บุคคลนั้นมีความ
กระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ในตนเอง ต้องการความก้าวหน้าในชี วิต หรื อการมีทศั นคติที่ดีต่องาน
ซึ่ ง อาจเนื่ อ งมาจากมี ค วามชอบในงานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย มี ค วามถนัดเนื่ องจากงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่ ง
อาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อเสี ยงขององค์กร ความเชื่ อมัน่ ในนโยบายขององค์กรตลอดจนการ
มีความรักความผูกพันกับองค์กร ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจส่ งผลให้พนักงานเกิ ดแรงจูงใจในการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็ จ หรื ออาจกล่าวได้ว่า เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความมานะพยายาม
ทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่องค์กร ได้ต้ งั ไว้ (สิ ริพร
อาไพศรี ,2547 : 1-2)
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมู นิเคชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผูใ้ ห้บริ การวงจรสื่ อสารความเร็ วสู ง
ภายในประเทศ โดยเป็ นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม
แบบที่ สอง ประเภทมี โครงข่ายเป็ นของตนเอง จากคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กทช.) ภายใต้แบรนด์ “Symphony” และในปี 2554 บริ ษ ทั ได้รั บ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม จากสานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริ การวงจรเช่าระหว่างประเทศส่ วนบุคคล (IPLC)
และวงจรเช่ า ระหว่า งประเทศส่ ว นบุ ค คลแบบเสมื อน (IP-VPN) นอกจากนี้ บริ ษ ทั ยัง ได้รั บ
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม เพื่อให้บริ การอินเตอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและ
บริ การชุ มสายอินเตอร์ เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง บริ ษทั ประกอบด้วยทีมบริ หาร
และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผูเ้ ชี่ ยวชาญในสายธุ รกิจโทรคมนาคม ล้วนเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ กว่า 20 ปี
โดยเน้นการบริ ก ารที่ เหนื อกว่า ระดับ พรี เมี่ ย ม ลู ก ค้า สามารถให้ความไว้วางใจ และเชื่ อถื อใน
บริ การ บริ ษทั มี ความเป็ นกลางกับพันธมิ ตรทุ กราย เพื่อร่ วมกันพัฒนาธุ รกิ จทั้งด้านบริ การ และ
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เทคโนโลยี เพื่อให้เกิ ดศัก ยภาพสู ง สุ ดแก่ ลู ก ค้า รวมทั้ง เป็ นองค์ก รที่ ส ร้ า งสรรค์วฒั นธรรมเพื่ อ
ส่ งเสริ มกิจการภายใน และภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผศู ้ ึกษา มีความสนใจที่จะศึกษาทฤษฎีของ Herzberg ตัวกระตุน้ (Motivators)
และการบารุ งรักษา (Hygiene) ว่า ปั จจัยด้านไหนบ้าง มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นข้อมูล
ให้บริ ษทั นาไป ปรับปรุ งให้กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ผูศ้ ึกษาเชื่อว่า ถ้าหากมีการจัดการองค์กรให้
มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ แล้ว จะเป็ นแรงจูงใจที่สาคัญในการที่จะทาให้
พนักงานมีความรักองค์กร พร้อมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล อัน
เป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นให้ บ ริ ษ ทั ซิ ม โฟนี่ คอมมู นิเคชั่น จากัด (มหาชน) ประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งาน ทั้ง 9 ด้า น ได้แ ก่
ความสาเร็ จของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้า
ในงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และ
ความมัง่ คงในงาน ของพนักงานบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) โดยจาแนกตามหลัก
ประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
พนักงานบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลคือ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ทางาน แตกต่างกัน
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พนัก งาน บริ ษ ทั ซิ ม โฟนี่ คอมมู นิเ คชั่น จากัด
(มหาชน) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจานวน 200 คน
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษางานวิจยั ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2560 รวม 4 เดือน และระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 1 เดือน คือในช่วงวันที่ 1-31 มีนาคม 2560
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา
: บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) มีดงั นี้
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3.1 ตัวแปรอิสระ คือปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับตาแหน่งงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ระยะเวลาที่ทางาน
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิ ดเห็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน กรณี ศึกษา : บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) มีดงั นี้ คือ ความสาเร็ จของงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในงาน สภาพแวดล้อม
ในการทางาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และความมัง่ คงในงาน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดเรื่ อง ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อลดอัตราการลาออก
กรณี ศึกษา : บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้
ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
- ความสาเร็ จของงาน
- ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
- ความรับผิดชอบ
- เงินเดือน/ค่าตอบแทน
- โอกาสก้าวหน้าในงาน
- สภาพแวดล้อมในการทางาน
- การปกครองบังคับบัญชา
- ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
- ความมัง่ คงในงาน

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับตาแหน่งงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ระยะเวลาที่ทางาน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน ทั้ง 9 ด้า น ได้แ ก่
ความสาเร็ จของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้า
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ในงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ความมัง่ คงในงาน ของพนักงานบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) โดยจาแนกตามหลัก
ประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ หรื อผลักดันให้พนักงานใช้
ความรู ้ความสามารถของตนเอง ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณค่าชัดเจน
ในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. ความสาเร็จของงาน หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่สามารถทางานได้เสร็ จสิ้ นและ
ประสบผลสาเร็ จ
3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ หมายถึง ความรู ้สึกต่อรู ปแบบหรื อลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู ้สึกในการตั้งใจ หรื อ ความพยายาม ในการปฏิบตั ิงาน
ได้รับการมอบหมายให้สาเร็ จอย่างเต็มที่
5. เงินเดือน/ค่ าตอบแทน หมายถึง ความพึงพอใจต่อเงินที่ได้รับประจาทุกเดือนจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน
6. โอกาสก้ าวหน้ าในงาน หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย
ตาแหน่งภายในองค์กรแล้ว หรื อได้รับความก้าวหน้าในทักษะหรื อวิชาชี พของหรื อ ได้รับสิ่ งใหม่ๆ
ในการเพิ่มพูนทักษะที่จะช่วยเอื้อต่อวิชาชีพของพนักงาน
7. สภาพแวดล้ อมในการทางาน หมายถึง สถานภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อความเป็ นสุ ขใน
การทางาน
8. การปกครองบังคั บบัญชา หมายถึ ง ความรู ้ ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการ
ดาเนินงานหรื อให้ความยุติธรรมในการบริ หารงาน
9. ความสั มพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นหรื อ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างป็ นสุ ข
10. ความมั่งคงในงาน หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่มีความเชื่ อมัน่ ในความมัน่ คงของ
องค์กร
11. พนักงาน หมายถึง บุคคลผูไ้ ด้รับการจ้างให้ทางานกับบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่
จากัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งและปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยผ่านการประเมิน probation แล้ว
12. บริษัท หมายถึง บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความสั มพันธ์ กบั แรงจู ง ใจในการปฏิ บตั ิ ง านของพนัก งาน
กรณี ศึกษา : บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ผูศ้ ึกษาได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเป็ นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้
แนวคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจ
ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives)
แรงจู งใจภายในเป็ นสิ่ ง ผลักดันจากภายในตัวบุ ค คล ซึ่ งอาจจะเป็ นเจตคติ ความคิ ดเห็ น
ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็ นคุ ณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิ่ งต่างๆ ดังกล่ าวมา
เหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่ น คนงานที่เห็นคุ ณค่าของงาน มองว่า องค์การคือ
สถานที่ ให้ชีวิตแก่ เขาและครอบครั ว เขาก็จะจงรักภักดี ต่อองค์การ กระทาการต่างๆ ให้องค์การ
เจริ ญก้า วหน้า หรื อในกรณี ที่บ ้านเมื องประสบปั ญหาเศรษฐกิ จ ในช่ วงเวลาของเศรษฐกิ จขาลง
องค์การจานวนมากอยูใ่ นภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ดว้ ยความผูกพัน เห็นใจกันและ
กัน ทั้ง เจ้า ของกิ จ การและพนัก งาน ต่ า งร่ วมกันค้า ขายอาหารเล็ ก ๆ น้อ ยๆ ทั้ง ประเภทแซนวิ ช
ก๋ วยเตี๋ยว ฯลฯ เพียงเพื่อให้มีรายได้ประทังกันไปทั้งผูบ้ ริ หารและลูกน้อง และในภาวะดังกล่าวนี้ จะ
เห็นว่า พนักงานหลายรายที่ไม่ทิ้งเจ้านาย ทั้งเต็มใจ ไปทางานวันหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทน ถ้าการ
กระท าดังกล่ า วเป็ นไปโดยเนื่ องจากความรู ้ สึก หรื อเจตคติ ที่ ดีต่อเจ้าของกิ จการ หรื อด้วยความ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิ กคนหนึ่ งขององค์การ มิใช่เพราะเกรงจะถูกไล่ออกหรื อไม่มีที่ไป ก็กล่าว
ได้วา่ เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives)
แรงจู งใจภายนอกเป็ นสิ่ งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรม อาจจะ
เป็ นการได้รับรางวัล เกี ยรติ ยศ ชื่ อเสี ยง คาชม การได้รับการยอมรั บ ยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ ไม่
คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่ งจูงใจดังกล่าว เฉพาะในกรณี ที่
ต้องการรางวัล ต้องการเกี ย รติ ชื่ อเสี ย ง ค าชม การยกย่อง การได้รับ การยอมรั บ ฯลฯ ตัวอย่า ง
แรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม เช่ น การที่คนงานทางานเพียงเพื่อแลกกับค่าตอบแทน
หรื อเงิ นเดื อน การแสดงความขยันตั้ง ใจท างานเพีย งเพื่ อให้หัวหน้า งานมองเห็ นแล้วได้ค วามดี
ความชอบ เป็ นต้น (เพลินพิศ วิบูลย์กุล,2558 : 1)
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบอร์ ก
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg’s Two Factor Theory)
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ทฤษฎีเฮอร์ซเบอร์ก Herzberg (1959, หน้า 71-79) เน้นอธิ บายและให้ความสาคัญกับปั จจัย
2 ประการได้แก่ ตัวกระตุน้ (Motivators) และการบารุ งรักษา (Hygiene) สองปั จจัยมีอิทธิ พลต่อ
ความสาเร็ จของงานเป็ นอย่างยิง่ เฮอร์ ซเบอร์ กได้ทาการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจ
ทางานของพนักงานจานวน 200 คน ผลการศึกษาสรุ ปว่า ความพอใจในการทางานกับแรงจูงใจใน
การทางานของคนมี ความแตกต่างกันคื อ การที่บุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่า คนนั้นมี
แรงจูงใจในงานเสมอไป แต่ถา้ คนใดมีแรงจูงใจในการทางานแล้ว คนนั้นจะตั้งใจทางานให้เกิดผลดี
ได้ ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของปัจจัย 2 ตัว คือ ด้านตัวกระตุน้ และการบารุ งรักษาต่อเจตคติ
งานของบุคคล
1.1 ปั จจัยด้านตัวกระตุน้ (Motivator factors) เป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิ ดแรงจูงใจ
ในการทางานทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน (Job satisfaction) ตัวกระตุน้ ประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ มีดงั นี้
1.1.1 การสัมฤทธิ์ ผล คือ พนักงานมีความรู ้สึกว่า เขาทางานได้สาเร็ จ
1.1.2 การยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น คือ พนักงานมีความรู ้สึกว่า เมื่อทาสาเร็ จ
มีคนยอมรับเขา
1.1.3 ลักษณะงานที่น่าสนใจ คือ พนักงานรู ้สึกว่า งานที่ทาน่าสนใจ น่าทา
1.1.4 ความรับผิดชอบ คือ พนักงานรู ้สึกว่า ต้องรับผิดชอบตนเองและงาน
ของเขา
1.1.5 โอกาสที่จะเจริ ญก้าวหน้า คือ พนักงานรู ้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าใน
งานที่ทา
1.1.6 การเจริ ญเติ บโต คื อ พนักงานตระหนักว่าเขามี โอกาสที่ จะเรี ยนรู ้
เพิ่มเติมและมีความเชี่ยวชาญ
1.2 ปัจจัยด้านการบารุ งรักษา (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคง
ทางานอยูแ่ ละยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงาน เมื่อไม่ได้จดั ให้พนักงาน เขาจะไม่พอใจและไม่มี
ความสุ ขในการทางาน ปั จจัยนี้ประกอบด้วย 10 ประการมีดงั นี้
1.2.1 นโยบายและการบริ หาร คื อ พนัก งานรู ้ สึ ก ว่า ฝ่ ายจัด การมี ก าร
สื่ อสารที่ดีและเขารู ้ถึงนโยบายขององค์การที่เขาอยู่
1.2.2 การปกครองบังคับบัญชา คือ พนักงานรู ้ สึกว่า ผูบ้ ริ หารตั้งใจสอน
งานและให้งานตามหน้าที่รับผิดชอบ
1.2.3 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน คือ พนักงานรู ้สึกดีต่อหัวหน้างานของ
เขา
1.2.4 ภาวการณ์ ทางาน คือ พนักงานรู ้ สึกดี ต่องานที่ ทาและสภาพการณ์
ของที่ทางาน
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1.2.5 ค่าตอบแทนการทางาน คือ พนักงานรู ้สึกว่า ค่าตอบแทนเหมาะสม
1.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน คือ พนักงานมีความรู ้สึกที่ดีต่อ
เพื่อนร่ วมงาน
1.2.7 ชีวติ ส่ วนตัว คือ พนักงานรู ้สึกว่า ชัว่ โมงการทางานไม่ได้กระทบต่อ
ชีวติ ส่ วนตัว
1.2.8 ความสัมพันธ์กบั ลูกน้อง คือ หัวหน้างานมีความรู ้สึกที่ดีต่อลูกน้อง
1.2.9 สถานภาพ คือ พนักงานรู ้สึกว่า งานเขามีตาแหน่งหน้าที่ดี
1.2.10 ความมัน่ คง คือ พนักงานรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยในงานที่ทาอยู่
ปั จจัยบารุ งรักษาไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่เป็ นข้อกาหนดที่ป้องกันไม่ให้
พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานที่ทา ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ แล้วอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ
แก่พนักงานได้ ซึ่ งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้องหรื อต่อรอง ผูบ้ ริ หารจึงมักจัดโครงการด้าน
ผลประโยชน์พิเศษต่างๆ เพื่อให้พนักงานพึงพอใจ เช่น การลาป่ วย การลาพักร้อน และโครงการที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพและสวัสดิการของพนักงาน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฏฐ์ กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550: บทคัดย่ อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิต
ในการท างานกับ แรงจู ง ใจในการท างานและผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานศึ ก ษาเฉพาะกรณี
พนักงานของ บริ ษทั ไทยตาบูชิอิเล็กทริ ค จากัด
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานระดับแรงจูงใจ
ในการทางานและระดับผลการปฏิบตั ิของพนักงาน 2. ศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานกับ
ผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานจาแนกตามลักษณะส่ วนบุ คคล 3. ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
คุณภาพชี วิตในการทางานกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน 4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชี วิตในการทางานกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และ 5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการทางาน กับผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานฝ่ ายผลิ ต
ของบริ ษทั ไทยตาบูชิ อิเล็คทริ ค จากัด จานวน 296 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ชุด
ได้แก่ ชุ ดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสาหรับพนักงาน ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ลักษณะส่ วนบุคคล คุณภาพชีวติ ในการทางาน และแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน ชุ ดที่ 2 เป็ น
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน สาหรับหัวหน้างานเป็ นผูป้ ระเมิน สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน
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ผลการศึกษาพบว่า
1. พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคุณภาพชี วิตในการทางานและ
ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง
2. พนักงานที่มีเพศ อายุ อายุการทางาน และรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. พนักงานที่มีเพศ อายุ อายุการทางาน และรายได้ต่างกัน มีผลการปฏิบตั ิงานต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คุ ณภาพชี วิตในการทางานมี ค วามสั มพันธ์ ท างบวกกับ แรงจู ง ใจในการทางานของ
พนักงานคิดเป็ นร้อยละ 49.14 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. คุณภาพชีวติ ในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานคิด
เป็ นร้อยละ 28.84 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อรวรรณ คงมั่น (2557 : บทคัดย่ อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพของทีมกากับดูแลและทีมกากับดูแลพิเศษ สานักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดสรรพากร
ภาค 5
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงาน ทั้งในด้านของ
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านทีมกากับดูแลและทีม กากับดูแลพิเศษ ผู ้
เสี ยภาษีอากรอย่างใกล้ชิด สานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 ศึกษาการทางานเป็ นทีมที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพของเจ้า หน้า ที่ ที ม ก ากับ ดู แลและที ม กากับ ดู แลพิ เศษ ผูเ้ สี ยภาษี อากรอย่า งใกล้ชิ ด
สานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 รวมทั้งศึกษา แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานที่ส่งผลต่อการ
ทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ของเจ้าหน้าที่ทีมกากับดูแลและทีมกากับดูแลพิเศษ ผูเ้ สี ยภาษีอากร
อย่างใกล้ชิด สานักงานสรรพากรพื้นที่ ในสังกัดภาค 5 เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในทีมก้า
กับดูแลและทีมกากับดูแล พิเศษของ สานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดภาค 5 จานวน 234 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่ า เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นพบว่า ระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มากเกื อ บทุ ก ด้ า น ส่ ว นด้ า นความเป็ นอยู่ ส่ ว นตัว และเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง และการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมากเกือบทุก
ด้าน ส่ วนด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและด้านการพัฒนาตนเอง อยูใ่ นระดับปานกลาง สาหรับ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างานเป็ นที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี 6 ด้า น ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการบริ หาร ความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน ความก้าวหน้า
สภาพการปฏิบตั ิงาน และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน ประชากรกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ พนักงานบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) มีจานวนทั้งหมด 400 คน จึงได้
คานวนหาจานวนประชากรตามสู ตรของ (Taro Yamane,1973:725) ได้แบบสอบถามจานวน 200 ชุด
N = 400/1+400(0.05)2 ; N = 200
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยแบ่งเป็ น
2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึ กษา ระดับตาแหน่ งงาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ระยะเวลาที่ ทางาน เป็ นคาถามปลายปิ ด
(closed ended question) แบบให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลวัดทัศนะเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน ทั้ง 9 ด้าน
ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาส
ก้าวหน้าในงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและความมัง่ คงในงาน เป็ นแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยมีระดับความพึงพอใจ 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จัดทาโดยวิธีการแจ้งขอความร่ วมมือจาก พนักงานบริ ษทั ซิ ม
โฟนี่ คอมมู นิเคชั่น จากัด (มหาชน) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้การให้ขอ้ มู ลผ่าน
Google forms templates เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป
เกณฑ์ การตีความค่ าพิสัย
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยการกาหนดค่าคะแนน
จากสู ตร
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด = 5 – 1 = 0.8
จานวนชั้น
5
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ ยของระดับความสาคัญโดยการกาหนดค่า
คะแนนจากสู ตรดังนี้
ระดับคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง พนักงานเห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง พนักงานเห็นด้วยมาก
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ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง พนักงานเห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง พนักงานเห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง พนักงานเห็นด้วยน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถี่ค่า
ร้ อยละ เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไป จากการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง 200 คน สามารถจาแนกข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้ดงั นี้ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 129 คนคิดเป็ นร้อยละ 69.5
จาแนกตามอายุ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 25-34 ปี จานวน 139 คนคิดเป็ นร้อยละ 69.5
จาแนกตามสถานภาพกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นสถานภาพ โสด จานวน 129 คนคิดเป็ นร้อยละ
64.5 จาแนกตามระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
จานวน 164 คนคิดเป็ นร้อยละ 82 จานแนกตามระดับตาแหน่ งส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
วิศวกรหรื อเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานจานวน 113 คนคิดเป็ นร้ อยละ 56.5 จาแนกตามรายได้เฉลี่ ยกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,001–30,000 บาทจานวน 71 คนคิดเป็ นร้อยละ 35.5 จาแนกตาม
อาจุการทางานกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีอายุงานอยูท่ ี่ 1-3 ปี จานวน 67 คนคิดเป็ นร้อยละ 33.5
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งาน ของพนักงานบริ ษทั ซิ มโฟนี่ จากัด
(มหาชน) หากพิจารณาเป็ นรายด้านทั้ง 9 ด้าน อันได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.08
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมาก ด้าน
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ย
3.08 อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง ด้านโอกาสความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย 3.45 อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีค่าเฉลี่ ย 3.53 อยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก ด้านการปกครอง
บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ย 3.82 อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมีค่าเฉลี่ย 3.93
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และสุ ดท้ายด้านความมัน่ คงในงานมีค่าเฉลี่ย 3.76 อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องเพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปั จจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปั จจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอันได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิดา้ นเงินเดือน/ค่าตอบแทน
ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในงาน แต่จะมีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานอันได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงานและด้านความรับผิดชอบ
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ด้านความสาเร็ จของงาน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่ามี 3 คู่ประกอบด้วย (1) อายุนอ้ ย
กว่า 24 ปี กับ อายุระหว่าง 25-34 ปี (2) อายุนอ้ ยกว่า 24 ปี กับ อายุระหว่าง 35-44 ปี และ (3) อายุ
น้อยกว่า 24 ปี กับ อายุระหว่าง 45-54 ปี
ด้านความรับผิดชอบ จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่ามี 3 คู่ประกอบด้วย (1) อายุนอ้ ยกว่า
24 ปี กับ อายุระหว่าง 25-34 ปี (2) อายุนอ้ ยกว่า 24 ปี กับ อายุระหว่าง 35-44 ปี และ (3) อายุนอ้ ย
กว่า 24 ปี กับ อายุระหว่าง 45-54 ปี
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องสถานะภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านอัน ได้แก่ ด้า นลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บตั ิ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในงาน และมีผลต่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอันได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน
ด้านความสาเร็ จของงาน จากการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คื อ สถานะโสด กับ
สถานะสมรสอยูร่ ่ วมกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องระดับตาแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องรายได้เฉลี่ ย/ค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่ องระยะเวลาในการทางาน/อายุการทางาน
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอันได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิ ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในงาน แต่จะมีผลต่อ
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านอัน ได้แ ก่ ด้า นความส าเร็ จ ของงานและด้า นความ
รับผิดชอบ ด้านความสาเร็ จของงาน จากการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่ามี 4 คู่ประกอบด้วย (1) อายุ
การทางานน้อยกว่า 1 ปี กับ อายุการทางาน 4-6 ปี (2) อายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี กับ อายุการ
ทางานมากกว่า 9 ปี (3) อายุการทางาน 1-3 ปี กับ อายุการทางาน 4-6 ปี และ (4) อายุการทางาน 13 ปี กับ อายุการทางานมากกว่า 9 ปี
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ของพนักงาน
ของบริ ษทั ซิ มโฟนี่คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) รวม 9 ด้าน คือ
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1. ด้านความสาเร็ จของงาน ผลการวิจยั อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เพราะในการทางานเมื่อมี
การทางานได้ดีและประสบความสาเร็ จแล้วนั้น เป็ นผลให้เกิดผลงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อส่ งผลให้
ดีต่อการวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยใช้ดชั นี วดั ผลงานหรื อผลสาเร็ จของงาน KPI (Key
Performance Indicator) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อของทางบริ ษ ทั น ามาวัดผลงานของพนัก งาน ท าให้
พนักงานหลายๆ คนภายในบริ ษทั ตระหนักถึ งข้อนี้ จึงทาให้ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.08 ซึ่ งอยูใ่ นระดับเห็ น
ด้วยมาก ซึ่ งจะเห็นว่า เป็ นปั จจัยหนึ่งในการจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก จะเห็นว่า ส่ วนใหญ่พนักงานจะมี
ความต้องการในการปฏิ บตั ิ งานให้เหมาะสมกับ ความรู ้ ความสามารถของแต่ ละบุ ค คล อี กทั้งยัง
ต้องการทางานในปริ มาณงานที่เหมาะสม จึงทาให้การทางานนั้นมีความราบรื่ นไม่รู้สึกอึดอัดหรื อ
รู ้สึกฝื นในการทางานนั้นๆ
3. ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ในการทางานภายในบริ ษทั เอกชนซึ่ ง
เป็ นธุ ร กิ จ ในการให้ บ ริ ก ารดัง นั้น แล้ว เพื่ อ ให้ ง านบริ ก ารประทับ ใจของลู ก ค้า จึ ง ต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบต่องานที่ทาค่อนข้างสู ง ดังนั้นแล้วจะเห็นว่า พนักงานหลายคนเห็นด้วยว่า หากต้องการ
ทางานได้ประสบความสาเร็ จแล้วนั้น ควรต้องมี ความรับผิดชอบสู งและใส่ ใจต่อการทางานและ
พร้อมที่จะปรับปรุ งข้อบกพร่ องหรื อข้อผิดพลาดอยูเ่ สมอ
4. ด้า นเงิ นเดื อน/ค่ า ตอบแทน อยู่ในระดับ เห็ นด้วยปานกลาง จากการวิจยั นั้นจะพบว่า
พนักงานหลายท่ า นมี ความเห็ นว่า ผลตอบแทนนั้นยัง ไม่ ค่อยเป็ นที่ น่าพอใจเท่ าไรนัก กับ สภาพ
เศรษฐกิจปั จจุบนั ทั้งในเรื่ องการปรับเพิ่มเงินเดื อน หรื อ หลักการปรับเงินเดือนจากการประเมินได้
อย่างเหมาะสมซึ่ งเป็ นไปได้ว่า ค่าใช้จ่ายที่ สูงขึ้นและสภาพเศรษฐกิ จที่ไม่ค่อยดี นัก ทาให้ส่งผล
กระทบต่อเรื่ องผลตอบแทนของพนักงานส่ วนใหญ่
5. ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานส่ วน
ใหญ่ตอ้ งการโอกาสก้าวหน้าในงานเพราะโดยส่ วนใหญ่แล้ว หากเมื่อพนักงานมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานแล้วนั้นสิ่ งที่ตามมาคือ ผลตอบแทนที่มากขึ้นจึงทาให้พนักงานเห็นด้วยในด้านนี้
6. ด้า นสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ใ นระดับ เห็ นด้วยมาก หากพนัก งานพอใจใน
สภาพแวดล้อมในกาทางาน รวมถึงพึงพอใจในเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานที่ทาให้การ
ทางานสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพแน่นอนว่าจะส่ งผลทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่งเช่นกัน
7. ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า พนักงาน
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ สึกที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา และได้รับการปฏิ บตั ิที่ดีจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งหากมอง
แล้วในการทางานและการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชานั้นมี ความสัมพันธ์ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ดัง
ครอบครัวหรื อพี่นอ้ งทาให้พนักงานหลายๆ ท่านเกิดความใกล้ชิดและสนิทสนมกันเป็ นกันเอง
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8. ด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก จะเห็ นว่าในด้านการ
ปกครองบังคับบัญชานั้น ความสัมพันธ์เป็ นแบบครอบครัวและพี่ๆ น้องๆ จึงเหมือนวัฒนธรรมของ
องค์กรทาให้ความสัมพันธ์ต่างๆ นั้นมีความเป็ นกันเอง มีความรักใคร่ สามัคคี จึงไม่ค่อยมีปัญหา
เรื่ องความขัดแย้งภายใน
9. ด้านความมัน่ คงในการทางาน อยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั ยังไม่เคยมี
นโยบายในการปรับลดพนักงานซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้พนักงานรู ้สึกมีความมัน่ คงต่อการทางาน
ให้บริ ษทั
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านเงินเดือน/ผลตอบแทน ทางบริ ษทั ควรพิจารณาหรื อแสดงรายละเอียด ผลตอบแทนที่
มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานปั จจุบนั โดยเปรี ยบเทียบอัตราเงินของบริ ษทั กับบริ ษทั อื่นที่มีการ
ดาเนินธุ รกิจคล้ายกันเพื่อทาให้พนักงานเห็นถึงความเหมาะสมของผลตอบแทนที่ได้รับในปั จจุบนั
2. ด้านความสาเร็ จของงาน จะเห็ นว่า จากการวิจยั พนักงานส่ วนใหญ่ตอ้ งการทางานให้
ประสบความสาเร็ จเพื่อที่จะแสดงออกถึ งผลงานทาให้บางครั้งการที่บริ ษทั ใช้ KPI มาเป็ นตัวชี้ วดั
ผลสาเร็ จของงานอาจทาให้ไม่เหมาะกับบางแผนกหรื อบางส่ วนงานควรมีตวั ชี้ วดั ผลสาเร็ จตัวอื่น
ด้วย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และ
บุคลากรระดับต่างๆ ในเชิงลึก ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไป ควรใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ รวมทั้งการ
สังเกต หรื อการสัมภาษณ์ มาร่ วมประกอบการศึ กษาด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ สมบู รณ์ ในการสร้ าง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เพื่อนาผลมาปรับปรุ งพัฒนาองค์กรต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบุคลากร
ภายในบริ ษทั ซิ มโฟนี่คอมมูนิเคชัน่
3. ควรนาการศึกษาวิจยั นี้ไปใช้กบั บริ ษทั อื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลและสามารถนามาเป็ น
ข้อมูลศึกษาเพื่อใช้พฒั นาองค์กร
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ความพึงพอใจในการใช้ บริการรถไฟฟ้ าบีทเี อส และรถไฟฟ้ าเอ็มอาร์ ที
A STUDY OF CUSTOMERS SATISFACTION FOR BTS SKY TRAIN AND
MRT UNDERGROUND TRAIN
ณฤดล เลิศกุศล, จันทนา พวงมะโหด
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการเลือกใช้บริ การ
ของรถไฟฟ้ า บี ที เ อส และรถไฟฟ้ า เอ็ ม อาร์ ที ทั้ง 4 ด้า น ได้แ ก่ ความพึ ง พอใจด้า นใช้ บ ริ ก าร
ด้า นสิ น ค้า และบริ ก าร ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ มีจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิ0จัยเป็ นแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลคือ ค่าความถี่
ค่าต่าสุ ด ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test F-Test ที่ระดับนัยสาคัญ ทาง
สถิติ 0.05 จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 238 คน มีอายุ
ช่วง 20-29 ปี มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ 15,001–25,000 บาท ซึ เพศที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจในด้านการใช้บริ การด้านสิ นค้าและบริ การด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจาหน่ายที่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้บริ การ
ด้า นสิ นค้า และบริ ก าร ด้า นราคา ด้า นช่ องทางจัดจาหน่ า ยที่ แตกต่ า งกัน ด้า นระดับ การศึ ก ษาที่
แตกต่ า งกัน มี ผลต่อความพึ ง พอใจในด้านการใช้บ ริ ก าร ด้า นสิ นค้า และบริ ก าร ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางจัดจาหน่ายที่แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้าน
การใช้บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่ายที่แตกต่างกัน ด้านอาชี พที่
แตกต่ า งกัน มี ผลต่อความพึ ง พอใจในด้านการใช้บ ริ ก าร ด้า นสิ นค้า และบริ ก าร ด้า นราคา ด้า น
ช่ องทางจัดจาหน่ ายที่ แตกต่างกัน ด้านรายได้ที่แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้
บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ ายที่แตกต่างกัน และพบว่าในด้าน
ความพึงพอใจในด้านการใช้บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย มี
ความแตกต่างกัน
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คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze BTS and MRT customers’ satisfaction in four
aspects: service satisfaction, products and services, pricing and distribution channel. The study
was analyze according to each demographic group. The total sampling size is 400 customers. The
questionnaires were designed for data collection and a computer program was used to analyze the
data. Statistical analysis was used for frequency, maximum, maximum, percentage, average,
standard deviation, T-Test, F-Test evaluated at significant level of 0.05.
The result of the study in, women were majority samples at 238 who were 20-29,
graduated with Bachelor Degree with monthly salary between 15,001-25,000 baht. We found
different factors that influence customers’ satisfaction. Customers’ senders affected service
satisfaction, products and services, pricing and distribution channel. Customers’ ages affected
service satisfaction, products and services, pricing and distribution channel. Customers’
education levels affected service satisfaction, products and services, pricing and distribution
channel. Customers’ occupations affected service satisfaction, products and services, pricing
and distribution channel. Income level affected service satisfaction, products and services,
pricing and distribution channel. Finally, service satisfaction, products and services, pricing and
distribution channel were different.
Keyword: BTS, MRT
KEYWORDS : SATISFACTION, BTS SKY TRAIN, MRT UNDERGROUND TRAIN
บทนา
กรุ งเทพมหานครถื อเป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า มหานคร เนื่ องจากเป็ นศูนย์รวมความ
เจริ ญในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยี ที่อยูอ่ าศัย และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
ทาให้ในปั จจุบนั จึงมีประชากรอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครเป็ นจานวนมากโดยตามทะเบียนราษฎร์
ในปี 2559 มีจานวนประชากรกว่า 5.7 ล้านคน โดยคาดว่า ในแต่ละวันมีผเู ้ ดินทางเข้ามาทางานใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑลกว่า 2 ล้านคนต่อวัน มีปริ มาณการใช้รถยนต์ผา่ นระบบทางด่วนที่เข้าออก พื้นที่กรุ งเทพมหานคร ถึ ง 1.7 ล้านคนต่อวัน (ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 2559) ส่ งผลให้การจราจรมี
ความติดขัดอย่างมาก โดยเฉพาะในเวลาเร่ งด่วน โดยในปี 2560 ทอมทอม (TomTom) ผูผ้ ลิตระบบ
นาทางจีพีเอส (GPS) ชั้นนาของโลก เปิ ดเผยว่า กรุ งเทพมหานคร เป็ นเมืองที่มีรถติดที่สุดในโลก
ตามด้วยนครอิ สตันบู ล ประเทศตุ รกี และเม็กซิ โกซิ ต้ ี ประเทศเม็กซิ โก (ไทยรั ฐออนไลน์ 2560)
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ดังนั้นการสัญจรโดยทางอื่ นนอกเหนื อจากรถยนต์ซ่ ึ งเป็ นทางเลื อกที่จาเป็ น ต่อผูเ้ ดิ นทางในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลอย่างเลี่ยงไม่ได้ รถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบด้วย สถานี ท้ งั หมด 34 สถานี รวม
2 เส้นทาง ดังนี้
สายสุ ขุมวิท ให้บริ การจากแบริ่ งถึงหมอชิ ต เส้นทางเริ่ มจาก บริ เวณสุ ขุมวิท 107 ผ่านแยก
บางนา มาตามถนนสุ ขมุ วิท ถนนเพลินจิต ถนนพระราม 1 ถนนพญาไท อนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ เข้าสู่
ถนนพหลโยธิ น สนามเป้ า สะพานควาย ไปสิ้ นสุ ดที่สวนจตุจกั ร ทาให้สายสุ ขุมวิทมีระยะทางรวม
ทั้งสิ้ น ประมาณ 22.25 กิโลเมตร มี 22 สถานี รวมสถานีร่วม (สถานีสยาม)
สายสี ลม ให้บริ การจากบางหว้า ถึ ง สนามกี ฬาแห่ ง ชาติ เส้ นทางเริ่ มจาก แยกถนนราช
พฤกษ์ตดั ถนนเพชรเกษมไปตามถนนราชพฤกษ์ผ่านแยกถนนราชพฤกษ์ตดั กับถนนวุฒากาศผ่าน
แยกรัชดา-ตลาดพลู ผ่านแยกตากสิ น ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่สะพานตากสิ น ไปตามถนนสาทรเลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนพระราม 1 ไปสิ้ นสุ ดที่บริ เวณหน้าสนามกีฬาแห่ งชาติ ทาให้สายสี ลมมีระยะทางรวม
ทั้งสิ้ นประมาณ 14.2 กิ โลเมตร มี 13 สถานี รวมสถานี ร่วม (สถานี สยาม) สถิ ติผูโ้ ดยสารตั้งแต่ 5
ธันวาคม 2542 ถึง 20 เมษายน 2560 จานวน 2,647,561,485 เที่ยวคน
โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็ นรถไฟฟ้ าใต้ดินสายแรกของประเทศ
ไทย มีระยะทางทั้งสิ้ น 20 กิโลเมตร เริ่ มต้นที่สถานี รถไฟหัวลาโพง ผ่าน ถนนพระรามที่ 4 เลี้ยวเข้า
ถนนรัชดาภิเษก ผ่านศูนย์ประชุ มแห่ งชาติสิริกิต์ ิ ถนนอโศก สี่ แยกพระราม 9 สี่ แยกสุ ทธิ สาร เลี้ยว
เข้าถนนลาดพร้าวที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ผ่านสวนจตุจกั ร เข้าถนนกาแพงเพชร สิ้ นสุ ดที่สถานี บาง
ซื่ อ รวมทั้งสิ้ น 18 สถานี ประกอบด้วย สถานี หัวลาโพง สถานี สามย่าน สถานี สีลม สถานี ลุมพินี
สถานีคลองเตย สถานีศูนย์ประชุมสิ ริกิต์ ิ สถานี สุขุมวิท สถานี เพชรบุรี สถานี พระราม 9 สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่ งประเทศไทย สถานี ห้วยขวาง สถานี สุทธิ สาร สถานี รัชดาภิเษก สถานี ลาดพร้ าว
สถานี พ หลโยธิ น สถานี ส วนจตุ จกั ร สถานี ก าแพงเพชร สถานี บ างซื่ อ โดยมี ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเฉลี่ ย
250,000 คนต่อวัน เมื่อมาดู อตั ราการเพิ่มขึ้นของปริ มาณผูโ้ ดยสารในแต่ละปี พบว่า รถไฟฟ้ าเอ็ม
อาร์ ที มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของปริ มาณผูโ้ ดยสารเฉลี่ยประมาณ 3-8% ต่อปี ในขณะที่รถไฟฟ้ า BTS มี
อัตราการเพิ่มขึ้นของปริ มาณผูโ้ ดยสารเฉลี่ยประมาณ 3-8% ต่อปี ในขณะที่ รถไฟฟ้ า BTS มีอตั รา
การเพิ่มขึ้น ของปริ มาณผูโ้ ดยสารสู งถึง 6-12% ต่อปี
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทาให้ผศู ้ ึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญของปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการใช้รถไฟฟ้ าของผูบ้ ริ โภค โดยผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รถไฟฟ้ าบีทีเอส กับ รถไฟฟ้ าเอ็มอาร์ ทีเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการบริ การให้ตอบสนอง
ความต้องการผูบ้ ริ โภคต่อไป ส่ งผลต่อไปถึงกาไรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอส ครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้ อหา
สาคัญต่างๆ ได้แก่ Kotler, Philip (1997) ความพึงพอใจเป็ นระดับความรู ้สึกของบุคคลที่เป็ นผลมา
จากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุ ณสมบัติหรื อการทางานของผลิ ตภัณฑ์ตามที่เห็ น
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หรื อเข้าใจกับการคาดหวังของบุคคล Kotler, Philip (2003); Kotler, Philip and Armstrong, Gray
(1997) ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องทางการตลาดที่ ใช้ดาเนิ นงานในตลาดเป้ าหมายให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปมี 4 ด้าน แต่ในธุ รกิจการบริ การต้องผสมผสานส่ วนประสมทาง
การตลาดใน 7 ด้าน โดยเพิม่ ปั จจัยอีก 3 ด้านรวมเรี ยกว่า (7Ps) ซึ่ งต้องสอดประสานกันอย่างดี จึงทา
ให้ไ ด้ป ระสิ ท ธิ ผ ล ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2550: 13) จิ ต วิท ยาเป็ นการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมและ
กระบวนการด้า นจิ ตใจของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ปั จจัย ทางด้านจิ ตวิท ยาเกิ ดจากภายในตัวบุ ค คลที่ มี
ผลกระทบต่ อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคโดยตรง การศึ ก ษาปั จจัย ทางด้านจิ ตวิท ยามี ป ระโยชน์ ท าให้
นักการตลาดได้เข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ่ งเร้าที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ ที ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการให้บริ การ ด้านสิ นค้า ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าสาธารณะ
โดยจาแนกตามประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า บี ที เอส และรถไฟฟ้ า เอ็ม อาร์ ที ที่ มี ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล คื อ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูโ้ ดยสารที่เคยใช้บริ การในการเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที อย่างน้อย 1
ครั้ง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอนจึงใช้
สู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้า คือ ตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ ลักษณะส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้รถไฟฟ้ าสาธารณะมี 4 ปั จจัย ได้แก่
ด้านการใช้บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
- ด้านการใช้บริ การ
- ด้านสิ นค้าและบริ การ
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้าสาธารณะที่มีระดับความพึง
พอใจในการใช้บริ การทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการใช้บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้าน
ราคา และด้านช่องทางจัดจาหน่าย ที่จาแนกตามประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึกประทับใจของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอส และ
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ ที ต่อการให้บริ การของรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
2. ผู้โดยสาร หมายถึง ผูท้ ี่เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีที เอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ ที อย่างน้อย 1
ครั้ง
3. รถไฟฟ้ า BTS หมายถึง บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ให้บริ การ
แบ่งเป็ น 2 สาย คือ สายสุ ขุมวิท ระยะทาง 24.05 กิโลเมตร และสายสี ลม ระยะทาง 14.67 กิโลเมตร
เป็ นการให้บริ การบนดินตลอดสาย
4. รถไฟฟ้ า MRT หมายถึ ง บริ ษ ทั ทางด่ วนและรถไฟฟ้ ากรุ ง เทพ จากัด (มหาชน) มี
เส้นทางการเดินรถ ระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็ นการให้บริ การใต้ดินตลอดสาย
หมายเหตุ ความหมายในที่น้ ีเจาะจงเฉพาะผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั เท่านั้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
คณิ ต ดวงหนัสดี (2537) ได้สรุ ปแนวคิ ดเกี่ ยวกับความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกชอบ
หรื อ พอใจของบุ ค คลที่ มี ต่ อ การท างานและองค์ป ระกอบหรื อ สิ่ ง จู ง ใจอื่ น ๆ ถ้า งานที่ ท าหรื อ
องค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงาน
ขึ้นจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างมี
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คุณภาพ สิ่ งที่จูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและ
สรุ ป มีดงั นี้
สิ่ งที่จูงใจที่เป็ นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงิน สิ่ งของ หรื อ สภาวะทางกายที่ให้แก่
ผูป้ ระกอบกิ จกรรมต่างๆ สภาพทางกายที่ พึง ปรารถนา (Desirable Physical Condition) คื อ
สิ่ งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความสุ ขทางกาย
ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่สนองความต้องการของบุคคล
ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับผูร้ ่ วมกิจกรรม
อันจะทาให้เกิ ดความผูกพัน ความพึงพอใจ และสภาพการเป็ นอยู่ร่วมกัน เป็ นความพึงพอใจของ
บุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่ งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมัน่ คงใน
การประกอบกิจกรรม
ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งก็ คื อ สิ น ค้า หรื อบริ การที่ เ ราจะมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า โดยต้อ งค านึ ง ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน คือต้องดูวา่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของเราต้องการอะไรบ้าง ก็ให้
ใส่ ใจในรายละเอียดตรงนั้น รวมทั้งสิ นค้าหรื อการบริ การต้องมีความแตกต่างทาให้ลูกค้าเกิ ดความ
สะดุดตาสะดุดใจในรู ปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจน
การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของเรา
และมีการบอกกันปากต่อปาก เป็ นต้น
2. ราคา เรี ยกว่า เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรั บสิ นค้าและบริ การในแง่การตลาดเป็ นอย่างมากเลย
ทีเดี ยวซึ่ งการตั้งราคานั้นต้องตั้งให้เหมาะสมกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ โดยต้องคานึ งถึ งสถานที่
ด้วย เช่น หากเป็ นย่านหรู แต่เราขายสิ นค้าในราคาถูกมากก็อาจทาให้ลูกค้าเกิดความกังวลใจที่จะซื้ อ
สิ นค้าของเราก็ได้ ทาให้กลุ่มเป้ าหมายลดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องกาหนดราคาตามกลุ่มลูกค้าที่จะเต็ม
ใจซื้ อ โดยอาจลองทาแบบสอบถามดูก่อนก้ได้ และควรเปรี ยบเทียบราคาดูดว้ ยว่า คู่แข่งของเรา เขา
ขายกันอยูท่ ี่ราคาเท่าไหร่ และที่สาคัญอย่าลืมคานวณเรื่ องราคาต้นทุนกับกาไรด้วยว่า คุม้ ค่าหรื อไม่
3. สถานที่ ทาเล หรื อ ช่องทางในการจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าหลักๆ เลย ก็
คือ ต้องมีความถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพ และรวดเร็ ว โดยต้องพิจารณาตามลักษณะสิ นค้า
หรื อบริ การ ซึ่ งต้องคานึ งถึ งวิธีการขายที่จะสามารถทาให้เกิ ดผลกาไรได้สูงสุ ด และต้องกระจาย
สิ นค้าไปสู่ กลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายไหนได้มากที่สุด
4. การส่ งเสริ มการตลาดให้แก่สินค้าหรื อบริ การของเราเป็ นที่รู้จกั และสนใจ เรี ยกว่า เป็ น
หัวใจสาคัญของการตลาดเลยก็ว่าได้ ซึ่ งสามารถทาการโฆษณาในสื่ อต่างๆ หรื ออาจจะเป็ นการทา
กิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าที่มาร่ วมกิ จกรรมเกิ ดความอยากซื้ อในสิ นค้าหรื อบริ การของเรา หรื ออาจจะ
เป็ นการขายตรงเลยก็ได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อจูงใจไหนสักคนเกิ ดความสนใจและอยากเข้ามาเลือกชมสิ นค้า
หรื อบริ การของเรามากที่สุด
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ดังนั้น จะเห็ นได้วา่ โลกแห่ งธุ รกิจ ก็คือ โลกของการแข่งขันที่ทาให้นกั ธุ รกิ จทั้งหลายต่าง
หยุดนิ่ งอยูก่ ยั ที่ไม่ได้ตอ้ งคอยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามกระแสอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายทุกคนและหลักการ (4Ps) นี้ ก็เรี ยกว่า เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สามารถนามาใช้ได้เสมอ
ในโลกแห่งธุ รกิจเสมอ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) ได้
ทาการสารวจความพึงพอใจในการใช้บริ การของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ในรอบปี พ.ศ. 2539
และปี พ.ศ. 2540 ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ า จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูโ้ ดยสาร
และ กลุ่มผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสิ นค้า โดยการสารวจความพึงพอใจในการใช้บริ การของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่มผูโ้ ดยสาร พบว่า ผูโ้ ดยสารรวมทุกสายและทุกประเภทของขบวนรถมีแนวโน้ม
ไปในทางที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในการบริ ก ารที่ ไ ด้รั บ อยู่ ใ นระดับ ดี เช่ น ในด้า นการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงารรถไฟ ทั้งพนักงานประจา สถานี และพนักงานบนรถไฟ ในส่ วนที่ผโู ้ ดยสาร
รวมทุ กสายและทุ กประเภทของขบวนรถมีแนวโน้มในทางที่ เห็ นว่า ควรจะต้องปรั บปรุ ง ได้แก่
ความสะอาดของห้องสุ ขาในบริ เวณสถานี รถไฟ ความพอเพีย งที่ นั่ง และพัดลมในสถานี ความ
สะอาดในตัวรถไฟโดยสาร เป็ นต้น ส่ วนสาเหตุสาคัญที่ผใู ้ ช้บริ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การรถไฟโดยสาร เนื่องมาจากการมีความปลอดภัย จากอุบตั ิเหตุในการเดินทางสู ง ราคา
ถู กเมื่ อเทียบกับการเดิ นทางโดยวิธีอื่น การนอนขณะเดิ นทางได้สบายกว่าการเดิ นทางโดยวิธีอื่น
เป็ นต้น ด้านการสารวจความคิดเห็นต่อแนวโน้มในการใช้บริ การของรถไฟแห่ งประเทศไทยต่อไป
ในอนาคตในกลุ่มผูโ้ ดยสารรถไฟนัง่ ชั้นสาม พบว่า จะยังคงใช้ต่อไป แม้ว่าการรถไฟจะปรับปรุ ง
ราคาสู งขึ้ นเท่ากับราคาค่าโดยสารของรถ บขส. เนื่ องจากการเดิ นทางโดยรถไฟสะดวกกว่าการ
เดินทางโดยวิธีอื่น
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นคนที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นคนที่ใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอส จานวน 200 คน
และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที จานวน 200 คนโดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบง่าย (โดยใช้กระบวนการเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส
และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบุคคล ซึ่ งประกอบไปด้วยลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยในด้านการใช้บริ การ ด้านสิ นค้า ด้านราคา และด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT ในส่ วนที่
2 และ ส่ วนที่ 3 มีระดับการให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
เป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปลความหมาย การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ บุญชม
ศรี สะอาด (2541: 161) ดังนี้
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การมากที่สุด
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การมาก
คะแนน 2.50-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การปานกลาง
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การน้อย
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม-30 มีนาคม 2560 เป็ นเวลา 17 วัน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการ
เลือกใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ ที จานวน 400 คน สามารถจาแนกข้อมูล ด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 จาแนกตามอายุ
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ มีอายุในช่วง 20-29 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 298 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.5 จาแนกตามอาชี พ กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีอาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษทั จานวน 264 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66 จาแนกตามรายได้ กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท จานวน 170 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.5
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ระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ ที พิจารณา
รายด้าน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านความพึงพอใจในด้านใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้าน
ความพึงพอใจในด้านสิ นค้าและบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 อยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง ด้าน
ความพึงพอใจในด้านราคา มีค่าเฉลี่ ยนเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ด้านความพึง
พอใจในด้านช่องทางจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยน 2.99 อยูร่ ะดับพึงพอใจปานกลาง
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้
บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ที่แตกต่างกัน ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ น
เพศหญิง ซึ่ งมีความพึงพอใจมากกว่า
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้
บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ที่แตกต่างกัน อายุช่วง 20-29 ปี
เป็ นช่วงอายุพอใจมากที่สุดดและเป็ นช่วงอายุที่ใช้บริ การของรถไฟฟ้าสาธารณะมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
ด้านการใช้บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ที่แตกต่างกัน ระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นวัยทางานที่ใช้บริ การและพึงพอใจมากที่สุดซึ่งใช้บริ การรถไฟฟ้าสาธารณะมาก
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า อาชี พที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้
บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ที่แตกต่างกัน พนักงานบริ ษทั เป็ น
อาชีพที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าสาธารณะมากที่สุดในการไปทางาน
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้
บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ที่แตกต่างกัน รายได้ช่วง 15,00125,000 บาท เป็ นช่วงเงินเดือนของคนทางานที่ใช้บริ การมากที่สุด
พบว่า ในด้านความพึงพอใจในด้านการใช้บริ การ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจัดจาหน่าย มีความแตกต่างกันทั้งสิ้ น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS และ MRT
สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ความพึง พอใจในด้านการใช้บริ การ ผลวิจยั อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ผูโ้ ดยสารที่ มาใช้
บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ ที ที่ได้ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มี
อายุในช่วง 20-29 ปี มากที่สุดซึ่ งเป็ นวัยของนักเรี ยน นักศึกษา รวมไปถึง พนักงานบริ ษทั ที่เพิ่งจบ
การศึ ก ษาได้ไ ม่นานมากนัก ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ที่ แสดงว่า เป็ นนักเรี ยน นัก ศึ ก ษา กับ
พนักงานบริ ษทั อยูม่ ากที่สุด ทาให้ผมู ้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีมากที่สุดเนื่องจาก
กลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา และผูท้ ี่ เพิ่งเริ่ มทางานได้ไม่กี่ปี และ
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กลุ่ มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี ระดับการศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มี รายได้ต่อเดื อน
15,001-25,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับ พีระศักดิ์ วิฑูรย์ (2549) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า : ศึ ก ษากรณี โครงการส่ ว นต่ อขยายรถไฟฟ้ า สี น้ า เงิ น พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ไม่ต่ ากว่า
10,000 บาท และ พบอีกว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อระดับ
การตัดสิ นใจใช้บริ การรถไฟฟ้าสาธารณะแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
วราภรณ์ วงษ์จิรากร (2547) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การรถไฟฟ้ าใต้ดิน พบว่า
รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา มีผลต่ออิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การรถไฟฟ้ าใต้ดินในทิศทาง
เดียวกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
1. ด้านสิ นค้าและบริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจ ปาน
กลาง หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับการให้บริ การพอสมควรกับเรื่ องจานวนสถานี
และจานวนตูโ้ ดยสารของรถไฟฟ้ า ซึ่ งอาจจะต้องเพิ่มเติ มในส่ วนการดู แลเป็ นพิเศษ สาหรับ คน
พิการและรวมไปถึงอานวยความสะดวกในสุ ขอนามันห้องน้ าและร้านค้าบนชานชาลา
2. ด้า นราคา พบว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า สาธารณะมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจปานกลาง
หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับราคาค่าโดยสารไม่สูงมากนัก อาจเป็ นเพราะระดับ
ราคารในปั จจุ บ นั อยู่ใ นระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่ งเป็ นราคาที่เคยถู กปรับลดราคาลงมาแล้วและยังมี
ส่ วนลดจากบัตรโดยสารอี ก ซึ่ ง ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเห็ นว่า รถไฟฟ้ า สาธารณะมี ป ระโยชน์ ส าหรั บ การ
เดินทางภายในกรุ งเทพมหานครพอสมควร จึงไม่ค่อยสนใจเรื่ องราคามากเท่าไรนัก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง คือ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับสถานี ไม่สูงมากนักเพราะตัวสถานี จะตั้งอยูต่ ามถนนที่
เข้าถึ งได้ง่าย และตั้งอยู่ติดกับสถานที่สาคัญต่างๆ อยู่แล้ว แต่จุดจาหน่ ายตัว๋ มีจากัดภายในสถานี
เท่านั้น ในช่ วงเวลาที่เร่ งรี บที่มีผใู ้ ช้บริ การจานวนมาก อาจให้บริ การได้ไม่ทนั จึงตั้งจุดบริ การขาย
ตัว๋ ที่อื่นแทนที่ใช้ในสถานี เช่น การตั้งตัวแทนจาหน่ายตามห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านการให้บริ การ ควรจัดเส้นทางเดิ นรถซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อโดยตรงกับรถไฟ หรื อ
แม้แต่ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ าเอ็มอาร์ ที มากกว่านี้ และเวลาในการให้บริ การเป็ น 24 ชัว่ โมง
เพราะมีคนที่ตอ้ งเดินทางในเวลากลางคืน
2. ด้านสิ นค้าและบริ การ ควรจัดให้มีร้านค้ามากกว่านี้ ที่ชานชาลา และรวมไปถึงห้องน้ า
3. บริ ษทั ฯ ควรให้ความสาคัญในการให้บริ การหลากหลายของแพ็คเกจ และการรัก ษา
ภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั และยอมรับอย่างต่อเนื่ อง โดยบุคลากรผูใ้ ห้บริ การถือ
ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการส่ งเสริ มการบริ การที่ดี ทาให้ผูโ้ ดยสารเกิ ดความประทับใจและพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ได้ถึงความคุ ม้ ค่าจากการใช้บริ การในการเดิ นทางมีความสะดวก รวดเร็ ว และการ
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ดาเนิ นชี วิตประจาวัน ง่ า ยและดี ข้ ึ น บริ ษทั ฯ จึ งควรจัดให้บุ คลากรให้มี จานวนที่ เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพียงการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สุ่มการสารวจจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การ
อย่างน้อย 1 ครั้ งขึ้ นไปในจานวนส่ วนหนึ่ งเท่านั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ สมบู รณ์ ยิ่งขึ้ นควรจะเพิ่ม
จานวนประชากรศาสตร์ ในครั้งต่อไป
2. ควรทาการศึกษาเชิ งคุณภาพร่ วมด้วยโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นจาก
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกที่มีความละเอียดมากขึ้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกซื้อสิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับสู ง (Hi-end)
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMERS SATISFACTION TO
SELECT HI-END BRANDNAME
กชกร อภิญญากร, ณัฐฐิ รา เจนพิทกั ษ์ สมบัติ, ธีรรัตน์ จงประเสริฐ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจาภา แพ่ งเกษร
คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาความแตกต่างของระดับของส่ วนประสม
การตลาดในด้า นของผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ จดั จาหน่ า ยและการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 400 คน เครื่ องมือในการใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและทดสอบความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีของครอนบาร์ ค ได้ระดับความเชื่ อมัน่
0.889 0.887 0.866 และ 0.847 ตามล าดั บ โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตั ว อย่ า งแบบใช้ ค วามสะดวก
(Convenience Sampling) และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิ ติเชิ งปริ มาณ หาค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ เนมระดับ สู ง (Hi-end) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 สถานที่การจัดจาหน่ายโดยรวม
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ การส่ งเสริ มการขาย นั้นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยอย่างยิง่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
คาสาคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, สิ นค้าแบรนด์เนมระดับสู ง
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the difference of marketing mix factors
affecting customer’s satisfaction in terms of products, prices, distribution channels and marketing
promotion. The sample size consisted of 400 consumers who study at Rangsit university. The
research instrument was questionnaires to collect data and W.G. Cochran’s reliability statistics
were 0.889 0.887 0.886 and 0.847 respectively, using Convenience Sampling. The data were
analyzed by using quantitative statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation.
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The factors affecting the customers’ decision to select Hi-end Brandname included, prices,
distribution channels and marketing promotions. In terms of products,4.17% of the respondents
strongly agreed. Regarding prices, 4.27 % of the respondents strongly agreed. For distribution
channels, 4.15% of the respondents strongly agreed. In terms of marketing promotion, 4.28% of
the respondents strongly agreed.
KEYWORDS : THE MARKETING MIX, HI-END BRANDNAME
บทนา
ปั จจุ บ นั สั งคมได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้า มากทั้งในด้า นเศรษฐกิ จ
สังคม และความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อความเจริ ญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภายใต้ก ระแสโลกาภิ ว ตั น์ ไ ด้เ ริ่ มเข้า มามี บ ทบาทในทุ ก ๆ ด้ า นต่ อ นานาประเทศทั่ว โลก ใน
ขณะเดียวกันความเจริ ญก้าวหน้าเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบให้กบั สังคมไทยด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ทั้งความเสื่ อมทรามของสังคมที่เกิดจากความเห็นแก่ตวั และการเอา
รั ดเอาเปรี ย บกันของการเหลื่ อมล้ า ทางสั งคม การถู ก ครอบงาโดยอิ ท ธิ พลจากสื่ อต่ างๆ ที่ ทาให้
พฤติกรรมและค่านิยมของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็ นสังคมแห่งการบริ โภคนิ ยมและ
สังคมวัตถุนิยม
การอุ ป โภคสิ น ค้า แบรนด์ เ นมได้รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายมากในศตวรรษที่ 21
(Kapferer; & Bastien. 2009) ซึ่ งประชากรแทบทัว่ ทุกมุมโลกต่างได้ต้ งั มูลค่าของสิ นค้าให้สินค้าแบ
รนด์เนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงแฟชัน่ ในยุคปั จจุ บนั ได้มีการคิ ดค้นแบรนด์สินค้าที่ เกิ ดขึ้ น
มากมายเป็ นผลจากแรงผลักดันของการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้าในรู ปแบบใหม่ๆ การ
เพิ่มขึ้นของการจับจ่าย และการสื่ อสารที่พฒั นาเพิ่มขึ้น และผลจากแรงผลักดันดังกล่าวทาให้คนใน
ภูมิภาคต่างๆ มีความคุน้ เคยกับสิ นค้าแบรนด์ระดับโลก แม้ปัจจุบนั การแบ่งชนชั้นวรรณะทางสังคม
จะค่อยๆ เลื อนหาย แต่อย่างไรก็ตาม ในสังคมยังมี การแยกความแตกต่างทางชนชั้นโดยผูน้ าใน
สังคม และบ่อยครั้งที่ผูค้ นในสังคมที่มีสถานะการเงินที่ดี มักต้องการมีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้ อ และอยากให้
ผูอ้ ื่นรู ้ถึงความมัง่ คัง่ ของตน ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทาไมผูค้ นถึงแสวงหาสิ นค้าที่มีมูลค่าสู ง
อย่างสิ นค้าแบรนด์เนมมาครอบครองเป็ นของตน เพราะสิ นค้าดังกล่าวสะท้อนภาพเหล่านั้นออกมา
ได้เป็ นอย่างดี ในขณะเดี ยวกันการดารงชี วิตในปั จจุบนั ของคนในสังคมไม่มีใครปฏิ เสธได้เลยว่า
การเลื อกบริ โภคสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่สาคัญและต้องใช้การพิจารณาไตร่ ตรองเลื อกซื้ อสิ นค้าแต่ละชนิ ด
อย่างรอบคอบมากกว่าเดิม เนื่องด้วยจากการเรี ยกร้องค่าจ้างของแรงงานแต่ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายในแต่ละวัน อีกทั้งสภาพสังคม ค่านิ ยม และความเชื่ อในตัวผลิ ตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักการ
ตลาด เป็ นสิ่ ง กระตุ ้นให้ ผู บ้ ริ โ ภคมี สิ่ ง เร้ า เกิ ด ความต้อ งการจ่ า ยมากขึ้ น ถึ ง แม้ว่า ก าลัง ซื้ อ ของ
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ผูบ้ ริ โภคอาจมีนอ้ ยกว่าความต้องการ แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนประเภทสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่
เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ทาให้เกิดช่องทางในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีมากขึ้นตามลาดับ เมื่อกาลังซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคมีมากขึ้นเท่าไหร่ ผูบ้ ริ โภคจะหันไปบริ โภคสิ นค้าที่มีคุณภาพดีกว่าสิ นค้าที่เคยบริ โภคมาก
ขึ้นเท่านั้น ซึ่ งสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งมักจะมาพร้อมกับราคาที่สูงเช่นกัน
ความนิยมในการเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมระดับสู ง (Hi-end) นั้น มีมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในปั จจุบนั จะพบว่า มีแนวโน้มที่เพิ่มสู งขึ้ น ดังจะเห็ นได้จากข้อมู ลมูลค่าการซื้ อขาย
สิ นค้าระดับเฟิ ร์ สคลาสกาลังเติบโตอย่างมหาศาล จนฉุ ดไม่อยูใ่ นช่วงสามปี ที่ผา่ นมา และมีแนวโน้ม
ว่า จะไม่หยุดอยู่เพีย งเท่ านี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการตลาดและแวดวงแฟชั่นทานายว่า อัตราการ
เจริ ญเติบโตของตลาดสิ นค้าแบรนด์หรู จะมากกว่า10% ระหว่างปี 2014-2016 (ที่มา: http://issue247
.com/fashion/powerful-luxury-fashion-brands-world/) ผลวิ จ ัย ของบริ ษัท Ruder Finn Asia และ
สถาบันวิจยั ด้านการตลาด Albatross Global Solution ที่สารวจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 1,057 ราย จาก
เมืองชั้นนาในจีน (เช่น เซี่ ยงไฮ้ ปั กกิ่ง กว่างโจว) พบว่า ในปี 2554 อุตสาหกรรมสิ นค้าหรู หรื อสิ นค้า
แบรนด์เนมระดังสู ง (Hi-end) มี อตั ราการเติ บโตเพิ่มขึ้ นสู งมาก โดยกลุ่ มลู กค้าหลักที่ กระตุน้ ให้
อุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโต คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคในวัย 20-30 ปี ซึ่ งแตกต่างจากกลุ่มลูกค้าหลักของแบ
รนด์ดงั ระดับโลกในยุโรปและญี่ปุ่น ที่จะมีช่วงอายุมากกว่า 20–30 ปี ซึ่ งส่ วนใหญ่จะซื้ อหามาด้วย
ตัวของตัวเอง และแม้ว่าจะต้องประหยัดเพียงใดก็ตาม เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการส่ วนตัว
โดยแรงกระตุ ้นส าคัญที่ ท าให้ซ้ื อของแบรนด์เนมนั้นมาจากค่ า นิ ย มที่ ต้องการ "โชว์ออฟ" และ
ต้องการ "ได้รับการยอมรับจากสังคม" อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผลสารวจชี้ วา่ นักช้อปปิ้ งที่เกิดช่วงปี
1980-1990 หรื อ ยุค 80th นั้น นิ ยมซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมหรู ผา่ นทางร้านค้าออนไลน์มากถึงร้อยละ
35 โดยสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อผูซ้ ้ื อกลุ่มนี้คือเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
(ที่มา: http://www.thaibizchina.com/thaibizchina)
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมของพนักงานบริ ษทั บริ เวณศูนย์การค้าสยามพารากอนเนื่ องจากผูว้ ิจยั
เล็ ง เห็ นว่า หากสามารถนาผลการวิจยั นี้ มาปรั บปรุ ง ใช้ก ับ ธุ รกิ จรวมทั้งการวางแผนกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดให้ดีกว่าเดิมยิง่ ขึ้น
ดังนั้นจากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น การศึ กษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมระดับสู ง (Hi-end) จะทาให้ทราบได้
ว่า ในปั จจุบนั มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมระดับสู ง ซึ่ งผลที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุ งพัฒนา และทราบ
ถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมระดับสู งและทัศนคติที่
มีต่อการเลือกซื้ อโดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคในยุคกระแสโลกาภิวฒั น์น้ ี
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
และ ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต จาแนกตามประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจยั
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ได้ทาการลงทะเบียนเรี ยนใน
เทอม 2/59 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 400 คน (Rangsit University,2016)
2. ขอบเขตด้านเวลา
- ดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560
- ระยะในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2560
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่
- ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ, กลุ่มคณะ, เกรดเฉลี่ย, อายุ, ชั้นปี , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตามได้แก่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา (Price), ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย (Place), ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบ
1. เพศ
2. กลุ่มคณะ
3. เกรดเฉลี่ย
4. อายุ
5. ชั้นปี
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านสถานที่จดั จาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ทาให้ทราบถึงการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้ า นสถานที่ และด้ า นส่ ง เสริ มทางการตลาดของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนามาใช้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ทางการตลาดเครื่ องมื อทางการตลาดนี้ เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา
สถานที่จาหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย (Kotler, 1997, p. 98)
2. สิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับสู ง (Hi-end) หมายถึง แบรนด์ระดับโลกที่มีประวัติความเป็ นมา
ยาวนาน มีข้ นั ตอนการผลิตที่พิถีพิถนั มีราคาค่อนข้างสู ง ตั้งแต่หลักสามหมื่นไปจนถึงหลักล้าน มีโล
โก้ที่เป็ นเอกลักษณ์ และต้องมี Serial Number ที่จะระบุวา่ เป็ นใบที่เท่าไหร่ ของโลก มี 7 Digit เริ่ มมา
ตั้งแต่เลข 0000000
3. การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ หมายถึง กระบวนการในการเลื อกที่ จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจาก
ทางเลื อกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลื อกต่างๆ ของสิ นค้าและบริ การอยู่
เสมอในชี วิตประจาวัน โดยที่ ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมู ลและข้อจากัดของ
สถานการณ์
4. นั กศึ กษามหาวิทยาลัยรั งสิ ต หมายถึง นักศึ กษาที่ ได้ท าการลงทะเบี ยนเรี ยนในเทอม
2/2559-3/2559 ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
5. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของ
ลูกค้า ได้ผลิตภัณฑ์อาจเป็ นคุณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า และอื่นๆ เป็ นต้น
6. ราคา (Price) หมายถึง เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การ ในรู ปของ
เงินตราเป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคา
7. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ทาเลที่ต้ งั หรื อกิ จกรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภค
8. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ายและ
ตลาดเป้ าหมายเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้ อ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศัย
แนวคิ ด หลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึ ก ษาโดยนาเสนอเป็ นประเด็ นตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539) อ้างถึ งใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ.(2553:9-10) ได้
กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็ นตัว
แปรที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ใ นการเลื อกซื้ อสิ นค้า และต้องนามาใช้ร่ วมกัน เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นหลัก โดยส่ วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า ได้
ผลิ ตภัณฑ์อาจเป็ นคุ ณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า ชื่อเสี ยงบริ ษทั การรับประกันและบริ การ
2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรื อบริ การ ในรู ปของเงินตรา
เป็ นส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกาหนดราคา ได้แก่
ราคาจาหน่าย ส่ วนลด วิธีการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน
3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึ ง ทาเลที่ต้ งั หรื อกิ จกรรม การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและตลาด
เป้ าหมายเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะแจ้ง ข่าวสาร หรื อชักจู งให้เกิ ดทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด อาจทาได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเราเรี ยกว่า ส่ วนประสม การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix)
เสรี วงษ์มณฑา (2554:11) ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อ
หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรม
อย่างถูกต้อง
คอตเลอร์ ,ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ า นี้ ใ ห้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4P’s” อันได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เสรี วงษ์
มณฑา (2542: 9) กล่ าวว่า การตลาดเริ่ มต้นที่ การศึ กษาความต้องการของลู กค้า แล้วนาเสนอ
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ผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เครื่ องมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้า ประกอบด้วยเครื่ องมือต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่นาเสนอต่อผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า คุณค่าของสิ นค้าในรู ปตัวเงินก็
คือ ราคาของสิ นค้าโดยผูข้ ายจะเป็ นผูก้ าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ผซู ้ ้ื อจะเกิดการตัดสิ นใจก็ต่อเมื่อมี
การยอมรั บ ในสิ น ค้า นั้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ สิ่ ง ที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของมนุ ษ ย์เ ป็ น
คุ ณสมบัติที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดหวัง ผลิ ตภัณฑ์ประกอบด้วย
สิ นค้า บริ การ และความคิด ซึ่ งสิ นค้า (Goods) เป็ นสิ่ งที่สัมผัสได้ แต่บริ การ (Service) สัมผัสไม่ได้
เกิ ดจากการใช้ความพยายามของมนุ ษย์ส่วนความคิด (Idea) อาจจะเป็ นปรัชญา บทเรี ยน แนวคิด
และข้อเสนอแนะ
2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาต้นทุน (Cost) ที่ลูกค้าจ่ายไปในการได้รับผลิตภัณฑ์มาต้นทุน
อยูใ่ นรู ปของตัวเงิ น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะนามาเปรี ยบเทียบกันระหว่างมูลค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั
ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ถ้ามูลค่าสู งกว่าต้นทุนก็ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
3.สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ตลาด คือ สถาบันทางการตลาด อาจเป็ นคนกลางต่างๆ ส่ วนกิ จกรรมที่ช่วยในการกระจาย
สิ นค้าประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงเหลือ เป็ นต้น
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมู ลระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้ตวั บุคคลหรื อไม่ใช่ก็
ได้โดยการติดต่อสื่ อสารนั้นมีหลายประการเรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด หรื อส่ วน
ประสมการติดต่อสื่ อสาร (Promotion Mix or Communication Mix)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โอฬาร พิรินทรางกูร ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่ แข็งในร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การ
วิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อเปรี ย บเที ย บปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่ แข็ง ในร้ า นสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร (2) เพื่อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
ในร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่บริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่ แข็งในร้ านสะดวกซื้ อ ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรแบบไม่ได้นบั จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บ
ข้อมูลและใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ดค่า
ต่ า สุ ด ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านหาค่ า t-test
(independent t-test) ค่าF-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่า
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การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 253 ราย คิดเป็ นร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง 16–25 ปี จานวน 191 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 47.8 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 278 ราย คิดเป็ นร้อยละ 69.5 อาชีพ มีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 367 ราย คิดเป็ นร้อยละ 91.7 มีรายได้ 20,000–29,999 บาท
จานวน 166 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.51 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านระดับการศึกษา
อาชี พและรายได้ทางด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ทางด้านส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่ แข็งในร้ านสะดวกซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ชลภัส สรณ์ ศิ ริ จิ น ดาพิ ม ล ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์นมสเตอริ ไลส์ ตราหมี ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
นมตราหมีคนในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อนมตราเมจิ ข องคนในเขตกรุ ง เทพมหานคร (3) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ นมสเตอริ ไ ลส์ ต ราหมี ข องคนในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดย
ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่บริ โภคนมนมสเตอริ ไลส์ ตราหมีจานวน 400 คน ซึ่ งกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นแบบประชากรที่นบั ไม่ได้ (Infinite Population) จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย ค่าสถิ ติอนุ มานผลจากการศึ กษาพบว่า (1) ปั จจัยด้านส่ วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ การศึกษา สถานภาพ มีความแตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ตราหมีของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ตราหมีของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ตราหมี บ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สัปดาห์ ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ตราหมี
เองหรื อไม่ ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ตราหมีจากแหล่งใดมากที่สุด ซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ตราหมี ต่อกระป๋ อง/
แพ็ค ในราคาเท่าใด บุคคลที่มีผลต่อการซื้ อนมสเตอริ ไลส์ ตราหมี ของท่านคือใคร สาเหตุหลักที่ทา
ให้ท่านดื่ มนมสเตอริ ไลส์ ตราหมี คืออะไรมีความแตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
นมสเตอริ ไลส์ตราหมีของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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เนื่ องจากประชากรกลุ่ มเป้ า หมายคื อ นัก ศึ กษามหาวิท ยาลัยรั งสิ ต มี จานวนมากและไม่
สามารถทราบจานวนที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G.Cochranในการทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์เนมระดับสู ง (hi-end) ผูว้ ิจยั กาหนดให้สัดส่ วนของประชากรเท่ากับ .45 ต้องการ
ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5
𝑃
𝑃 𝑍
𝑛
เมื่อ n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต (กาหนด P = 0.45%)
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาหนด (ระดับความเชื่อมัน่ 95% Z =1.96)
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ความคลาดเคลื่อน 5% d = 0.05)
𝑛

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน จึงได้เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวมทั้งสิ้ น
400 คน จะใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น (Non probability Random Sampling)
โดยใช้ วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) หรื อ การสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) และเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงเลือกให้ขนาดกลุ่มตัวตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ นจานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพผูท้ าวิจยั ออกแบบ
สอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบคาถาม เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน เกรดเฉลี่ย และชั้นปี รวมทั้งหมด 6 ข้อซึ่ งลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด
แบบให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมระดับสู ง (Hi-End) รวมทั้งหมด 7 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ปัจจัยด้านราคา (Price), ปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย
(Promotions) โดยเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
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ระดับ 5 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ ใ ช้ ใ น
แบบสอบถาม เรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ เ นม
ระดับสู ง (Hi-end) กาหนดระดับความคิดเห็นดังนี้

ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยการกาหนด
คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
การประเมิ น ค่ า จะพิ จ ารณาจากคะแนนของค าตอบซึ่ งได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล ของ
แบบสอบถาม แล้วนามาแบ่งเป็ นอันตรภาคชั้นของคะแนนกาหนดเป็ น 5 อันตรภาคชั้นในเกณฑ์
การคานวณ ดังนี้
4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับมากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับมาก
2.61-3.40 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับน้อย
1.00-1.80 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิ นใจระดับน้อยที่สุด
การสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ องมือในส่ วนที่เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดนิยามตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั
2. นานิ ยามตัวแปรที่ได้มาสร้ างตารางกาหนดโครงสร้ างเนื้ อหาหรื อประเด็นที่มุ่งวัดและ
วิธีการวัดตัวแปร จากนั้นจึงดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่ างตามโครงสร้างเนื้อหาที่กาหนด
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม และใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องภายในของครอนบาช (Alpha Cronbach coefficient) ได้ค่าดังต่อไปนี้
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้ านราคา (Price)
ด้ านสถานทีจ่ ัดจาหน่ าย (Place)
ด้ านส่ งเสริมการตลาด (Promotion)

Cronbach’s Alpha
0.887
0.847
0.866
0.889

การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม
ระดับสู ง (Hi-end) เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha ที่ได้ออกมา
เป็ นรายด้านเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.968 จึงยอมรับได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยง
นอกจากนั้น แล้ว ยัง พบว่า ผลการทดสอบส่ วนประสมทางการตลาด ในด้า นการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านราคา ได้ผลการทดสอบคือ 0.889 0.887
0.866 และ 0.847 ตามลาดับ ทาให้ยอมรับได้ว่า แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนั้นมีความ
เชื่อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นทางผูศ้ ึกษาจึงขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ
สรุ ปผลวิเคราะห์ การวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนัก ศึกษามหาวิทยาลัย รังสิ ต ที่ไ ด้ทาการ
ลงทะเบียนเรี ยนในเทอม 2/59 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวนทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 เป็ นเพศชายจานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5
และเป็ นเพศทางเลือกจานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 ส่ วนใหญ่กลุ่มคณะเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจและ
บริ หารธุ รกิ จจานวน 249 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.3 และประชากรผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้
เกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5 ส่ วนใหญ่เป็ นประชากรอายุระหว่างมาก
ว่า 23 ปี จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.3 ประชากรส่ วนใหญ่ช้ นั ปี 3 จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 41.3 และรองลงมาคือชั้นปี ที่ 4 หรื อสู งกว่าจานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท มากที่สุดจานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 และรองลมาคือรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุดจานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับสู ง ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์
เนมระดับสู ง ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมากและจากการวิเคราะห์เป็ น
รายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็ นที่รู้จกั มีค่าเฉลี่ยถึง 4.41 และต่า
ที่สุดคือมีแบบให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 3.96
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับสู ง ด้ านราคา (Price)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์
เนมระดับสู ง ด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุดและจากการวิเคราะห์เป็ น
รายข้อพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ราคามีความหลากหลายในการซื้ อ มีค่าเฉลี่ย 4.42 และต่า
ที่สุดคือราคาเหมาะสมกับแบรนด์ มีค่าเฉลี่ย 4.11
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจั ยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับสู ง ด้ านสถานทีจ่ ัดจาหน่ าย (Place)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์
เนมระดับสู ง ด้านสถานที่จดั จาหน่ายในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.15 อยูใ่ นระดับมาก ถ้าเทียบกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดตัวอื่นๆ และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ
การมีสถานที่จดั จาหน่ ายที่น่าเชื่ อถื อ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 4.23 และต่ าที่สุดคือมีตวั แทนจาหน่ ายสิ นค้ามี
ค่าเฉลี่ย 4.07
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจั ยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้ าแบรนด์ เนมระดับสู ง ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์
เนมระดับสู ง ด้านส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุดและจากการ
วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ มีใบรับประกัน มีค่าเฉลี่ย 4.42 และต่าที่สุดคือ
แนะนาสิ นค้าโดยพรี เซนเตอร์ ตวั จริ ง มีค่าเฉลี่ย 3.96
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าแบ
รนด์เนมระดับสู งพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน 2 คู่ ประกอบด้วย (1) เพศหญิงและเพศชาย (2)
เพศหญิงและเพศทางเลือก ด้านราคา มี 2 คู่ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย (1) เพศหญิงและเพศชาย (2)
เพศหญิงและเพศทางเลือก ด้านสถานที่การจัดจาหน่ ายแตกต่างกัน 2 คู่ประกอบด้วย (1) เพศหญิง
และเพศชาย กับ (2) เพศหญิงและเพศทางเลื อก และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน 2 คู่มา
จาก ประกอบด้วย (1) เพศหญิงและเพศชาย กับ (2) เพศหญิงและเพศทางเลือกมีความแตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มคณะ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ น ค้า แบรนด์ เ นมระดับ สู ง จากการวิ เ คราะห์ เ ป็ นรายคู่ เ มื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้า น พบว่า ด้า น
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ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 5 คู่ประกอบด้วย (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และสุ ขภาพกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และสุ ขภาพกับบริ หารธุ รกิจ (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กับมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั บริ หารธุ รกิจ (5) กลุ่มคณะ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กบั ศิลปะการออกแบบ
ด้ า นราคาแตกต่ า งกั น 6 คู่ ป ระกอบด้ ว ย (1) กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสุ ขภาพกับ กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และสุ ขภาพกับบริ หารธุ รกิจ (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกบั ศิลปะและการออกแบบ (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั บริ หารธุ รกิ จ
(5) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั มนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (6) กลุ่มคณะมนุ ษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ กบั ศิลปะการออกแบบ
ด้านสถานที่การจัดจาหน่ายแตกต่างกัน 5 คู่ประกอบด้วย (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และสุ ขภาพ
กับศิลปะและการออกแบบ (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั มนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(3) กลุ่ ม วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั ศิ ล ปะและการออกแบบ (4) กลุ่ ม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีกบั บริ หารธุ รกิจ (5) กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กบั ศิลปะการออกแบบ
ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด 5 คู่ ป ระกอบด้ ว ย (1) กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสุ ข ภาพกับ
บริ หารธุ รกิ จ (2) กลุ่ มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั มนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (3) กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั บริ หารธุ รกิจ (4) กลุ่มคณะมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กบั ศิลปะการ
ออกแบบ (5) กลุ่มคณะบริ หารธุ รกิจกับศิลปะและการออกแบบ
3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกรดเฉลี่ ยที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ น ค้า แบรนด์เ นมระดับ สู ง จากการวิ เ คราะห์ เป็ นรายคู่ เ มื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้า น พบว่า ด้า น
ผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ทั้งสี่ ดา้ นมีความแตกต่างกัน
6 คู่ที่เหมือนกัน ประกอบด้วย (1) ต่ากว่า 2.00 กับ 2.00-2.49 (2) ต่ากว่า 2.00 และ2.50-2.99 (3) ต่า
กว่า 2.00 และตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (4) 2.00-2.49 กับ 2.50-2.99 (5) 2.00-2.49 กับ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป(6)
และ 2.50-2.99 กับตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า
แบรนด์เนมระดับสู ง ในด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา สถานที่จดั จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ไม่
แตกต่างกัน
5. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ชั้นปี ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
แบรนด์เนมระดับสู ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา สถานที่จดั จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ไม่
แตกต่างกัน
6. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อสิ น ค้า แบรนด์ เนมระดับ สู ง ในด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา สถานที่ จดั จาหน่ า ย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าแบ
รนด์เนมระดับสู ง (Hi-end) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 400 คน” สามารถสรุ ปประเด็น
มาอภิปรายได้ ดังนี้
ผลการวิจยั ที่ได้รับในครั้งนี้ ทาให้ทราบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม
ระดับสู ง (Hi-end) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุดคือ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้าน การส่ งเสริ มการตลาด เช่ น การมีใบรับประกันสิ นค้า ผูกกับบัตรเครดิ ต
เพื่อการสะสมคะแนน พนักงานให้คาปรึ กษาและแนะนาสิ นค้า พร้อมทั้งมีบริ การหลังการขาย แจ้ง
ข่าวสารใหม่ๆ เกี่ ยวกับตัวสิ นค้า และอื่นๆ เป็ นต้น ปั จจัยที่ให้ความสาคัญรองลงมาคือ ปั จจัยด้าน
ราคา เช่ น ราคามีความหลากหลายในการซื้ อ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและแบรนด์ เป็ นต้น ต่อมา
คือ ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ เช่นภาพลักษณ์ ของแบรนด์ที่รู้จกั ความทนทานของผลิ ตภัณฑ์ บรรจุ
ภรรณ์ สะอาด ดู ดี ดู น่าเชื่ อถื อและมีเอกลักษณ์ ของความเป็ นแบรนด์ในแต่ละแบรนด์ และสุ ดท้าย
ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด คือ ปั จจัยด้านสถานที่จดั จาหน่ าย เช่ น สถานที่จดั จาหน่ าย
ใกล้บา้ น สถานที่สามารถเลือกซื้ อได้สะดวก มีตวั แทนจัดจาหน่ายและ สถานที่จดั จาหน่ายน่าเชื่ อถือ
เป็ นต้น ซึ่ งจากการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตให้ความสาคัญปั จจัยทางการ
ส่ งเสริ มทางการตลาดมากกว่าเรื่ องสถานที่การจัดจาหน่ายและปั จจัยด้านอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าแบ
รนด์เนมระดับสู ง (Hi-end) ในครั้งนี้ ผูท้ าวิจยั มีขอ้ เสนอแนะต่อไปนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามที่ได้ใช้สินค้าแบรนด์เนมระดับสู ง (Hi-end) มีความสนใจในเรื่ อง
สิ นค้าแบรนด์เนมค่อนข้างมาก แม้ว่าสิ นค้าจะมีราคาค่อนข้างสู ง ดังนั้น ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูน้ าแบรนด์
แฟชัน่ ควรให้ความสนใจในเรื่ องของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากขึ้น
2. ผูผ้ ลิ ตควร มุ่งเน้นและให้ความสาคัญในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา สถานที่จดั จาหน่ าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด เพราะทุกด้านนั้นมีความสาคัญในการช่วยสร้างความพึงพอใจเพื่อทาให้
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (นอกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต) เกิดความ Brand Loyalty และสามารถ
กลับมาซื้ อซ้ าต่อเนื่องได้อีก
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาแค่เพียงกลุ่ มเป้ าหมาย คื อ นักศึ กษามหาวิทยาลัยรั งสิ ต จึ งควรมี
การศึกษากลุ่มเป้ าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล หรื อ
กลุ่มเป้ าหมายอื่นๆเพื่อนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ในครั้งนี้ และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบการให้บริ การด้านต่างๆ ที่ทนั สมัยตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้อีก
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2. ศึกษาเพิ่มเติ มในเรื่ องพฤติกรรมสาหรั บลู กค้าที่ไม่เคยใช้สินค้าแบรนด์เนมระดับสู ง
เพื่อที่จะได้ทราบถึงสาเหตุของการที่ไม่ใช้บริ การ เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็ นการวางแผนในการพัฒนา
สิ นค้าหรื อบริ การอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์พวกเขาได้มากขึ้น
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้ โลตัส วังน้ อย
THE MOTIVATION OF EMPLOYEES WORKING AT TESCO LOTUS WANG NOI
ชุ มแสง สิ งห์ กวาง, ชาคริต เปลีย่ นสั นเทีย๊ ะ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิจยั โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มีผ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
พนักงานเทสโก้โลตัส วังน้อย เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานเทสโก้โลตัส ด้านความก้า วหน้าในการท างานและด้านลัก ษณะของงาน ด้านการ
ทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในการทางานและด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมใน
การทางาน จาแนกตามประชากรศาสตร์ การทางานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ได้แก่ พนักงานเทสโก้
โลตัส วังน้อย จานวน 400 คน ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีของครอน
บาร์ ค ได้ระดับ ความเชื่ อมัน่ 0.795 เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม สถิ ติที่ ใ ช้
วิเคราะห์คือ การใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถีร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 214 คน
มีอายุ 30-29 ปี จานวน 285 คน การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 274 คน ตาแหน่งพนักงานบริ ษทั
329 คน ระยะเวลาในการทางานตั้งแต่ 6–10 ปี มากที่สุดจานวน 173 คน และแผนก Inventory 140
คน ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในการทางานมีแรงจูงใจของปั จจัยหน่วยงานมีการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ให้เกิดความก้าวหน้าระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.04 ปั จจัยด้านลักษณะของงานมีผลต่อแรงจูงใจของ
งานที่ทาอยูไ่ ม่บนั่ ทอนสุ ขภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านการทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงานมาก
ที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 4.31 ด้านความมัน่ คงในการทางานมากที่ สุด บริ ษ ทั ให้ค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ ย 4.04 ด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางานส่ งผลให้แรงจูงใจสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างๆมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.31
คาสาคัญ : แรงจูงใจของพนักงาน, เทสโก้โลตัส วังน้อย
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the level of work motivation among the
employees of Tesco Lotus Wang Noi. Classified by career advancement, work characteristic,
interpersonal relationship with colleague, work security and work atmosphere classified by
demographics. The samples used in this study were employees 400 Tesco Lotus Wang Noi. The
method used to collect data and test the reliability of Cronbach's method was 0.795. The
instrument used in collecting data was a questionnaire and then processed data by descriptive
statistics, the frequency, the arithmetic mean, the percentages, the standard deviation.
The results of the study revealed that the 400 samples. The majority are males of 214
employees, aged between 30-29 years of 286 employees, undergraduate education of 274
employees. Company employee is 274 persons, have worked between 6 to 10 years, the most is
173 persons and 140 employees of inventory departments. Career advancement of organizational
factors were developed and promote, 4.04% of the respondents strongly agreed. Work
characteristic affects the motivation of the work that does not health worse, 4.31% of the
respondents strongly agreed. Interpersonal relationship with colleague, 4.31% of the respondents
strongly agreed. Work security of the company provides good compensation, 4.04% of the
respondents strongly agreed. Work atmosphere of facilities, 4.31% of the respondents strongly
agreed.
KEYWORDS : EMPLOYEE MOTIVATION, TESCO LOTUS WANG NOI
บทนา
ในการบริ หารจัดการในองค์กรจะต้องอาศัยการทางานร่ วมกันหลายฝ่ ายให้การสนับสนุ น
ในทุกๆ ด้าน มิเช่นนั้นการทางานก็มกั จะมีอุปสรรคในการดาเนิ นงานอยู่เสมอ องค์กรที่มีบุคลากร
ร่ วมกันทางานเช่ นนี้ ต้องอาศัยกระบวนการบริ หารที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรรวมถึ ง
การแสดงออกถึงปฏิกิริยาของบุคคลมีส่วนสาคัญที่จะช่วยชี้ให้ทราบว่า หน่วยงานนั้นเป็ นอย่างไร มี
ความก้าวหน้าประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลว ทาให้ผรู ้ ่ วมงานมีความพึงพอใจหรื อผิดหวังไม่อยาก
ทางาน ดัง นั้นเมื่ อผู บ้ ริ หารทราบปฏิ กิ ริย าเช่ นนี้ ในองค์ก ารจึ ง เป็ นประโยชน์ ต่อผู บ้ ริ หารใน
หน่ วยงานนั้นๆ เพื่อนามาปรั บปรุ งการบริ หารงานในองค์กรเพื่อให้การบริ หารดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านก็ มี ค วามพึ ง พอใจด้ว ย ในองค์ก รทุ ก แห่ ง จะมี ฝ่ ายบุ ค คลที่ เ ป็ น
ประสานงาน
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ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจะต้องอาศัยการบริ หารงานบุคคล (Personal
Administrator) เนื่ องจากว่า ปั จจัยพื้นฐานของการบริ หารงานคือบุคลากรซึ่ งเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด
เพราะว่าบุคลากรจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดขึ้นในองค์กรนั้นๆ ความพึงพอใจในงาน
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริ หารงานบุคคล เพราะความพึงพอใจในงานของบุคคล
ในองค์กรมีผลต่อความสาเร็ จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุ ขของผูท้ างานด้วย องค์กรใดก็ตาม
หากบุคคลมีความพึงพอใจในงานสู งก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานคือบุคคลจะอุทิศกาลังกาย
ก าลัง ใจและก าลั ง สติ ปั ญ ญาให้ แ ก่ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ อัน จะน ามาซึ่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของงานสู งไปด้วย ดังนั้นการสร้างขวัญ กาลังใจและความพึงพอใจในการทางานจึงเป็ น
กุญแจหรื อหัวใจของการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพราะเป็ นการทางานด้วยความสมัครใจของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเองนอกจากนี้ ความพึงพอใจในงานยังเป็ นเครื่ องหมายแสดงประสิ ทธิ ภาพของการ
ปฏิบตั ิงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารงาน หากหน่วยงานใดได้เห็นความสาคัญของการสร้างความ
พึงพอใจในงานและทาให้เกิ ดขึ้นกับบุคลากรในหน่ วยงานของตนอย่างไรก็ตามความพึงพอใจใน
งานของบุคคลในองค์กรมีผลต่อความสาเร็ จของงานต่อองค์กรนั้น
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการทางานขององค์กรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ การที่จะ
ให้พนักงานในองค์กรทางานโดยรับผิดชอบและก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้อง
หาวิธีการจูงใจให้ผบู ้ งั คับบัญชาทางานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มใจ ได้แก่
1. การให้ผลตอบแทนที่ได้จากการทางานของเขา
2. การให้ความคาดหวังว่า จะได้รับผลตอบแทนจากงานนี้มากน้อยเพียงใด
เทสโก้ โลตัส เป็ นอี กองค์ก รหนึ่ งที่ ไ ด้เล็ งเห็ นถึ ง ความส าคัญของการบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ขององค์กร จึงมุ่งเน้นเรื่ องการพัฒนาและการจูงใจให้บุคคลในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานจนเห็นการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน ในระยะเวลาที่ผา่ นมา โดยมี
นโยบายมุ่งพัฒนาในทุกด้านให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นมีความหลากหลาย (อังศดา สังวาลทิพย์ 2554)
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึ กษาความแตกต่างของระดับแรงจูงใจที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเทสโก้
โลตัส ด้านความก้าวหน้าในการทางานและด้านลักษณะของงาน ในด้านการทางานร่ วมกันกับเพื่อน
ร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในการทางานและด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน จาแนกตาม
ประชากรศาสตร์
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สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งาน ระยะเวลา
ปฏิ บตั ิ งาน และแผนก แตกต่างกันมี ผลต่อระดับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานเทสโก้
โลตัสแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1.1 ตัวแปรต้น ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน และแผนก
1.2 ตัวแปรตาม ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงาน ประกอบ
ด้วย ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน ปั จจัยด้านลักษณะของงาน ปั จจัยด้านการทางานร่ วมกัน
กับเพื่อนร่ วมงาน ปั จจัยทางด้านความมัน่ คงในการทางาน ปั จจัยด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการ
ทางาน
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นั้นผูว้ ิจยั ได้รับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบ
ถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 แผนกของพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั เทสโก้โลตัส วังน้อย จานวน
400 ชุด
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
3.1 ระยะเวลาในการทาวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560
3.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง
31 มีนาคม 2560
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้
ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อแรงจูงใจ
1. ความก้าวหน้าในการทางาน
2. ด้านลักษณะของงาน
3. การทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงาน
4. ความมัน่ คงในการทางาน
5. สภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน

1. เพศ
2. อายุ
3. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่งงาน
6. แผนก
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทาให้ทราบถึ งแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานศู นย์กระจายสิ นค้าเทสโก้
โลตัส วังน้อย
2. เพื่อนาผลในการศึกษาไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานศูนย์กระจายสิ นค้าเทส
โก้โลตัส วังน้อย
3. เพื่อนาผลการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้เป็ นแนวทางให้แก่ผสู ้ นใจเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในเรื่ องต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส วังน้อย ในครั้ง
นี้ได้กาหนดนิยามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่เป็ นสิ่ งกระตุน้
หรื อสิ่ งเร้าให้เกิ ดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความพยายาม ความทุ่มเท ความร่ วมมือความ
ผูกพัน
2. ความก้ าวหน้ าในการทางาน หมายถึ ง ความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่อความเป็ นไปได้ที่
เจริ ญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุ นให้เพิ่มพูนความรู ้และทักษะและได้รับ
ความเป็ นธรรมในการทางาน
3. ลักษณะของงานทีป่ ฏิบัติ หมายถึง งานที่ทามีความท้าทายให้อิสระในการปฏิบตั ิงานและ
ตรงกับความสนใจและความถนัด เหมาะกับความรู ้ความสามารถ
4. ความสั มพันธ์ กับผู้ร่วมงาน หมายถึง การที่ทางานร่ วมกันเป็ นทีม ช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กันเป็ นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู ้สึกมัน่ ใจว่า งานที่ปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั สามารถยึดเป็ นอาชี พ
ได้ตลอดไป และงานที่ปฏิบตั ิทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ ึน
6. สภาพการแวดล้ อมทางาน หมายถึง การที่สถานที่ทางานมีแสงสว่าง อุณหภูมิเหมาะสม
ต่อการปฏิบตั ิงาน และอุปกรณ์เครื่ องมือ วัสดุสานักงาน มีสภาพดีทนั สมัยและมีจานวนเพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงาน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศัย
แนวคิ ด หลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึ ก ษาโดยนาเสนอเป็ นประเด็ นตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ศิ รินันท์ เพชรทองค า (2551: 66) ให้ค วามหมายของแรงจู ง ใจว่า แรงจู ง ใจ คื อ ตัว ที่
ก่อให้เกิ ดการกระทา แรงจูงใจจะมาเร้าอินทรี ยใ์ ห้อยู่ในสภาพที่ตื่นตัวต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ขบวนการ
เหล่านี้เป็ นขบวนการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่ งจะถูกเร้าด้วยแรงจูงใจ แต่สภาพการณ์ไม่เกิดขึ้น ด้วย
เหตุน้ ีจึงอาจกล่าวได้วา่ แรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงการริ เริ่ มกระทาสิ่ งต่างๆ ได้ พฤติกรรมที่คนเรา
เลือกกระทาถือได้วา่ เกิดจากแรงจูงใจโดยตรง เพราะเราเองเป็ นผูเ้ ลือกทาในสิ่ งนั้น
นเรศ ภูโคกสู ง (2541) มีความเห็ นว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึ ง ความรู ้ สึกที่มี
ความสุ ข หรื อเจตคติ ของบุ ค คลที่ มี ต่อการปฏิ บ ตั ิ งาน ซึ่ ง เกิ ดจากการได้รับ การตอบสนองความ
ต้องการในปั จจัยต่างๆ ในการปฏิ บตั ิงาน ถ้าบุคคลมีความรู ้ สึกหรื อเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานใน
ทางบวกจะมี ผ ลท าให้ เกิ ดความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านมี ก ารเสี ย สละ อุ ทิ ศ กาย แรงใจและ
สติปัญญาให้แก่งานมาก ตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู ้สึกหรื อเจตคติที่มีต่อการปฏิบตั ิงานในทางลบ
จะท าให้เกิ ดความไม่ พึงพอใจแก่ ง าน ทาให้ไม่ มีความกระตื อรื อร้ นในการปฏิ บตั ิงานขาดความ
รั บ ผิด ชอบในการปฏิ บ ตั ิ ง านทั้ง นี้ เนื่ อ งจากความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติง านของบุ ค คลไม่ ค งที่
แน่ น อน อาจเปลี่ ย นแปลงได้เ สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ฉะนั้น
ผูบ้ ริ หารจึงควรทาการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ทาการ
แก้ไขปรับปรุ งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้เอื้อหรื อสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร
เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิ บตั ิงานทาให้
องค์กรเกิดความเจริ ญและประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้สรุ ปว่า แรงจู งใจหรื อความพึงพอใจ หมายถึ ง เป็ นความรู ้ สึก
ภายในจิตใจของมนุ ษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั แต่ละบุ คคลว่า จะคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด
อย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่
ในทางตรงกันข้า มอาจผิด หวัง หรื อไม่ พึ ง พอใจเป็ นอย่า งยิ่ง เมื่ อไม่ ไ ด้รับ การตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ตนตั้งใจไว้วา่ จะมีมากหรื อน้อย
พรทิพย์ แจ่มพงษ์ (2546) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที่ตอ้ งการ
ให้พฤติกรรมออกมาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และสั่งการที่ตอ้ งการและได้ให้ความหมายการจูงใจ
ไว้ว่า หมายถึ ง กระบวนการที่เกิ ดจากพลังของความต้องการภายในหรื อแรงขับช่ องทางและการ
รักษาพฤติกรรม นอกจากนี้ ยงั อธิ บายคาว่า แรงจูงใจ หมายถึง อิทธิ พลที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ในเรื่ อง
ของ ทิศทาง ความเข้มแข็งและคงทนของการกระทา
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เสกสรร อรกุล (2556) ได้ทาการศึ กษา เรื่ อง ปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานที่ มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เมทเทิ ลคอม จากัด ซึ่ งการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย แรงจู ง ใจภายในและปั จ จัย แรงจู ง ใจภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานบริ ษ ัท เมทเทิ ล คอม จ ากัด กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นพนักงานทุกระดับ จานวน 163 บุคคล เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว การทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลการวิจยั
พบว่า
1. ปัจจัยแรงจูงใจภายในตามความคิดเห็นโดยรวมของพนักงานจะมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องมาจากพนักงานมีความคิดเห็นว่า ในด้านผลสาเร็ จของงานเมื่อ
พนักงานเริ่ มปฏิ บตั ิ ง านจะท าให้พ นัก งานมี ความมัน่ ใจว่า งานจะประสบผลส าเร็ จ ผลงานของ
พนักงานที่ปฏิ บตั ิ งานจะช่ วยให้องค์กรบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้จะทาให้พนักงานเกิ ดความพึง
พอใจ จะส่ งผลต่อโอกาสก้าวหน้าในงานซึ่ งจะทาให้พนักงานมีความรู ้สึกภูมิใจในความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งที่เกิดจากผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
2. ปั จ จัย แรงจู ง ใจภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นระดับ มาก
เนื่ องจากด้านนโยบายการบริ หารมีส่วนสาคัญ องค์กรจะต้องมีนโยบายในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
บุคลากรที่มีผลปฏิ บตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรจะทาให้ปฏิบตั ิงาน
อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและองค์กรจะต้องมี นโยบายการบริ หารที่ ดีที่เอื้ อต่อการปฏิ บตั ิ งานสะดวก
ยิง่ ขึ้น จัดการพัฒนาการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับงาน ความรู ้ทวั่ ไป
จากเมื่อพนักงานได้รับการฝึ กอบรมแล้ว พนักงานจะสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และฝ่ ายบริ หารควรมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กบั พนักงาน เช่ น ค่าสวัสดิ การต่างๆ การจ่ายโบนัส
อย่างเหมาะสม การปรับขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสมจะทาให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพิ่ม
มากขึ้ น ดังที่การจัดการในองค์การเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานองค์การต้องเสริ มความรู ้
ความเข้าใจในภาพรวมของการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและข้อเสนอแนะแนวคิดแนวปฏิบตั ิใน
วิธีการปรับปรุ งการบริ หารและการจัดการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
สุ รัตนา จงรักษ์ (2557) ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริ ษทั ABC ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีการกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยทาง
สถานภาพ ที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริ ษทั ABC (2) เพื่อศึกษา
ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ที่มีอิทธิ พลตต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริ ษทั ABC และมีการกาหนดสมมติฐานของการศึกษา คือ (1) ปั จจัยทางด้านสถานภาพที่แตกต่าง
กันมี อิทธิ พลต่อแรงจู งใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริ ษทั ABC แตกต่างกัน (2) ปั จจัย
ทางด้า นแรงจู ง ใจในการพัฒนาตนเองมี อิท ธิ พ ลต่ อรู ป แบบแรงจู ง ใจในการพัฒ นาตนเองของ
พนักงานบริ ษทั ABC กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ABC จานวน
187 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ของ พนักงานบริ ษทั ABC ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด คือ (1) ปั จจัยส่ วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะของพนักงาน (2) แรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง จาแนกเป็ น แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (3) แรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองของพนักงานบริ ษทั ABC และใช้สถิ ติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย การหา
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวน T-test และทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (Analysis of
Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผล
การศึกษา พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.24 และเป็ นเพศ
ชาย จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.76 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มากที่สุด จานวน 74 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.57 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.69 มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.52 รองลงมาคื อ สู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.13 มีอายุงาน 5-10 ปี มากที่สุด จานวน 110 คน คิด เป็ นร้อยละ
58.82 รองลงมา คือ อายุงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.60 และเคยเข้ารับ
การฝึ กอบรม จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.72 และไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.28 ตามลาดับ
2. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริ ษทั ABC โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.025 ส่ วนแรงจูงใจ
ภายนอก ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.088 และจากการศึ ก ษาตามปั จ จัย ทางด้า น
การศึกษาในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.948 ด้านการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.087
และด้านการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.241
3. การทดสอบตามสมมติฐาน พบว่า
3.1 การเคยเข้ารั บฝึ กอบรมที่ แตกต่า งกัน มี อิทธิ พ ลต่อแรงจู งใจในการพัฒนา
ตนเองของพนักงานบริ ษทั ABC แตกต่างกัน
การพยากรณ์ อิทธิ พลเชิ งบวกต่อแรงจู งใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริ ษทั ABC
พบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการฝึ กอบรม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเองของพนักงานบริ ษทั ABC มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการศึกษาต่อและด้านการ
เรี ยนรู ้
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส วังน้อย ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงจานวน 800 ราย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างในบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส
วังน้อย ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คานวณจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ ม 5
% ดังนี้
𝑛

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 266 คน ซึ่ งทาการเก็บแบบสอบถามจากพนักงาน แต่
ผูท้ าการวิจยั ได้สุ่มเก็บแบบสอบถามเพิ่มเป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง ตามความสะดวกและเพื่อความ
ง่ายต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั แบบสอบถามปั จจัย ที่ มี ผลต่ อแรงจู งใจในการปฎิ บ ตั ิ ง านของ
พนักงานศู นย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส วังน้อย โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึ กษาแบ่งเป็ น 2
ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับพนักงานได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน และแผนก
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงาน ประกอบด้วย ปั จจัยที่มีผล
ต่อความก้าวหน้าในการทางาน ปั จจัยที่มีผลต่อลักษณะของงาน ปั จจัยที่มีผลต่อการทางานร่ วมกัน
กับเพื่อนร่ วมงาน ปั จจัยที่มีผลต่อความมัน่ คงในการทางาน ปั จจัยที่มีผลด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อม
ในการทางาน มี 5 ระดับ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
การประเมินค่าจะพิจารณาจากคะแนนของคาตอบซึ่ งได้จากการเก็บข้อมูลของแบบสอบถาม
แล้วนามาแบ่งเป็ นอันตรภาคชั้นของคะแนนกาหนดเป็ น 5 อันตรภาคชั้นในเกณฑ์การคานวณ ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
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ตารางแปลความหมายระดับคะแนน
ระดับคะแนน
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ความหมาย
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับมากที่สุด
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับมาก
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับน้อย
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับน้อยที่สุด

การสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ องมือในส่ วนที่เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดนิ ยามตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั
2. นานิยามตัวแปรที่ได้มาสร้างตารางกาหนดโครงสร้ างเนื้ อหาหรื อประเด็นที่มุ่งวัดและ
วิธีการวัดตัวแปร จากนั้นจึงดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่ างตามโครงสร้างเนื้อหาที่กาหนด
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแรงจูงใจ
แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการทางาน
แรงจูงใจด้านลักษณะของงาน
แรงจูงใจด้านทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงาน
แรงจูงใจด้านความมัน่ คงในการทางาน
แรงจูงใจด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อม

Cronbach’s Alpha
0.807
0.761
0.802
0.826
0.781

ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถาม เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยวิธีของ
Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ที่ได้
ออกมาเป็ นรายด้านเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.795 จึงยอมรับได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามมีความ
เที่ยง
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาร์ ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผล
วิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
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วิธี ของ Cronbach’s Alpha ที่ ได้ออกมาเป็ นรายด้านเฉลี่ ยอยู่ที่ 0.795 จึ งยอมรั บได้ว่า
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บแบบสอบถามนั้นมี ความเที่ ยง นอกจากนั้นแล้วยังพบว่า ผลการทดสอบ
แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการทางาน แรงจูงใจด้านลักษณะของงาน แรงจูงใจด้านทางาน
ร่ วมกันกับ เพื่ อนร่ วมงาน แรงจูง ใจด้านความมัน่ คงในการทางาน แรงจูงใจด้านสภาพและ
สิ่ งแวดล้อม ได้ผลการทดสอบ 0.807 0.761 0.802 0.826 และ 0.781 ตามลาดับ ทาให้ยอมรับได้วา่
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนั้นมีความเชื่อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นทางผูศ้ ึกษาจึงขอนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ตามลาดับ
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูท้ าการวิจยั ประสานงานไปยังศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส วังน้อย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการอานวยความสะดวกและประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนี้ ได้ดาเนิ นการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2560
2. ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากพนักงานศูนย์กระจาย
สิ นค้าเทสโก้โลตัส วังน้อย จานวน 400 คน ซึ่ งเป็ น ประชากรกลุ่ มเป้ าหมายที่ จะศึ กษา โดยนา
แบบสอบถามไปให้ โ ดยตรงด้ ว ยตนเอง พร้ อ มทั้ง ชี้ แจงรายละเอี ย ดและวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แบบสอบถาม โดยให้โอกาสผูต้ อบแบบสอบถามได้ทาแบบสอบถามอย่างอิสระ
3. จานวนแบบสอบถาม 400 ชุ ด สามารถเก็บคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ได้ท้ งั หมด
400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายสรุ ปลักษณะของตัวแปร ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ได้แก่ t-test , F-test
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาปั จจัยจากพนักงานเทสโก้โลตัส วังน้อย โดยใช้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น
400 ชุด ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ างของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนมากเป็ นเพศชายจานวน 214 คนคิดเป็ นร้อยละ 53.5 มีอายุ 30-29 ปี จานวน 285 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 71.3 การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 274 คนคิดเป็ นร้อยละ 68.5 ตาแหน่ งพนักงานบริ ษทั
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329 คนคิดเป็ นร้อยละ 82.3 ระยะเวลาในการทางานตั้งแต่ 6–10 ปี มากที่สุดจานวน 173 คน คิดเป็ น
ร้อยล่ะ 43.3 แผนก Inventory 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0
ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการทางานของของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ภาพรวมแรงจูงใจในการทางานของพนักงานเทสโก้โลตัส วังน้อยมี
ค่าเฉลี่ย 4.20 อยูใ่ นระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ในที่ทางานมีเพียงพอต่อการใช้งานมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.31 และด้านความมัน่ คง น้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.96
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้าน
ความก้าวหน้าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.02 อยูใ่ นระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในการทางานมีค่าเฉลี่ยของปั จจัยหน่วยงานมีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้เกิด
ความก้าวหน้าค่าเฉลี่ย 4.04 อยูใ่ นระดับมากที่สุด พอใจในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งปั จจุบนั เพราะ
ทาให้มี โอกาสก้า วหน้า 4.01 และมี ก ารเลื่ อนตาแหน่ ง งานในปั จจุ บ นั ค่ า เฉลี่ ย 4.01 มี ค่า ต่ า ที่ สุ ด
เท่ากัน
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้าน
ลักษณะของงานภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย 4.20 ที่ส่งผลมากที่ สุด (1).งานที่ ทาอยู่ไม่บนั่ ทอนสุ ขภาพมี
ค่าเฉลี่ย 4.31 อยูใ่ นระดับที่มากที่สุด (2).งานที่รับผิดชอบเหมาะกับความรู ้และความสามารถค่าเฉลี่ย
4.22 และต่าที่สุดคือ งานที่ทาอยูไ่ ม่ซ้ าซากและน่าเบื่อมีค่าเฉลี่ย 4.07
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้าน
การทางานของเพื่อนร่ วมงานภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.19 ที่ส่งผลมากที่สุด 4 ลาดับได้แก่ (1).เพื่อน
ร่ วมงานมีความสามัคคีต่อกันมีค่าเฉลี่ ย 4.31 (2).ได้รับการยกย่องและยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานมี
ค่าเฉลี่ย 4.21 (3).ได้รับการยกย่องและยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานมีค่าเฉลี่ย 4.21 และต่าที่สุดคือ (4).
เมื่อมีเรื่ องเดือดร้อนเพื่อนร่ วมงานมักช่วยเหลือเสมอมีค่าเฉลี่ย 4.01
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้าน
ความมัน่ คงภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 3.96 ที่ส่งผลมากที่สุด 4 ลาดับได้แก่ (1).บริ ษทั ให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ ย 4.04 (2). มีผลงานที่น่าภาคภูมิใจในการทางานกับบริ ษทั มีค่าเฉลี่ ย 4.01 (3).
ตาแหน่ งงานปั จจุ บนั มี ความมัน่ คงมี ค่าเฉลี่ ย 4.01 และต่ าที่สุดคือ (4). การท างานบริ ษทั รู ้ สึ ก
ปลอดภัยและมัน่ คง มีค่าเฉลี่ย 3.77
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานจากการวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้าน
สภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางานภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.10 ที่ส่งผลมากที่สุด (1).ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่ า งๆในที่ ท างานมี เพี ย งพอต่ อ การใช้ง านมี ค่ า เฉลี่ ย 4.31 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
(2).ความสะดวกในการเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทางานมีค่าเฉลี่ย 4.07 (3).สภาพและสิ่ งแวดล้อม
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ในการทางาน เช่น อาคาร สถานที่ ห้องน้ า โรงอาหาร มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.07 และต่าที่สุด
คือ (4).กฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่กาหนดไว้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.94
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อแรงจู ง ใจในการทางาน ด้า น
ความก้าวหน้าในการทางานและด้านลักษณะของงานไม่แตกต่างกันและ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในการทางาน ในด้านการทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน
และด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางานที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อต่อแรงจูงใจในการทางานของ
โลตัส วังน้อยที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่ดา้ นความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงาน ด้านการ
ทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน และด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมใน
การทางาน จากการวิเคราะห์เป็ นคู่ท้ งั 5 ด้านมีความแตกต่างที่เหมือนกันอย่างละ 2 คู่ (1) อายุ 20-29
ปี กับ ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป (2) 30-39 ปี กับตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของโลตัส ในด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงาน ด้านการทางานร่ วมกันกับเพื่อน
ร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน และด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อต่อแรงจูงใจใน
การทางานของโลตัส วังน้อยที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบเป็ น
รายคู่ดา้ นความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงาน ด้านการทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงาน ด้านความ
มัน่ คงในการทางาน และด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน ที่แตกต่างกันทุกคู่ความสัมพันธ์
ทั้ง 1-5 ปี , 6-10 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แผนก ที่แตกต่างกันมีผลต่อต่อแรงจูงใจในการทางานของ
โลตัส วัง น้อยที่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู่ ด้า น
ความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงาน ด้านการทางานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงใน
การทางาน และด้านสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางานจากการวิเคราะห์เป็ นคู่ท้ งั 5 ด้านมีความ
แตกต่างที่เหมือนกันอย่างละ 7 คู่ (1) forklift กับ inventory (2) forklift กับ shipping (3) picking กับ
inventory (4) picking กับ shipping (5) put to store กับ inventory (6) put to store กับ shipping (7)
inventory กับ shipping
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ที่ได้รับในครั้งนี้ ทาให้ทราบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของเทส
โก้โลตัส วังน้อย ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านลักษณะของงาน เช่น งาน
ที่ทาอยูไ่ ม่บนั่ ทอนสุ ขภาพ, งานที่รับผิดชอบเหมาะกับความรู ้และความสามารถและงานที่ทาอยูไ่ ม่
ซ้ าซากและน่าเบื่อ เป็ นต้น และปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของโลตัส วังน้อย ที่มีผลต่อ
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การแรงจู ง ใจในการท างานน้ อ ยที่ สุ ด เช่ น ปั จ จัย ด้ า นความมั่น คงในการท างาน, บริ ษ ัท ให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม, มีผลงานที่น่าภาคภูมิใจในการทางานกับบริ ษทั , ตาแหน่ งงานปั จจุบนั มี
ความมั่น คง และการท างานบริ ษ ัท รู ้ สึ ก ปลอดภัย และมัน่ คงซึ่ งจากการวิจ ัย สามารถสรุ ป ได้ว่า
พนักงานในเทสโก้โลตัส วังน้อย ให้ความสาคัญต่อแรงจูงใจในด้านลักษณะของงานมากกว่าปั จจัย
ด้านความมัน่ คงในการทางาน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านความก้าวหน้า เมื่อสังเกตจะพบว่า พนักงานเทสโก้โลตัสวังน้อย จะมีแรงจูงใจใน
หน่วยงานมีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้เกิ ดความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความต้องการเรี ยกร้องที่ตอ้ งการความโดดเด่น และความภาคภูมิใจ เมื่อได้รับรู ้
ว่า มีโอกาสก้าวหน้าก็จะมีความหวัง และความมัน่ คงในจิตใจ ทาให้มีกาลังใจในการทางานเพราะ
เป็ นความคาดหวังของชีวติ
2. ด้านลักษณะของงานพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะของงานจะมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับสู ง และ
มีค่าเฉลี่ ยสู ง ดังนั้นลักษณะของงานจึ งมี ความสาคัญอย่างยิ่งที่ จะทาให้พนักงานไม่รู้สึกบัน่ ทอน
สุ ขภาพ มีความสุ ขกับการทางานมากขึ้น
3. ด้า นการท างานร่ ว มกันกับ เพื่ อนร่ วมงานเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายประเด็ นที่ สั ง เกตว่า
พนักงานเทสโก้โลตัสมีความคิดเห็นว่า พนักงานมีความผูกพันกับเพื่อนร่ วมงานมีระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าทุกประเด็น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากความเรี ยกร้องความ
ต้องการที่มาจากความต้องการทางสังคมที่ตอ้ งการรวมกลุ่ม จึงต้องการความเป็ นเพื่อนทั้งในชี วิต
การทางานและในชุมชน การมีส่วนร่ วมในการทางานจะช่วยให้บุคคลมีความรู ้และเข้าใจปั ญหาและ
ผลงาน
4. ด้านความมัน่ คงในการทางาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นที่สังเกตว่า พนักงานเทสโก้
โลตัสมี ค วามคิ ดเห็ นว่า พนักงานได้รับความคุ ม้ ครองในการปฏิ บตั ิ งานมี ระดับ แรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลางทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนทางานต้องเรี ยกร้องเพื่อจะได้มีชีวิตอยูร่ อด
อย่างถาวร ไม่ตอ้ งหวัน่ เกรงภัยที่จะมากระทบต่อชีวติ และความเป็ นอยูข่ องตนและครอบครัว
5. ด้า นสภาพและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน เมื่ อพิจารณาเป็ นรายประเด็ นที่ สั งเกตว่า
พนักงานเทสโก้โลตัสวังน้อย มี ความคิ ดเห็ นว่า อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อในการทางานมี พร้ อมมี ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าทุกประเด็น อาจเนื่ องมาจากอุปกรณ์ ที่
อานวยความสะดวกที่มีพร้อม ครบครันเพียงพอต่อพนักงานเป็ นสิ่ งจูงใจอย่างหนึ่ งที่ทาให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดี เพราะอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการอานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาสารวจ เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทสโก้โลตัส ใน
สาขาอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และจะเป็ นผลรวมที่มี
ความเชื่อมัน่ เพิ่มขึ้น
2. ควรทาการศึกษาสารวจ เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของเทสโก้โลตัส วังน้อย ใน
ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยแยกตามสายงาน เพื่อเปรี ยบเทียบความคล้าย หรื อ ความแตกต่างที่เกิดขึ้น
บรรณานุกรม
นเรศ ภูโคกสู ง. (2541). การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) สานั กพหลโยธิ น กรุ งเทพมหานคร. สารนิ พนธ์ การศึ กษามหาบัณฑิ ต ,
สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
พรทิพย์ แจ่มพงษ์. (2546). ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแรงจู งใจในการทางานด้ านยาเสพติดที่ผนวกกับงาน
ประจาของข้ าราชการส่ วนภูมิภาคพื้นที่ภาคกลาง. วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.
วิ รุ ฬ พรรณเทวี . (2542). ความพึ ง พอใจของประชาชนตอการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน
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สาขาวิชาบริ หารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิรินันท์ เพชรทองคา. (2521). จิ ตวิทยาพัฒนาการเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
เสกสรร อรกุล. (2556). ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท เมทเทิลคอม จากัด. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม.
สุ รัตนา จงรักษ์. (2557). แรงจู งใจในการพัฒ นาตนเองของพนั กงานบริ ษัท ABC. ปริ ญญา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
อังศดา สังวาลทิพย์. (2554). ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้ โลตัสใน
เขตกรุ งเทพมหานคร. คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต.

641

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ความพึงพอใจในการออกกาลังกายของผู้ใช้ บริ การฟิ ตเนสในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
SATISFACTION OF FITNESS USERS IN BANGKOK AND SUBURB AREAS
เบญจสิ ริ คงเฉนียร, จิรายุส รอดเชื้ อจีน, วธูสิริ ร่ วมสมัคร
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจด้าน
ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความจงรักภักดีในการออกกาลังกาย จาแนกตามประชากรศาสตร์
โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ดังไปนี้
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการศึ กษา คื อ ผูเ้ ข้าใช้บ ริ การฟิ ตเนส 10 แห่ ง ในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล จานวน 400 คน เป็ นเครื่ องมือในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและทดสอบ
ความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีของครอนบาร์ ค ได้ระดับความเชื่ อมัน่ 0.700, 0.728 และ 0.798 ตามลาดับโดย
แจกแบบสอบถามจานวน 10 แห่ง แห่งละ 40 ชุ ด รวมเป็ น 400 ชุ ด โดยใช้วิธีการสุ่ มเก็บข้อมูลแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา หา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 208 คน
และมี ช่ วงอายุส่วนใหญ่ อยู่ที่ 20-29 ปี จานวน 249 คน มี รายได้เฉลี่ ย อยู่ที่ 15,000-30,000 บาท
จานวน 64 คน มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 168 คน มีสถานภาพโสด จานวน 302 คน และ
พบว่า โดยส่ วนใหญ่ออกกาลัง 3-4 ครั้ งต่อสัปดาห์ จานวน 159 คน ส่ วนใหญ่ออกกาลังกายเพื่อ
รู ปร่ า ง สั ด ส่ ว น และบุ ค ลิ ก ที่ ดี จ านวน 141 คน ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ (Brand Image)
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ ตเนสให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ด้า นสถานที่ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.23 ปั จจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจ (Trust) ผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนสให้ความสาคัญกับปั จจัย
ที่มีผลต่อความไว้วางใจด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.41 และปั จจัยที่มีผล
ต่อความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนสให้ความสาคัญกับการให้บริ การที่ดีมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.42
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, การออกกาลังกาย, ฟิ ตเนส
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ABSTRACT
The purposes of this research are to study the differences of satisfaction in terms of
image, trust and royalty of exercise which will be based on the demography. The research
methodology will be stated below.
The target sampling is 400 fitness users from 10 different finesses in Bangkok and suburb
areas. The researchers will be analyzed by using Cronbach’s method to test the trusting rates
which is 0.700, 0.728 and 0.798 respectively. For conducting the research, the researchers will
approach the study by providing 40 questionnaires for each place to collect the data which will be
400 questionnaires in total. Also, the convenience sampling technique will be selected to be the
sampling approach. Moreover, the descriptive statistics for clarifying the frequency, percentage,
average, standard deviation will be used for analyzing the data.
The finding is shown that the majority of the respondent is male. There are 208 males
and 192 females with aged between 20-29 years old. Moreover, the average of their income is
15,000-30,000 baht per month. According to the finding, there are 168 respondents who are
students and 302 respondents who are single. Furthermore, findings show that 159 people is
usually exercise 3-4 days per week. Additionally 141 respondents specified the reason of
attending the fitness is to stay in shape and to have a good body figure.
According to the factors of choosing a gym, the fitness users consider brand image the
most which is approximately by 4.23%. Then, 4.41% of people who consider the safety of the
gym’s equipment first. Finally, brand loyalty’s factor can influence people to select the gym by
4.42%.
KEYWORDS : SATISFACTION, EXERCISE, FITNESS
บทนา
การจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญได้ ประชากรในประเทศต้องมีความสมบู รณ์ ท้ งั ด้า น
จิ ตใจและร่ างกาย การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไม่ว่า จะเป็ นบุ ค ลากรด้า นการกี ฬ าให้มี คุ ณภาพ
หรื อ การให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ ป ระชาชนทัว่ ไปเกี่ ย วกับ ความสาคัญ ของการออกกาลัง กาย
และการเล่ นกี ฬาเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะทาให้ประชากรไทยมี ค่านิ ย มการออกกาลัง กาย และมี ค วาม
สนใจเล่ น กี ฬ าเพื ่อ สุ ข ภาพพลานามัย ที ่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ง แรง เป็ นก าลัง ส าคัญ ในการพัฒ นา
ประเทศชาติ ไ ด้ต่อไป (กระทรวงการท่องเที่ ย วและกี ฬ า. 2550) สุ ข ภาพที่ ดีจึง เป็ นสิ่ ง สาคัญใน
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื ่อ การพัฒ นาประเทศให้เ จริ ญ ก้า วหน้า การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
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ประชากร ในประเทศให้เป็ นผู ้มีคุณภาพ ประชากรจะต้องมี สุขภาพสมบู รณ์ แข็งแรงทั้ง สุ ข ภาพ
กายและสุ ข ภาพจิ ต การออกกาลัง กายเพื่อ สุ ข ภาพเป็ นกลวิธี ห นึ่ ง ที่ จ ะนาไปสู่ ก ารมี สุ ข ภาพดี
โดยที่ ความพึง พอใจการออกกาลัง กายจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกัน โรค ซึ่ ง การออก
กาลังกายแต่ละชนิ ดจะมี รูปแบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์แตกต่างกันไป แต่จากการศึ ก ษา
พบว่า ประชาชน ส่ ว นใหญ่ย งั ขาดการออกกาลัง กาย ทั้ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากไม่มี เ วลา สภาพ
ร่ า งกายไม่เ หมาะสม หรื อ ไม่มี ส ถานที่ ออกกาลัง กาย การที่ ป ระชาชนไม่ออกกาลัง กายนั้น จะ
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพตามมา (ชาตรี ประชาพิพฒั น์ และนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร. 2545)
นิ รันดร์ พลรัตน์ และคณะ (2547) ได้ศึ ก ษาปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การออกกาลัง กายของ
นัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู นย์รั ง สิ ต ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก ศึ ก ษาที่ อ อกกาลัง กายมี
จานวนน้อย เพีย ง 1 ใน 4 ของนัก ศึ ก ษาทั้ง หมดเท่า นั้น ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การออกกาลัง กาย
ของนัก ศึ ก ษาได้แก่ การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ใ นการออกกาลัง กายว่า ช่ วยผ่อนคลายความเครี ย ด ทา
ให้ป อดและหัวใจทางานดี ข้ ึ น ทาให้รู้จกั เพื่อนมากขึ้ น และบุ ค ลิ ก ภาพดี ข้ ึ น การรั บ รู ้ ว่า สภาพ
ดิ นฟ้ า 2 อากาศ ไม่อานวยต่อการออกกาลังกาย และไพบูลย์ ศรี ชัยสวัสดิ์ (2549) ได้ศึกษาปั จจัย
ที่ มีผลต่อความพึงพอใจการออกกาลังกายของนิ สิ ตปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลการศึ ก ษาพบว่า นิ สิ ตปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ มี ค วามพึง พอใจการออก
กาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยที่สามารถร่ วมกันทานายความพึงพอใจการออกกาลัง
กายของนิ สิต ปริ ญญาตรี ม หาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้แก่ การรั บ รู ้ ค วามสามารถแห่ ง ตน
เพศ การได้รับ ข้อมู ลข่าวสาร แรงสนับสนุ นทางสังคม และการรั บรู ้ อุปสรรคของการออกกาลัง
กาย
รั ฐบาลได้เล็ง เห็ นความสาคัญของการพัฒนาด้า นการกี ฬ า โดยระบุ เป็ นเป้ า หมายหลัก
ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ว่า คนเป็ นศู นย์ก ลาง
การ พัฒ นาและได้มี ก ารกาหนดเป้ า หมายการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ให้ค นไทยมี สุ ข ภาพดี มี
คุ ณภาพ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ได้ทาการศึ กษา วิเคราะห์
และ รวบรวมข้อมู ลผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศไทย พบว่า ในเรื่ องการ
ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิตของประชากรจากปี พ.ศ. 2543-2546 นั้น มี อตั ราการเจ็บ ป่ วยเพิ่ม จาก
1,714,000 คน เป็ น 1,845,000 คน และได้มี ก ารเพิ่ม หลัก ประกันสุ ข ภาพให้ก บั ประชาชนจาก
78% เป็ น 96% ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 มี แนวคิ ดพื้ นฐานใน
การยึด “คนเป็ นศูน ย์ก ลางของการพัฒ นา” เพื่อ มุ่ง สู่ “สัง คมที่เ ข้ม แข็ง มีคุ ณ ภาพ” และมี
เป้ าหมายหลักเพื่อ “ลดอัตราการเพิ่มของการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ ป้ องกันได้ใ น 5 อันดับแรก คือ
หัว ใจ ความดัน โลหิ ต สู ง เบาหวาน หลอดเลื อ ดสมอง และมะเร็ ง นาไปสู ่ ก ารเพิ่ม ผลิ ต ภาพ
แรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุ ขภาพ ของคนลงในระยะยาว” และยัง ได้พ ยายามส่ ง เสริ ม ให้ค น
ไทยหันมาออกกาลังกายให้ม ากขึ้ น ถู ก วิธี ม ากขึ้ น ให้เหมาะสมกับ เพศ วัย สภาพร่ า งกาย เวลา
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ระยะเวลา และถู ก หลัก การออกกาลัง กาย ทั้ง นี้ เป็ นไปตามยุท ธศาสตร์ ด้า นสาธารณสุ ข ใหม่ที่
เน้น การป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เ กิ ด โรคมากกว่า ตามไปรั ก ษา และมุ่ง เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะคนไทยให้มี
สุ ขภาพ แข็งแรงทั้งกายและใจมี ความสัมพันธ์ ทางสังคม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่ เน้น
การพัฒนา ระบบสุ ข ภาพอย่า งครบวงจร มุ่ง การดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง ป้ อ งกัน และการฟื้ นฟู ส ภาพ
ร่ างกายและจิ ตใจ (กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา. 2550)
การออกกาลังกายเป็ นความพึงพอใจสุ ข ภาพที่ มี ป ระโยชน์ เพราะการออกกาลัง กายทา
ให้ร ะบบอวัย วะต่า งๆ ของร่ า งกายได้รับ การพัฒ นา และเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพในการทางานดี ข้ ึ น
เช่ น ระบบโครงสร้ างและกล้ามเนื้ อ ระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่ าย อี กทั้งยังช่ วยให้ความดันโลหิ ตและไขมันในเลื อดลดลง อวัยวะต่างๆ ของ
ร่ า งกาย ทางานได้ดีข้ ึ นดัง ที่ วุฒิพ งษ์ ปรมัตถากร (2537) ได้ก ล่ า วว่า ประโยชน์ของการออก
กาลังกาย มี อยู่ด้วยกันหลายด้าน ประโยชน์ที่มีผลต่อร่ างกาย เช่ น ผลต่อระบบหัวใจ ผูท้ ี่ ฝึกซ้อม
กี ฬ าระยะเวลานานๆ สามารถหายใจเข้า ออกได้อ ย่า งเต็ม ที่ อัต ราการหายใจสภาวะปกติ จ ะ
ลดลงผลต่อ ระบบไหลเวีย นโลหิ ต ทาให้มี ป ริ ม าณเลื อ ดเพิ่ม ขึ้ น เมื่ อ ออกกาลัง กายเป็ นประจา
ร่ างกายต้องใช้เลื อดรั กษาระดับอุ ณหภู มิ ปริ มาณเลื อดดาไหลกลับ สู่ หัวใจเพิ่ม ขึ้ น เมื่ อฟอกจาก
ปอดทาให้ 3 ปริ ม าณเลื อ ดแดงมี ม ากตามไปด้ว ย จึ ง สามารถเลี้ ย งกล้า มเนื้ อ ได้เ พีย งพอ เมื่ อ
ปริ มาณเลื อดเพิ่ม เส้ นเลื อดจะขยายและหดตัวมากขึ้ น ทาให้การยืดหยุ่นดี ข้ ึ น ป้ องกันไม่ให้เส้ น
เลื อดแข็งตัวหรื อเปราะ ความดันเลื อดมีการเปลี่ ยนแปลงเนื่ องจากปริ มาณเลื อดเพิ่ม ทาให้ความ
ต้า นทานในเลื อ ดน้อ ยลงด้ว ย หัว ใจได้ท าการสู บ ฉี ด เลื อ ดดี ข้ึ น เป็ นผลให้ก ล้า มเนื้ อ หัว ใจ
แข็งแรงเป็ นการป้ องกันโรคหัวใจเสื่ อมสมรรถภาพหรื อหัวใจวายได้ นอกจากนี้ ก ารออกกาลัง
กายและการเล่นกี ฬา ยังเป็ นกิ จกรรมที่สนุ กสนาน ท้าทายความสามารถและสร้ างสุ ขภาพที่ ดีกบั
คนทุ กเพศทุกวัยล้วน ต้องการออกกาลังกายเพราะการออกกาลังกาย นอกจากจะทาให้ร่างกายที่
สมบู รณ์ แข็งแรง มี สมรรถภาพทางกายและสุ ข ภาพที่ ดีแล้ว ยัง ทาให้มี รูป ร่ า งที่ ส ง่ า งาม จิ ตใจที่
แจ่มใส อารมณ์ ที่ดี มี สัมพันธภาพที่ ดีต่อผูอ้ ื่ น มี ไ หวพริ บ และสติ ปั ญญาที่ ดี มี สัม พันธไมตรี ที่ ดี
การออกกาลังกายและเล่ นกี ฬา ก็จะส่ งผลให้จิตแจ่มใสเบิกบาน ไม่โมโหง่ าย ไม่ใจร้ อน มี ความ
สุ ขุมรอบคอบ ยิ้ม แย้มสดชื่ นตลอดวัน และช่ วยคลายเครี ย ดได้เป็ นอย่า งดี ไม่ม วั่ สุ ม กับ ยาเสพ
ติ ด ที่ เ ป็ นปั ญ หาสาคัญ ระดับ ประเทศชาติ ในปั จจุ บ นั การใช้กิ จกรรมกี ฬ ามี ค วามสาคัญต่อการ
ออกกาลังกายเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาสุ ขภาพร่ างกาย และจิ ตใจของบุ คคล อันจะนาไปสู่
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
จากปั ญ หาดัง กล่ า ว ผู ว้ ิจ ยั จึ ง สนใจศึ ก ษาความพึง พอใจการออกกาลัง กายของผู ท้ ี่ ใ ช้
บริ ก ารฟิ ตเนสในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล โดยผูว้ ิจ ยั ได้นาแนวคิดการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ของมาใช้เ ป็ นกรอบแนวคิ ด ในการกาหนด ตัว แปรที่ศึก ษา โดยเลื อ กศึก ษาเพีย งบางปั จ จัย
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เท่านั้น ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึ กษานี้ จะใช้เป็ นแนวทางในการประเมิ นความพึง พอใจ โดยมุ่ง หวัง
ให้ผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนสมี ความพึงพอใจการออกกาลังกายที่ ถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความ
จงรักภักดีในการออกกาลังกาย จาแนกตามประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจยั
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งาน ระยะเวลา
ปฏิ บตั ิ งาน และแผนก แตกต่างกันมี ผลต่อระดับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานเทสโก้
โลตัสแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่ าง
- กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษานั้น ผูว้ ิจยั ได้รับความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่ มตัวอย่าง ผูม้ าใช้บริ การฟิ ตเนส 10 แห่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลจานวน
400 ชุ ด
2. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
- ระยะเวลาในการทาวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม ถึ ง 20 เมษายน 2560
- ระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ระหว่า งวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึ ง 31 มีนาคม
2560
3. ขอบเขตด้ านสถานที่
- ขอบเขตด้า นสถานที่ พื้ น ที่ ใ นการใช้ถ ามแบบสอบถามอยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
และปริ มณฑล
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งผู ว้ ิจ ยั ได้ส รุ ป เป็ นกรอบแนวคิ ด ในการ
วิจยั ครั้ งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ความพึงพอใจ

1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4. อาชีพ
5. สถานภาพ
6. ท่านออกกาลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์
7. ท่านมีเป้ าหมายในการออกกาลังกายเพื่อ
อะไร

1. ภาพลักษณ์
2. ความไว้วางใจ
3. ความจงรักภักดี

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
เพื่อศึกษาระดับความถึ งพอใจด้านภาพลัก ษณ์ ความไว้วางใจ และความจงรัก ภัคดี ใน
การออกกาลังกาย จาแนกตามประชากรศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ฟิ ตเนส หมายถึ ง พื้ น ที่ สาหรั บ ออกกาลัง กาย ที่ มี อุ ป กรณ์ ห รื อเครื่ อ งออกกาลัง กาย
ต่างๆ อยู่ภายในบริ เวณพื้นที่ น้ นั ๆ
2. ความพึงพอใจ หมายถึ ง สิ่ งที่ บุคคลกระทา การแสดงออก การตอบสนอง
3. การออกกาลังกาย หมายถึ ง การออกกาลังกายโดยการใช้อุป กรณ์ เพื่อช่ วยเสริ ม สร้ า ง
บุ คลิ กในพื้นที่ ออกกาลังกายในฟิ ตเนส
4. พฤติก รรมการออกกาลังกาย หมายถึ ง การออกกาลัง กายโดยการใช้แรงกล้า มเนื้ อ
และแรงกายในออกแรงกระทาโดยมี อุปกรณ์ และไม่มีอุปกรณ์
5. ประชากรกรุ งเทพฯและปริ มณฑล หมายถึ ง บุคคลที่พกั อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ กรุ งเทพ
และปริ มณฑล
6. ภาพลักษณ์ หมายถึ ง ภาพลักษณ์ ของฟิ ตเนสที่ ผูอ้ อกกาลังกายใช้บริ การอยู่
7. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความไว้วางใจของผูอ้ อกกาลังกายในฟิ ตเนสที่ ใช้บริ การ
8. ความภักดี หมายถึ ง ความภักดี ของผูอ้ อกกาลังกายต่อฟิ ตเนสที่ ใช้บริ การ
9. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความพึงพอใจของผูอ้ อกกาลังกายในฟิ ตเนสที่ ใช้บริ การ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีคุณภาพของการบริ การ (Service Quality)
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Parasuraman, Zeithamal และ Berry (1977 อ้างใน ธี รกิตติ นวรัตน์, 2549, หน้า 183–185)
ได้กล่ าวเอาไว้ว่า “คุ ณภาพของการให้บ ริ ก ารเกิ ดจากการเปรี ย บเที ย บจากบริ ก ารที่ ค าดหวัง กับ
บริ การที่รับรู ้ ” ซึ่ งมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี้
1) มีค วามไว้ว างใจ (Reliability) ความสามารถที่ จะให้บ ริ ก ารตามที่ ตนได้สัญ ญากับ
ลู กค้าไว้อย่างสม่าเสมอและถู กต้อง
2) เป็ นสิ่ งที่ สามารถจับต้องได้ (Tangible) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เครื่ องมือ
สิ่ ง อานวยความสะดวกของพนัก งานและวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารต่า งๆ ทาให้ลู ก ค้า สามารถ
คาดคะเนถึ งคุ ณภาพของการให้บริ การได้
3) มี ความน่ าเชื่ อถื อ (Credibility) องค์กร บริ ษทั และบุคลากรขององค์ก ร ต้องมีความ
ซื่ อสัตย์ สามารถที่จะสร้ างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจในการให้บริ การ โดยเสนอบริ การที่
ดี ที่สุดให้แก่ ลูกค้า
4) มี การตอบสนองต่อลู กค้า (Responsiveness) บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริ การ
อย่า งรวดเร็ ว มี ค วามยิน ดี ใ นการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และพร้ อ มที่ จ ะแก้ไ ขปั ญ หาตามที่ ลู ก ค้า
ต้องการ
5) มี ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) บริ ก ารที่ใ ห้จะต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ ย ง
ภัยและปั ญหาต่างๆ
6) สามารถเข้า ถึ ง ลู ก ค้า (Access) การให้บ ริ ก ารที่ เสนอให้ต่อลู ก ค้า ต้องอานวยความ
สะดวกในด้า นเวลา และสถานที่ แก่ ลู ก ค้า กล่ า วคื อ การไม่ทาให้ลู ก ค้า ต้องมาเสี ย เวลารอคอย
นานสามารถติ ดต่อสื่ อสารกันได้ง่าย มี ทาเลที่ ต้ งั ที่ เหมาะสม เพื่อแสดงถึ ง ความสามารถในการ
เข้าถึ งลู กค้า
7) มี ค วามเข้า ใจในตัวของลู ก ค้า (Understanding Customer) บุคลากรต้องพยายามทา
ความรู ้ จกั เรี ยนรู ้ ใส่ ใจ สนใจ และมี ความเข้าใจในความต้องการของลู กค้า เพื่อที่ จะตอบสนอง
ความต้องการอันแท้จริ งของลู กค้าที่มารับบริ การได้
8) มีค วามรู ้ ค วามสามารถ (Competence) บุค ลากรที่ใ ห้บ ริ ก ารต้อ งมีค วามรู ้ ความ
สามารถ ความชานาญ และมี ทกั ษะในการให้บริ การแก่ ลูกค้า
9) การติ ดต่อสื่ อสารต่อกัน (Communication) ต้องมีการรับฟั งลู ก ค้า ให้ขอ้ มูล ที่จาเป็ น
เหมาะสมต่อลู กค้า โดยการอธิ บายได้อย่างถู กต้อง การใช้ภาษาที่ ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย
10) ความสุ ภาพ นอบน้อม และการแสดงออกถึ งความเป็ นมิตร (Courtesy) คุ ณลักษณะ
ของบุ ค ลากรที่ ใ ห้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ต้องแสดงออกถึ ง ความสุ ภาพ นอบน้อม มี ค วามเป็ นมิ ตร มี
ความเกรงใจ มีการใช้วิจารณญาณในการให้บริ การต่อลู กค้า ตลอดจนการให้เกี ยรติ ต่อลู กค้า
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐวดี เกษสมบู รณ์ (2547) ศึ ก ษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลื อกใช้ส ถานบริ ก ารฟิ ตเนสของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ
65.06 มี อายุระหว่าง 25-35 ปี ร้ อยละ 50.38 การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 66.33 โดย
มี อ าชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ร้ อ ยละ 45.57 และมี ร ายได้ส่ ว นบุ ค คลต่อ เดื อ น ระหว่า ง
10,000-20,000 บาท ร้ อยละ 35.44 ทางด้า นพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก าร พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วน
ใหญ่มีพฤติ กรรมการใช้บริ การด้า นความถี่ 2-3 ครั้ ง ต่อสัป ดาห์ ร้ อยละ 53.16 มี พ ฤติ ก รรมการ
ใช้บ ริ ก ารระยะเวลาการใช้บ ริ ก าร 1-2 ชั่ว โมงต่อ ครั้ ง ร้ อ ยละ 74.68 โดยพฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารด้า นช่ วงเวลาในการใช้บ ริ ก ารอยู่ใ นช่ วงเวลา 19.01น.-ปิ ดบริ ก าร ร้ อยละ 49.11 และ
พฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารด้า นวันที่ใ ช้บริ ก าร คือ วันจัน ทร์ –วัน ศุก ร์ ร้ อยละ 50.38 ทางด้านการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ส ถานบริ ก ารฟิ ตเนสของผู บ้ ริ โ ภคในภาพรวมให้น้ า หนัก การตัด สิ น ใจมาก
โดยให้น้ าหนักการตัดสิ นใจมากด้านบริ การ เป็ นอันดับแรกรองลงมาด้านราคาด้านสถานที่ และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดตามลาดับ
นรเศรษฐ กมลสุ ท ธิ ,จิร วุฒิ หลอมประโคน และจิร าพร อัง ศุวิโ รจน์กุล ได้ศึก ษา
งานวิจ ยั เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการตัด ดสิ น ใจสมัค รสมาชิ ก ฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์
กรณี ศึกษา สมาชิ กฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่อพฤติก รรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ ก ฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่ ตดั สิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มี อายุระหว่าง 19–25 ปี มี สถานภาพโสด มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ระหว่า ง
25,000 บาทขึ้ นไป ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ข้อ มู ล ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ค่า นิ ย ม กลุ่ ม อ้า งอิ ง อิ ท ธิ พ ลของสถานการณ์ ที่ มี ผ ลต่อ การ
ตัดดสิ น ใจสมัค รสมาชิ ก ฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผูท้ ี่ต ดั สิ นใจ
สมัครสมาชิ กฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ ส่ วนใหญ่ส มัค รสมาชิ ก ฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ ข องแคลิ ฟ อร์ เนี ย ฟิ ต
เนส มี เ หตุ ผ ลในการสมัค รสมาชิ ก ฟิ ตเนส เซ็ น เตอร์ เ พราะมี ส าขาอยู ่ใ กล้บ า้ นหรื อ ที่ ทางาน
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการสมัครสมาชิ กฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ คือ ตัวเอง มีวตั ถุ ประสงค์ในการสมัคร
สมาชิ ก ฟิ ตเนส เซ็ น เตอร์ เ พื่อ รั ก ษาสุ ข ภาพ มี ค่า ใช้จ่า ยในการสมัค รต่อ เดื อ นระหว่า ง 1,001–
3,000 บาท วัน ที่ใ ช้บ ริ ก ารคื อ วัน จันทร์ มีค วามถี่ ใ นการเข้าใช้บริ ก าร 3–4 ครั้ ง ต่อ สัป ดาห์ ใ ช้
เวลาในการออกกาลัง กาย 1–3 ชั่ว โมง ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้บ ริ ก ารคื อ 16.00–20.00 น. รู ป แบบการ
ออกกาลังกายที่ เลื อกใช้คือเครื่ องมือและอุ ปกรณ์ สื่อที่ มีอิทธิ พลต่อการรู ้ จกั ฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ คื อ
เพื่อน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที ่ ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครั้ ง นี้ จะเป็ นประชากรที ่ ม ี จ านวนนับ ไม่ไ ด้ (Infinite
Population) อาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผูว้ ิจยั จะคานวณกลุ่ ม ตัวย่า งจากจาก สู ตรของ
W.G.Cochran ที่มีระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5
𝑛

𝑃

𝑃 𝑍

เมื่อ n คื อ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการ
P คื อ สัดส่ วนของประชากรที่ เคยท่องเที่ยวญี่ ปุ่น (กาหนด P = 0.45%)
Z คื อ ระดับความมัน่ ใจที่กาหนด (ระดับความเชื่ อมัน่ 95% Z =1.96)
d คื อ สัดส่ วนความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมให้เกิ ดขึ้ นได้ (ความคลาดเคลื่ อน 5% d = 0.05)
𝑛

เพื ่อ ความชัด เจนในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ว้ ิจ ยั จึ ง เลื อ กให้ข นาดกลุ ่ ม ตัว ตัว อย่า ง
จานวน 400 ตัว อย่า ง ผู ว้ ิจ ยั ได้กาหนดการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งเป้ า หมายด้ว ยการใช้วิธี ก ารสุ ่ ม
ตัวอย่างออกเป็ น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่ มแบบกาหนดตัวอย่าง (Quota Sampling)
ทาการแบ่ง กลุ่ ม ตัวอย่า งออกเป็ น 40 คน ในแต่ล ะพื้ นที่ ออกกาลัง กาย รวมทั้ง ส้ น 400
คน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตารางที่ 1 แบ่งจานวนกลุ่ มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ ออกกาลังกาย

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อฟิ ตเนส
Smash Gym
Power Zone Gym
Fitness First เซนทรัลแจ้งวัฒนะ
ฟิ ตเนสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
True Fitness แคราย
D-Workout โรบินสันศรี สมาน
Fit Corner ดอนเมือง
Fitness First ฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิ ต
Fit Park เมืองเอก
ฟิ ตเนสมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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เขตพืน้ ที่ จำนวน (คน)
กรุ งเทพฯ
40
กรุ งเทพฯ
40
กรุ งเทพฯ
40
กรุ งเทพฯ
40
นนทบุรี
40
นนทบุรี
40
ปทุมธานี
40
ปทุมธานี
40
ปทุมธานี
40
ปทุมธานี
40
รวม 400
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ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมู ลแบบสะดวก (Convenience Sampling)
จากตารางขั้น ตอนที่ 1 ผู ว้ ิจ ยั จึ ง เลื อ กการเก็บ ข้อ มู ล แบบบัง เอิ ญ ให้ค รบตามจานวนที่
กาหนด จานวน 400 ชุ ด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ยั ในครั้ ง นี้ คื อ แบบวัด ปั จ จัย ที่ เ กื้ อ หนุ น ต่อความพึง พอใจการ
ออกก าลัง กายของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ ตเนสในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล โดยผู ว้ ิจ ยั ได้ส ร้ า ง
แบบสอบถามจากการรวบรวมข้อ มู ล ที ่ ไ ด้จ ากทฤษฎี และงานวิจ ยั ที ่ เ กี ่ ย วข้อ ง แล้ว น ามา
ประยุกต์เป็ นลักษณะคาถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ทัว่ ไปเกี ่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ข องกลุ ่ ม
ตัวอย่าง โดยเป็ นข้อคาถามแบบให้เลื อกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้
ส่ ว นที่2 เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกับ ปั จ จัย ที ่ มี ผ ลต่อ การออกก าลัง กาย
ประกอบด้วย ปั จจัยที่ มีผลต่อภาพลักษณ์ (Brand Image) ปั จจัยที่ มีผลต่อความไว้วางใจ (Trust)
ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) โดยเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ
5 หมายถึ ง เห็ นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึ ง เห็ นด้วยมาก
3 หมายถึ ง เห็ นด้วยปานกลาง
2 หมายถึ ง เห็ นด้วยน้อย
1 หมายถึ ง เห็ นด้วยน้อยที่สุด
การประเมิ น ค่า จะพิจ ารณาจากคะแนนของค าตอบซึ่ ง ได้จ ากการเก็บ ข้อ มู ล ของ
แบบสอบถาม แล้ว นามาแบ่ง เป็ นอัน ตรภาคชั้น ของคะแนนกาหนดเป็ น 5 อัน ตรภาคชั้น ใน
เกณฑ์การคานวณ ดังนี้
คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=

= 0.8

ตารางที่ 2 ตารางแปลความหมายระดับคะแนน

ระดับคะแนน
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ควำมหมำย
มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากที่สุด
มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก
มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง
มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อย
มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อยที่สุด
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การสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ องมื อในส่ วนที่ เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั มี ข้ นั ตอนการสร้ า งและตรวจสอบคุ ณภาพ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึ กษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่อกาหนดนิ ย ามตัวแปรที่ ใ ช้
ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิ จยั
2. นานิ ย ามตัว แปรที่ ไ ด้ม าสร้ า งตารางกาหนดโครงสร้ า งเนื้ อหาหรื อประเด็น ที่ มุ่ง วัด
และวิธีการวัดตัวแปร จากนั้นจึ งดาเนิ นการสร้ างแบบสอบถามฉบับร่ างตามโครงสร้ างเนื้ อหาที่
กาหนด
การทดสอบเครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้ง สิ้ น 400 ชุ ด นาไปทดสอบกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย 400
คน เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยวิธี ของ Cronbach’s Alpha เพื่อหา
สัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha Coefficient)โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for windows โดยค่า
Cronbach’s Alpha ที่ ได้ออกมาเป็ นรายด้า นเฉลี่ ย อยู่ที่ 0.742 จึ ง ยอมรั บ ได้ว่า เครื่ องมือที่ใ ช้ใ น
การเก็บแบบสอบถามมี ความเที่ ยง
การเก็บรวมรวมข้ อมู ล
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจ ยั นาแบบสอบถามไปให้ป ระชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งกรอกด้ว ยตัว เอง เพื่อทดสอบ
ความน่ าเชื่ อถื อของแบบสอบถาม ทั้งสิ้ น 400 ชุ ด
2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมู ลระหว่าง 1 มีนาคม–31 มีนาคม 2560
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของคาตอบในแบบสอบถาม
4. เก็บรวบรวมข้อมู ลเพื่อทาการศึ กษาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลต่อไป
การหาความเที่ยง (Reliability Test) โดยนาแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ นเองไปเสนอ
ต่อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เ พื่อ ท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ งและภาษาที่ ใ ช้ใ ห้มี ค วาม
ครอบคลุ ม ตรงตามนิ ย ามที ่ ก าหนดจากนั้ น น า แบบสอบถามมา ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
ข้อ เสนอแนะของผู เ้ ชี่ ย วชาญ และนาแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ข แล้ว เสนอต่อ อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาสารนิ พ นธ์ ท าการตรวจสอบอี ก ครั้ งเพื ่อ ด าเนิ น การในขั้น ต่อ ไป จากข้อ มู ล ที ่ เ ก็บ
รวบรวมได้จ ากกลุ ่ ม ตัว อย่า ง 400 ชุ ด ผู ว้ ิจ ยั ใช้ว ิธี ส ัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ าของครอนบาร์ ค
(Cronbach‘s Alpha Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค

ผลการทดสอบ 0.700, 0.728 และ 0.798 ตามลาดับ ทาให้ยอมรั บได้ว่า แบบสอบถามที่
ใช้ใ นการเก็บ ข้อ มู ล นั้นมี ค วามเชื่ อมัน่ อยู่ใ นเกณฑ์ที่ ดี ดัง นั้น ทางผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ขอนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามลาดับ
สถิติการวิเคราะห์ ข้อมู ล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเพื่อ บรรยายสรุ ป ลัก ษณะของตัว แปร ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
2. สถิ ติเชิ งอนุ มาน เพื่อทดสอบสมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ได้แต่ t-test, F-test
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล
จากการศึกษาปั จจัย จากกลุ่มผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การฟิ ตเนสในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
โดยใช้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ ลัก ษณะของกลุ ่ม ตัว อย่า งของผู ต้ อบแบบสอบถามพบว่า กลุ ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 208 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.00 และมีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 20–29 ปี จานวน 249 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.00 โดยส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,000–30,000
บาท จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 และมีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 168 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.00 โดยส่ วนใหญ่ส ถานภาพ โสด จานวน 302 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.50 และพบว่า
โดยส่ วนใหญ่ออกกาลังกาย 3–4 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.80 และส่ วน
ใหญ่ออกกาลังกายเพื่อ รู ปร่ าง สัดส่ วน และบุคลิ กที่ดี จานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.30
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการออกกาลังกายของผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนส ด้าน
ภาพลักษณ์ (Brand Image) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ น
รายข้อพบว่า ปั จจัย ที่ส่ ง ผลมากที่สุ ดคือ ภาพลัก ษณ์ ดา้ นสถานที่บ ริ ก าร มีค่า เฉลี่ ย 4.23 และต่ า
ที่สุดคือ ภาพลักษณ์ ดา้ นราคา มีค่าเฉลี่ ย 4.07
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2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการออกกาลังกายของผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนส ด้าน
ความไว้วางใจ (Trust) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย 4.17 อยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อพบว่าปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ความไว้วางใจในด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ ย
4.41 และต่าที่สุดคือ ความไว้ว งใจในชื่ อเสี ยงของสถานที่ มีค่าเฉลี่ ย 3.96
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการออกกาลังกายของผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนส ด้าน
ความจงรัก ภัก ดี (Brand Loyalty) ในภาพรวมมีค่า เฉลี่ ย 4.14 อยู ่ใ นระดับ มาก และจากการ
วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัย ที่ส่ ง ผลมากที่สุ ด คือ การให้บ ริ ก ารที่ดี มีค่า เฉลี่ ย 4.42 และต่ า
ที่สุดคือ การทาบัตรสมาชิ ก 3.73
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า เพศ ที่แตกต่า งกันมีผ ลต่อความพึง พอใจในการออก
กาลังกายของผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนส ภายใต้ (1) ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ (2) ปั จจัยด้านความไว้วางใจ
และ (3) ปั จจัยด้า นความจงรักภักดี พบว่า สมมติฐานมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการออกกาลัง
กายของผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนส ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบเป็ น
ราย พบว่า ในด้า นภาพลัก ษณ์ ด้า นความไว้ว างใจ และ ด้า นความจงรัก ภัก ดี ที่แตกต่า งกันทุก
คู่ความสัมพันธ์ ทั้งเพศชาย, เพศหญิงและเพศทางเลือก
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า อายุ ที่แตกต่า งกันมีผ ลต่อความพึง พอใจในการออก
ก าลัง กายของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ ตเนส ที ่แ ตกต่า งกัน อย่า งมีน ยั ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 เมื ่อ
ทดสอบเป็ นรายคู่ ในด้านภาพลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ และ ด้านความจงรักภักดี ที่แตกต่างกัน
โดย ในด้านภาพลักษณ์ จากการวิเคราะห์เป็ นคู่พบว่า มี 4 คู่ (1) อายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 30–39 ปี
(2) อายุต่ ากว่า 20 ปี กับ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้ นไป (3) อายุ 20–29 ปี กับ 30–39 ปี (4) อายุ 20–29 ปี กับ
ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป โดย ด้านความไว้วางใจ จากการวิเคราะห์เป็ นคู่ พบว่า มี 5 คู่ (1) อายุต่ากว่า 20
ปี กับ อายุ 30–39 ปี (2) อายุต่ากว่า 20 ปี กับอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป (3) อายุ 20–29 ปี กับอายุ 30–
39 ปี (4) อายุ 20–29 ปี กับอายุ 40–49 ปี (5) อายุ 20–29 ปี กับอายุ ตั้ง แต่ 50 ปี ขึ้ นไป โดยด้า น
ความจงรักภักดี จากการวิเคราะห์เป็ นคู่ พบว่า มี 8 คู่ (1) อายุต่ากว่า 20 ปี กับอายุ 30–39 ปี (2)อายุ
ต่ากว่า 20 ปี กับอายุ 40–49 ปี (3) อายุต่ ากว่า 20 ปี กับอายุ 50 ปี ขึ้นไป (4) อายุ 20–29 ปี กับอายุ
30 – 39 ปี (5) อายุ 20 – 29 ปี กับอายุ 40 – 49 ปี (6) อายุ 20 – 29 ปี กับอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป (7)
อายุ 30–39 ปี กับอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป (8) อายุ 40 – 49 ปี กับอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการออก
กาลังกายของผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนส ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ
เป็ นรายคู่พบว่า ในด้านภาพลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ และ ด้านความจงรักภักดี จากการวิเคราะห์
ทั้ง 3 ด้านมีความแตกต่างที่เหมือนกัน อย่างละ 5 คู่ (1) น้อยกว่า 15,000 บาท กับ 15,000–30,000
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บาท (2) น้อยกว่า 15,000 บาท กับ 30,001–45,000 บาท (3) น้อยกว่า 15,000 บาท กับ 45,001 บาท
ขึ้นไป (4) 15,000 -30,000 บาท กับ 45,001 บาทขึ้นไป (5) 30,000-45,000 บาท กับ 45,001 บาท
ขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า อาชี พ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจในการออก
กาลัง กายของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ ตเนส ที่ แ ตกต่า งกัน อย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื ่ อ
ทดสอบเป็ นรายคู่ เมื่ อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า ในด้านภาพลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ และ ด้าน
ความจงรั ก ภัก ดี ที ่ แ ตกต่า งกัน โดย ในด้า นภาพลัก ษณ์ จากการวิเ คราะห์ เ ป็ นคู ่ พบว่า (1)
นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน (2) รั บ ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ กับ พนัก งาน
บริ ษ ทั เอกชน (3) เจ้า ของธุ ร กิ จ กับ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน โดย ด้า นความไว้วางใจ จากการ
วิเ คราะห์ เ ป็ นคู ่ พบว่า (1) เจ้า ของธุ ร กิ จ กับ นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา (2) นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ
พนักงานบริ ษทั เอกชน (3) รั บราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ กับ พนักงานบริ ษทั เอกชน (4) เจ้าของธุ รกิ จ
กับ พนักงานบริ ษทั เอกชน โดยด้านความจงรั กภักดี จากการวิเคราะห์ เป็ นคู่ พบว่า (1) นักเรี ยน/
นัก ศึ ก ษา กับ เจ้า ของธุ รกิ จ (2) นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน (3)รั บ ราชการ/
รั ฐ วิส าหกิ จ กับ เจ้า ของธุ ร กิ จ (4) รั บ ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ กับ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน (5)
เจ้าของธุ รกิ จ กับ พนักงานบริ ษทั เอกชนความสัมพันธ์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการออก
กาลังกายของผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนส ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ
เป็ นรายคู ่ พบว่า ในด้านภาพลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ และ ด้านความจงรักภักดี ที่แตกต่างกัน
ทุกคู่ความสัมพันธ์ ทั้ง สถานภาพโสด, สถานภาพสมรสและสถานภาพหม้าย/อย่างร้าง
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ท่านออกกาลังกายกี่ ครั้ งต่อสัปดาห์ แตกต่างกันมี ผลต่อ
ความพึงพอใจในการออกกาลัง กายของผูใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ ตเนส ที่ แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู ่ พบว่า ในด้า นภาพลัก ษณ์ ด้า นความไว้ว างใจ และ
ด้า นความจงรั ก ภัก ดี ที่ แตกต่า งกันทุ ก คู่ค วามสัม พันธ์ ทั้ง 1-2 ครั้ ง /สัป ดาห์ , 3-4 ครั้ ง /สัป ดาห์ ,
5-6 ครั้ ง/สัปดาห์ และออกกาลังกายทุ กวัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ท่า นมี เ ป้ า หมายในการออกก าลัง กายเพื ่อ อะไรที่
แตกต่า งกันมี ผ ลต่อ ความพึง พอใจในการออกกาลัง กายของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ ตเนส ที่ แ ตกต่า งกัน
อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู ่ เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู ่พ บว่า ใน
ด้า นภาพลัก ษณ์ ด้า นความไว้ว างใจ และ ด้า นความจงรั ก ภัก ดี ที ่ แ ตกต่า งกัน โดยในด้า น
ภาพลักษณ์ จากการวิเคราะห์ เป็ นคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) ลดน้ าหนัก กับ รู ปร่ าง สัดส่ วน และบุ คลิ ก
ที่ ดี (2) เพิ่ม กล้า ม กับ รู ป ร่ า ง สัดส่ ว น และบุ ค ลิ ก ที่ ดี (3) รั ก ษาโรค กับ รู ป ร่ า ง สัดส่ ว น และ
บุ ค ลิ ก ที่ ดี โดย ด้า นความไว้ว างใจ จากการวิเ คราะห์ เ ป็ นคู ่ พบว่า มี 3 คู ่ (1) ลดน้ า หนัก กับ
รู ปร่ าง สัดส่ วน และบุ ค ลิ ก ที่ ดี (2) เพิ่ม กล้า ม กับ รู ป ร่ า ง สัดส่ วน และบุ ค ลิ ก ที่ ดี (3) รั ก ษาโรค
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กับ รู ปร่ าง สัดส่ วน และบุ คลิ กที่ ดี โดยด้า นความจงรั ก ภัก ดี จากการวิเคราะห์ เป็ นคู่ พบว่า มี 3
คู ่ (1) ลดน้ า หนัก กับ รู ป ร่ า ง สัด ส่ ว น และบุ ค ลิ ก ที่ ดี (2) เพิ่ม กล้า ม กับ รู ป ร่ า ง สัด ส่ ว น และ
บุ คลิ กที่ ดี (3) รั กษาโรค กับ รู ปร่ าง สัดส่ วน และบุ คลิ กที่ ดี
อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศชาย อายุอยู่ที่ 20-29 ปี มีรายได้15,000-30,000
บาท เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา มี สถานภาพโสด โดยส่ วนใหญ่ออกกาลัง 3-4 ครั้ งต่อสัปดาห์ ออก
กาลังกายเพื่อรู ปร่ าง สัดส่ วน และบุ คลิ กที่ ดี
จากการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่อภาพลัก ษณ์ (Brand Image) พบว่า เนื่ องจากพื้ นที่ ใ นการ
เก็บข้อมู ลเป็ นฟิ ตเนสที่ อยู่ในเกรด A, B+ และ B ผูใ้ ช้บริ การจึงมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์
ด้านสถานที่ บริ การโดยรวมต่อฟิ สเนสที่ ใช้บริ การอยู่เป็ นอย่างมาก แต่ขณะเดี ย วกันผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ไม่ไ ด้ใ ห้ค วามสาคัญ กับ ภาพลัก ษณ์ ด ้า นราคาเท่า ที่ ค วรทั้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะผู ใ้ ช้บ ริ ก ารได้รั บ
ความสะดวกและการบริ ก ารที่ ดีจากการเข้า มาใช้บ ริ ก ารท าให้รู้สึ ก คุ ม้ ค่า กับ ค่า บริ ก ารที่ ไ ด้จ่า ย
ไป ต่อมาคื อปั จจัยที่ มีผลต่อความไว้วางใจ (Trust) พบว่า ผูใ้ ช้บริ การจึ งให้ความสาคัญกับความ
ปลอดภัย ของอุ ป กรณ์ เ ป็ นอัน ดับ แรก แต่ข ณะเดี ย วกัน ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารไม่ไ ด้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ
ชื่ อ เสี ย งของสถานที ่ เ ท่า ที ่ ค วร ทั้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะฟิ ตเนสที ่ ใ ช้บ ริ ก ารอยู ่ใ ช้อุ ป กรณที ่ ไ ด้
มาตรฐาน มี ค วามปลอดภัย ต่อ การออกกาลัง กาย และยัง มี เ จ้า หน้า ที่ ค อยดู แ ลให้คาแนะนาใน
การใช้อุปกรณ์ อย่างถู กต้องเนื่ องจากเป็ นฟิ ตเนสที่อยู่ในเกรด A, B+ และ B จึงทาให้ผูใ้ ช้บริ การ
มองข้า มด้า นชื่ อ เสี ย งของสถานที ่ ไ ป และปั จ จัย สุ ด ท้า ยคื อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ ความจงรั ก ภัก ดี
(Brand Loyalty) พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ ตเนสให้ค วามสาคัญกับ การให้บ ริ ก ารที่ ดีเป็ นอันดับ แรก
แต่ข ณะเดี ย วกัน ผูใ้ ช้บ ริ ก ารไม่ไ ด้ใ ห้ค วามสาคัญกับ การทาบัตรสมาชิ ก เท่า ที่ ค วรเพราะการทา
บัตรสมาชิ กเป็ นเพียงปั จจัยเล็กๆ แต่เนื่ องจากการมาใช้บริ การผูท้ ี่ มาใช้บริ การก็มีความคาดหวัง
ที่ จ ะได้รั บ การบริ ก ารในด้า นต่า งๆอย่า งดี และประทับ ใจรวมทั้ง การได้ป ระโยชน์ต ามความ
คาดหวัง ในการมาใช้บ ริ ก าร ทั้ง นี้ ห ากประโยชน์ที่ ไ ด้รั บ สอดคล้องหรื อ เกิ น กว่า ที่ ผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
คาดหวัง ผูใ้ ช้บ ริ การจะรู ้ สึกพอใจหรื อประทับใจต่อฟิ ตเนสนั้นๆ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านความไว้วางใจ พบว่า กลุ่ มผูใ้ ช้บริ การฟิ สเนสให้ความสาคัญเรื่ องความไว้วางใจ
ในฟิ ตเนสที่ ใช้บริ การอยู่เป็ นอย่างมาก ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรให้ความสาคัญเป็ นสิ่ งแรก จึ งควร
ควรวิเคราะห์ด้า นพฤติ ก รรมเพิ่ม เติ ม เพื่อเตรี ย มความพร้ อมในเรื่ องสถานที่ บุ ค ลากรให้พ ร้ อ ม
สาหรั บบริ การอยู่เสมอ
2. ด้า นความจงรั ก ภัก ดี พบว่า กลุ ่ ม ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ สเนสให้ค วามส าคัญ เรื ่ อ งความ
จงรั ก ภัก ดี ใ นฟิ ตเนสที่ ใ ช้บ ริ ก ารอยู่ใ นระดับ ปานกลาง จึ ง ควรเพิ่ม การวิเ คราะห์ ด ้า นบุ ค ลากร
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ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ วนประสมทางการตลาด และด้านราคา เพื่อให้ผูใ้ บริ การเกิ ด
ความประทับใจและอยากมาใบริ การซ้ า
3. ด้า นภาพลัก ษณ์ พบว่า กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารฟิ สเนสให้ค วามส าคัญเรื่ องภาพลัก ษณ์ ข อง
ฟิ ตเนสที่ ใ ช้บ ริ ก ารอยู่ระดับ ต่า จึ ง แนะนาให้รัก ษาอุ ป กรณ์ ใ ห้อยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้เ สมอ หรื อ
สร้ า งจุ ดเด่ นที่ ส วยงาม มี ค วามแตกต่า งจากฟิ ตเนสอื่ นๆ เช่ น การตกแต่ง บรรยากาศภายในฟิ ต
เนส และการเปิ ดเพลง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างอื่นๆ ที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้ ง นี้ เช่ น การเลื อก
ศึกษาประชากรในจังหวัดอื่ นๆ เพื่อจะได้เห็ นว่าผลจะเหมือนหรื อมีความแตกต่างกันอย่างไรและ
ขยายขอบเขตของพื้นที่ในการวิจยั ออกไป ทาให้ผลการวิจยั ครอบคลุ มมากและชัดเจนมากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้ งนี้ ยงั ขาดปั จจัยอื่นๆ อีกที่เกี่ ยวข้องและมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การฟิ ตเนส เช่ น ปั จจัยด้านสิ่ งที่สื่อถึงการบริ การฟิ ตเนส ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพการบริการของไก่ ยมิ ฟิ ตเนส
MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE SERVICE QUALITY OF KAI
GYM FITNESS CENTER
มงคล เศรษฐโท
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้ ง นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ ก ษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อ
คุณภาพการบริ การของไก่ยิมฟิ ตเนส ประชากรที่ศึกษาเป็ นผูใ้ ช้บริ การไก่ยิมฟิ ตเนส กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่และทาการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจาแนกเป็ น 3 สาขา
รวม 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่า
การแจกแจงแบบที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็ นอิสระแก่กนั การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ย วและการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารไก่ ยิม ฟิ ตเนสที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
(7P’s) ที่ มีต่อการใช้บ ริ ก ารในภาพรวมในระดับ มากที่ สุ ด โดยให้ความส าคัญกับราคามากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ลักษณะทางกายภาพและช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ ส่ วนด้านที่ให้ความสาคัญ
น้อยที่สุดคือ การส่ งเสริ มการตลาดและการให้ความสาคัญกับปั จจัยคุณภาพการให้บริ การพบว่า ใน
ภาพรวมกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การในระดับ มาก โดยให้
ความสาคัญกับความมัน่ คงปลอดภัย (Security) มากที่สุด รองลงมาคือ ความน่าเชื่ อถือ (Credibility)
และความสามารถ (Competence) ตามลาดับ ส่ วนด้านที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ ความสะดวก
(Access) และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อายุ สถานภาพ
ทางครอบครัว อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยิม
ฟิ ตเนสแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(7P’s) ทุกปั จจัยมีอิทธิ พลต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยมิ ฟิ ตเนส ร้อยละ 68.3
คาสาคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการบริ การ, ไก่ยมิ ฟิ ตเนส
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study the marketing mix factors influencing service
quality of Kai Gym Fitness Center. The determination of sample size is referred to Taro Yamane
Sample Calculation. 400 participants were chosen by Stratified Sampling and were divided into
three groups. Questionnaires were employed as tool for data collection. Statistical frameworks
comprising frequency, percentage, mean and standard deviation were utilized to analyze collected
data. The hypothesis was tested by using t-test for independent samples. One-way ANOVA and
Multiple Regression Analysis were analyzed at 0.05 level of significance.
The findings and results reveal that customers of Kai Gym Fitness Center prioritize
marketing mix factors (7P’s) influencing overall services at the highest level. The highest
importance is placed on price, followed by physical evidence, place, and the least importance is
considered promotion respectively. For the factors regarding process, the researcher finds that
overall; the participants prioritize process factors at high level. Security is placed on the highest
level, followed by credibility, competence and access, which is the least important element,
respectively.
The tested hypothesis indicates that the different demographic factors (gender, age,
marital status, occupation and monthly income) influence service quality provided by Kai Gym
Fitness Center at 0.05 level of significance. Moreover, every marketing mix factor (7P’s)
influences service quality offered by Kai Gym Fitness Center at 68.3 per cent.
KEYWORDS : MARKETING MIX, SERVICE QUALITY, KAI GYM FITNESS CENTER
บทนา
ธุ รกิจฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ในประเทศไทยได้เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ภายหลังจากการเข้าสู่ ตลาด
ของผูป้ ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศเมื่ อประมาณ 6 ปี ที่ ผ่านมา โดยในปี 2550 ที่ ผ่านมา
ธุ รกิจฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 5,600 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2549 ที่
มีมูลค่าตลาดประมาณ 5,200 ล้านบาท (โพซิ ชนั่ นิ่ งแมกกาซี น. มกราคม 2551) เนื่องจากการขยาย
จานวนสถานบริ การที่เข้าถึ งประชาชนได้มากขึ้นและการลดราคาค่าบริ การลง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าใช้บริ การได้ง่ายขึ้น ซึ่ งธุ รกิจฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ในประเทศไทยยังคงสามารถขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการเป็ นสมาชิ กฟิ ตเนส จานวนประชากรใน
ประเทศ (Penetration Rate) เข้าใกล้ 1% เท่านั้น ซึ่ งขยายตัวจากปี 2549 ที่มีอตั ราการเป็ นสมาชิ ก ฟิ ต
เนส ต่อจานวนประชากรที่ 0.6% โดยยังคงสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกมาก (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย,
2551) ท าให้มี ธุรกิ จที่ ใ ห้บ ริ การเกี่ ย วกับ สถานออกกาลังกายเพิ่ มมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ โภคมี
660

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ทางเลือกในการตัดสิ นใจที่จะใช้บริ การ ทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด ซึ่ งมีปัจจัยหลายๆ
อย่างที่ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับสถานที่ออกกาลังกาย
ไก่ยิมฟิ ตเนสเป็ นผูใ้ ห้บริ การฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ อีกรายหนึ่ งที่ให้บริ การด้านการออกกาลัง
กายอย่างครบวงจร ด้วยภาวการณ์ แข่งขันที่ค่อนข้างรุ นแรง ในปั จจุบนั อันเนื่ องมาจากการเข้าสู่
ตลาดของผูป้ ระกอบการรายใหญ่เมื่อประมาณ 6 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งผูป้ ระกอบการเหล่านี้ มีศกั ยภาพทั้ง
ทางการเงินและชื่อเสี ยงทาให้สามารถขยายจานวนสถานบริ การที่เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ทาให้
เป็ นอุ ปสรรคในการขยายสาขาและการให้บริ การที่ ค รบครั นมากยิ่งขึ้ น การศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั
ต้องการที่จะศึกษาและมุ่งเน้นถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่ใช้บริ การ ศูนย์
ออกกาลังกาย ไก่ยิม ฟิ ตเนส เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ น
ธุ รกิ จ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและรองรับการ
แข่งขันที่ สูงขึ้ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยังเป็ นแนวทางให้กบั ผูอ้ ื่นที่สนใจในเรื่ องนี้ นาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามต้องการ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่อคนที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยมิ ฟิ ตเนส
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการให้บริ การของ
ไก่ยมิ ฟิ ตเนส
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทาง
ครอบครัว อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยิมฟิ ต
เนส แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยทางด้านราคา
ปั จจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร
ปั จจัย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพและปั จจัย ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก ารมี อิท ธิ พ ลต่ อคุ ณภาพการ
ให้บริ การของไก่ยมิ ฟิ ตเนส
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การไก่ยิมฟิ ตเนส มีจานวนผูใ้ ช้บริ การทั้งหมด
1,200 คน (อ้างอิงจาก เจ้าของไก่ยิม ฟิ ตเนส ตุลาคม 2599) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อน 5% หรื อ
0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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2. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
- ระยะเวลาในการทาวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2559 ถึง 3 เมษายน 2560
- ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2560
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิ จ ยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งผู ว้ ิจ ยั ได้ส รุ ป เป็ นกรอบแนวคิ ด ในการ
วิจยั ครั้ งนี้ ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
1. ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

คุณภาพในการให้ บริการของไก่ ยมิ ฟิ ตเนส
1. ความไว้วางใจ
2. สิ่ งที่สามารถจับต้องได้
3. การสนองตอบลูกค้า
4. ความน่าเชื่อถือ
5. ความมัน่ คงปลอดภัย
6. ความสะดวก
7. การสื่ อสาร
8. ความเข้าใจลูกค้า
9. ความสามารถ
10. ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ
ของ Parasuraman,Zeithaml and Berry (1985)

2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการให้บริ การ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงความแตกต่างของปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการบริ การฟิ ต
เนส ของผูใ้ ช้บริ การในไก่ยิมฟิ ตเนส เพื่อนาไปใช้ในการเลือกทาเลที่ต้ งั และการส่ งเสริ มการตลาด
ของผูท้ ี่สนใจ
2. ได้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ กบั การเลื อกใช้สถาน
บริ การฟิ ตเนส ของผูใ้ ช้บริ การในไก่ยมิ ฟิ ตเนส เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผูท้ ี่สนใจ
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3. ได้ทราบถึ งปั ญหาและอุปสรรคในการบริ การของฟิ ตเนส อันจะเป็ นแนวทางในการ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบกิจการฟิ ตเนสและผูท้ ี่สนใจ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การที่ศูนย์ออกกาลังกายไก่ยมิ ฟิ ตเนส
2. ศูนย์ ออกกาลังกาย ไก่ ยมิ ฟิ ตเนส ศูนย์ออกกาลังกาย ไก่ยิมฟิ ตเนส ซึ่ งเป็ นศูนย์ออกกาลัง
กายที่มีการให้บริ การแบบครบวงจร เช่น บริ การให้คาแนะนาในการออกกาลังกายให้เหมาะสมของ
แต่ละบุคคล บริ การตรวจวัดระดับไขมัน เป็ นต้น ปั จจุบนั มี 3 สาขา คือ สาขาปากซอยวัดประยูร ค่า
สมาชิก 300 บาท ค่ารายเดือน 750 บาท และ ค่าราย 3 เดือน 1,800 บาท สาขาสี วลีและคลอง3ธัญญะ
ค่าสมาชิก 300 บาท ค่ารายเดือน 950 บาท และค่ารายเดือน 2,400 บาท
3. ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือในการดาเนินทางการตลาด ประกอบด้วย
5. ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึ ง ลักษณะของคุ ณภาพของอุปกรณ์ออกกาลังกาย โดยพิจารณา
จากการอยู่ใ นสภาพที่ ดี มี ค วามปลอดภัย ในการใช้ง าน การได้ก ารรั บ รองตามมาตรฐานด้า น
เทคโนโลยีการกีฬา (Sport Technology) จากศูนย์ทดสอบวิจยั วัสดุและอุปกรณ์ ทางการกีฬา การ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุ ขภาพ การมีล ัก ษณะที่ ทนั สมัย และการมี ความสวยงาม
สะอาดน่าใช้ตลอดเวลา
6. ด้ านราคา หมายถึง ราคาของศูนย์ออกกาลังกาย ไก่ยิมฟิ ตเนส โดยพิจารณาจาก การรับรู ้
ของลูกค้าในด้านราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับศูนย์ออกกาลังกายอื่นๆ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการ
บริ การ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในบริ การ และสุ ขภาพร่ างกายที่ดีและสมรรถภาพ
ของร่ างกายที่เพิ่มขึ้นมีความคุม้ ค่ากับเงินที่เสี ยไป
7. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย สถานที่ให้บริ การแก่ผูร้ ับบริ การ โดยพิจารณาจากการจัด
วางอุ ปกรณ์ ทาให้สามารถเข้าถึ งอุปกรณ์ เพื่อใช้งานได้ง่าย การมี อุปกรณ์ เพียงพอทุ กครั้ งที่ ไปใช้
บริ การ และจัดวางอุปกรณ์โดยคานึ งถึ งความปลอดภัย นอกจากนั้นการอยู่ในที่ต้ งั ที่สะดวกแก่การ
เดินทางของผูใ้ ช้บริ การก็เป็ นสิ่ งสาคัญ
8. ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ
ได้แก่ แผ่นพับที่ให้รายละเอียดของบริ การ การให้สิทธิ ทดลองเล่นฟรี 1 ครั้ง การสาธิ ตและแนะนา
ประโยชน์และวิธีใช้อุปกรณ์
9. บุคลากร หมายถึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ มีความ
ยินดี และเต็มใจในการให้บริ การ ความมีทกั ษะและความรู ้ในการบริ การ และการให้บริ การด้วย
ความสุ ภาพ อ่อนน้อม เป็ นมิตร
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10. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง สถานที่ ออกกาลังกายกว้างขวางสะดวกสบาย การมี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ห้องน้ าที่สะอาด
11. กระบวนการบริ การ หมายถึ ง การง่ายในการขอรับบริ การ ความสะดวกในการขอรับ
บริ การ ความรวดเร็ วในการขอรับบริ การ การรับฟั งข้อคิดเห็ นจากผูใ้ ช้บริ การ และการบริ การที่
สะดวกรวดเร็ ว
12. คุณภาพการให้ บริ การ หมายถึง ความไว้วางใจ สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (ลักษณะทาง
กายภาพของอุปกรณ์) การตอบสนองลูกค้า ความน่าเชื่ อถือ ความมัน่ คงปลอดภัย ความสะดวก การ
สื่ อสาร ความเข้าใจลูกค้า ความสามารถ ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2542 : 50 การวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง ปั จจัยที่เป็ นส่ วนประกอบของการวางแผนการตลาดในการทาการตลาดสิ นค้าหรื อ
บริ การใดๆ ก็ ต าม โดยมากแล้ว หากเป็ นสิ น ค้า จะมี ส่ ว นประสม 4 ปั จ จัย คื อ สิ น ค้า /บริ ก าร
(Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Distribution Channel) และกิจกรรม
ส่ งเสริ มการขาย (Promotion) สาหรับการทาการตลาดธุ รกิ จบริ การนั้นจะมีปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดจะเพิ่มขึ้นมาอีก 3 ปั จจัยคือ ผูใ้ ห้บริ การ (People) กระบวนการให้บริ การ(Process) และ
สภาพแวดล้อมในการให้บริ การ (Physical Evidence) ส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับตลาด
บริ การซึ่ งบริ การเป็ นกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่
ลูกค้า จะเห็นได้วา่ ก่อนที่จะมีการซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์
ที่ได้จากการบริ การที่จะได้รับ ผูข้ ายต้องสร้างความเชื่ อมัน่ โดยจะต้องพยายามหาหลักประกัน ให้ผู ้
ซื้ อสามารถทาการตัดสิ นใจได้เร็ วขึ้น ซึ่ งก็คือ ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรื อ 7P’s
คุณภาพในการให้ บริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เกี่ ยวกับคุ ณภาพในการให้บริ การจากการศึกษา
ของ Parasuraman และคณะ พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริ การที่เขา
ได้รับ เรี ยกว่า “คุณภาพของการบริ การที่ลูกค้ารับรู ้ ” (Perceived Service Quality) กับ “บริ การที่รับรู ้ ”
(Perceived Service) ซึ่ งก็คือ ประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นหลังจากที่ เขาได้รับบริ การแล้วนั่นเอง ในการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ การดั ง กล่ า วนั้ น ลู ก ค้ า มั ก จะพิ จ ารณาจากเกณฑ์ ที่ เ ขาคิ ด ว่ า มี
ความสาคัญ 10 ประการดังต่อไปนี้ (ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, หน้า 183-186)
1. Reliability (ความไว้วางใจ) ความสามารถที่จะให้บริ การตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยที่มิตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ
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2. Tangibles (สิ่ งที่สามารถจับต้องได้) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวก
พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่างๆ
3. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความเต็มใจที่จะให้บริ การอย่างรวดเร็ วและยินดีที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า
4. Credibility (ความน่าเชื่ อถือ) ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ของผูใ้ ห้บริ การ
5. Security (ความมัน่ คงปลอดภัย) ปราศจากอันตรายความเสี่ ยงและความลังเลสงสัย
6. Access (ความสะดวก) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อสื่ อสารได้ง่าย
7. Communication (การสื่ อสาร) การรับฟั งลูกค้าและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่ลูกค้า โดยใช้ภาษาที่
ลูกค้าสามารถเข้าใจได้
8. Understanding the Customer (ความเข้าใจลูกค้า) พยายามที่จะทาความรู ้จกั และเรี ยนรู ้ความ
ต้องการของลูกค้า
9. Competence (ความสามารถ) ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นของพนักงาน ในการให้บริ การลูกค้า
10. Courtesy (ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร) คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าในการ
แสดงออกถึงความสุ ภาพ เป็ นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
เกศมณี ใจจั นทร์ (2551) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ ก าร ที่ มี ผ ลต่ อการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โ ภคในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ยงใหม่ ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกใช้บริ การฟิ ตเนส บริ เวณที่ต้ งั ใกล้บา้ น ที่พกั
และใช้บริ การฟิ ตเนสช่ วงระยะเวลา 1-2 ชัว่ โมง ในช่ วงเวลา 17.01-18.00 น. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
โดยสมัครสมาชิ กประเภทรายบุคคลแบบราย 1 ปี พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การฟิ ตเนสของผูต้ อบแบบสอบถามเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย คือ ด้านคนหรื อ
บุ ค ลากร ด้า นกระบวนการ ด้า นการจัดจาหน่ า ย ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นนาสิ่ ง เสนอทาง
กายภาพและด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ สาหรับปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การฟิ ต
เนสของผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุดในแต่ละด้าน ได้ผลการศึกษาดังนี้
ปั จจัยด้านคนหรื อบุคลากร ได้แก่ พนักงานมีมนุ ษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริ การพนักงานมี
ความกระตือรื อร้ นในการให้บริ การและครู ผูส้ อนต้องมีความชานาญ สามารถแนะนาวิธีการออก
กาลังกาย และวิธีการใช้เครื่ องออกกาลังได้อย่างถูกต้อง
ปั จจัยด้านกระบวนการได้แก่ กระบวนการสอนมีความปลอดภัยไม่มีอนั ตราย มีการสอน
การใช้งานอุปกรณ์เครื่ องออกกาลังกายและพนักงานมีการทักทายต้อนรับเสมอ
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ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย ได้แก่ ที่ต้ งั ของสถานบริ การฟิ ตเนสอยู่ใกล้กบั สถานที่ทางาน
บ้า น หรื อ โรงเรี ย น ที่ ต้ งั มี ที่ จ อดรถสะดวกปลอดภัย และเพี ย งพอและที่ ต้ งั อยู่บ นถนนที่ มี ก าร
คมนาคมสะดวก
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่มีเครื่ องออกกาลังกายที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีเครื่ อง
ออกกาลังกายครบครันเพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การและมีบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่ น ล็อก
เกอร์ ห้องน้ าและห้องอาบน้ า
ปั จจัยด้านราคาได้แก่มีการลดราคาสาหรับสมาชิ กเก่าที่ ตอ้ งการต่ออายุมีการลดราคาเมื่ อ
สมัครสมาชิกเป็ นกลุ่ม และมีการลดราคาสาหรับค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า
ปั จจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ ได้แก่ พนักงานแต่งกายเหมาะสม สุ ภาพ สถานที่ห้องน้ า
และห้องอาบน้ าสะอาดและมีการเปิ ดดนตรี ให้ฟังเบาๆ ภายในสถานบริ การฟิ ตเนส
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ มีการแจกคู ปองให้ทดลองใช้บริ การฟรี มีการแจก
ของแถม เช่น กระเป๋ าเดินทางให้กบั ผูท้ ี่สมัครสมาชิ กใหม่ และมีการแจกใบปลิว แผ่นพับ ปั ญหาที่
พบใช้ในการบริ การฟิ ตเนส ได้แก่ เครื่ องออกกาลังกายไม่เพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ เครื่ องออกกาลัง
กายล้าสมัย ชารุ ด และไม่มีการลดราคาในการสมัครสมาชิก
งานวิจัยต่ างประเทศ
Kang, Sung-sook, Okamoto, Nobuyuki and Donovan, Herbert A. (2004) ทาการศึกษา
เรื่ องคุณภาพบริ การและผลกระทบของคุ ณภาพบริ การที่ มีต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมความ
ตั้งใจของผูใ้ ช้บริ การ: กรณี ศึกษาโรงแรมและเรี ยวกัง (โรงแรมแบบดั้งเดิม) ในญี่ปุ่นพบว่า คุณภาพ
บริ การที่นกั ท่องเที่ยวรับรู ้มีอิทธิ พลมาจากประเภทของที่พกั (ในที่น้ ี แก่ที่พกั ประเภทโรงแรมและที่
พักประเภทเรี ยวกังซึ่ งย่อยแยกตามระดับราคาที่พกั ต่อคืน) และปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อความพึง
พอใจและพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริ การมากที่สุดมี 4 ด้านคือ ด้านกายภาพ (Physical Aspect) ผล
ของการติดต่อและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น (Contact Performance) ผลของบริ การที่ได้รับจริ งจาก
พนักงาน (Encounter Performance) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Creativeness) ปั จจัยที่สาคัญที่สุด
ได้แก่ ปั จจัยด้านกายภาพในที่น้ ี หมายถึ งลักษณะที่พกั แบบพิเศษคือการพักโรงแรมเพียงคืนเดี ยว
(one- night stay) โดยปั จจัยทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถอธิ บายความพึงพอใจได้ถึง 87% ซึ่ งเป็ นที่น่าสนใจ
ว่า การศึกษานี้ ปัจจัยด้านคุณภาพบริ การที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ล้ว นเป็ นปั จ จัย ในมิ ติ ข องผลที่ ตามมาจากการได้รั บ บริ ก ารโดยรวมกับ การบอกเล่ า ต่ อให้ผู อ้ ื่ น
(Word-of-Mount) กลับการตั้งใจกลับมาใช้บริ การพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีความเกี่ยวข้อง
อย่างมากในการที่ผใู ้ ช้บริ การจะนาไปบอกต่อให้ผอู ้ ื่นและการกลับมาใช้ซ้ าอีก
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วจิ ยั ครั้งนี้ใช้วธิ ี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ช้บริ การในไก่ยิมฟิ ตเนส มีจานวน
ผูใ้ ช้บริ การ 1,200 คน จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรทาง
สถิติ สู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125)
n
=
N
1 +Ne²
โดยที่ n
=
ผูใ้ ช้บริ การใน ไก่ยมิ ฟิ ตเนส
N
=
1,200 คน
e
=
ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.05
แทนค่า n
=
1,200
1 + 1,200 *(0.05)²
=
300 หน่วย
***แต่เพื่อความถู กต้องและความชัดเจนของข้อมู ลในการศึ กษา ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อการบริ ก ารของ ไก่ ยิม ฟิ ตเนส นั้น จึ ง ขอเพิ่ ม จ านวนกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาเป็ นจานวน 400 ชุด
สาขา
1 ปากซอยวัดประยูร
2. หลังป้ อมยาม หมู่บา้ นสี วลี
3. สาขา คลอง3 ธัญญะ
รวม

ประชากร
300
500
400
1,200

กลุ่มตัวอย่ าง
100
167
133
400

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จานวน 1 ชุ ด โดยแบ่งเนื้ อหาคาถามออกเป็ น 3
ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริ การของ ไก่ยิม
ฟิ ตเนส ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จจัย ด้า นบุ ค ลากร ปั จจัย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ปั จจัย ด้า นกระบวนการ
ให้บริ การ
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ส่ ว นที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของไก่ ยิ ม ฟิ ตเนส ประกอบด้ว ย ความ
ไว้วางใจ สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ การสนองตอบลูกค้า ความน่าชื่ อถือ ความมัน่ คงปลอดภัย ความ
สะดวก การสื่ อสาร ความเข้าใจลูกค้า ความสามารถ ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผทู ้ าวิจยั หาความเที่ยง (Reliability Test) โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบาร์ ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้วเิ คราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ตัวแปร
1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
2) คุณภาพในการให้บริ การ

Alpha
5.859
0.895
0.883
0.878
0.726
0.886
0.819
0.772
0.840

การศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การของไก่ยิมฟิ ต
เนส ได้ทาแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุ ด เพื่อนามาทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยวิธีของ
Cronbach’s Alpha พบว่า ผลการทดสอบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คุณภาพในการให้บริ การ
ได้ผลการทดสอบ 5.859 และ 0.840 ตามลาดับ ทาให้ยอมรับได้ว่า แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลนั้นมีความเชื่อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นทางผูศ้ ึกษาจึงขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8 และเพศหญิง จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.2 มี
อายุระหว่าง 20-29 ปี จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.2 จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.2
กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 และเมื่อ
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001-20,000
บาท จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.2
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ส่ วนที่ 2 การให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีต่อการใช้บริ การไก่ยิมฟิ ต
เนสในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.23) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญ
กับ อุปกรณ์ มีความทันสมัย ( ̅ = 4.59) ด้านราคาให้ความสาคัญกับสมรรถภาพของร่ างกายที่
เพิ่มขึ้ นคุ ม้ ค่า กับเงิ นที่ เสี ย ไป ( ̅ = 4.62) ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ยให้ค วามส าคัญกับ
ความสามารถในการเข้าถึ งอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้ง่าย ( ̅ = 4.52) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดให้
ความสาคัญกับการสาธิ ตเพื่อแนะนาประโยชน์วิธีใช้อุปกรณ์ ( ̅ = 4.00) ด้านบุคลากรให้
ความสาคัญกับพนักงานมีความยินดีและเต็มใจในการบริ การ ( ̅ = 4.53) ด้านลักษณะทางกายภาพ
ให้ความสาคัญกับห้องน้ ามีความสะอาด ( ̅ = 4.63) และด้านกระบวนการให้ความสาคัญกับการรับ
ฟังข้อคิดเห็นจากผูใ้ ช้บริ การ ( ̅ = 3.90) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การพบว่า ในภาพรวมกลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.97) โดยให้ความสาคัญกับการปราศจากอันตรายความเสี่ ยงและความลังเลสงสัย
มากที่สุด ( ̅ = 4.23) รองลงมาคือ ความซื่ อสัตย์เชื่ อถือได้ของผูใ้ ห้บริ การ ( ̅ = 4.07) และให้
ความสาคัญน้อยที่สุดกับความสามารถในการเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อสื่ อสารได้ง่าย
( ̅ = 3.76) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพทางครอบครั ว อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่ อคุ ณภาพการ
ให้บริ การของไก่ยมิ ฟิ ตเนส แตกต่างกัน
เพศ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพการให้บริ การ
ของไก่ยิมฟิ ตเนสด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการตอบสนองลู กค้า ด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ด้านการสื่ อสาร ด้านความเข้าใจลูกค้าและด้านความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อายุ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพการให้บริ การ
ของไก่ ยิมฟิ ตเนสด้านความไว้วางใจ ด้านสิ่ งที่ สามารถจับต้องได้ ด้านการตอบสนองลู กค้า ด้าน
ความน่าเชื่ อถือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านการสื่ อสาร ด้านความเข้าใจลูกค้า
ด้านความสามารถและด้านความสุ ภาพและความเป็ นมิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ระดับการศึกษา จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยิมฟิ ตเนสด้านความไว้วางใจ ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการ
ตอบสนองลูกค้า ด้านความน่าเชื่ อถือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านการสื่ อสาร
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ด้านความเข้าใจลูกค้า ด้านความสามารถและด้านความสุ ภาพและความเป็ นมิตรไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สถานภาพสมรส จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยิมฟิ ตเนสด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้าน
ความน่าเชื่ อถือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านการสื่ อสาร ด้านความเข้าใจลูกค้า
ด้านความสามารถและด้านความสุ ภาพและความเป็ นมิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อาชี พ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชี พ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุ ณภาพการ
ให้บริ การของไก่ยิมฟิ ตเนส ด้านความไว้วางใจ ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านการสื่ อสาร ด้านความ
เข้าใจลู กค้า ด้านความสามารถและด้านความสุ ภาพและความเป็ นมิตรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
รายได้ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของไก่ ยิมฟิ ตเนสด้านความไว้วางใจ ด้านสิ่ งที่ สามารถจับต้องได้ ด้านการตอบสนอง
ลู กค้า ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านความเข้าใจลู กค้าและด้านความสามารถ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัย
ทางด้านราคา ปั จจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ปั จจัย
ด้านบุ คลากร ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การมี อิทธิ พลต่อ
คุณภาพการให้บริ การของไก่ยมิ ฟิ ตเนส
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทุกปั จจัยมีผล
ต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยิมฟิ ตเนสอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ปั จจัย
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยมิ ฟิ ตเนสมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริ การ
ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ทุกปั จจัยมีอิทธิ พลต่อคุณภาพการให้บริ การของไก่ยมิ ฟิ ตเนสร้อยละ 68.3
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อคุ ณภาพการบริ การของไก่ยิม
ฟิ ตเนส สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อุปกรณ์อยูใ่ นสถานที่ดีมีความปลอดภัยในการใช้งาน
อุปกรณ์ได้รับรองตามมาตรฐาน อุปกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการ อุปกรณ์มีความสะดวก
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ต่อการใช้งานอุ ปกรณ์ มีความทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เลติ เนนและเลติเนน(Lehtinen;
&Lehtinen. 1982) ที่ พบว่า คุ ณภาพบริ การจะถู กสร้ างขึ้นในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างลู กค้าและ
องค์กร ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบของคุ ณภาพ 3 แบบ คื อ คุ ณภาพทางกายภาพ เช่ น อุปกรณ์
อาคาร
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นราคาโดยรวม อยูใ่ น
ระดับมากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า ราคาเหมาะสมเมื่ อเที ยบกับคุ ณภาพการบริ ก ารราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับศูนย์ออกกาลังกายอื่นๆ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในบริ การที่
ได้รับสมรรถภาพของร่ างกายที่เพิ่มขึ้นคุม้ ค่ากับเงินที่เสี ยไป สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และ
คนอื่นๆ (2543: 189) กล่าวว่า ราคา (Price) เป็ นจานวนเงินที่บุคคลใดๆ จ่ายเพื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ซึ่ งแสดงเป็ นมูลค่า (Value) ที่ผูบ้ ริ โภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้าและ
บริ การ
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ ความสัม พันธ์ ด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2545: 130) กล่าวว่า การ
จัดจาหน่าย (Place) เป็ นกลยุทธ์ของนักการตลาดในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่ายสามารถ
ก่ออิทธิ พลต่อการ “พบ” ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า สิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทา
ให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทางการจัดจาหน่ายที่นาเสนอ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นการ
ส่ งเสริ มการตลาดโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคนอื่นๆ (2546:
53-55) กล่าวว่า การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ
ปั จจัยด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นบุคลากรโดยรวม อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับที่วิจยั นลินี ขันทีวิทย์ (2547: บทคัดย่อ) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ออกกาลังกายและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการออกกาลังกาย และยังมีความต้องการที่จะได้รับ
บริ การที่ดีท้ งั ด้านสถานที่ บุคลากร รวมทั้งยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องเวลา และการเดินทางอีกด้วย
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ด้านลักษณะ
ทางกายภาพโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับที่ นลินี ขันทีวิทย์ (2547: บทคัดย่อ) กล่าว
ว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการออกกาลังกาย และสิ่ งอานวยความสะดวกด้วยการออกกาลังกาย และยังมีความ
ต้องการที่จะได้รับบริ การที่ดีท้ งั ด้านสถานที่ บุคลากร
ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ด้ านกระบวน
การบริ การโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546:
18) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตน (Intangible
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good) ของธุ รกิ จให้กบั ผูบ้ ริ การ โดยสิ นค้าที่ ไม่มีตวั ตนนี้ จะต้องตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การจนนาไปสู่ ความพึงพอใจได้
ความไว้วางใจ ความสามารถที่จะให้บริ การตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่างถูกต้องโดย
ที่มิตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นความไว้วางใจ อยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับ จรัส สุ วรรณมาลา (2539 อ้างถึงใน สุ นนั ทา ทวีผล, 2550, หน้า 14 -15) กล่าวว่า
บริ การที่ มีคุณภาพจะต้องมี ความต่อเนื่ องสม่ าเสมอ มี ระเบี ยบแบบแผนการให้บริ การที่ แน่ นอน
คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็ นที่พ่ งึ พาของผูร้ ับบริ การได้เสมอ
สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกพนักงาน
และวัสดุ ที่ใช้ในการสื่ อสารต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นสิ่ งที่สามารถจับ
ต้องได้ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ จินตนา บุญบงการ (2539, หน้า 7-8) สิ่ งที่จบั สัมผัส แตะต้อง
ได้ยากและเสื่ อมสู ญหายไปได้ง่าย บริ การจะทาขึ้นทันทีและส่ งมอบให้ผรู ้ ับบริ การทันที
การตอบสนองลู กค้า ความเต็มใจที่จะให้บริ การอย่างรวดเร็ วและยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นการตอบสนองลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
กัลป์ ยาวัฒน์ ตรี สุคนธ์ (2540, หน้า 16-17) กล่าวว่า การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การโดยผูใ้ ห้บริ การต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การอย่างเป็ นที่พึงพอใจทั้งนี้
โดยอาศัยปั จจัยเสริ มอื่นๆ เช่น ความสะดวกสบาย อัธยาศัยไมตรี เป็ นสิ่ งที่ทาให้การบริ การนั้นเป็ น
ที่ประทับใจของผูร้ ับ
ความน่ า เชื่ อถื อ ความซื่ อสั ต ย์เชื่ อถื อ ได้ของผูใ้ ห้บริ ก าร ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความสัมพันธ์ดา้ นความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ จรัส สุ วรรณมาลา (2539 อ้างถึงใน
สุ นนั ทา ทวีผล, 2550, หน้า 14 -15) กล่าวว่า ความน่าเชื่ อถือได้ของระบบบริ การ หมายถึง บริ การที่
มีคุณภาพจะต้องมีความต่อเนื่ องสม่ าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริ การที่แน่ นอน คาดการณ์
ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็ นที่พ่ งึ พาของผูร้ ับบริ การได้เสมอ
ความมัน่ คงปลอดภัย ปราศจากอันตรายความเสี่ ยงและความลังเลสงสัยให้บริ การ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ระดับความสัม พันธ์ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยอยู่ในระดับ มากที่ สุด สอดคล้อง
กับผัสมณี เจริ ญวิเทศ (2540) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่ วยในการให้บริ การ การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยในการทางานจะเป็ นกรรมวิธีอนั หนึ่ งในการเสริ มการบริ การของธุ รกิ จ
ให้ประสบความสาเร็ จได้
ความสะดวก สามารถเข้า ถึ ง ได้โ ดยสะดวกและสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ง่ า ย ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นความสะดวกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับวิชาญ ฤทธิ
รงค์ (2528 อ้างถึ งใน สามารถ ยิ่งคาแหง, 2553, หน้า 15) คือ การปฏิบตั ิรับใช้หรื อการให้ความ
สะดวกต่างๆ ที่ คนกลุ่ มหนึ่ งจะเสนอให้คนอี กกลุ่ มหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วย ความตั้งใจและความเอาใจใส่ ของผูใ้ ห้บริ การต่อการบริ การนั้นๆ
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การสื่ อสาร การรั บฟั งลู กค้าและให้ขอ้ มู ลที่ จาเป็ นแก่ ลูกค้าโดยใช้ภาษาที่ ลูกค้าสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นการสื่ อสารอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับกัลป์ ยาวัฒน์ตรี สุคนธ์ (2540, หน้า 16-17) การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
โดยผูใ้ ห้บริ การต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การอย่างเป็ นที่พึงพอใจ
ความเข้า ใจลู ก ค้า พยายามที่จะท าความรู ้ จกั และเรี ย นรู ้ ความต้องการของลู ก ค้า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ระดับความสั มพันธ์ดา้ นความเข้าใจลู กค้า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผัสมณี
เจริ ญวิเทศ (2540) จริ งจัง พยายามหาให้ได้ว่า ลู กค้าต้องการอะไร แล้วก็ให้บริ การตรงนั้นเมื่อมี
ปั ญหาก็ทาการปรับปรุ งแก้ไข การบริ การที่ดีจะมีส่วนทาให้ลูกค้ามีความผูกพันกับธุ รกิจทาให้ธุรกิจ
ได้ประโยชน์ในแง่ของความร่ วมมือจากลูกค้า
ความสามารถ ความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จาเป็ นของพนัก งาน ในการให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ นความสามารถ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผัสมณี เจริ ญ
วิเทศ (2540) การบริ การบางอย่างที่พนักงานยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ก็ตอ้ งมีการพัฒนาให้เกิ ด
ความเข้าใจที่ชดั เจน อุปกรณ์ที่ใช้ควรจะมีให้สมบูรณ์
ความสุ ภาพและเป็ นมิตร คุ ณลักษณะของพนักงานที่ ติดต่อกับลู กค้าในการแสดงออกถึ ง
ความสุ ภาพ เป็ นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสัมพันธ์ดา้ น
ความสุ ภาพและเป็ นมิ ตร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ ,(2550:27-29)
เนื่องจากการบริ การต้องอาศัยคนหรื อพนักงานในการให้บริ การเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งการที่พนักงานจะ
ยิม้ หรื อไม่ จะให้บริ การด้วยจิตใจแท้จริ งหรื อไม่ ต้องขึ้นกับองค์ประกอบด้านร่ างกายและจิตใจ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ การ
ของไก่ยมิ ฟิ ตเนส ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลพบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การไก่ยิมฟิ ตเนส ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย อายุ 20-29 ปี มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป อาชี พ นักเรี ยน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ ย
10,001-20,000 บาท มีความสนใจในการใช้บริ การออกกาลังกายมากที่สุด ดังนั้นไก่ยิมฟิ ตเนสจึง
ควรยกระดับคุณภาพการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้นและหาการบริ การใหม่ๆ มานาเสนอ
2. จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านส่ วนประสมทางการตลาด(7P) พบว่า
2.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์ จากการวิจยั พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การไก่ยิมฟิ ตเนส มีความพอใจ
ในด้านอุปกรณ์ทีมีความทันสมัยมากที่สุด จึงแนะนาให้สรรหาอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเข้ามาให้ลูกค้าใช้
บริ การอย่างเสมอ ส่ วนด้านที่ผใู ้ ช้บริ การให้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านอุปกรณ์อยูใ่ นสถานที่ดีมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานจึงควรคอยตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2.2 ด้านราคา จากการวิจยั พบว่า กลุ่ มผูใ้ ช้บริ การไก่ ยิมฟิ ตเนส มี ความพอใจกับ
สมรรถภาพของร่ างกายที่เพิ่มขึ้นคุม้ ค่ากับเงิ นที่เสี ยไป แต่พบว่า ด้านราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
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ศูนย์ออกกาลังกายอื่นๆ มีคะแนนที่ต่าสุ ด จึงควรปรับลดราคาให้ใกล้เคียงกับฟิ ตเนสอื่นๆ ในเกรด
เดียวกัน
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จะเห็นได้วา่ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้
ง่ายซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจเข้ามาใช้บริ การ
2.4 ด้านส่ วนประสมทางการตลาด จะเห็นได้วา่ การแจกของสมนาคุณเช่น กระเป๋ า
เวย์ หรื อเสื้ อกับสมาชิ กที่คะแนนน้อย จึงเสนอแนะให้มีการแจกของสมนาคุณเล็กๆ น้อยๆ ให้กบั
ลูกค้าที่ไม่ได้รับ
2.5 ด้านบุคลากร พนักงานมีทกั ษะความรู ้ในการบริ การมีคะแนนที่นอ้ ย เพราะอาจ
เกิดจากการขาดความรู ้ ทักษะในการบริ การ จึงควรอบรมพนักงานให้มีความรู ้ดา้ นการบริ การมาก
ยิง่ ขึ้น
2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ สถานที่ ออกกาลัง กายกว้างขวางสะดวกสบายมี
คะแนนที่ต่ าสุ ด ควรแก้ไขด้วยการจัดอุปกรณ์ ให้เข้าที่กว่านี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการออกกาลังกายให้
กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
2.7 ด้านกระบวนการบริ การ ควรจะเพิ่มความรวดเร็ วในการบริ การให้มีความไว
และตอบสนองลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจมีการทาการวิจยั เชิ งคุณภาพหรื อการทาวิจยั เชิ งลึก
ให้มากขึ้นกว่าเดิม
2. ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ควรมี จานวนข้อที่ น้อยแต่มีประสิ ทธิ ภาพในการเก็บ
ข้อมูล ควรใช้คาถามที่ง่ายต่อการตีความ ง่ายต่อการเข้าใจ และถ้าเป็ นไปได้ผวู ้ ิจยั ควรลงมือช่วยใน
การทาแบบสอบถามให้แก่ผูต้ อบแบบสอบถามที่ขาดความเข้าใจในการทาแบบสอบถาม อาจเป็ น
การสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
3. การศึกษาของมาตรฐานการให้บริ การและลักษณะในการดาเนินการตามความคาดหวัง
ของสมาชิกที่มีต่อศูนย์ออกกาลังกายในประเทศไทย
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ ของผู้บริโภค เขตดอนเมือง
FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ DECISION TO RENT APARTMENT
IN DON-MUANG DISTRICT
ศิริภิมญต์ ศิริคชภัคศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 2 ข้อ คือ 1.) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่เขต
ดอนเมือง 2.) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการ
ตัด สิ นใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เมนต์ ข องผู ้บ ริ โภคในพื้ น ที่ ด อนเมื อ งซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน จากผูบ้ ริ โภคในเขต
ดอนเมื อง แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาประมวลผล สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี ช่วงอายุ 30-39 ปี การศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด อาชี พเป็ นนิ สิต นักศึกษา มีรายได้ 15,000-25,000 บาท เมื่อ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ และระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของ
ผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง
การพยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจเลื อก
เช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง ของผูบ้ ริ โภคในเขตดอนเมืองในอนาคต พบว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ
และลักษณะทางกายภาพ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมื อง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์, ผูบ้ ริ โภคเขตดอนเมือง
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ABSTRACT
The objectives of this study were: 1.) To study the differences in personal factors and the
decisions to rent apartments of consumers in Don Mueang area, and 2.) To study the influence of
marketing mix factors (7Ps) on the decision of renting apartments of consumers in Don Mueang
area. In this study, the questionnaire was used as a tool to collect data. The sample was 400
consumers in Don Mueang area. The data were then analyzed using percentage, mean, standard
deviation and hypothesis testing.
The results of this study indicated that most of the samples were females; those aged
between 30-39 years; those graduated with Bachelor’s degree; single people; students; those with
monthly income of 15,000-25,000 baht. The hypotheses testing showed that gender and education
influenced the sample’s decision to rent apartments in Don Mueang area. In predicting the
relationship between marketing mix factors and the sample’s decisions to rent apartments in Don
Mueang area in the future, it is found that the product, promotion, process, and physical evidence
influenced the sample’s decisions to rent apartments in Don Mueang area with statistical
significance level of 0.05.
KEYWORDS : DECISION TO RENT APARTMENTS, DON MUEANG CONSUMER
บทนา
ที่พกั อาศัยเป็ นหนึ่งในปั จจัยสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์จากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมมนุษย์จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีที่อยูอ่ าศัย เพื่อปกป้ องร่ างกายจากฝน ลม และสัตว์ร้ายต่างๆ ที่
จะมาท าอัน ตรายต่ อมนุ ษ ย์เอง ดัง นั้นมนุ ษ ย์จึง ต้องอาศัย ในพื้ นที่ ที่ เหมาะสมต่ อการดารงชี วิ ต
ปั จจุบนั ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยูอ่ าศัยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่ น เพื่อศึกษาต่อของผูท้ ี่มีภูมิลาเนา
อยูต่ ่างจังหวัด เพื่อความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่ทางาน หรื อสถานศึกษา
ปั จจัยเหล่านี้เป็ นสาเหตุให้ธุรกิจที่พกั อาศัยให้เช่าเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจังหวัด
ที่เป็ นจุดศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม และสถานศึกษาอย่างกรุ งเทพมหานคร
ธุ รกิ จหอพัก หรื อ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ ามักถู กเชื่ อว่า เป็ นการลงทุนทาธุ รกิ จที่มนั่ คงได้ผล
ตอบที่ดีและระยะยาว มีเงินเข้ามาโดยที่ผลู ้ งทุนนั้นไม่ตอ้ งเดินออกไปหาเปรี ยบได้คาว่า “เสื อนอน
กิน” แต่ในความเป็ นจริ งนั้นไม่เสมอไปที่หอพัก หรื อ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่าจะประสบความสาเร็ จไป
ทุกที่ ผูล้ งทุนบางคนถึ งกับต้องขายหอพัก หรื อ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ าทิ้งไป ต้องแบกรับหนี้ สิ้นและ
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สาเหตุหลักเกิดจาก ผูล้ งทุนไม่ได้มีเงินทุนพอในการหมุนเวียน ทาเลไม่ดี

678

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

บริ หารไม่เป็ น และไม่มีการเตรี ยมพร้ อมหรื อคานึ งถึงความเสี่ ยงที่ทาให้ธุรกิ จล้มเหลวเช่น น้ าท่วม
เป็ นต้น
ผูท้ ี่เหมาะแก่การลงทุนอพาร์ ทเมนต์ให้เช่ า ควรเป็ นคนรักการบริ การ มีเงิ นทุนหมุนเวียน
เพียงพอ ชื่ นชอบด้านอสังหาริ มทรัพย์ มีความพร้อมในการบริ หารจัดการ สาหรับกาไรและรายได้
ในการลงทุนธุ รกิจหอพัก หรื อ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่าไม่ถือว่าหวือหวามากนัก แต่เป็ นการลงทุนระยะ
ยาวและกลายเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีโอกาสเพิ่มมูลค่าซึ่ งเป็ นข้อดีสาหรับการลงทุนระยะยาวเนื่ องจากที่
อยู่อาศัยในรู ปแบบของการให้เช่ ามี หลายลักษณะหลายราคาและหลายกลุ่มเป้ าหมาย การดาเนิ น
ธุ รกิจจึงมีความแตกต่าง และมีปัญหาแตกแยกกันออกไป
ดัง นั้ น การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จึ ง เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า
อพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภคใน เขตดอนเมือง เพื่อให้ทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั อาศัย เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง รู ปแบบของธุ รกิจการทา
อพาร์ ตเมนต์ให้เช่ าเพื่อให้ส อดคล้องและสามารถตอบสนองตวามต้องการของผูบ้ ริ โภคในเขต
ดอนเมือง อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์
ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่เขตดอนเมือง
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ดอนเมือง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้ส่วนตัว และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่เขต
ดอนเมือง แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานที่/
ช่องทางการจัดจาหน่าย, การส่ งเสริ มการตลาด, บุคคล, ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่เขตดอนเมือง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขต
พื้นที่ดอนเมือง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่ดอนเมือง จานวน 400 คน
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2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคล, ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
(7P’s) กับการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่เขตดอนเมือง
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. สถานภาพสมรส
5. ระดับการศึกษา
6. อาชีพ
7. รายได้ส่วนตัว
การตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค
เขตดอนเมือง

2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อนาผลจากการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ ท
เมนต์ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่เขตดอนเมือง มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
2. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องนาข้อมูลผลการศึกษาไปใช้ใน
การลงทุน/การวางแผนธุ รกิจใหม่ๆ เพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
3. เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจทัว่ ไปได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็ นความรู ้และเป็ นประโยชน์ในอนาคตต่อไป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ที่อยู่อาศั ย หมายถึง อาคารบ้านเรื อน,โรง, ตึก ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อใช้ในการอยู่อาศัย
และภายในที่อยูอ่ าศัยจะประกอบไปด้วยสิ่ งต่างๆ ที่สามารถอานวยความสะดวกสบาย, อุปกรณ์
และของใช้ที่จาเป็ นต่อความต้องการทั้งร่ างกาย และจิตใจ เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูอ้ าศัย
2. อพาร์ ทเมนต์ หมายถึง อาคารพักอาศัยเพื่อเช่า ซึ่ งจะเป็ นที่พกั อาศัยหรื ออาคารพักอาศัยที่
ผูอ้ ยู่อ าศัย มี สิ ท ธิ์ แค่ เ พี ย งเช่ า พัก เท่ า นั้น โดยกรรมสิ ท ธิ์ ทั้ง ผื น ดิ น และทั้ง อาคารนั้น ยัง เป็ นของ
เจ้าของอพาร์ทเมนต์ เพียงคนเดียว และทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นอาคารนั้นต้องปฏิบตั ิตามในกฎระเบียบ
ที่ อ พาร์ ทเมนต์ ก าหนดไว้ อพาร์ ทเมนต์ ใ นบางแห่ ง จะก าหนดระยะเวลาการเข้ า พั ก ที่
แน่นอน ลักษณะของอพาร์ ทเม้นต์ หรื อ จะเป็ นตึกสู งไม่เกิน 5 ชั้น ซึ่ งแบ่งเป็ นห้องอยูอ่ าศัยจานวน
หลายห้องแล้วแต่ขนาดอาศัยอยูก่ นั หลายครอบครัว มีทางเข้าออก ทางขึ้น-ลง ทางเดินและส่ วนอื่นๆ
ร่ วมกัน
3. ผู้บริ โภค หมายถึ ง ผูท้ ี่ ได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และหมายความรวมถึ งผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับการเสนอหรื อชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้รับบริ การผูเ้ ข้าทาสัญญาในฐานะ ผูเ้ ช่า หรื อ
ผูเ้ ข้าทาสัญญาอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สิน บริ การหรื อประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้
การทาสัญญานั้นต้องเป็ นไปโดยมิ ใช่ เพื่อการค้า ทรั พย์สิน บริ การ หรื อประโยชน์อื่นใดนั้นและ
หมายความรวมถึง ผูเ้ ข้าทาสัญญาในฐานะผูค้ ้ าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่ งมิได้ กระทาเพื่อการค้า
ด้วย
4. ผู้บริ โภค เขตดอนเมือง หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่พกั อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เขตดอนเมือง ไม่วา่ จะ
เพื่อเหตุผลประการใด และไม่จาเป็ นต้องเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่มีภูมิลาเนาใน เขตดอนเมือง
5. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ และคุ ณ ภาพของที่ อ ยู่อ าศัย ซึ่ งในที่ น้ ี คื อ
อพาร์ ทเมนต์ ซึ่ งครอบคลุมถึง รู ปแบบ/สไตล์ของลักษณะภายนอก, พื้นที่ใช้สอย/การจัดตกแต่ง
และแบ่งสัดส่ วน, ที่จอดรถ, นวัตกรรม, รู ปแบบการก่อสร้าง, เฟอร์ นิเจอร์ และที่ต้ งั
6. ด้ านราคา หมายถึง จานวนเงินที่เป็ นค่าเช่าอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า
7. ด้ านสถานที่ หมายถึง ที่ต้ งั ของอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า
8. ด้ านการส่ งเสริ ม ทางตลาด หมายถึ ง กลยุทธ์ต่างๆ ที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเสนอให้แก่
ผูบ้ ริ โภคเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสิ นใจได้
9. ด้ านบุคคล หมายถึง คุณภาพ และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านข้อมูล
หรื อการรับรอง
10. ด้ านลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง ลักษณะหรื อองค์ประกอบต่างๆ ภายในบริ เวณ
โดยรอบอพาร์ ทเมนต์ที่สามารถนาเสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคให้พบเห็น และรับรู ้
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11. ด้ านกระบวนการ หมายถึ ง กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการขาย ทักษะของพนักงานและ
สัญญาต่างๆ
12. การตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ ของผู้บริ โภค หมายถึง การตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์
ทเมนต์ เมื่ อผูบ้ ริ โภคตระหนัก ถึ ง ความต้องการ และแสวงหาข้อมู ล และปั จจัย ต่ า งๆ ที่ จะนามา
ประเมินเพื่อตัดสิ นใจในการเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) ได้อา้ งอิ งแนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรั บ
ธุ รกิจบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotlerไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ ง
จะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7P’s
ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองทางธุ รกิจ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้
คือ สิ่ งที่ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลู กค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้อง
ไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้นการกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อ
การจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมใน
การนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้าที่มีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่
นาเสนอ ซึ่ ง จะต้องพิ จารณาในด้า นท าเลที่ ต้ งั (Location) และช่ องทางในการนาเสนอบริ ก าร
(Channels)
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติ ดต่อ
สื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการ
ใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจู ง ใจเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ั บ ลู ก ค้ า ได้ แ ตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน เป็ น
ความสั มพันธ์ ระหว่างเจ้า หน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ การและผูใ้ ช้บริ ก ารต่า งๆ ขององค์ก ร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมี
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ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็ นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ
ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การที่ นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถู กต้องรวดเร็ วและทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
แนวคิดทฤษฏีการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหา หรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมซื้ อ และการเช่า
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่จะ
ได้จ ะช่ วยให้ ส ามารถจัดการกับ กลยุท ธ์ ท างการตลาด สามารถตอบสนองความพึ ง พอใจ ของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่า งเหมาะสมคาถามที่ ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติก รรมของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2539, 107)
1. ใครอยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมาย (Who is in the Target Market?) เป็ นคาถามเพื่อ ต้องการทราบ
ถึงตลาดเป้ าหมาย (Target Market) ว่า เป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มไหนโดยอาจแบ่งตาม เพศ อายุ รายได้
การศึกษา และเขตที่อยูอ่ าศัย
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อซึ่ งอาจจะแบ่งเป็ น สิ นค้าสะดวกซื้ อสิ นค้าเปรี ยบเทียบซื้ อ สิ นค้า
เจาะจง และสิ นค้าไม่แสวงซื้ อ
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึง
จุดประสงค์เหตุ ผล หรื อปั จจัยต่างๆ ในการตัดสิ นใจซื้ อปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยเฉพาะบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ(Who Participates in the Buying?) เป็ นคาถามที่
ต้องการทราบถึง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจเป็ นบุคคล หน่วยงาน
หรื อสถาบันต่างๆ โดยที่บทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึง
โอกาสในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคซึ่ งอาจขึ้นอยูก่ บั อัตราการใช้หรื อการบริ โภคสิ นค้า
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where does the Consumer Buy?) เพื่อทราบถึงช่องทางหรื อแหล่งที่
ผูบ้ ริ โภคไปทาการซื้ อ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า หรื อร้านค้า
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7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึง
กระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนถึงอิทธิ พลต่างๆ ที่จูงใจให้ตดั สิ นใจซื้ อ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
สุ นิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพักเอกชน
ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1)
พฤติกรรมการเช่าหอพักของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูห่ อพักในช่วง 22:01 น.-02:00 น.
กลับบ้าน 1 ครั้ง ต่อเดือน เล่มเกม/อินเตอร์ เน็ตเวลาอยูห่ อพัก นอกเหนื อจากกิจวัตรประจาวันเหตุผล
ที่เลือกเช่ าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย คือ มีความสะดวกสบายมากกว่า บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเช่ าหอพักมากที่สุด คือ ตัวเอง 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสาคัญต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะหอพัก ด้านราคา ด้านทาเลที่ ต้ งั ด้านบุ คลากร ด้านการ
สร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริ การ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะในการวิจยั คือ ควรศึกษาความ
คาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่เช่ าหอพักเอกชน
เพื่อให้ทราบว่าผูเ้ ช่ามีความคาดหวังต่อการให้บริ การของหอพักอย่างไรบ้าง เพื่อปรับปรุ งแก้ไขการ
ให้บริ การให้ดีข้ ึน
ธงชั ย ชู ส่ ุ น (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 25 ปี เป็ นนักศึกษา สถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีจานวนสมาชิ กในครอบครัว 3-4 คน มีรายได้เฉลี่ย
20,001-40,000 บาท มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม คื อ อพาร์ ท เมนท์ / แมนชั่ น มี ง บประมาณในการซื้ อ
คอนโดมิเนียมอยูท่ ี่ 1.51-2 ล้านบาท ต้องการพื้นที่ใช้สอย 31-40 ตารางเมตร มีแหล่งที่ใช้ในการค้น
ข้อมูล คือ อินเตอร์ เน็ต ระยะเวลาที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อหลังจากเยี่ยมชม 1-3 เดือน มีผทู ้ ี่มีอิทธิ พลในการ
ตัดสนใจเช่ าคือบิดา-มารดา/ญาติพี่น้อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมี่ค่าเฉลี่ย 4.85 ปั จจัยด้านชื่อเสี ยง
และภาพลักษณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ มัน่ ใจในชื่ อเสี ยงของบริ ษทั
มีค่าเฉลี่ย 4.31 ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมเพราะขนาดพื้นที่ใช้สอยและการจัดวางตาแหน่งของห้องมีค่าเฉลี่ย 4.57
ผลการทดสอบสมมตฐานพบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมที่ระดับนัยสาคัญ .05
ศรุ ตา อมรรั ตนานนท์ (2554) ศึ กษาการตัดสิ นใจซื้ อที่ อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ
ผูบ้ ริ โภค ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ, อาชีพ และระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย นอกจากนี้ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยวัฒนธรรม ด้านอิทธิพลของบุคคลใกล้ชิดและปัจจัยด้านภาพลักษณ์โครงการมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยในโครงการจัดสรรของผูบ้ ริ โภคสาหรับปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้
ตัวแปรอิ ส ระดัง กล่ า วสามารถอธิ บ ายและพยากรณ์ ถึ ง ความสั ม พันธ์ ที่ มี ต่ อตัวแปรตามคื อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยในโครงการจัดสรรของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยได้ 76.6%
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตดอนเมืองเท่านั้น โดยจะทาการ
เก็บแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 ชุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับจานวนประชากรพื้นที่ เขตดอนเมือง
157,989 คน (พ.ศ. 2547) จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสู ตร
ทางสถิติ สู ตรของยามาเน (Yamane,1976 : 727-728)
จากสู ตร
𝑛

โดยที่ 𝑛
N
E
แทนค่า

จานวนประชาชนในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
157,989 คน
ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.05
𝑛
𝑛

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาคือจานวน 400 ชุด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จานวน 1 ชุ ด โดยแบ่งเนื้ อหาคาถามออกเป็ น 3
ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ และรายได้
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นทัว่ ไปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขต
ดอนเมื องประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านพนักงาน ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ และปั จจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ
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ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง ประกอบด้วย การ
รับรู ้ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การเปรี ยบเทียบ การตัดสิ นใจ และการประเมินผลหลังการ
ตัดสิ นใจ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 จากการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน สามารถจาแนกข้อมูลด้านประชากร
ศาสตร์ ได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5 จาแนกตาม
อายุ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 278 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 69.5 จาแนกตามสถานภาพทางครอบครั ว กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
จานวน 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.8 จาแนกตามอาชี พ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พนิ สิตนักศึกษา
จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.0 จาแนกตามรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,000–
25,000 บาทจานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 7.17 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า รู ปแบบ/สไตล์ของ
ลัก ษณะภายนอกสวยงามอยู่ใ นระดับ สู ง สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 7.58 และในเรื่ องนวัตกรรมรู ปแบบการ
ก่อสร้างอยูใ่ นระดับต่าสุ ด มีค่าเฉลี่ย 6.63 ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ ายในภาพรวม มีค่าเฉลี่ ย 7.49 เมื่ อพิจารณาในรายข้อพบว่า เรื่ องสถานที่มีความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ย 8.23 และความคิดเห็นในเรื่ องมีคมนาคมหลากหลายรู ปแบบ
อยูใ่ นระดับต่าสุ ด มีค่าเฉลี่ ย 6.76 ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดในภาพรวม มีค่าเฉลี่ ย 6.54 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ในเรื่ องมีโปรโมชัน่ ส่ วนลดใน
การชาระค่าเช่าอยูใ่ นระดับสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ย 6.81 และความคิดเห็นในเรื่ องการรับรู ้โฆษณา/เว็บไซต์
อยูใ่ นระดับต่ าสุ ด มีค่าเฉลี่ย 6.81 ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ ย 7.49 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ในเรื่ องพนักงานมีใจรักการบริ การ มีมนุ ษย์
สั ม พัน ธ์ ดี อ ยู่ ใ นระดับ สู ง สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 8.04 และในเรื่ อ งพนัก งานให้ข้อ มู ล ครบถ้ว น ถู ก ต้อ ง
น่ าเชื่ อถื ออยู่ในระดับต่ าสุ ด มีค่าเฉลี่ ย 6.27 ความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการให้บริ การในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 7.25 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ได้รับความสะดวก
ในการติดต่อและให้บริ การอยูใ่ นระดับสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ย 6.69 และความคิดเห็นในเรื่ องสัญญาเช่ามี
ความเป็ นธรรมกับผูเ้ ช่ าอยู่ในระดับต่ าสุ ด มีค่าเฉลี่ ย 6.69 ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านลักษณะทางกายภาพในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 7.01 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ในเรื่ อง
ภาพโดยรวมของอพาร์ ทเมนต์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ ย 7.2198 และตัวอย่าง
ห้องเช่าตกแต่งสวยงามอยูใ่ นระดับต่าสุ ด มีค่าเฉลี่ย 6.73
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ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ในพื้นที่เขต ดอนเมืองพบว่า กลุ่มตัวอย่างการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ในพื้นที่เขต ดอนเมืองในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.81 เมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงความต้องการที่จะเช่าอพาร์ ทเมนต์อยูใ่ นระดับสู งสุ ด มี
ค่าเฉลี่ ย 8.25 รองลงมาคือ อพาร์ ทเมนต์ที่ท่านตัดสิ นใจเช่ ามีความเหมาะสมในระดับใดมีค่าเฉลี่ ย
8.25 และทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลของอพาร์ทเมนต์ที่สนใจอยูใ่ นระดับต่าสุ ด มีค่าเฉลี่ย 6.54
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชี พ , รายได้
ส่ วนตัว และระดับ การศึ กษาที่ แตกต่า งกัน มี อิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ท เมนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคในพื้นที่เขตดอนเมือง แตกต่างกัน
เพศ พบว่า ความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิ งมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ท
เมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ พบว่า ความแตกต่ า งของอายุ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เมนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึกษา พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่า
อพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทาการทดสอบ
ด้วยวิธีเปรี ยบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา
กับการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ คือ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจเลือกเช่า
อพาร์ ทเมนต์ แตกต่างจากระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
สถานภาพทางครอบครัว พบว่า ความแตกต่างของสถานภาพทางครอบครัวไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชี พ พบว่า ความแตกต่างของอาชี พไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของ
ผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้ พบว่า ความแตกต่างของรายได้ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของ
ผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์,
ราคา, สถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย, การส่ งเสริ มการตลาด, บุคคล, ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่เขตดอน
เมือง
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ท
เมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมืองพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
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ส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ ม
การตลาด กระบวนการให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ท
เมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมืองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และสามารถทานายผลการวิจยั นี้ ได้โดย
การคานวณค่าสัมประสิ ทธ์ ซ่ ึ งแสดงประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) ที่ระดับ 75.4% สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจาก
รู ปแบบ/สไตล์การตกแต่ง พื้นที่ใช้สอย รวมไปถึ งสถานที่จอดรถ มีความสาคัญใกล้เคียงกัน ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ท
เมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมืองและมี ค่าสถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน เป็ นบวกแสดงให้เห็ นว่า
ปั จจัยดังกล่ าวส่ งผลในทิ ศทางเดี ยวกับการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอน
เมื อง ซึ่ ง ผลการวิจ ัย สอดคล้อ งกับ แนวคิ ดของศิ ริ วรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อ้า งอิ ง แนวคิ ดส่ ว น
ประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotlerไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7P’s ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้อง
มอบให้แก่ ลูกค้าและลู กค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว
ผลิ ตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คื อ ผลิ ตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิ ตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรุ ตา อมรรัตนานนท์ (2554) ศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยในโครงการ
จัดสรรของผูบ้ ริ โภค ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
โครงการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยในโครงการจัดสรรของผูบ้ ริ โภค
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็ นบวกแสดงให้เห็นว่า ปั จจัยดังกล่าวส่ งผลใน
ทิ ศทางเดี ยวกับการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมื อง ซึ่ งผลการวิจยั
สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวคิดซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541)
ได้อา้ งอิงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler
ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หรื อ 7P’s ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อ
สารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
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บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ(เสรี วงษ์
มณฑา, 2540) กล่าวว่า การส่ งเสริ มการตลาดในปั จจุบนั เป็ นความพยายามของนักการตลาดหลาย ๆ
วิธี ที่ จะติ ดต่ อสื่ อสารไปยัง ลู ก ค้า ในตลาดเป้ า หมายได้เกิ ดการรั บ รู ้ ใ นสิ่ ง ที่ นาเสนอ ซึ่ ง อาจเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์บริ การหรื อความคิ ด โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อที่ จะกระตุน้ เร่ งเร้ า หรื อเชิ ญชวนให้ลูกค้า
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หรื อยอมรับความคิดตามที่มุ่งหวังไว้ โดยปกติแล้วคนโดยทัว่ ไป
ติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและกันด้วยเหตุผลหลายประการ พวกเขาอาจแสวงหาความบันเทิง อาจขอความ
ช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือหรื อคาแนะนา ให้ข่าวสารหรื อต้องการแสดงความรู ้สึกนึ กคิด ถ่ายทอด
ซึ่ งกันและกัน เป็ นต้น แต่ในทางตรงข้าม การส่ งเสริ มการตลาดมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันจากที่กล่าว
มาแล้ว นัน่ คือ เป็ นกิจกรรมที่กระทาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ
ความคิดในทางใดทางหนึ่งต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมื อง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็ นบวกแสดงให้เห็นว่า ปั จจัยดังกล่าวส่ งผลใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกับ การตัดสิ นใจเลื อกเช่ า อพาร์ ท เมนต์ข องผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมื อ ง ซึ่ งผลการวิจ ัย
สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541) ได้อา้ งอิ งแนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7P’s ด้าน
กระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ
ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถู กต้องรวดเร็ วและทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ด
ความประทับใจและสอดคล้องกับแนวคิดของบัญชา จันทาทอง (2555) กล่าวว่า กระบวนการ การ
สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ร วมทั้ง การจัด ส่ ง สิ น ค้า ถึ ง ลู ก ค้า เป็ นกระบวนการที่ จ ะต้อ งท าให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด กระบวนการนั้นจะหมายถึง ตั้งแต่ลาดับการคิดการบริ การในระบบงานต่างๆ
ซึ่ ง ถ้า หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ ง ของขั้นตอนเกิ ดความล่ า ช้า จะส่ ง ผลท าให้ง านเกิ ด
ผิดพลาด และอาจจะสร้ างความไม่พอใจแก่ ลูกค้าได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ของศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ (2541) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีของบุคคลที่
ได้รับ การตอบสนองเมื่ อบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ใ นสิ่ ง ที่ ต้องการ และคาดหวัง ความพึ ง พอใจเป็ น
ความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่ งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน อาจเนื่ องจาก
พื้ นฐานทางการศึ ก ษา ทางด้า นเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อมความรู ้ สึ ก พอใจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อความ
ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรื อ บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ ง ความรู ้สึก ดังกล่าวจะ
ลดลงหรื อไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง สอดคล้องกับ
ดวงพร ตรี ธญ
ั ญา (2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลู กค้า (customer satisfaction) คือ ความรู ้สึก
ยินดีหรื อผิดหวังของลูกค้าอันเนื่ องมาจากการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทางานจริ งของสิ นค้า
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หรื อ ผลประโยชน์จริ งของสิ นค้าที่ เกิดจากการรับรู ้ดว้ ยตนเอง (product’s perceived performance)
กับ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า นั้น คาดหวัง (butter’s expectation) ระดับความพึ งพอใจของลู ก ค้า จะมี ม าก ถ้า
ผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากผลิตภัณฑ์จริ งตรงกับสิ่ งที่เขาคาดหวัง ถ้าประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
สิ นค้าเป็ นตามที่คาดหวังลูกค้าจะเกิดความพอใจ ลูกค้าจะผูกพันกับตราสิ นค้านั้นจนเป็ นความภักดี
ต่อตราสิ นค้าในที่สุดหลายบริ ษทั พยายามผลิ ตสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ การทางานตรงกับที่ลูกค้า
คาดหวังไว้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด (total customer satisfaction)
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมื อง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็ นบวกแสดงให้เห็นว่า ปั จจัยดังกล่าวส่ งผลใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกับ การตัดสิ นใจเลื อกเช่ า อพาร์ ท เมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมื อ ง ซึ่ งผลการวิจ ัย
สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541) ได้อา้ งอิ งแนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7P’s ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลู กค้า โดยพยายามสร้ างคุ ณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพ
และรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
การเจรจาต้องสุ ขภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควร
ได้รับ และสอดคล้องกับแนวคิ ดของพิบูล ทีปะปาล (2546) กล่ าวว่า ลักษณะทางกายภาพ เป็ น
สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดใจให้ลูกค้าและ
ทาให้มองเห็ นภาพลักษณ์ ของการบริ การได้อย่างชัดเจน เช่ น การมีอุปกรณ์ สานักงานที่ทนั สมัย มี
บรรยากาศให้ส านัก งานที่ ดี ภายนอกอาคารและภายในมี ค วามสะอาด มี ก ารจัด วางเครื่ อ งใช้
สานักงานได้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เป็ นต้น ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพ์
ชนก ศันสนีย ์ (2540) ซึ่ งอ้างอิงมาจากแนวคิดคุณภาพการบริ การของ Parasuraman และคณะ กล่าว
ว่า ลัก ษณะภายนอก ซึ่ งเป็ นลัก ษณะที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ข องอุ ป กรณ์ บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตลอดจนสื่ อต่างๆ ว่า มีความเหมาะสม สวยงามและทันสมัยหรื อไม่ เช่ น ลักษณะของสถานที่ที่
ให้บริ การ ตลอดจนอุปกรณ์ มีความทันสมัยและสวยงาม เป็ นต้น เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อคุ ณภาพการ
บริ การ ซึ่ ง ณัฐพัชร์ ล้อประดิษพงษ์ 2542) กล่ าวว่า คุ ณภาพการบริ การขึ้นอยู่กบั การรั บรู ้ ของ
ผูบ้ ริ โภค(consumer perception) คื อ คุ ณภาพการบริ ก ารในสายตาของผูบ้ ริ โภคเกิ ดจากการ
เปรี ยบเทียบความคาดหวังในบริ การและสิ่ งที่ ผูร้ ับบริ การคิ ดว่าได้รับจากการบริ การนั้น บริ การมี
คุณภาพเมื่อผูร้ ับบริ การได้รับในสิ่ งที่คาดหวังไว้เมื่อพิจารณา คุ ณภาพ เชื่ อมโยงกับความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ โภค
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ผลการวิจยั นี้มีขอ้ พยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของผูบ้ ริ โภค เขตดอนเมืองได้ 4 ปั จจัย ได้แก่
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบกิ จการควรคานึ งถึ ง
นวัตกรรมรู ปแบบการก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอย การจัดแต่ง รวมไปถึงการแบ่งสัดส่ วนการใช้พ้ืนที่
ให้เป็ นกิจลักษณะ เพื่อสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจ
เลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบกิจการควร
คานึงถึงการสร้างกลยุทธ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดของตนอย่างสม่าเสมอ โดยนาเรื่ องการลดราคามาใช้
ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยจัดโปรโมชั่นส่ วนลดในการชาระค่าเช่ า เพื่อที่จะทาให้
แข่งขันกับคู่แข่งได้และเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านกระบวนการให้บริ การผูป้ ระกอบกิ จการควร
คานึ งถึ งความสะดวกในการติดต่อและให้บริ การ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจ และสามารถ
ให้บริ การได้ทนั ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบกิ จการควร
คานึ งถึ งภาพรวมของอพาร์ ทเมนต์ให้มีความเหมาะสม จัดแต่งตัวอย่างห้องเช่ าให้มีความสวยงาม
เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี และทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตดอนเมือง กับ การตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเมนต์ของบริ โภคในเขตอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาเชิงลึก หรื อการวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อให้สามารถเจาะลึกลงไปถึงข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพความเป็ นของผูบ้ ริ โภค และความคิดเห็นของผูป้ ระกอบกิจการ
บรรณานุกรม
“ณัฐพัชร์ ล้อประดิษพงษ์. 2542. คู่มือสารวจความพึงพอใจลูกค้า (Consumer satisfaction survey
handbook). กรุ งเทพฯ : ประชุมทอง พริ้ นติ้ง กรุ๊ ป”
“ดวงพร ตรี ธัญญา. 2547. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, ภาคนิ พนธ์บริ หารธุ รกิจ มหาบัณฑิต, สาขา
การจัดการทัว่ ไป, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.”
“ธงชัย ชู สุ่ น. 2557. ปั จจัยที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยม. การค้นคว้า อิ ส ระ
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ”
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“บัญชา จันทาทอง. 2555. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริ การสวน
สัตว์เชี ย งใหม่ . วิท ยานิ พ นธ์ บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต, บัณฑิ ตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่”
“พิบูล ทีปะปาล. 2546. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุ งเทพฯ : อมรการพิมพ์”
“พิมพ์ชนก ศันสนี ย.์ 2540. ปั จจัยกาหนดคุ ณภาพของการบริ การตามการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์บณั ฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.”
“ศรุ ตา อมรรัตนานนท์. 2554. การตัดสิ นใจซื้ อที่ อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของผูบ้ ริ โภคใน
ประเทศไทย. วิทยานิ พนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต, วิทยาลัยบริ หารธุ รกิ จและรัฐกิ จ,
มหาวิทยาลัยรังสิ ต”
“ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ.2539. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช”
“_______.2541. การวิจยั ธุ รกิจ. กรุ งเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุ รกิจ”
“สุ นิศา ตรี ธนพัฒน์. 2558.ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ . วิทยานิ พนธ์ บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต, คณะ
บริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยศิลปากร”
“เสรี วงษ์มณฑา.2540.การตลาดเชิงปฏิบตั ิ. กรุ งเทพฯ : ดมอนด์ อิน บิสซิเนส เวิร์ด”
Yamane, T.1976. Statistic: An Introductory Analysis. 4rded. New York: Harper and Row.
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การศึกษาการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าไม้ ผล อาเภอเขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Management on Chain Value of Fruit : the case of Khao Kho District Phetchabun Province
เพ็ญพล สังข์แก้ว
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการศึ กษาการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบู รณ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล (สตรอ
เบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมี ย) และศึ กษาการจัดการห่ วงโซ่ คุ ณค่ าไม้ผล เพื่ อเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นการศึกษาในเชิ งคุณภาพ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง 5 กลุ่ม คือ กลุ่ ม
เกษตรกร กลุ่มผูส้ นับสนุน/ส่ งเสริ มธุ รกิจจากภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มผูค้ า้ ปลีกในท้องถิ่น กลุ่ม
ผูค้ า้ ส่ ง และ กลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยใช้แนวคิดทฤษฎี การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าในระดับต้นน้ า กลางน้ า
และปลายน้ าประกอบการวิเคราะห์
ผลการศึ กษาสรุ ปได้ว่า ในระดับต้ นน้า ด้านการจัดหาปั จจัยการผลิ ตพบว่า เกษตรกรยังขาด
เงิ นทุน ขาดแคลนน้ า ขาดประสิ ทธิ ภาพเรื่ องการขนส่ ง จานวนพันธุ์ไม้ยงั ไม่เพียงพอ รวมถึ งต้นทุ น
ปั จจัยการผลิ ตที่ มีราคาสู งขึ้น ระดับกลางน้า พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านพื้นที่ เพาะปลู ก ขาดความรู ้
ความเข้าใจในการนาหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ รวมถึงเงินทุนในการซื้ อ ต้นกล้าจากเชี ยงใหม่หรื อเพาะ
ต้นกล้าเอง เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลทั้งสามชนิ ดยังทาการเกษตรแบบใช้สารเคมี ปั ญหาคือเกษตรกรไม่ได้
ทาผลิตภัณฑ์แปรรู ปอะโวคาโดและสตรอเบอรี่ แต่มีเกษตรกรบางรายได้ทาการแปรรู ปเมล็ดมะคาเดเมีย
ด้วยวิธีการบรรจุถุงสุ ญญากาศเพื่อจาหน่ าย สาหรับปั ญหาและอุปสรรคคือขาดความรู ้ดา้ นการผลิตไม้
ผลเกษตรอินทรี ย ์ ในส่ วนของ ระดับปลายน้า เกษตรกรนิ ยมเก็บผลไม้สดขายให้แก่ผคู ้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีก
ที่ไร่ เช่น เกษตรกรเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวซื้ อสตรอเบอรี่ ได้ที่ไร่ ของตนเอง โดยแหล่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ
ไม้ผลเป้ าหมาย คือ ตลาดในอาเภอเขาค้อเพราะเป็ นเมืองท่องเที่ยว และผลผลิตจะออกมากในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ ยว ในด้านการตลาด รั ฐบาลมี นโยบายส่ งเสริ มการทาเกษตรอิ นทรี ย ์ แต่เกษตรกรยังขาดการ
สนับสนุ นแหล่ งแปรรู ป การบรรจุ หี บห่ อ การส่ งออก การตลาด การสร้ างมู ลค่ าเพิ่ ม แนวทางการ
พัฒนาการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล อาเภอเขาค้อ ได้ขอ้ เสนอ 3 ข้อดังนี้ 1) ให้ความรู ้และแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการการผลิตเกษตรไม้ผลอินทรี ย ์ การจัดการตลาด การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและการแปรรู ปผลผลิ ต และช่วยจัดหาพันธุ์ให้ 2) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิตให้
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ปลู กแบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละ 3) จัดสรรที่ดินในรู ปแบบนิ คมเกษตรไม้ผลอินทรี ยแ์ ละมีโมเดลที่เป็ น
เอกลักษณ์ตามหลักทฤษฎีใหม่
คาสาคัญ : การจัดการระดับต้นน้ า ระดับกลางน้ า ระดับปลายน้ า การจัดการห่ วงโซ่คุณค่าไม้ผล
ABSTRACT
The purposes of the research are (1) to examine present circumstances, problems and
obstacles of the management of valuable chain (Strawberry, Avocado, and Macadamia); (2) to
study valuable chain management in order to propose the way of development within Khao Kho
district in Phetchabun province. This qualitative research employed involved data from
documents and interviews with user involved in Management on Chain Value of Fruit.
The results of the study found that in terms of the upstream, the farmer is hamper by the
shortage of water, effective transportations, vegetation, including high production costs. In the
process of the midstream, the problem of this is the New Theory is not exploited in hiring lands
because of lacks of understanding and funds for purchasing seeds from Chiangmai or growing
young plants by themselves. For rising Avocado and Macadamia during June, it found that the
most growing areas have the shortage of water resources and the land allocation is not appropriate
for the New Theory. In addition, the farmers put dung beneath the hole prior to cultivation and
purchase seeds from agricultural research centers for growing by themselves. However, all the
three of them are still farming by use of chemicals. Therefore, their products such as Avocado and
strawberry are not able to process and sell in the organic market. While, other farmer process
Macadamia seed by vacuum packaging for selling. The difficulty of this process is the shortage of
knowledge of producing organic plants. In the light of the downstream, the farmers prefer to sell
fresh fruits to retailers and wholesalers at source. For example, they allow tourists to purchase
strawberry at their farms. The biggest market of such fruits is located in Khao Kho district
because it is a scenery town. For the marketing, the government launched a policy for supporting
working in organic agriculture; however, the farmer still require encouragement of processing
plants, packaging, export, marketing and raising value.
For promoting the development of Management of valuable chain in Khao Kho district,
the results of the study were as follows: 1) the involved agencies should provide the knowledge
and the helpful guideline for the farmer on productive management of organic farming,
marketing, increasing value, processing and providing vegetation 2) they have to improve and
control the production as organic agriculture 3) the lands ought to be allocated into organic
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settlement and it should have the providing the development in the Management on Chain Value
of Fruit, the results were 1) to provide knowledge and the right practical way in managing the
organic agricultural fruits, marketing management, increasing added value and making processing
and breeding supply 2) to develop and control the quality of organic agricultural fruit and 3) the
land should be allocated to be unique model according to the New Theory.
Keywords : Management of upstream midstream downstream, Management on Chain Value of Fruit
บทนา
จากสถานการณ์ในการปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชี ย
โดยขึ้ นอยู่ก ับ เงื่ อนไขและปั จจัย พื้นฐาน ได้แก่ วิก ฤติ เศรษฐกิ จที่ ส่ ง ผลกระทบต่อศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศกาลังพัฒนา และประเทศเศรษฐกิ จ
ใหม่ รวมทั้ง สถานการณ์ ราคาน้ า มันและราคาสิ นค้า โภคภัณฑ์ และสิ นแร่ ต่า งๆ ในตลาดโลกมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ นตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลก ประกอบกับกาลังซื้ อของประชากรในภูมิภาค
เอเชี ยที่มีจานวนมาก อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศโลกในช่ วง 30 ปี ที่
ผ่านมา ทาให้ภูมิภาคในเขตร้ อนมีฤดู แล้งยาวนาน ปริ มาณน้ าที่เก็บกักลดลง และส่ งผลกระทบต่อ
การขาดแคลนน้ า อันจะส่ งผลต่อสุ ขภาพของประชาชน ซึ่ งเป็ นกาลังแรงงาน และการสู ญเสี ยทาง
เศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ นกับ ผลผลิ ตโดยเฉพาะผลผลิ ตทางการเกษตร ที่ อาจไม่ เพี ย งพอต่ อประชากร
มากกว่า 600 ล้า นคนในตลาดอาเซี ย นที่ ต้อ งการบริ โ ภคสิ นค้า และบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ นหลายเท่ า ตัว
วัตถุ ดิบในปั จจุ บนั อาจไม่ เพีย งพอต่อการผลิ ตสิ นค้าอุ ป โภคบริ โภค ประเด็ นการขับเคลื่ อนภาค
เกษตรสู่ ก ารเติ บ โตสี เ ขี ย วของไทย ควรเน้ น การพัฒ นาภาคเกษตร โดยใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สร้างความมัน่ คงอาหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น ในองค์การต่างๆ จึง
ได้ น าแนวคิ ด ส าคัญ ด้ า นการจัด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า เป็ นแนวปฏิ บ ัติ ส าคัญ ในเตรี ยมพร้ อ มต่ อ
สถานการณ์ดงั กล่าว
ปั จจุ บ นั ประเทศไทยได้นาแนวคิ ดการจัดการห่ ว งโซ่ คุ ณค่ า ไม้ผ ลเข้า มาประยุก ต์ใ ช้ดัง
ปรากฎในแผนพัฒนาการเกษตรช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555
– 2559) ซึ่ งได้ให้ความสาคัญกับการจัดการห่ วงโซ่ อุป ทาน ในการพัฒนาโลจิสติกส์ ข องสิ นค้า
เกษตร โดย 1) ศึก ษาต้น ทุน ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ วงโซ่ อุป ทานของสิ น ค้า เกษตร ร่ วมกับ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อวางแผนบริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้าเกษตรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 2)
สนับสนุ นการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ ของภาคเกษตร อาทิ
ตั้งแต่ระบบลาเลียงในระดับไร่ นา การใช้ประโยชน์จากไซโล ฉาง ลานตาก ระบบรวบรวม กระจาย
สิ นค้า ที่ เชื่ อมโยงตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Optimization) สามารถตรวจสอบการ
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เคลื่ อนย้า ยของสิ นค้า เพื่ อ ลดความสู ญเสี ย และต้นทุ นจากการเน่ า เสี ย ของสิ นค้า ที่ มี ส าเหตุ จาก
กระบวนการเก็บรั กษาและระบบขนส่ ง สิ นค้าที่ ไม่ ได้ม าตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส่ ง ที่ มี การ
ควบคุมอุณหภูมิ (Cool Chain) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และสนับสนุ นให้ผูผ้ ลิต
หรื อสมาคมธุ รกิ จเฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทในการจัดระบบการบริ หารโลจิสติกส์ ของสิ นค้าเกษตร
ร่ วมกับภาครัฐ 3) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Communication Flow) ด้านการตลาด
และความต้องการผลผลิ ตทางการเกษตรมีการไหลลื่นและกระจายไปสู่ เกษตรกรผูผ้ ลิ ตอย่างทัว่ ถึ ง
และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการวางแผนการ
ผลิตให้สัมพันธ์กบั ฤดูกาลและความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Demand Driven) (4) ส่ งเสริ มการทางาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภาคเกษตรของไทย และ
สนับสนุ นการดาเนิ นงานศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ “เพื่อให้บริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จจากการติดต่อเพียงจุดเดี ยวหรื อการเชื่ อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ” (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , 2554) ซึ่ งข้อมูลจากโครงการศึกษาแนวทางการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิ
สติกส์ ของสิ นค้าเกษตร นิ พนธ์ พัวพงศกรและคณะ (2553) พบว่าปั ญหาและอุ ปสรรคในห่ วงโซ่ ที่
ตลาดแก้ไขเองไม่ได้ คือ 1) ต้นน้ า (Upstream) ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรละทิ้งไร่ นา
ที่ดินเหลือเฟื อ ขาดแคลนพันธุ์ที่ดี ศัตรู พืช ขาดแคลนน้ า การโฆษณาขายปั จจัยการผลิตบิดเบือนเกิน
จริ ง และ ราคาผลผลิตผันผวน 2) กลางน้ า (Midstream) ได้แก่ โรงงานแปรรู ปบางแห่ งเอาเปรี ยบ
สิ นค้าเกษตรบางชนิ ดยังไม่มีการกาหนดโลจิสติกส์ ต้นทุนการขนถ่ายสิ นค้าสู งเพราะขาดแรงงาน
ศูนย์ห้องเย็นส่ งออกผัก - ผลไม้ที่สนามบินไม่เพียงพอและขาดการวางแผนสนับสนุ นให้เอกชนลงทุน
ด้านศูนย์กลางโลจิสติกส์ และ 3) ปลายน้ า (Downstream) ได้แก่ อาหารในประเทศมีปัญหาเรื่ อง
ความปลอดภัย การกีดกันทางการค้าในรู ปมาตรฐานสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (The Application
of Sanitary and Phytosantary Measures : SPS) สู งเกินจริ ง และมาตรการที่ไม่ใช่ ภาษี เช่ น โควต้า
นาเข้า เป็ นต้น การส่ งออกรายเล็กขาดเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงจากค่าเงินผันผวนและสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยบ์ างชนิ ดปลอมปน จากรายงานดังกล่ า วสะท้อนให้เห็ นถึ งสภาพปั ญหาที่ ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจเกษตรในพื้นที่ ที่ตอ้ งการการสนับสนุนส่ งเสริ มความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
จากสภาพการณ์ ขา้ งต้นสามารถสรุ ปได้ว่า แนวทางการพัฒนาผลิ ตผลทางการเกษตรด้วย
หลักการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานทางการเกษตรจึ งเป็ นแนวทางที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนว
ทางการพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554)
อาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นอาเภอที่อยูบ่ นภูเขา มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี พื้นที่
ส่ วนใหญ่เป็ นป่ าและเนิ นเขาใหญ่นอ้ ย อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 500–1,400 เมตร โดยมีการปลูกไม้
ผลเมืองหนาวหลายชนิ ด แต่ที่ถือว่าเป็ นไม้ผลเศรษฐกิ จของอาเภอและสร้ างรายได้ให้เกษตรกรนั้น
ได้แก่ สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมี ย และอาเภอเขาค้อเป็ นเมื องท่ องเที่ ย วระดับ ต้นๆ ของ
ประเทศ นักท่องเที่ยวนิ ยมมาท่องเที่ยวกันมาก ผลไม้เมืองหนาวที่ผลิ ตในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ
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จาหน่ า ยต้อ งสั่ง เข้า จากจัง หวัด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย และแม่สอด เป็ นต้น จึ งส่ งผลต่อความไม่
พอเพียงของผลผลิตต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านการเกษตร
ในพื้นที่อาเภอเขาค้อจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และอุปสรรคของการจัดการ
ห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย ในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทา
ให้ทราบแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคา
เดเมีย อ าเภอเขาค้อ จัง หวัด เพชรบูร ณ์ อัน จะน าผลที่ ไ ด้ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ จ ริ ง โดยจะส่ ง ผลต่ อ
เศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป
คาถามการวิจัย
1. สภาพปั จจุบ นั ปั ญหาและอุป สรรคของการจัดการห่ วงโซ่ คุ ณค่า ไม้ผ ล สตรอเบอรี่
อะโวคาโด มะคาเดเมีย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นอย่างไร
2. แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล สตรอเบอรี่ อะโวคาโด
มะคาเดเมี ย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบู รณ์ เพื่อแก้ไขปั ญหาและเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถเป็ น
อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ นั ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจัด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่า ไม้ผ ล
สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อศึกษาการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผลเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการห่ วงโซ่
คุ ณค่าไม้ผล สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขอบเขตของการศึกษา
กลุ่มอย่ างในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลจาก 5 กลุ่มสาคัญคือ 1) เกษตรกร 2)
ผูส้ นับสนุน/ ส่ งเสริ มธุ รกิจ 3) ผูค้ า้ ปลีก 4) ผูค้ า้ ส่ ง 5) ผูบ้ ริ โภค ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปั จจุบนั ในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล ด้านการจัดสรรพื้นที่ การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้าหมาย
การเพาะปลูกไม้ผลเป้ าหมาย การสนับสนุนด้านสาธารณู ปโภค การแปรรู ปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
รวมถึงการจัดการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายว่าเป็ นอย่างไร จากไม้ผล 3 ประเภท คือ 1) สตรอ
เบอรี่ 2) อะโวคาโด 3) มะคาเดเมีย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เข้า ใจถึ ง สภาพปั จ จุ บ นั ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจัด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ไม้ผ ล
สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. มี แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล สตรอเบอรี่ อะโวคาโด
มะคาเดเมีย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

697

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

3. หน่ วยงานทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมที่ เกี่ ย วข้อ งสามารถน า
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไปได้
วิธีดาเนินการวิจัย : ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้ กาหนดกรอบความคิดในการทาวิจัย ดังต่ อไปนี้
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่
คุณค่าไม้ผล

การจัดสรรพื้นที่
เป้าหมาย

การจัดหาพันธุ์
ไม้ผลเป้าหมาย

เพื่อศึกษาการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าไม้ผล

การเพาะปลูก
และการเก็บเกีย่ ว
ไม้ผลเป้าหมาย

การสนับสนุน
ด้าน
สาธารณูปโภค

การแปรรูป
และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

การจัดการ
ตลาดและ
ช่องทางการจัด

จาหน่ายไม้ผล
เป้าหมาย

ภาพแสดง กรอบความคิดการวิจยั เรื่ องการศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล สตรอเบอรี่
อะโวคาโด มะคาเดเมีย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การพรรณาจากข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนาผลการศึกษาวิจยั
ไปประกอบการประยุกต์ใช้ต่อไป โดยได้รวบรวมข้อมู ลจาก แหล่ งข้ อมูลทุติยภู มิ (Secondary
Data) โดยศึกษาจากตารา ผลงานวิจยั และเอกสารส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ แหล่ งข้ อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของผูท้ ี่เกี่ยวข้องการศึกษา
ด้วยวิธีการเชิ งคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก จาก ประชากรเป้ าหมายที่ใ ช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้
ได้แก่ บุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการห่ วงโซ่ และสายธารคุณค่าเกษตรไม้ผลเป้ าหมาย สตรอเบอรี่
อะโวคาโด มะคาเดเมีย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จาแนกเป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
ผูส้ นับสนุนส่ งเสริ มธุ รกิจ กลุ่มผูค้ า้ ปลีก กลุ่มผูค้ า้ ส่ ง และกลุ่มผูบ้ ริ โภค
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สรุ ปผลการศึกษา
สาหรับการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูล
โดยการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องและเก็บข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ประกอบด้วย เกษตรกร ผูส้ นับสนุนและส่ งเสริ มธุ รกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สานักงานเกษตร
อาเภอเขาค้อ สานักงานศูนย์วิจยั เกษตรที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด
เพชรบูรณ์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อาเภอเขา
ค้อ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ชมรมการท่องเที่ยวเขาค้อ ผูป้ ระกอบการที่พกั หรื อโรงแรมอาเภอเขาค้อรวม ผูค้ า้ ปลีก
ผูค้ า้ ส่ ง และผูบ้ ริ โภค
1 การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าไม้ ผล ระดับต้ นนา้
การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล ระดับต้นน้ าเกษตรไม้ผล วิเคราะห์ ด้านการจัดสรรพื้นที่
เป้ าหมาย การจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้ าหมาย การเพาะปลู กและการเก็บเกี่ ยวไม้ผลเป้ าหมาย และ การ
สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค
ด้ า นการจั ด สรรพื้น ที่เป้ า หมาย เกษตรกรบางส่ ว นเช่ า พื้ นที่ ซ่ ึ งมี ร าคาค่ า เช่ า สู ง
เกษตรกรบางส่ วนรับจ้างดูแลพื้นที่ และเกษตรกรบางส่ วนมีพ้ืนที่เพาะปลูกของตนเอง แนวคิดและ
ข้อเสนอแนะ คือ จัดสรรนิ คมเกษตรไม้ผลเป้ าหมายให้พร้ อมทั้งเพิ่มองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับแนวคิ ด
เกษตรทฤษฎีใหม่ และให้บริ การขุดเจาะแหล่งน้ าให้กบั เกษตรกรที่มีความจาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพด้า นการจัดสรรพื้ นที่ โดยเฉพาะอะโวคาโด ด้า นการจัดสรรพื้ นที่ เป้ า หมาย
เกษตรกรบางส่ วนรับจ้างดูแลพื้นที่ และเกษตรกรบางส่ วนมีพ้ืนที่เพาะปลูกของตนเอง แนวคิดและ
ข้อเสนอแนะ คือ จัดสรรนิ คมเกษตรไม้ผลเป้ าหมายให้พร้ อมทั้งเพิ่มองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับแนวคิ ด
เกษตรทฤษฎีใหม่ และให้บริ การขุดเจาะแหล่งน้ าให้กบั เกษตรกรที่มีความจาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดสรรพื้นที่
ด้านการจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้ าหมาย เกษตรกรบางส่ วนได้พนั ธุ์จากแหล่งผลิ ตนอก
พื้นที่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ขาดองค์ความรู ้ในด้านการจัดหาพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการผลิตพันธุ์สต
รอเบอรี่ ขาดผูเ้ ชี่ ย วชาญและเทคโนโลยีดา้ นพันธุ ์สตรอเบอรี่ ที่ เพียงพอ ขาดผลงานวิจยั และพัฒนา
ด้านพันธุ์ สตรอเบอรี่ การฝึ กอบรมและส่ งเสริ มด้านพันธุ์ สตรอเบอรี่ ใ ห้กบั เกษตรกรในพื้นที่ ยงั ไม่
เพียงพอและยังไม่ได้รับความร่ วมมื อเท่าที่ ควร แนวคิ ดและข้อเสนอแนะ คื อ ให้การส่ งเสริ มให้
เกษตรกรในพื้นที่มีอาชี พผลิตพันธุ์สตรอเบอรี่ จาหน่าย และให้องค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการด้านการ
ผลิตพันธุ์สตรอเบอรี่ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญและส่ ง เสริ ม ด้า นเทคโนโลยีด้า นการ
ผลิ ตและขยายพันธุ์ ส ตรอเบอรี่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและต้านทานต่อโรคและแมลงในพื้นที่ ส่ งเสริ ม
ให้มี Research and Development อย่างจริ งจังเพื่อการพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
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ด้านการเพาะปลู กและเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต พบว่าการลงทุนและต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
สู ง ระยะเวลาในการได้ผลผลิตหลังปลูกและปริ มาณ ขนาดและคุณภาพผลผลิตไม่แน่นอน และจาก
ปั จจัยภายนอกที่ควบคุ มไม่ได้จากผลกระทบเรื่ องสภาวะโลกร้อนทาให้แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งเร็ ว
และปริ มาณน้ าฝนน้อยลง เก็บเกี่ยวไม่เป็ นไปตามฤดูกาล ผลผลิตตกต่า พบปั ญหาด้านการแบ่งเกรด
การบรรจุและการขนส่ งผลผลิ ต ยังขาดองค์ความรู ้ ดา้ นโลจิสติกส์ ในการจัดการทาให้เน่ าเสี ยไว และ
เนื่ องจากไม่มีแหล่ง คัดแยกและบรรจุภณ
ั ฑ์ผลผลิตเพื่อจัดจาหน่ ายหรื อแปรรู ป ขาดกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุ มชนในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรอเบอรี่ เขาค้อ พบว่าปั ญหาในการกาหนดราคา
และขนาด กับการตรวจสอบความปลอดภัยโดยไม่พบความร่ วมมือในการการควบคุมกาหนดราคา
ส่ งผลกระทบให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึ กว่ามี ราคาที่ ไม่ยุติธรรม และปั ญหาที่ พบคือมีก ารปลู กแบบเกษตร
อินทรี ยน์ อ้ ยราย เกษตรกรไม่ชอบใส่ อุปกรณ์ป้องกันเมื่อใช้สารเคมีที่อนั ตราย เกษตรกรยังขาดองค์
ความรู ้ ในด้านการเพาะปลู กเชิ งเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยส์ ่ งผลให้มีผลผลิตที่อ่อนแอเสี ย
เร็ วด้อยคุ ณภาพและไม่ ปลอดภัยต่อทั้ง ผูป้ ลู กและผูบ้ ริ โภค ขาดความรู ้ ใ นการผลิ ตสิ นค้าเกษตร
คุ ณภาพสู งที่มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เกษตรกรจาเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาความรู ้ ด้า นการจัด การการผลิ ตเกษตรปลอดภัย และเกษตรอิ นทรี ย ์ เกษตรกรไม่ ไ ด้
ลงทะเบียนกับสานักงานเกษตรอาเภอเขาค้อทาให้ยากต่อการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากภาครั ฐ และ
ส่ วนใหญ่ไม่มีการรับรองมาตรฐานการเกษตร GAP ทาให้ไม่เกิ ดการพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพได้
และความมัน่ ใจต่อผูซ้ ้ื อ โครงการส่ งเสริ มการปลูกสตรอเบอรี่ ปลอดภัยโดยใช้รูปแบบ MRCF และ
โครงการสมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ มี แปลงสาธิ ตต้นแบบของเกษตรกรตัวอย่างและแปลงทดลองของ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) พบว่ายังไม่ประสบผลสาเร็ จเพราะเกษตรกรส่ วน
ใหญ่ไม่ให้ความร่ วมมือ และเนื่ องจากไม่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทาให้ขาด
ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดสาหรับวางแผนการผลิต พัฒนาให้องค์ความรู ้โดยเฉพาะเรื่ องในมิติของ
ผลิตภาพ (Productivity) และส่ งเสริ มด้านเทคโนโลยีการผลิตและสื่ อสาร ด้านการบันทึกข้อมูล การ
วัดและประเมินผลของการดาเนินงานแล้วนาไปใช้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ด้า นการสนับ สนุ น ด้า นสาธารณู ป โภค ขาดการสร้ า งฝายชะลอน้ า ที่ เ พี ย งพอ
เกษตรกรทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า ถนนและการซ่ อมบารุ งยังไม่เพียงพอ ระบบท่อน้ ายังไม่เพียงพอ
ขาดประสิ ทธิ ภาพด้านโทรคมนาคมที่ดี ไฟฟ้าตกบ่อยและเกษตรกรบางรายยังไม่มีไฟฟ้ าใช้ แนวคิด
และข้อ เสนอแนะ คื อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งฝายชะลอน้ า และระบบท่ อ น้ า เพื่ อ จัด การระบบนี่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้ความรู ้กบั เกษตรกรถึงโทษและพิษภัยและรู ้จกั จัดการขยะและยาปฏิชีวนะให้เป็ น
ระบบ สร้ าง บารุ งซ่ อมแซมและปรั บปรุ งถนนทั้งเล็กและใหญ่ในเขตพื้นที่ อาเภอเขาค้อเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นคมนาคม เพิ่ ม และขยายเขตระบบไฟฟ้ า ให้ ท ั่ว ถึ ง เพื่ อ การพัฒ นาด้ า น
สาธารณูปโภคที่มีประสิ ทธิภาพ
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ด้านการจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้ าหมาย เกษตรกรบางส่ วนได้พนั ธุ์จากแหล่งผลิ ตนอก
พื้นที่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ขาดองค์ความรู ้ในด้านการจัดหาพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการผลิตพันธุ์อะ
โวคาโด ขาดผูเ้ ชี่ ยวชาญและเทคโนโลยีดา้ นพันธุ์อะโวคาโดที่เพียงพอ ขาดผลงานวิจยั และพัฒนาด้าน
พันธุ์ อะโวคาโด การฝึ กอบรมและส่ ง เสริ ม ด้า นพัน ธุ์ อ ะโวคาโดให้ก ับ เกษตรกรในพื้ น ที่ ย งั ไม่
เพียงพอและยังไม่ได้รับความร่ วมมื อเท่าที่ ควร แนวคิ ดและข้อเสนอแนะ คื อ ให้การส่ งเสริ มให้
เกษตรกรในพื้นที่มีอาชี พผลิ ตพันธุ์อะโวคาโดจาหน่ าย และให้องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการด้าน
การผลิตพันธุ์อะโวคาโด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญและส่ งเสริ มด้านเทคโนโลยีดา้ นการ
ผลิตและพันธุ์อะโวคาโด ให้มีประสิ ทธิ ภาพและต้านทานต่อโรคและแมลงในพื้นที่ ส่ งเสริ มให้มี
Research and Development อย่างจริ งจังเพื่อการพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
ด้านการเพาะปลู กและเก็บเกี่ ยวไม้ผลเป้ าหมาย เกษตรกรส่ วนใหญ่ประสบปั ญหา
ด้านปั จจัยการผลิต ได้แก่ องค์ความรู ้ในการเพาะปลู กและการเก็บเกี่ยวผลผลิ ต ปั จจัยด้านต้นทุนที่
สู งเรื่ องระบบน้ า ปั จจัยด้านแรงงานที่ยงั ขาดความรู ้และขาดการดูแลและการจัดการต้นอะโวคาโดที่
ดี ทาให้ไม่ได้ผลผลิ ตปริ ม าณที่ สู ง ขาดประสบการณ์ ในการเพาะปลู กและเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ต ควร
พัฒนาองค์ความรู ้ ด้านการเพาะปลู กและเก็บเกี่ ยว องค์ความรู ้ ในมิ ติของผลิ ตภาพ (Productivity)
องค์ความรู ้ดา้ นโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านผลผลิต และจัดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่าให้ และเพื่อ
ป้ องกันปั ญหาการขาดแหล่ ง น้ า ภาครั ฐควรมี บ ริ ก ารขุดเจาะแหล่ ง น้ าให้ก ับ เกษตรกรที่ ตอ้ งการ
หน่วยงานภาครัฐควรเร่ งลงทะเบียนเกษตรกรให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้าไปจัดการส่ งเสริ มได้อย่างทัว่ ถึง
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ก ารรั บ รองมาตรฐานการเกษตร GAP ท าให้ ไ ม่ เ กิ ด การพัฒ นาที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพได้ และเกิ ดความมัน่ ใจต่ อผูซ้ ้ื อ และส่ ง เสริ ม ด้า นเทคโนโลยีก ารผลิ ตและสื่ อสาร
ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ด้า นการตลาดส าหรั บ วางแผนการผลิ ต และด้า นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล การวัด และ
ประเมิ น ผลของการด าเนิ น งานแล้ว น าไปใช้ ว างแผนพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผ่า นโครงการ
สนับสนุนส่ งเสริ มต่าง ๆ
ด้า นการสนับ สนุ น ด้า นสาธารณู ป โภค ขาดการสร้ า งฝายชะลอน้ า ที่ เ พี ย งพอ
เกษตรกรทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า ถนนและการซ่ อมบารุ งยังไม่เพียงพอ ระบบท่อน้ ายังไม่เพียงพอ
ขาดประสิ ทธิ ภาพด้านโทรคมนาคมที่ดี ไฟฟ้าตกบ่อยและเกษตรกรบางรายยังไม่มีไฟฟ้ าใช้ แนวคิด
และข้อ เสนอแนะ คื อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งฝายชะลอน้ า และระบบท่ อ น้ า เพื่ อ จัด การระบบนี่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้ความรู ้กบั เกษตรกรถึงโทษและพิษภัยและรู ้จกั จัดการขยะและยาปฏิชีวนะให้เป็ น
ระบบ สร้ าง บารุ งซ่ อมแซมและปรั บปรุ งถนนทั้งเล็กและใหญ่ในเขตพื้นที่ อาเภอเขาค้อเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นคมนาคม เพิ่ ม และขยายเขตระบบไฟฟ้ า ให้ ท ั่ว ถึ ง เพื่ อ การพัฒ นาด้ า น
สาธารณูปโภคที่มีประสิ ทธิภาพ
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2 การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าไม้ ผล ระดับกลางนา้
การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล ระดับกลางน้ า วิเคราะห์หลังการผลิต ด้านการแปร
รู ปและการสร้างมูลค่าเพิ่มไม้ผลเป้ าหมาย
ส าหรั บ ไม้ผ ลทั้ง 3 ประเภท คื อ สตรอเบอรี่ อะโวคาโด และ มะคาเดเมี ย ผล
การศึ กษาพบว่า ผูป้ ระกอบการยังขาดปั จจัยการผลิ ตสิ นค้าแปรรู ปด้านต่างๆ ภาครั ฐควรให้การ
สนับสนุ นส่ งเสริ มหาแหล่งเงิ นทุ นกูย้ ืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า หรื อช่ วงแรงไม่ตอ้ งมีดอกเบี้ยเป็ นต้น
และประสานความร่ วมมือและการสร้างพันธมิตรระหว่างเกษตรกร ผูแ้ ปรรู ป ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก และ
หน่วยงานภาครัฐควบคุมดูแลให้มีขอ้ ตกลงร่ วมกันเพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึ้น ยังขาดองค์ความรู ้
และประสบการณ์เรื่ องการแปรรู ปจึงต้องมีการส่ งเสริ มให้องค์ความรู ้ และการสร้างนวัตกรรมด้าน
การแปรรู ปต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ โดยสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่เข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการทั้งเก่าและ
ใหม่ ผ่ า นโครงการสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ต่ า งๆ ให้ เ กิ ด อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม และมี ก ารการวัด และ
ประเมิ นผลของการดาเนิ นงานแล้วนาไปใช้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และขจัดความเสี่ ยงจาก
ปั จจัยแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจส่ งผลกระทบทาให้ขายผลผลิตได้ไม่หมดปริ มาณสู ญเสี ยมาก
ให้มีการแปรรู ป
3 การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าไม้ ผล ระดับปลายนา้
การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าไม้ผล ระดับปลายน้ า ด้านการจัดการตลาดและช่ องทางการจัด
จาหน่าย
ส าหรั บ ไม้ผ ลทั้ง 3 ประเภท คื อ สตรอเบอรี่ อะโวคาโด และ มะคาเดเมี ย ผล
การศึกษาพบว่า ควรมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่ งเสริ มด้านการวัดสารพิษตกค้างเพื่อกาหนดคุณภาพ
และการให้มาตรฐานกับสิ นค้าเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น มีการส่ งเสริ มการวิจยั และ
พัฒนาการจัดการตลาด มีการวัดและประเมินผลด้านการตลาดและนาผลมาใช้พฒั นาอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง
การอภิปรายผลการศึกษา
การจัดสรรพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ขาดงบประมาณในการขุ ด แหล่ ง น้ าอยากให้
หน่ วยงานภาครั ฐเข้า มาช่ วยในการขุดแหล่ ง น้ า เพื่ อให้มี น้ าใช้ไ ด้ตลอดทั้ง ปี และอยากให้มี ก าร
จัดสรรนิ คมเกษตรไม้ผ ลแบบผสมผสานเพื่อเกิ ดความเข้มแข็ง และช่ วยเหลื อเกื้ อกูล กัน เพื่อเป็ น
การลดต้น ทุน ค่า ที่ดิ นไม่ตอ้ งเช่ าที่ ดินราคาแพง การใช้เทคโนโลยีการเพาะปลู กร่ วมกัน และการ
จัดการด้านการขนส่ ง สะดวกในการร่ วมกันบรรจุหีบห่ อเพื่อจาหน่าย สะดวกในการเชิ ญวิทยากรเข้า
มาให้ความรู ้กบั แปลงปลูกจริ ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผูส้ ่ งเสริ ม/สนับสนุ นธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ให้ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดสรรพื้นที่ เป้ า หมาย
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อยากให้มีการจัดสรรนิ คมเกษตรไม้ผลเพื่อที่ จะทาให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ
เป็ นแหล่งผลิ ตและเป็ นจุดจาหน่ายผลผลิตเกษตรให้แก่ผูบ้ ริ โภค เป็ นที่สร้ างงานสร้ างรายได้ให้กบั
ชุ มชน อีกทั้งยังเป็ นแหล่ งจัดนิ ทรรศการ โปรโมทสิ นค้าและการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรของจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้
การจัดหาพันธุ์ ไม้ ผลเป้ าหมาย
เกษตรกรส่ วนใหญ่จะไปซื้ อต้นกล้าที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ จังหวัดเลย และจากศูนย์วิจยั เกษตร
ที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ จากเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ และบางส่ วนเพาะต้นกล้าเองมี เป็ นส่ วนน้อย
พันธุ์ที่ป ลู ก คือพันธุ ์พ ระราชทาน 80 และพันธุ ์พ ระราชทาน 329 อะโวคาโดส่ ว นใหญ่ซ้ื อ ต้น
พัน ธุ ์จ ากศูน ย์ว ิจ ยั เกษตรที่สู ง ร้ า นค้า ปลี ก ชาวบ้านเพื่ อนเกษตรกรหรื อเพาะต้นพันธุ์ เองเป็ น
บางส่ วน และมะคาเดเมียซื้ อต้นพันธุ์จากเกษตรที่สูงอาเภอเขาค้อ ชาวบ้านเพื่อนเกษตรกร และผูค้ า้
ส่ ง เกษตรกรที่ทาการเพาะพันธุ์เพื่อจาหน่ายให้ร้านค้าปลีก
จิตอาภา จิจุบาล (2559) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรสนับสนุนเรื่ องพันธุ ์พืช
โดยร่ วมมือกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรโดยได้ทาการขยายและพัฒนาสายพันธุ์สตรอเบอรี่ อะโวคาโด
และมะคาเดเมีย เพื่อจาหน่ายให้กบั เกษตรกรเป็ นประจาทุกปี และจากการสัมภาษณ์ ร้านค้าปลี กที่
จาหน่ายพันธุ์ตน้ อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ร้านสุ ขสาราญ และร้านป้ าแต๋ ว ที่ต้ งั ร้านอยูท่ ี่จุดชมวิว
สวนรัชมัคลาภิเษกเขาค้อ ได้ให้ความคิดเห็นว่าจะมีพนั ธุ์เพียงพอให้กบั เกษตรกรแน่นอน จึงสรุ ปได้
ว่ามีความเป็ นไปได้ดา้ นการจัดหาพันธุ์สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย
การเพาะปลูกไม้ ผลเป้ าหมายของเกษตรกร ผู้ส่งเสริม/สนับสนุนธุรกิจ ผู้บริโภค
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึ กผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ กลุ่มเกษตรกร พบว่ามีการเพาะปลู กที่ใกล้เคียง
กับแนวคิดการเพาะปลูกและตลาดไม้ผล ที่นาเสนอเกี่ ย วกับ วิธี ก ารเพาะปลู ก ไม้ผ ลทั้ง สามชนิ ด
ได้แ ก่ สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมี ย และพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ได้รับการรั บรอง GAP
หรื อ Q กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว แต่ ย งั ขาดในเรื่ องของเงิ นทุ นในการเพาะปลู ก
เจ้าหน้าที่ได้ทาการจัดอบรมด้านการเพาะปลูกให้กบั เกษตรกรและได้ส่งพี่เลี้ยงไปสอนยังแปลงปลูก
ของเกษตรกรด้วย จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พบว่า มีการ
ปล่อยสิ นเชื่อเพื่อการเกษตรให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรอยูแ่ ล้ว
จึงสรุ ปได้วา่ มีความเป็ นไปได้ในการเพาะปลูก ตรงตามแนวคิดของการสร้างพันธมิตรและ
เครื อข่าย ในการเพิ่มความรู ้ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเงินทุน
การสนับสนุนด้ านสาธารณูปโภค จากการสั มภาษณ์ ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ส่งเสริม/
สนับสนุนธุรกิจ ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ ง และผู้บริโภค
สมาชิกผูแ้ ทนราษฎรสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าในระบบสาธารณู ปโภคนั้น สิ่ งที่ภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุน ควรมีในสามด้านหลัก ดังนี้
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1) ด้า นถนน ควรมี ก ารซ่ อมบ ารุ ง อย่า งสม่ า เสมอ มี ก ารสร้ า งถนนเพิ่ ม เพื่ อการ
ขนส่ งผลิตผล
2) ด้านแหล่งน้ า ควรสร้างแหล่งน้ า ให้พอเพียงกับการเพาะปลูก
3) ด้านไฟฟ้า ควรมีการสร้างระบบการจาหน่ายไฟฟ้ า โดยไม่ตอ้ งใช้เอกสารสิ ทธิ์
ตามระบบปกติ แต่ให้มีการจัดทาการขายไฟฟ้ าแบบพิเศษ ให้กบั เกษตรกร เพื่อใช้ในการเพาะปลู ก
และเก็บเกี่ยว
4) ด้า นการป้ อ งกัน ไฟป่ า ควรมี ร ะบบการป้ อ งกัน ไฟป่ าที่ ไ หม้ไ ร่ พื ช ผลของ
เกษตรกร โดยมีการจัดตั้งหน่ วยงานที่ทาหน้าที่น้ ี โดยเฉพาะ และให้การสนับสนุ นงบประมาณใน
ด้านบุคลากร และเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันและดับไฟป่ า
จึงสรุ ปว่ามีความเป็ นไปได้เกี่ยวกับการสนับสนุ นด้านสาธารณู ปโภค ตรงกับแผน
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
เกษตร ข้อ 5.3.2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับ
การวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุ นการผลิ ต
ทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุ งบริ การขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทวั่ ถึง
การแปรรู ปและการสร้ างมูลค่ าเพิม่ ไม้ ผลเป้ าหมาย
1) สตรอเบอรี่ จากการสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรที่ ป ลู ก สตรอเบอรี่ พบว่า เกษตรกร
บางส่ วนมีการแปรรู ปสตรอเบอรี่ เป็ น น้ าสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ ส่ วนผูค้ ่าส่ งและผูค้ า้ ปลี กมี
การแปรรู ป สตรอเบอรี ่ อ ย่า งเดี ย ว และการแปรรู ป แบบอื่ นยัง ไม่ มี เ นื่ องจากเกษตรกรยัง ไม่ มี
ประสบการณ์ ความรู ้ และเทคโนโลยีดา้ นการแปรรู ป ทางด้านผูส้ นับสนุ น/ส่ งเสริ ม ศูนย์วิจยั เกษตร
ที่สูงอาเภอเขาค้อได้เชิ ญวิทยากรมาให้ความรู ้เรื่ องการแปรรู ปสตรอเบอรี่ ได้แก่ ไวน์สตรอเบอรี่
แยมสตรอเบอรี่
2) อะโวคาโด จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโด พบว่าที่เพาะปลูก อะ
โวคาโด ยังไม่มีการแปรรู ป เนื่องจากผลสดของอะโวคาโดในอาเภอเขาค้อ ยังมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้อ งการของตลาด เกษตรกรจึ ง ยัง ไม่ ใ ห้ ค วามส าคัญ ด้า นการแปรรู ป อะโวคาโดและผู ้ค่ า ส่ ง
เช่ นเดี ยวกันยังไม่มีการแปรรู ปไม้ผล อะโวคาโด แต่ในส่ วนของผูค้ ่าปลีกมีการแปรรู ปอะโวคาโด
คือ น้ าอะโวคาโดที่มีการแปรรู ปน้ าอะโวคาโดเนื่ องจาก อะโวคาโดเป็ นผลไม้ที่สุกเร็ วและมีอายุส้ ัน
เมื่อมีผลสุ กเป็ นจานวนมากผูค้ ่าปลีกจึงแปรรู ปอะโวคาโดเป็ นน้ าอะโวคาโดเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็ น
โอกาสจากที่ อะโวคาโดจะเน่าเสี ยทิ้งแต่ก่อนที่จะเน่าเสี ยผูค้ า้ ปลีกก็นามาแปรรู ปเป็ นน้ าอะโวคา
โดก่อน
3) มะคาเดเมี ย จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรที่ ปลู กมะคาเดเมี ย พบว่าเกษตรกรที่
เพาะปลูก มะคาเดเมียมีการแปรรู ปมะคาเดเมียโดยนาผลสดไปอบและแกะเปลือกนอกออกให้เป็ น
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เปลือกกะลาแล้วนาออกจาหน่าย ส่ วนผูค้ า้ ส่ งมะคาเดเมีย มีการแปรรู ปโดยการกะเทาะเปลือกะลา
ออกแล้วน้ าไปอบเป็ น มะคาเดเมียอบเกลื อ อบธรรมชาติ อบสมุนไพร มะคาเดเมียเคลือบช็อกโก
แล็ ต ถั่วมะคาเดเมี ย น้ ามันสกัดจากมะคาเดเมี ย และผู ค้ ้าปลี กไม่ มี การแปรรู ป มะคาเดเมี ย จะรั บ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปมะคาเดเมียจากผูค้ า้ ส่ งหรื อเกษตรกรแต่โดยส่ วนใหญ่จะรับจากกลุ่มรัฐวิสาหกิ จ
ชุมชนมะคาเดเมียเข็กน้อย สตรอเบอรี่ แปรรู ปโดยการทาน้ าสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่ คลุกบ๊วย
จึงสรุ ปได้ว่า มีความเป็ นไปได้เกี่ ยวกับการแปรรู ป และเพิ่มมูลค่า ตรงตามแผนเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตร ใน ข้อ
5.3.3 การสร้ างมู ลค่าเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตรตลอดห่ วงโซ่ การผลิ ต สนับสนุ นการผลิ ตและ
บริ การของชุ มชนในการสร้ างมูลค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน และแนวคิดทฤษฎี การ
สร้างพันธมิตรและเครื อข่าย (Networks) ว่าเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจที่มีความ
ร่ วมมื อหลายบริ ษทั ในเรื่ องของเทคโนโลยีในการดาเนิ นงานและระบบสารสนเทศ โดยรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวทาให้เกิ ดการแบ่งกันการใช้ทรัพยากรในการดาเนิ นงานร่ วมกัน ได้มีการจัด
อบรมด้านการแปรรู ปสตรอเบอรี่ และจากการสัมภาษณ์สานักงานอุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ ตรงตาม
แนวคิดทฤษฎี การสร้ างพันธมิตรและเครื อข่าย (Networks) ว่าเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ ในการ
ดาเนิ น ธุ รกิ จที่ มี ค วามร่ วมมื อหลายบริ ษ ทั ในเรื่ องของเทคโนโลยีใ นการด าเนิ น งานและระบบ
สารสนเทศ โดยรู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า วท าให้ เกิ ด การแบ่ ง กัน การใช้ท รั พ ยากรในการ
ดาเนินงานร่ วมกัน
การจัดการตลาดและช่ องทางการจัดจาหน่ ายไม้ ผลเป้ าหมาย
1) สตรอเบอรี่
(1) เกษตรกรผูเ้ พาะปลู กสตรอเบอรี่ จะเลื อกทาเลที่ต้ งั ติดถนนที่รถวิ่งผ่านไป
มาและมองเห็นได้ชดั เช่ น ทางขึ้นอาเภอเขาค้อ เรื่ องส่ วนของการตั้งราคาเกษตรกรจะตั้งราคาขาย
หน้าสวนในราคาที่ สูงกว่าผูค้ า้ ปลี กขายเพราะเกษตรกรมีความสู ญเสี ยในเรื่ องการที่ผูบ้ ริ โภคเก็บ
รับประทานในสวนและทาให้แปลงต้นเกิ ดความเสี ยหายจากการเก็บที่ไม่ถูกต้อง จะเน้นขายหน้า
สวนให้นกั ท่องเที่ยว และราคาส่ งไม่สามารถควบคุมได้เพราะไม่มีการประกันราคาจึงไม่กล้าลงทุนปลูก
มากนัก
(2) ผูค้ า้ ส่ งสตรอเบอรี่ ส่วนใหญ่จะรับซื้ อสตรอเบอรี่ ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่แล้ว
นามาขายส่ งให้กบั ผูค้ า้ ปลีกในอาเภอเขาค้อ ในพื้นที่ที่เป็ นจุดท่องเที่ยว จุดพักรถ ต่างๆ สาเหตุที่ตอ้ ง
ไปซื้ อสตรอเบอรี่ ที่เชี ยงใหม่เนื่ องจากสตรอเบอรี่ ที่เขาค้อมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดจึ งทาให้สตรอเบอรี่ ในอาเภอเขาค้อมีราคาที่ สูงกว่าสตรอเบอรี่ ที่เชี ยงใหม่มาก ส่ วนการตั้ง
ราคาจะตั้งสู งกว่าราคาต้นทุนร้อยละ 30
(3) ผูค้ า้ ปลี ก สถานที่ ต้ งั ร้ านจะเลื อกทาเลที่ เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว จุ ดชมวิว
หรื อจุดพักรถ การตั้งราคาจะบวกจากต้นทุ น 100% สาเหตุ ที่บวกกาไรสู งเนื่ องจากสตรอเบอรี่ มี
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โอกาสการสู ญเสี ยมาก อายุการเก็บรั กษาสั้ น หน่ วยงานภาครั ฐเริ่ มเข้ามาช่ วยหาช่ องทางการจัด
จาหน่ายโดยแนะนาให้หา้ งสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้าต่างๆ เป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายได้
2) อะโวคาโด
(1) เกษตรกรผู เ้ พาะปลู ก อะโวคาโดในปั จ จุ บ ันไม่ ไ ด้มี ก ารจัด หาช่ องทาง
การตลาด เนื่องจากอะโวคาโดในอาเภอเขาค้อมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จาทา
ให้ราคาของอะโวคาโดในอาเภอเขาค้อยังคงมีราคาที่สูงกว่าที่อื่น
(2) ผูค้ า้ ส่ ง ขายส่ งตามร้านค้าขายปลีกทัว่ ไปในอาเภอเขาค้อ ราคาขายจะบวก
จากต้อนทุน กิโลกรัมล่ะ 10 บาท
(3) ผูค้ า้ ปลี ก ขายตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ การตั้งราคาจะตั้งในราคาที่สูงก่อน
พอ อะโวคาโดเริ่ มสุ กก็จะลดราคา
3) มะคาเดเมีย โดยส่ วนมากจะมีพ่อค้าคนกลางมาเหมาสวนและทาการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิต เองและรับ ซื้ อ ผูก ขาดกัน ทุ ก ปี ส่ ว นการตั้ง ราคาโดยให้ร าคาตามความเหมาะสมตาม
ท้องตลาด
มะคาเดเมียจะเป็ นทั้งเกษตรกร ผูค้ า้ ปลี ก ผูค้ า้ ส่ ง เพราะได้มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิ จ
ชุมชนมะคาเดเมียเข็กน้อย ซึ่ งมีการรวมตัวของเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกมะคาเดเมียและทาการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ ออกวางจาหน่ายตามร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ ในอาเภอเขาค้อ โดยทาในรู ปแบบการ
ฝากขาย และยังมีการขายส่ งให้ผูค้ า้ ปลีกในจุดขายของฝากต่างๆ ในอาเภอเขาค้อ โดยจะขายส่ งให้
จุดละเจ้าเดียวเท่านั้น เพื่อตัดปั ญหาในการแย้งลูกค้าของผูค้ า้ ปลีกและเป็ นการสร้างแบรนด์ให้ดูเป็ น
ที่น่าสนใจ
ข้ อเสนอแนะ
ด้ านการจัดสรรพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
สาหรั บเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ของตนอยู่แล้วภาครัฐควรหางบประมาณในการเข้าไป
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรได้ทาตามหลักทฤษฎีใหม่ ขุดแหล่งน้ าให้กบั เกษตรกรที่ตอ้ งการแหล่งน้ า และ
ให้ความรู ้ความเข้าใจกับเกษตรกรเรื่ องทฤษฎีใหม่
สาหรับเกษตรกรที่ไม่มีพ้ืนที่ทากินเป็ นของตนเอง ภาครัฐควรจัดพื้นที่เพาะปลูกให้
เนื่ องจากเขาค้อนั้นยังมีพ้ืนที่สาธารณะที่ ว่างเปล่าที่เป็ นของรั ฐอยู่จานวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มการเพาะปลูกไม้ผลเป้ าหมาย คือ สตรอเบอรี่ อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ภาครัฐควรสร้าง
นิคมเพื่อการเพาะปลูกไม้ผลเป้ าหมาย โดยอาจจัดให้มีนิ คมหลายแห่ งตามความเหมาะสมของพื้นที่
ต้องการปลู ก และให้การสนับสนุ นในการจัดหาแหล่งน้ า เส้นทางการขนส่ ง ที่อยู่อาศัยและระบบ
สาธารณู ปโภค ภายในนิคมนั้น
ในทางเลื อกที่ สอง เพื่อเพิ่มพื้นที่ การเพาะปลู กให้เกษตรกร ภาครั ฐกาหนดพื้นที่
สาธารณะที่ ว่างเปล่าให้เกษตรกรได้เช่ า เพื่อการเพาะปลูกไม้ผล โดยภาครัฐอานวยความสะดวก
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และสนับ สนุ น ด้า นแหล่ ง น้ า เส้ น ทางการขนส่ ง และระบบสาธารณู ป โภค โดยมี ก ารก าหนด
ระยะเวลาการเช่าที่ยาวนานพอสมควร
ด้ านการจัดหาพันธุ์ไม้ ผลเป้ าหมาย
ด้านการจัดหาพันธุ์ไม้ผลเป้ าหมาย ภาครัฐควรให้การส่ งเสริ ม สนับสนุน ดังนี้
1) สนั บ สนุ น งบประมาณในการวิ จ ั ย และพัฒ นาสายพัน ธุ์ ใ ห้ ก ั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมจาหน่ายให้กบั เกษตรกรที่สนใจ
2) ส่ งเสริ มให้เกษตรกรที่ สนใจทาธุ รกิ จเพาะพันธุ์ ไม้ผลเพื่ อจาหน่ า ย
โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาให้องค์ความรู ้ ท้ งั ทฤษฎี และปฏิ บตั ิจริ ง และการจัดจาหน่ ายพันธุ์รวมถึ งการ
ควบคุมด้านราคา
3) ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งร่ ว มมื อ ในการวางแผนการผลิ ต พัน ธุ์ ใ ห้
เพียงพอและราคาเหมาะสม
ด้ านการเพาะปลูกและการเก็บเกีย่ ว
ในด้านการเพาะปลูก พบว่าเกษตรกรไม้ผลเป้ าหมาย ทั้งสามชนิ ดมีความเชี่ ยวชาญ
แล้ว แต่สิ่งที่รัฐควรสนับสนุนและส่ งเสริ ม ได้แก่
1) ต้นทุนต้นกล้าของสตรอเบอรี่ ที่จะต้องไปซื้ อที่เชี ยงใหม่ รวมทั้งอุ ป
กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ดังนั้นรัฐควรช่วยการซื้ อต้นกล้าและอุปกรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะปลูก โดยอานวยความสะดวกให้มีการรวมกลุ่มกันจัดซื้ อในปริ มาณมาก เพื่อสามารถต่อรอง
ราคาได้ จะช่วยลดต้นทุนได้
2) ต้นทุนต้นกล้าของอะโวคาโดและมะคาเดเมียที่ซ้ื อจากศูนย์วจิ ยั เกษตร
ที่สูง รัฐควรพิจารณาด้านราคาต้นกล้าที่ศูนย์วิจยั เกษตรที่สูงเป็ นผูจ้ าหน่ายให้เกษตรกรให้จาหน่าย
ในราคาที่ลดลง
3) ต้นทุ นด้านปุ๋ ยเคมี และยาฆ่า แมลง รั ฐควรให้มี การซื้ อขายโดยตรง
ระหว่างผูผ้ ลิ ตและหรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายในส่ วนกลาง ในรู ปของสหกรณ์ เพื่อให้มีราคาลดลง และมี
การให้สินเชื่อ เพื่อทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในด้านนี้และมีเวลาในการผ่อนชาระ
4) รัฐควรสนับสนุ นสิ นเชื่ อด้านเครื่ องจักรกลการเกษตร ส าหรับการ
เพาะปลู ก ไม้ผ ล เพื่ อ ท าให้เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการเพาะปลู ก และลดต้น ทุ น ด้า นแรงงานการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
5) ส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพื้นที่เขาค้อเท่านั้นที่สามารถเพาะปลู กไม้ผล
เป้ าหมายได้เท่านั้น
ด้านการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค
ในระบบสาธารณู ปโภคนั้น สิ่ งที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุน ควรมี ดังนี้
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1) ด้านถนน ควรมีการซ่อมบารุ งอย่างสม่าเสมอ มีการสร้างถนนเพิ่มเพื่อ
การขนส่ งผลิตผล
2) ด้านแหล่งน้ า ควรสร้างแหล่งน้ า และขุดเจาะแหล่งน้ าให้พอเพียง
3) ด้านไฟฟ้ า ควรมี การสร้ า งระบบการจาหน่ ายไฟฟ้ า โดยไม่ต้องใช้
เอกสารสิ ทธิ์ ตามระบบปกติ แต่ให้มีการจัดทาการขายไฟฟ้ าแบบพิเศษ ให้กบั เกษตรกร เพื่อใช้ใน
การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
4) ด้านการป้ องกันไฟป่ า ควรมีระบบการป้ องกันไฟป่ าที่ไหม้ไร่ พืชผล
ของเกษตรกร โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่น้ ี โดยเฉพาะ และให้การสนับสนุ นงบประมาณ
ในด้านบุคลากร และเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันและดับไฟป่ า
ด้านการแปรรู ปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภาครัฐควรประสานงานกับภาคเอกชนให้มาลงทุนการแปรรู ปไม้ผลให้เป็ นสิ นค้าที่
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รู ปแบบที่เหมาะสมควรดาเนิ นการในรู ปแบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล ที่มีผซู ้ ้ื อ
และให้ก ารสนับ สนุ น ด้า นเงิ น ทุ น แต่ ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเขาค้อ และการค้า ปลี ก ควร
กาหนดให้มีสัดส่ วนระหว่างการค้าเพื่อการแปรรู ป และการขายตรงโดยเกษตรกร
สาหรับเกษตรกร การส่ งเสริ มให้มีการแปรรู ปเป็ นสิ นค้าท้องถิ่ น เพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในรู ปสิ นค้าของฝากสาหรับนักท่องเที่ยว
ควรส่ งเสริ มด้านการสร้างแบรนด์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม เพื่อการดึงดูดใจและ
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์
ด้าน การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ า นการจัด การตลาดและช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนควรส่ งเสริ ม สนับสนุน ดังนี้
1) ช่ องทางการจาหน่ ายในประเทศ ควรทาสั ญญาความร่ วมมื อกับ Super
Market และ Supper Discount Store ในการรับซื้ อไม้ผลโดยตรงกับเกษตรกรผูผ้ ลิ ตหรื อกลุ่ ม
วิสาหกิจชุ มชน ผูค้ า้ ปลีกและผูค้ า้ ส่ ง จะเป็ นผูร้ วบรวมผลผลิต คัดเลือกและการบรรจุเพื่อเตรี ยมส่ ง
ต่อไปยังช่องทางการจัดจาหน่ ายต่อไป มีการกาหนดข้อตกลงเรื่ องการขนส่ ง การหักเปอร์ เซ็นต์ค่า
พื้นที่ (ค่าจีพี) ให้เหมาะสมไม่มากเกินไป เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้เกษตรกรและผูค้ า้ ปลีกรายย่อยได้
มีกาไรขึ้น นอกจากนี้อาจส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันส่ งตรงในร้านขายสิ นค้าของฝากในพื้นที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีการกาหนดและควบคุ มด้านราคาด้านการคัดเกรดและด้านคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมกับจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้เป็ นตลาดรับซื้ อและแหล่งจาหน่ายสิ นค้า
2) หาช่ องทางจาหน่ ายต่างประเทศ ควรมี การศึกษาตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะตลาดอาเซี ยน เพื่อเพิม่ ตลาดให้สินค้าไม้ผล
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3) เพิ่มการใช้ Social Media และ Internet ในการประชาสัมพันธ์สินค้า
ไม้ผล ทั้งสตรอเบอรี่ อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็ นการเพิ่มช่องทาง
จาหน่ายทางออนไลน์
กลุ่ มผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ได้เห็ นพ้องต้องกันในการจัดสรรที่ ดินในรู ป แบบนิ คมสร้ า ง
ตนเองเกษตรไม้ผลเขาค้อ ให้มี โมเดลเป็ นเอกลัก ษณ์ ของตนเอง เพื่อพัฒนาการปลู ก ไม้ผล สต
รอเบอรี่ อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ให้สามารถเป็ นสิ นค้าคุ ณภาพเป็ นที่นิยมบริ โภคทั้งในและ
นอกประเทศ และเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
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การรับรู้ การสื่ อสารการตลาดและความรับผิดชอบต่ อสั งคม มหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ของผู้ทจี่ ะเข้ ามาศึกษาต่ อในระดับปริญญาตรี
The Study of factors affecting on perception of Bachelor degree students towards
the brand equity of Rangsit University in term of Corporate Social Responsibility : CSR
สิ รินภา เจริญแก้ว
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฒ
ั น์ พิสิษฐเกษม
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ของผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ได้ศึกษากลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาที่สมัครและ
ลงทะเบียนเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2559 ณ จุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จานวน 372 คน จากจานวน
นักเรี ยนที่สมัครเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตทั้งหมด 29 คณะ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) หาร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) สัดส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้การสื่ อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แก่ (1) ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการโฆษณา/ข่าวสาร
บนสื่ อออนไลน์ ด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้ดารา-นักแสดงมาเป็ นพรี เซนเตอร์ และการส่ งเสริ ม
การขาย โดยการมอบ iPad ให้แก่นกั ศึกษาปี 1 ทุกคน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)
ปั จจัยการรับรู ้ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ด้านความรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริ โภคขององค์กร
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการ
แบ่งปั น ด้านการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือสังคมมหาวิทยาลัยรังสิ ต เปิ ดหลักสู ตรที่ครอบคลุมและ
ตรงกับอาชีพที่ขาดแคลนของประเทศ และมีความหลากหลายทางวิชาการ ด้านการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีภูมิทศั น์ที่ร่มรื่ นเหมาะสาหรับเป็ นสถานศึกษา อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การสื่ อสารการตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ABSTRACT
This research is the study of factors affecting on perception of bachelor degree
students towards the brand equity of Rangsit University in term of Corporate Social
Responsibility (CSR). This research studied new students who apply and enroll in undergraduate
program in Ransit University. The sample group of this research is 372 students from 29 faculties
in Rangsit University.
Questionnaire was used as a tool for this research and the instruments for analysis
data are frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple linear regression. The
research result show that the factors that affect the perception of social responsibility
communication of Ransit University are (1) Integrated Marketing Communication (IMC) in
advertising / information on online media, public relation by using celebrities–actors as
presenters, and sale promotion at significant level 0.05. (2) Perception of social responsibility in
consumer responsibility, create giving and sharing society, community and social development,
open courses and programs that meet the shortage occupation, a variety of academic,
environmental caring, and the landscape that suite for academy at significant level 0.05.
Keywords: Brand Equity, Corporate Social Responsibility, Rangsit University
บทนา
ปั จจุบนั ต้องยอมรับว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนมีการมีการแข่งขัน
ทางธุ รกิจและการตลาดเช่นเดียวกับธุ รกิจอื่น ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ไม่เพียงแต่ดูเรื่ องคุณภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ความเชี่ ยวชาญทางวิชาชี พ การวิจยั การพัฒนา
หลักสู ตรและบุคลากร การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยมาใช้ในการเรี ยนการสอน ความ
ร่ วมมือกับนานาชาติ คณาจารย์ที่มีชื่อเสี ยง อาคารสถานที่ เพียงเท่านั้น แต่ยงั ดูวา่ สิ นค้าหรื อบริ การ
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ ง
ต่างงัดกลยุทธ์ ของตนเองมาเพิ่ มศักยภาพทางการแข่ง ขัน เพื่ อนาเสนอเอกลัก ษณ์ ของตนเองให้
เหนื อกว่าคู่ แข่ งมาต่ อสู ้ เพื่ อสร้ า งความน่ าเชื่ อถื อและสามารถครองใจผูบ้ ริ โภคให้ไ ด้มากที่สุ ด
ดังนั้น แบรนด์จึงเป็ นทั้งเหตุผลและอารมณ์ ที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อเลื อกใช้
บริ การเช่นเดียวกันกับการเลือกศึกษาต่อ ดังนั้น กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน จึง
เป็ นเรื่ องสาคัญมากเช่นเดียวกัน
สถานการณ์การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่างทวีความรุ่ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ดังจะ
เห็ นได้จากกลยุทธ์ดา้ นการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดโปรโมชัน่ เพื่อสร้างการ
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รับรู ้ ผ่านสื่ อต่างๆ อาทิ ข่าวสารความเคลื่ อนไหวด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิจยั และ
นวัต กรรม กิ จ กรรมของนัก ศึ ก ษา ความทัน สมัย ของห้อ งเรี ย นและอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้กบั การเรี ยนการสอน ความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึ กษาต่างชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ส่ วนลดค่าบารุ งการศึกษา ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู ้ ภาพลักษณ์ของแต่
ละสถาบัน ซึ่ งการแข่งขันในตลาดอุดมศึกษาไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงแค่มหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกันเพียง
เท่านั้น หากแต่ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลที่เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา
อาทิ ผลักดันออกนอกระบบ สนับสนุนงบประมาณตามจานวนนักศึกษา ส่ งผลให้มหาวิทยาลัยของ
รัฐมีการปรับตัว โดยการเปิ ดหลักสู ตรภาคพิเศษ การรับตรง การเปิ ดวิทยาเขตในต่างจังหวัด เพื่อให้
ใกล้กบั กลุ่ ม เป้ าหมายมากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง ปั จจัย เหล่ านี้ ได้ก ลายมาเป็ นปั จจัย คุ ก คามในการแข่ งขันกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างชัดเจน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ดาเนินการเรี ยนการสอนมาแล้ว 31
ปี (พ.ศ.2559) โดยเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุด ปั จจุบนั เปิ ด
สอนในระดับปริ ญญาตรี 84 หลักสู ตร ปริ ญญาโท 37 หลักสู ตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสู ตร
และปริ ญญาเอก 9 รวม 131 หลักสู ตร (31 คณะ) เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการประเมิน
จากสานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียง
แห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยูใ่ นระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิต 2 ครั้งซ้อน
ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ของมหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต เริ่ ม ต้นที่ อุดมการณ์ เป็ นหลัก ซึ่ งมหาวิท ยาลัย รั งสิ ตมี ค วามชัดเจนอย่างมากในเรื่ อง CSR
เนื่ อ งจากผูน้ าสู ง สุ ด ขององค์ก รผูส้ านต่ อ สร้ า ง และขับ เคลื่ อ นองค์ก รมาถึ ง ปั จ จุ บ นั มี ตวั ชี้ วัด
ความสาเร็ จขององค์กรอยูท่ ี่การมีอุดมการณ์ คือ การมีเป้ าหมายและความมุ่งมัน่ อย่างเด่นชัดในการ
ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยสะท้อนผ่านคาประกาศอุดมการณ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ว่า
“ขุมพลังปั ญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่ สังคมธรรมาธิ ปไตย” ให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตไปสู่
การเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม เพราะว่ามหาวิทยาลัยคือ ขุมพลังแห่ งปั ญญาของชาติ มหาวิทยาลัย
รังสิ ตจะไม่ต้ งั อยูบ่ นหอคอยงาช้าง แต่ตอ้ งให้อะไรแก่สังคม เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง
เป็ นสมาชิ กของสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ตอ้ งการสร้ างบัณฑิ ตที่เป็ นคนเก่งเท่านั้น แต่ตอ้ ง
เป็ นบัณฑิ ตที่ มีสานึ กต่อสังคม โดยตั้งแต่ปีการศึ กษา 2552 จนถึ งปั จจุ บนั มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ได้
นาเอากรณี ศึกษาด้าน CSR ของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในด้านต่างๆ อาทิ การบูรณาการความรู ้ ดา้ น
วิชาการสู่ ชุมชน องค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาจากคณะวิชาต่างๆ โครงการหรื อกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาทา
การตลาดในรู ปแบบต่างๆ ในแนวทางเรื่ องจิตสาธารณะ “มหาวิทยาลัยรังสิ ต ร่ วมสร้างสังคมแห่ ง
การให้และการแบ่งปั น”
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ มหาวิทยาลัยรังสิ ตไม่ได้สร้างเฉพาะคนเก่งและคน
ที่ประสบความสาเร็ จเพียงอย่างเดี ยว ในขณะเดียวกันต้องมีสานึ กเพื่อสังคมด้วย ซึ่ งการหยิบเรื่ อง
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CSR มาคุยกับกลุ่มเป้ าหมายนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะ CSR ต้องการความจริ งจัง ผูบ้ ริ โภคมักจะรู ้สึก
ว่านัน่ เป็ นองค์กรที่ดี เสี ยสละ ไม่มุ่งแต่แสวงหากาไร กลุ่มผูใ้ หญ่ ผูป้ กครองชอบ แต่กลุ่มเป้ าหมายที่
เป็ นวัยรุ่ นอาจจะเฉยๆ เพราะเรื่ องใหญ่ในชีวติ สิ่ งที่อยูใ่ นจิตใจของเขาคือ คาถามต่ออนาคตว่าเข้ามา
เรี ยนแล้วจะมีความสุ ขไหม เมื่อเรี ยนจบไปแล้วจะมีงานทาหรื อจะประสบความสาเร็ จในชี วิตอย่างที่
เคยฝั นเอาไว้หรื อไม่ แต่กรณี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตต้องการเพิ่มมิติให้ลึกขึ้น ไม่ตอ้ งเลือกระหว่าง
CSR กับ Success Stories แต่ช้ ีให้เห็นว่าตัวเราและสังคมสามารถประสบความสาเร็ จไปพร้อมกันได้
บัณฑิตสามารถประสบความสาเร็ จและสังคมก็มีความสุ ข
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ของผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี โดยการศึกษาครั้งนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายสื่ อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิ ต เนื่ องจากจะนาผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จาก
การศึ กษาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดของมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการ
แข่งขันในตลาดปั จจุบนั รวมทั้งกลุ่มเป้ าหมายในตลาดปั จจุบนั ด้วย โดยอาจจะสามารถเพิ่มส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดหรื อเป็ นแนวทางให้แก่ผทู ้ ี่สนใจในเรื่ องดังกล่าวนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามที่ตอ้ งการต่อไป
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเฉพาะนักเรี ยนและนักศึกษา ที่สมัครและลงทะเบียนเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี
ปี การศึ กษา 2559 ณ จุ ดรั บสมัครนักศึ กษาใหม่ ห้อง 1-301 มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ระหว่างวันที่ 18
เมษายน 2559–31 พฤษภาคม 2559 เป็ นระยะเวลา 43 วัน เพศ: ชายและหญิ ง ที่ ส มัค รและ
ลงทะเบียนเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี มีอายุต้ งั แต่ 17-22 ปี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการรับรู ้การสื่ อสาร
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ของผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี
2.เพื่ อศึ กษาการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการที่ มี ความสั ม พันธ์ ต่อการรั บ รู ้ ก าร
สื่ อสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ของผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับ ปริ ญญาตรี
3.เพื่ อ ศึ ก ษาความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การรั บ รู ้ ก ารสื่ อ สาร
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ของผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.เพื่อทราบความแตกต่างทางด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการรับรู ้การสื่ อสาร
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ของผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี โดยนาผลจากการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
2.เพื่อทราบถึงปั จจัยการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่ผทู ้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี
3.เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาวางแผนและพัฒ นากลยุ ท ธ์ ด้ า นการ
ประชาสัม พันธ์ ก ารตลาด และการแนะแนวและรั บสมัครนัก ศึ ก ษาของมหาวิทยาลัย รั งสิ ต ให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศัย แนวคิดและทฤษฏีมาเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
ทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึ ง วิ ช าที่ เกี่ ยวข้องกับ การศึ ก ษาทางด้า น
ประชากร โดยคานิ ยามของคาว่า ประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาขนาดโครงสร้ างการกระจายตัว
ส่ วนประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร และองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรที่เกิดขึ้น (Hauser; & Duncan. อ้างถึงในรังสิ ยา พวงจิตร, 2555 : 10)
เกล้ากมล สุ ริยนั ต์ (2554 : 9-11) ได้อธิ บ ายความหมายของประชากรศาสตร์ ไ ว้ว่า
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะที่สาคัญทางสถิติที่สามารถวัดได้ของประชากรที่จะช่วยกาหนด
กลุ่มเป้ าหมาย การแบ่งส่ วนแบ่งทางการตลาดจะแบ่งตามตัวแปร ซึ่ งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนด้านจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมจะช่วยอธิ บายถึง
ความคิด ความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งจะส่ งผลให้ขอ้ มูลด้านประชากรนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดังนั้น บุ ค คลที่ มีล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่า งกันก็ จะมี ลกั ษณะทาง
จิตวิทยาที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้จากปั จจัย ดังต่อไปนี้
1. เพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลให้บุคคลเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย อาทิ เพศ
หญิ งจะสามารถรับส่ งข้อมู ลข่าวสารได้มากกว่าเพศชาย ในขณะเดี ยวกันเพศชายก็ไม่ได้มีความ
ต้องการที่จะรับส่ งข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ตอ้ งการที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้
เกิดขึ้นระหว่างการรับส่ งข้อมูลข่าวสารนั้นด้วย ดังนั้น เพศที่แตกต่างกันจึงส่ งผลในเรื่ องของค่านิ ยม
ความคิด ทัศนคติดว้ ย เพราะความแตกต่างทางเพศนั้นถูกวัฒนธรรมสังคมกาหนดบทบาทเอาไว้
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2. อายุ ที่ ต่า งกัน ส่ ง ผลให้บุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกันในเรื่ องของค่ า นิ ย ม ความคิ ด
ทัศนคติ และพฤติกรรม อาทิ คนที่มีอายุนอ้ ยจะมีความคิดที่เป็ นเสรี นิยมมองโลกในแง่ดีกว่าคนที่มี
อายุ ม ากกว่ า ส่ ว นคนที่ อ ายุ ม ากส่ ว นใหญ่ จ ะมี แ นวคิ ด เรื่ อ งอนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ปฏิ บ ัติ ต ามกฎอย่ า ง
ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุนอ้ ยกว่า เนื่องจากผ่านประสบการณ์ชีวติ มากกว่า
3. การศึ ก ษา ที่ ต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ บุ ค คลนั้น มี ค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งของค่ า นิ ย ม
ความคิ ด ทัศนคติ และพฤติกรรม อาทิ คนที่มีการศึกษาสู งกว่าจะได้เปรี ยบในเรื่ องของการเลื อก
เปิ ดรับข่าวสาร เพราะเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความเข้าใจในการคัดกรองข่าวสารได้ดีกว่า ไม่เป็ นคนที่
เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานที่เด่นชัดเพียงพอ อีกทั้งบุคคลที่มีการศึกษาสู งส่ วนใหญ่จะรับข้อมูล
ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ วารสารทางวิชาการที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงมากกว่า ส่ วนบุคคลที่มีการศึกษาต่ากว่า
จะเลือกใช้สื่อประเภทวิทยุ และโทรทัศน์เป็ นส่ วนใหญ่
4. สถานะทางสังคม หมายถึง อาชี พ รายได้ สถานภาพทางสังคมของแต่ละบุคคลมี
อิทธิ พลอย่างมากต่อพฤติกรรมของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร เนื่ องจากแต่ละบุคคลมีค่านิ ยม ความคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
แนวคิดเกีย่ วกับคุณค่ าตราสิ นค้ า
ตราสิ น ค้า มี บ ทบาทในการสร้ า งความส าเร็ จ ให้ ก ับ สิ น ค้า หรื อบริ การอย่ า งมา
ความสาเร็ จของการสร้ างตราสิ นค้านั้นต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้า
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคัญในการที่ จ ะท าความเข้า ใจและอธิ บ ายถึ ง คุ ณค้า ของตราสิ นค้า ในจิ ตใจของ
ผูบ้ ริ โภค
Aaker (1996) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ตราสิ นค้าคือ ขื่อหรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ของสิ นค้า
ไม่วา่ จะเป็ นโลโก้ เครื่ องหมายการค้าหรื อหี บห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ที่สามารถระบุถึงความเป็ นสิ นค้า
และบริ ก าร ตราสิ นค้า เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก เลื อกซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคและมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว ไม่ ส ามารถ
เลียนแบบได้และถ้าเมื่อใดที่สินค้าได้ตายไปจากตลาด ชื่ อของตราสิ นค้าจะยังคงอยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ Wilson, Gilligan, and Person (1995) ได้กล่าวว่า ตราสิ นค้าต้องเป็ นการออกแบบมา
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถระบุถึงคุณประโยชน์เฉพาะที่จะได้รับจากสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งตราสิ นค้าที่
จะสามารถประสบความสาเร็ จได้น้ นั นอกจากผูบ้ ริ โภคจะสามารถระบุถึงสิ นค้าและบริ การได้แล้ว
ผูบ้ ริ โภคต้องมีการรับรู ้ ถึงคุ ณค่าส่ วนเพิ่มจากตราสิ นค้า โดยคุ ณค่าส่ วนที่เพิ่มนั้น ต้องมีความเป็ น
หนึ่งเดียว และสามารถเข้ากันกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างลงตัว ซึ่ งผลจากคุณค่าส่ วนเพิ่ม
ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น จะเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ต ราสิ น ค้า สามารถท าการแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ในตลาดได้ (De
Chernatony & Mcdonald, 1998 cited inf Pickton & Broderick, 2001) นอกจากนี้ ในมุมมองของ
Kotler and Bliemel (1999 Cited in Bauer, Mader, & Keller, 2000) ได้อธิ บายเกี่ยวกับตราสิ นค้าไว้
ว่า ตราสิ นค้าในปั จจุบนั เป็ นการอธิ บายถึงโครงสร้างของสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่ งถูกสร้างขึ้น
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จากลักษณะภายนอกต่างๆ ที่ ผสมผสานเชื่ อมโยงกับความเชื่ อและทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคกับตรา
สิ นค้า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการ (Integrated Marketing Communications) มี บุคคลได้ใ ห้
ความหมาย ดังนี้
เสรี วงษ์ม ณฑา (2540) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า กระบวนการการพัฒนาแผนงาน
สื่ อสารทางการตลาดที่ตอ้ งใช้การจูงใจในหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง เป้ าหมาย คือ
การที่จะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรื อ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะพิจารณาวิธีการสื่ อสารคุ ณค่าตราสิ นค้า เพื่อให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั สิ นค้าหรื อบริ การที่จะ
นาไปสู่ ความเชื่อมัน่ ความคุน้ เคยในสิ นค้าหรื อบริ การยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
ไว้ว่า การที่บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งสามารถผสมผสานเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดได้หลากหลาย
เพื่อส่ งข่าวสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับ
ลูกค้า
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณา
การไว้วา่ เป็ นกระบวนการพัฒนาและนาองค์ประกอบของการสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบต่างๆ มา
ใช้ร่วมกัน เพื่อโน้มน้าวหรื อเชิญชวนกลุ่มเป้ าหมายให้เปลี่ยนพฤติกรรมที่คล้อยตามคาเชิ ญเหล่านั้น
โดยใช้การสื่ อสารทุกประเภทอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มเป้ าหมาย
Burnett and Moriarty (1998) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณา
การเป็ นการใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารตลาดทั้งหมด ตั้งแต่โฆษณาถึ งบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อส่ งข้อความโน้มน้าวที่มีความต่อเนื่องไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
Belch and Belch (2001) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
เป็ นแนวคิดของการวางแผนการสื่ อสารทางการตลาด ซึ่ งมุ่งไปที่การสร้ างมูลค่าเพิ่มและประเมิน
บทบาทเชิงกลยุทธ์ของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา (Advertising)
การตอบสนองทางตรง (Direct Response) การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) การ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) โดยผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ในการสื่ อสารทางการตลาดสู งสุ ด
จากความหมายข้า งต้น สามารถน ามาสรุ ป ได้ไ ว้ว่ า การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ เป็ น
กระบวนการในการน าเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางการตลาดหลากหลายรู ป แบบมาใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยนามาใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง โดยการส่ งข้อมูลข่าวสาร
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เพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางพฤติ กรรมในทางที่ดีกบั สิ นค้าและบริ การ
เพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรหรื อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในอนาคต
เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยทาการศึกษา
จากเอกสารงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ เพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางในการจัด ท าแบบสอบถาม ซึ่ ง
รายละเอียดข้อมูลจะเป็ นแบบสอบถามให้ผตู ้ อบใส่ คาตอบเอง (Self-Administered Questionnaire)
มีจานวน 61 ข้อ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นลัก ษณะค าถามปลายปิ ด
(Closed Ended) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การสนับสนุ น
ค่าเล่าเรี ยน การเข้าศึกษาต่อ และคณะที่เลือกศึกษาต่อ
ส่ วนที่ 2 ปั จจั ย การรั บ รู ้ ใ นการสื่ อสารคุ ณ ค่ า ตราสิ นค้ า มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล และการ
นาไปบอกต่อ
ส่ ว นที่ 3 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต (Corporate Social
Responsibility : CSR) ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคขององค์กร ด้านการพัฒนาชุ มชน
และช่ วยเหลื อสังคม ด้านการดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อม ด้านการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี และด้านการ
ประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยการรับรู ้คุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 และสมติฐานที่ 3
Unstandardized Standardized
Independent
Coefficients
Coefficients
Factors
B Std. Error
Beat
(ค่าคงที่)
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการ
ขาย
การขายโดยบุคคล
แนะนาการศึกษา
ต่อ
ความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ ริ โภคของ
องค์กร
การพัฒนาชุมชน
และช่วยเหลือ
สังคม
การดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม

3.679
-.005
-.070

1.022
.040
.043

.102

Collinearity
t

Sig.
Tolerance

VIF

-.005
-.079

3.602
-.116
-1.641

.000
.908
.102

.339
.285

2.953
3.511

.045

.116

2.277

.023*

.251

3.982

.092

.042

.103

2.194

.029*

.297

3.367

-.028

.025

-.035

-1.108

.269

.659

1.518

.250

.050

.259

4.954

.000*

.240

4.173

.095

.058

.097

1.642

.101

.188

5.305

-.054

.060

-.057

-.906

.365

.169

5.934

.166

2.618

.009*

.164

6.093

.368

5.300

.000*

.136

7.342

การกากับดูแล
.162
.062
กิจการที่ดี
การประกอบธุ รกิจ
ด้วยความเป็ น
.362
.068
ธรรม
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
R

R Square

.874a

.763

Adjusted
R Square
.756
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ผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
จากกลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถาม จานวน 372 ชุ ด พบว่า มีการรับรู ้ ในการสื่ อสารคุณค่า
ตราสิ นค้า ด้านการโฆษณา/ ข่าวสารบนสื่ อออนไลน์มากที่สุด การรับรู ้ ในการสื่ อสารคุ ณค่าตรา
สิ น ค้า ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ การให้ ด ารา-นัก แสดง มาเป็ นพรี เ ซนเตอร์ ม ากที่ สุ ด และให้
ความสาคัญน้อยที่สุดคือ การสนับสนุนสถานที่ในการถ่ายละคร/ซี รีย ์
การรับรู ้ในการสื่ อสารคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการส่ งเสริ มการขาย การมอบ iPad ให้แก่
นักศึกษาปี 1 ทุกคน มากที่สุด และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ การเปิ ดบ้านให้เยี่ยมชม Open House
หรื อแนะแนวการศึกษาต่อ
การรับรู ้ในการสื่ อสารคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการขายโดยบุคคล การให้ขอ้ มูลของคณะ
ต่างๆ จากอาจารย์/รุ่ นพี่มากที่สุด และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ การตอบคาถามด้านการสมัคร
เรี ยนจาก Call Center
การรับรู ้ในการสื่ อสารคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการแนะนาการศึกษาต่อ เลือกศึกษาต่อที่
ม.รังสิ ต เพราะชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยมากที่สุด และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ การที่มีศิลปิ นดารา ที่มีชื่อเสี ยงศึกษาอยู่
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการรับรู้ ด้านความรับผิดชอบต่ อสั งคมของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต
จากผลการวิเคราะห์ จากกลุ่ ม ตัวอย่า งจากการแจกแบบสอบถาม จานวน 372 ชุ ด
พบว่า การรับรู ้ทางด้านปั จจัยการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ด้านความ
รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคขององค์กร มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างสังคมแห่ งการให้
และการแบ่งปั นมากที่สุด และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท่านจะนึกถึงมหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นอันดับแรก
การรับรู ้ทางด้านปัจจัยการรับรู ้ความรับ ผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ด้าน
การพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือสังคมมหาวิทยาลัยรังสิ ต เปิ ดหลักสู ตรที่ครอบคลุมและตรงกับอาชี พ
ที่ขาดแคลนของประเทศ และมีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุด และให้ความสาคัญน้อยที่สุด
คือ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ช่วยเหลื อสังคมโดยการจัดโครงการบริ การวิชาการ ค่ายอาสาต่างๆ บริ จาค
การกุศล ฯลฯ
การรับรู ้ทางด้านปั จจัยการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ด้าน
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีภูมิทศั น์ที่ร่มรื่ นเหมาะสาหรับเป็ นสถานศึกษามาก
ที่สุด และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ ที มอาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ร่ วมประเมินสถานการณ์ น้ า
ท่วม/ภัยแล้ง/ภัยพิบตั ิ
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การรับรู ้ทางด้านปั จจัยการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้อนั ดับ 1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
(ที่มีการสื บค้นข้อมูลทางวิชาการมากที่สุด) มากที่สุดเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.976 และให้ความสาคัญ
น้อยที่สุดคือ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้รับการประเมินจาก สกอ. และ สมศ. ให้อยูใ่ นระดับดีมาก
การรับรู ้ทางด้านปั จจัยการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ด้าน
การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม ทุกหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ผ่านการตรวจสอบจาก
สภาวิช าชี พ ในสาขาต่ า งๆ มากที่ สุ ด และให้ค วามส าคัญน้อ ยที่ สุ ดคื อ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ เก็บค่าหน่ วยกิ ตที่เหมาะสม เช่ น วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิ บตั ิ วิชาเฉพาะทาง (เทียบกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษา ปั จจัยการรับรู ้ในในการสื่ อสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ของผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี สามารถนาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน หรื อ คล้า ยคลึ ง กัน พัฒ นาแนวทางในการพัฒ นากลยุ ท ธ์
การตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันกันอยู่ใน
ปั จจุบนั ดังต่อไปนี้
การส่ งเสริ มการขาย ควรให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มการขายโดยเน้นการเปิ ดบ้าน
ให้เยีย่ มชม Open house การแนะแนวการศึกษาต่อ (Pre-O-net) จัดกิจรรมออกบูท้ ตามงานมหกรรม
การศึกษาต่างๆ อาทิ งาน Dek-d on stage งาน Eduzones Expo จัดกิจกรรม Work Shop ของคณะ
ต่า งๆ เช่ น นิ เทศศาสตร์ สั ญจร, มหกรรมด้านภาษา, มหกรรมการแข่ งขันเกม ฯลฯ หรื อจัด
โปรโมชัน่ พิเศษให้แก่ผูบ้ ริ โภค อาทิ มอบ iPad ให้แก่นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 เป็ นต้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมและสัมผัสประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจัดขึ้น
การขายโดยบุคคล ควรให้ความสาคัญกับบุคลิ กภาพและความมีมนุ ษย์สัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา ความถู กต้องในการให้ขอ้ มูลการรับ สมัคร ข้อปฏิ บตั ิ ของคณะต่างๆ
ของอาจารย์/ รุ่ นพี่การบริ การตอบคาถามเกี่ยวกับกาหนดการการรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน
และรายละเอียดต่างๆ ของการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิ ตของเจ้าหน้าที่ Admin Page และ
Call Center โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอานวยความสะดวกในการสมัครเรี ยน เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคด้านการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ บ ริ โภคขององค์ ก ร ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ห้ อ งเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ ที่มีความเหมาะสมสาหรับการเรี ยนการสอน ความมีชื่อเสี ยงและความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู ้ ให้แก่นกั ศึกษา การมีศูนย์กลางในการแจ้งข้อมู ลข่าวสาร
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และรับข้อร้องเรี ยนต่างๆ ของนักศึกษา (Admin Page) การดาเนินการและปฏิบตั ิตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปั น เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือ
และความไว้วางใจในองค์กรให้คงอยูต่ ลอดไป
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ควรให้ ค วามส าคัญ กั บ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา จากเกณฑ์การประเมินของภาครัฐ ทั้งการประเมินจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึ กษา (สกอ.) และส านักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษา (องค์ก ร
มหาชน: สมศ.) ให้อยูใ่ นระดับดีมาก หรื อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
(ที่มีการสื บค้นข้อมูลทางวิชาการมากที่สุด การเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการดาเนิ นธุ รกิ จอยู่บน
พื้นฐานของประชาธิ ปไตย และเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่ งเดี ยวที่เปิ ดวิชา RSU101 สังคม
ธรรมาธิปไตย ปลูกฝังเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมสร้างสังคมแห่ งการให้และ
การแบ่งปั น เพื่อคงไว้ซ่ ึ งภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงทางด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม ควรให้ความสาคัญกับนโยบายด้านการดาเนิ น
ธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่เอาเปรี ยบนักศึกษา มีการเก็บค่าบารุ งการศึกษาหรื อค่าหน่วยกิต
ที่เหมาะสม เช่น วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบตั ิ วิชาเฉพาะทาง (เทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ) เพราะ
ทุกหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบและได้รับการยอมรับจากสภา
วิชาชีพในสาขาต่างๆ เพราะนักศึกษาสามารถร้องเรี ยน เมื่อเกิดปั ญหาจากการเรี ยนในมหาวิทยาลัย
เช่น การลงทะเบียนเรี ยน เป็ นต้น เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่นกั ศึกษาและผูป้ กครองในเรื่ องของ
คุณภาพและความเป็ นธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1.ผูว้ จิ ยั ควรทาการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
ด้า นความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เพื่ อ เจาะลึ ก ในกิ จ กรรมด้า นต่ า งๆ เช่ น
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดแบบบูรณาการ การบริ การวิชาการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ คลอบคลุมมาก
ยิง่ ขึ้น
2.ควรศึกษาวิจยั กลยุทธ์และกิ จกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
รังสิ ตกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นกิ จการ ข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสี ย
และกระแสตอบรับจากสังคม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มมากขึ้น
3.ควรศึกษากลุ่มประชากรเพิ่มเติมให้คลอบคลุมถึงผูป้ กครองของนักศึกษาหรื อผูท้ ี่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการ
ควบคุ มของกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
เพื่อศึกษานโยบายและข้อกฎหมายไทยและต่างประเทศว่ามีแนวทางและข้อกาหนดอย่างไรบ้างใน
การขอใบอนุญาตขับขี่ และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไรบ้าง
คาสาคัญ: เปรี ยบเทียบความเหมือน ความแตกต่างในกลไก การบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่
Abstract
This research was aims to study about 1) compares for conformity and difference of the legal
measures and control mechanism between Thailand and foreign country laws, particularly in the
enforcement of law on large motorcycle 2) study about legal policy and legal issue between
Thailand and foreign country, particularly in guideline and regulations towards application for
driving license, including to compares the advantage and disadvantage of legal policy and legal
issue between Thailand and foreign country
Keywords: compares for conformity, difference in mechanism, the enforcement of law on large
motorcycle
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1. บทนา
ในปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมีการพัฒนาขยายตัวมากขึ้นเป็ นผลให้มีการเจริ ญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรวมทั้งการขยายตัวของเขตเมืองและจานวนประชากรที่
เพิ่ม มากขึ้ นรวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมและเศรษฐกิ จ ระบบการคมนาคมและการขนส่ ง
เจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้ปริ มาณความต้องการด้านการคมนาคมขนส่ งและการเดินทางที่สะดวก
รวดเร็ วจึ งเพิ่ม มากขึ้ นไปด้วย ประชาชนจึ งได้นิยมใช้รถยนต์ส่ วนตัวมากขึ้ น ส่ งผลให้มีจานวน
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นมากตามความต้องการของประชาชน แต่ขอ้ จากัดของถนนที่มิได้มีการเพิ่มขึ้น
ตามปริ มาณของพาหนะที่ เพิ่ มขึ้ น ส่ งผลกระทบต่ อปั ญหาต่า งๆ เช่ น การจราจรติดขัด การใช้
พลังงานอย่างสิ้ นเปลื องและปั ญหาการเกิ ดอุบตั ิ เหตุทางถนน นอกจากนี้ ยงั พบว่าระดับความเร็ ว
เฉลี่ยในการเดินทางด้วยรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครมีอตั ราความเร็ วเฉลี่ยที่ราว 30 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง ระบบการคมนาคมในประเทศไทยปั จจุ บ นั พบว่า ยัง มี ปั ญหาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อระบบ
เศรษฐกิจ สังคมในระดับสากล ดังรายงานที่ระบุวา่ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีอุบตั ิเหตุทางถนน
มากเป็ นอันดับ 2 ของโลก ศู นย์อ านวยการป้ องกัน และลดอุ บ ตั ิ เหตุ ท างถนน กรมป้ อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงคมนาคม (ศูนย์อานวยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน กรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2558) โดยทุกๆ หนึ่ งชัว่ โมงจะมีผเู ้ สี ยชี วิตเฉลี่ยจานวน 3
คน ทั้งนี้ สาเหตุ สาคัญของปั ญหาที่เกี่ ยวกับการคมนาคมขนส่ งในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานคร เกิดจากการเจริ ญเติบโตของเมืองแบบศูนย์กลางเดี ยวทาให้ระบบคมนาคมขนส่ ง
ยังไม่สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่ได้
ผลที่เกิ ดขึ้นจากการเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่ งเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตที่สาคัญของ
ประชากรสอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้วา่ ในแต่ละวันประชาชนจานวนมากกว่า
3,000 คนต้องเสี ยชี วิต จากการจราจรบนท้องถนน แต่ได้มีการคาดการณ์ วา่ ระหว่างปี พ.ศ.25432563 การเสี ยชีวติ จากการจราจรจะลดลงประมาณร้อยละ 30 ในประเทศที่มีรายได้สูง แต่จะเพิ่มขึ้น
อย่างมากในประเทศที่มีรายได้ต่าและรายได้ปานกลาง ดังนั้นถ้าขาดการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหา
ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้ปี พ.ศ.2563 เกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรเพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้จะมีรายงาน
ข้อ มู ล อัต ราการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ากรถจัก รยานยนต์ จ ะสู ง ที่ สุ ด โดยเฉพาะการเดิ น ทางในเขต
กรุ งเทพมหานครหรื อในเขตปริ มณฑล ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล คือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจากเป็ นพาหนะที่ มี ความสะดวกและคล่ องตัวสามารถเดิ นทางขับ ขี่ ไ ด้ในบริ เวณแคบๆ ที่
รถยนต์เข้าไม่ถึงและยังทาให้ใช้อตั ราความเร็ วเฉลี่ ยได้มากกว่ารถยนต์นั่งส่ วนบุ คคลอี กด้วย จึ ง
ส่ งผลให้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะที่ ประชาชนนิ ยมใช้กนั มากที่ สุดประเภทหนึ่ ง โดยปั จจุ บนั
อัตราการถือครองรถจักรยานยนต์ของไทยอยูท่ ี่ 3 คนต่อ 1 คัน ทาให้โอกาสที่จะขยายตัวได้สูงคง
เป็ นไปได้นอ้ ย โดยคาดว่ายอดขายรถจักรยานยนต์ปี 2558 นี้ ขยายตัวร้อยละ 1 ถึง 5 (ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย, 2558)
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โดยเฉพาะในปั จจุบนั พบว่า ประชาชนได้ให้ความนิ ยมพาหนะที่เป็ นรถจักรยานยนต์ขนาด
ใหญ่ หรื อ “บิ๊กไบค์” ซึ่ งเป็ นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสู บมากกว่า 150 ซี ซี ใช้เป็ นพาหนะ
ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา อายุระหว่าง 14-20 ปี ดัง
จะเห็นได้จากสถิ ติการจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊ กไบค์) มีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ปั จจัยสาคัญที่ ทาให้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้รับความนิ ยมโดยไม่ได้รับผลกระทบจาก
ปั ญ หาด้า นเศรษฐกิ จ แม้จ ะมี ร ะดับ ราคาที่ สู ง อัน เนื่ อ งจากกลุ่ ม ผู ซ้ ้ื อ หลัก เป็ นกลุ่ ม ผูม้ ี ร ายได้
ระดับกลางถึงสู ง ซึ่ งนิยมใช้สาหรับการเดินทางทัว่ ไปแล้ว ยังเพื่อใช้สาหรับงานอดิเรกตามวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปของคนเมือง (กรมการขนส่ งทางบก, 2558)
อุ บ ตั ิ เ หตุ ก ารจราจรทางถนนเป็ นปั ญ หาส าคัญที่ ส่ ง ผลให้เกิ ดความสู ญ เสี ย ทั้ง ชี วิ ตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะกรณี รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ เมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุมกั จะส่ งผลให้
เกิดความเสี ยหายทั้งจากการบาดเจ็บและเสี ยชี วิตมากกว่ารถประเภทอื่น อีกทั้งยัง พบว่า สาเหตุการ
เกิ ดอุบตั ิเหตุ เกื อบทุกครั้งเกิ ดจากพฤติกรรมการขับขี่เป็ นปั จจัยหลัก รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านถนน
และสิ่ งแวดล้อมและยานพาหนะ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ควบคุมได้ค่อนข้างยาก ซึ่ งจากรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์อุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ.2557 พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่มาจากปั จจัย
หลัก 3 ประการคือ ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ ถนน และสิ่ งแวดล้อม (สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่ งและจราจร, 2558)
การบังคับใช้กฎหมายจราจร เป็ นตัวจักรสาคัญวิธีหนึ่ งในการแก้ไขปั ญหาจราจร หมายถึง
การบังคับด้วยกฎหมายให้ผูใ้ ช้รถใช้ถนนปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร เพื่อให้เกิ ดความเรี ยบร้อยใน
สังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็ นการข่มขู่ มากกว่าจะเป็ นการแก้แค้นผูก้ ระทาความผิด กฎหมาย
จราจรที่ออกมาใช้บงั คับนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนน ซึ่ งเป็ นธรรมดาใน
สังคมที่จะต้องมีผฝู ้ ่ าฝื นกฎหมาย ทาให้เกิดผลเสี ยหายต่อสังคมจะร้ายแรงหรื อหนักเบาประการใด
ย่อมแล้วแต่กรณี ที่กระทา เมื่อมีผฝู ้ ่ าฝื นที่จะทาให้สังคมเดือดร้อน ก็จะต้องมีบทกาหนดโทษ เพื่อ
ปกป้ องสมาชิกในสังคมให้อยูใ่ นครรลองเดียวกันให้มากที่สุด สาโรจน์ คุม้ ทรัพย์. (2539)
ปั ญหาการจราจรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลส่ วนหนึ่ งเกิดจากความไม่มีระเบียบวินยั
ความเห็นแก่ตวั ของผูข้ บั ขี่ยวดยาน ซึ่ งไม่เคารพและไม่ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร (ชยุตพล รังกาแกม,
2544) เพราะฉะนั้น นโยบายหรื อมาตรการ “การสร้างวินยั จราจร” จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น เช่น เน้นใน
การกวดขันจับกุมผูใ้ ช้รถใช้ถนน ให้เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งรักษากฎระเบียบและวินยั อย่างเคร่ งครัด ผูใ้ ดฝ่ าฝื น
ก็ควรจะมีมาตรการที่ลงโทษเด็ดขาดยิง่ ขึ้น
พระราชบัญญัติ Road Traffic 1988 มีรายละเอียดดังนี้ (Dobbs, Linda P., & Lucraft,
Mark., 1995) ข้อสังเกตว่าตามกฎหมายประเทศอังกฤษนั้นแบ่งประเภทยานยนต์ตามน้ าหนักและ
ประเภทการใช้ง าน นอกจากนี้ ย งั มี ข ้อสั ง เกตเพิ่ ม เติ ม ว่า จัก รยานที่ ใ ช้เท้า ถี บ ไม่ ไ ด้รวมอยู่ใ น
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ความหมายของยานยนต์ (Motor Vehicle) ตาม Section 185 ความหมายของคาว่า “ท้องถนน
(Road)” เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ Road Traffic 1991 ออกมาแก้ไข พระราชบัญญัติ Road Traffic
1988 บางประการซึ่ งส่ งผลให้ศาลต้องตีความมากขึ้นว่า ความผิดนั้นได้เกิดขึ้นบนท้องถนน (On Road)
หรื อความผิดนั้นได้เกิดขึ้นบนสถานที่สาธารณะ (In a Public Place) ตาม Section 192 พระราชบัญญัติ
Road Traffic 1988 ท้องถนน (Road) หมายความว่า “ทางหลวงสายใดๆ และถนนไม่วา่ เส้นใดที่มี
ทางเข้าถึงสาธารณะ และให้หมายความรวมถึงสะพานที่มีถนนด้านบนสะพานด้วย”
ตัวอย่างของคาว่า “ท้องถนน” เช่นในคดีของ Harrison v. Hill, supra, (Britain, 1973, :
255-258) ถนนที่นาไปสู่ บา้ นพักของชาวไร่ ชาวนา (Farmhouse) ที่ได้รับการดูแลโดยชาวนาไม่มี
ประตูร้ ัว ก็ถือว่าเป็ น ท้องถนน (Road) เนื่ องจากมันถูกใช้โดยบุคคลทัว่ ไปไม่เพียงแต่เฉพาะคนที่ทาไร่
ทานาเท่านั้น หรื อ ในคดี (Bass v. Boynton, 1960) ถนนที่มีทางตัน (Cul–de–sac) ก็ถือว่าเป็ นท้อง
ถนน (Road) เช่นกัน ในคดี Adams v. Commissioner of Police of the Metropolis (1980) ถนนส่ วน
บุคคลในที่พกั ส่ วนบุคคลก็เป็ นท้องถนน (Road) เช่นกันแม้จะเป็ นถนนที่ใช้ได้ท้ งั คนเดินเท้า และ
ใช้สาหรับขับยานยนต์ ในคดี (Capell v. D.P.P, 1991) ถนนบนลานจอดรถ (Car Park) ก็ถือว่าเป็ น
ถนนเช่นกัน เพราะไม่ได้แยกต่างหากจากถนนหลวง เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุ ม
ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
2. เพื่ อศึ ก ษานโยบายและข้อกฎหมายไทยและต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้องกับ การบังคับใช้
กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ว่ามีแนวทางและข้อกาหนดอย่างไรบ้างในการขอใบอนุ ญาตขับ
ขี่
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยายนต์ขนาด
ใหญ่ของไทยกับต่างประเทศว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไรบ้าง
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั ญ หาทางกฎหมายในการบัง คับ ใช้พ ระราชบัญญัติ ร ถยนต์ พ.ศ.2522
กรณี ศึกษาการออกใบอนุ ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์กบั ขนาดเครื่ องยนต์ ตามมาตรา 46 โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิ งคุ ณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เป็ นการจัดการความรู ้
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูล หลักการ ทฤษฎี ตามเอกสารทางวิชาการ บทความ
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิจยั นี้มุ่งศึกษา
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1. การเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก
2. มาตรการและวิ ธี การควบคุ มของกฎหมายไทยและต่ างประเทศ ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
3. ศึ ก ษานโยบายและข้อ กฎหมายไทยและต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ว่ามีแนวทางและข้อกาหนดอย่างไรบ้างในการขอใบอนุญาตขับขี่
4. ศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยายนต์ขนาดใหญ่ของไทย
กับต่างประเทศว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไรบ้าง
4. ผลการวิจัย
4.1 เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมาย
ไทยและต่างประเทศว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
4.2 เพื่อศึกษานโยบายและข้อกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ว่ามีแนวทางและข้อกาหนดอย่างไรบ้างในการขอใบอนุญาตขับขี่
4.3 เปรี ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของไทยกับ
ต่างประเทศว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไรบ้าง
4.4 การวิเคราะห์ปัญหา
Cruiser / Custom (Chopper / Bobber) เป็ นรถประเภทที่สร้ างขึ้นตามรสนิ ยมของผูข้ บั ขี่
สามารถตกแต่ งหรื อสร้ างขึ้ นมาใหม่ ได้ตามแต่ ผูข้ บั แต่ ละคน เครื่ องยนต์จะเน้นการขับในรอบต่ า
ความเร็ วไม่สูงนัก เป็ นการขับเพื่อการท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม ท่าทางในการขับขี่จะเน้นความสบาย โดยมี
เบาะนัง่ อยูต่ ่า คันบังคับอยูส่ ู ง เท้าทั้งสองเหยียดไปข้างหน้า คันเกียร์ และเบรกอยูส่ ู งในระดับตั้งเท้าได้

รู ปที่ 1 Cruiser / Custom
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ตารางที่ 1 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ว่าด้วย
การบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ด้านคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์ขอใบอนุญาตขับขี่
กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ความเหมือนและความแตกต่าง
ประเทศไทย.
- มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
- ถ้าเป็ นผูข้ อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชวั่ คราว สาหรับรถจักรยานยนต์ความจุ
กระบอกสู บขนาดไม่เกิ น 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี
บริ บูรณ์
- มีความรู ้และความสามารถในการขับรถ
- มีความรู ้ในข้อบังคับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- รัฐแคลิฟอร์เนียเห็นว่า ผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 18 ปี นั้นมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอในการขับขี่
ยานพาหนะ จึงได้กาหนดอายุของผูท้ ี่จะขอใบอนุญาตขับขี่ไว้ที่ 18 ปี
- ห้ามจ้างบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ให้ขบั ยานยนต์บนทางหลวง
- ห้ามจ้างบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี ให้ขบั ยานยนต์ดงั ที่ระบุไว้ใน Section 34500
ประเทศอังกฤษ
- มีอายุไม่ต่ากว่า 16 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์ความจุกระบอกสู บขนาดไม่เกิน 50
ลูกบาศก์เซนติเมตร/ซีซี
- มีอายุไม่ต่ากว่า 17 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์ความจุกระบอกสู บขนาดไม่เกิน 125
ลูกบาศก์เซนติเมตร/ซีซี
- มีอายุไม่ต่ากว่า 19 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์ความจุกระบอกสู บขนาดเกิน 250500ไม่เกิน ลูกบาศก์เซนติเมตร/ซีซี
- มี อ ายุ ไ ม่ ต่ า กว่า 21 ปี หรื อ มี อ ายุ 24 ขึ้ น ไป ส าหรั บ รถจัก รยานยนต์ค วามจุ
กระบอกสู บขนาดเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ซีซี ขึ้นไป
ประเทศญี่ปุ่น
- มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
- ถ้าเป็ นผูข้ อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชวั่ คราว สา หรับรถจักรยานยนต์ความจุ
กระบอกสู บขนาดไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 16 ปี บริ บูรณ์
- ใบขับ ขี่รถจักรยานยนต์มี 4 ชนิ ด คือ ขนาดเครื่ อ งยนต์ไม่เกิ น 50 ซี ซี ขนาด
เครื่ องยนต์ไม่เกิ น 125ซี ซี ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 400 ซี ซี ขนาดเครื่ องยนต์เกิ น
400 ซีซี
- ต้อ งขับ รถเป็ นและต้อ งมี ผูร้ ั บ รองว่าขับ รถเป็ นแล้ว ต้อ งเป็ นการรั บ รองที่ เป็ น
มาตรฐานและต้องสมัครเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนขับรถ ที่โรงเรี ยนสอนขับรถจะมี
การสอนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิแต่การสอบใบขับขี่น้ นั มีเพียงการสอบภาคปฏิบตั ิ
เท่านั้น ถ้าผ่านก็เอาใบรับรองที่ออกให้จากทางโรงเรี ยนไปสมัครสอบ
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ตารางที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าด้วย
การบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ด้านการขอมีใบอนุญาตขับขี่
กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ความเหมือนและความแตกต่าง
ประเทศไทย
- ยืน่ คาขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ต้อ ง ผ่านการทดสอบที่ เ รี ยกว่า DMV’s(Department Of Motor Vehicle)
examination ซึ่ งประกอบไปด้วย การทดสอบการมองเห็น การทดสอบกฎหมายจราจร
สัญลักษณ์ การทดสอบการขับขี่
ประเทศอังกฤษ
- ต้องผ่านการฝึ กอบรมการขับขี่พ้ืนฐานภาคบังคับหรื อที่เรี ยกว่า CBT และต้อง
สอบทฤษฎี 1 ครั้ง สอบภาคปฏิบตั ิอีก 2 ครั้ง จึงจะได้ใบขับขี่
ประเทศญี่ปุ่น
- ยื่นสมัครสอบข้อเขียนที่ศูนย์สอบ การสอบต้องเตรี ยมตัวอย่างหนังสื อเกี่ ยวกับ
กฎหมายจราจรและต้องผ่านที่คะแนน ร้อยละ 90
ตารางที่ 3 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าด้วย
การบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ด้านผูข้ บั ขี่ตอ้ งมีใบอนุญาต
กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ความเหมือนและความแตกต่าง
ประเทศไทย
- ผูข้ บั รถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุ ญาตขับรถและสาเนาภาพถ่าย
ใบคู่ มื อ จดทะเบี ย นรถในขณะขับ หรื อควบคุ ม ผู ้ฝึ กหั ด ขับ รถเพื่ อ แสดงต่ อ เจ้า
พนักงานได้ทนั ที เว้นแต่ผฝู ้ ึ กหัดขับรถยนต์ตามมาตรา 57
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- กฎหมายของรัฐแคลฟอเนียนั้น ได้กาหนดใน เรื่ องนี้ไว้เช่นเดียวกันโดยปรากฏใน
บทบัญญัติของ California Vehicle Code
ประเทศอังกฤษ
- มาตรา 87 ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะต้องมีใบอนุญาตขับขี่
(1) บุคคลใดขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนไม่วา่ จะเป็ นยานพาหนะประเภทใด หาก
ขับ รถนอกเหนื อ จากที่ ตนเองได้รั บ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ใ นประเภทนั้ น แล้ว การ
กระทาเช่ นนั้นเป็ นความผิด
(2) หากบุคคลใดเป็ นเหตุให้ หรื อ อนุ ญาตให้ (Cause or Permit) บุคคลอื่นให้ขบั ขี่
ยานพาหนะบนท้อ งถนนไม่ ว่ า ประเภทใดหากบุ ค คลที่ ถู ก ว่ า จ้า งนั้ นไม่ ไ ด้มี
ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะประเภทนั้น เป็ นความผิด
- Section (มาตรา 101) การขาดคุ ณ สมบัติ ข องบุ ค คลที่ อ ายุ ต่ า กว่ า เกณฑ์
(Disqualification of Persons Under Age)
- Section(มาตรา 102) การป้ องกันการมีใบอนุ ญาตขับขี่ซ้ า (Disqualification to
Prevent Duplication of Licences) ตราบเท่าที่บุคคลใดยังมีใบอนุ ญาตขับขี่ยานยนต์
ประเภทนั้นๆ อยู่ บุคคลนั้นจะไม่อาจขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ประเภทนั้นได้อีก
ไม่วา่ ใบอนุญาตขับขี่ที่มีอยูน่ ้ นั จะถูกพักใช้งานชัว่ คราวหรื อไม่
ประเทศญี่ปุ่น
- ถ้าทาผิดกฎจราจรจะถูกบวกคะแนนเข้าไปในประวัติ ถ้าคะแนนรวมเกิ นกว่า
มาตรฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ก็จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้
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ตารางที่ 4 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าด้วย
การบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ด้านอานาจของเจ้าพนักงาน
กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ความเหมือนและความแตกต่าง
ประเทศไทย
- สั่งยึดในอนุญาตขับขี่ อานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่เป็ นอานาจของผูบ้ ญั ชาการ
ตารวจ
นครบาล ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธร ผูบ้ งั คับการตารวจจราจร ผูบ้ งั คับการตารวจทาง
หลวงหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวตามมาตรา 161 ซึ่งจะใช้อานาจ
สั่งยึดใบอนุญาตดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อผูข้ บั ขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง หรื อผู ้
ประจาเครื่ องอุปกรณ์
การขนส่ งได้กระทาผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- การที่ผขู ้ บั ขี่ถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่หลายๆ ครั้งนั้น ยังมีผลในการใช้ดุลยพินิจของ
ศาลในการที่จะสั่งให้พกั ใช้หรื อให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูน้ ้ นั อีกด้วย
- อานาจจัดให้มีการตรวจสอบผูข้ บั ขี่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา
43 ทวิบญ
ั ญัติว่า ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษหรื อเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตหรื อประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- อานาจตักเตือนผูข้ บั ขี่หรื อออกใบสั่งให้ผขู ้ บั ขี่ มาตรา 140 พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานจราจร หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู ้
ขับขี่ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บ ัติ ต ามบทแห่ ง พระราชบัญ ญัติ น้ี หรื อ กฎหมายอัน
เกี่ ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผูข้ บั ขี่หรื อออกใบสั่งให้ผูข้ ับขี่ ชาระค่าปรั บ
ตามที่ เปรี ยบเทียบก็ได้ในกรณี ที่ไม่พบตัวผูข้ บั ขี่ก็ให้ติดหรื อผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผขู ้ บั
ขี่เห็นได้ง่าย
- อานาจออกใบสั่งให้ผขู ้ บั ขี่ชาระค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบ เมื่อเจ้าพนักงานจราจร
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผูข้ บั ขี่ผใู ้ ดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 หรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ใน Section 12952 (ข) จะเห็นได้ว่า เป็ นบทให้อานาจเจ้าพนักงานในการเรี ยก
ตรวจใบอนุ ญาตขับขี่จากผูข้ บั ขี่ได้ นอกจากนี้ ยงั มีอานาจของศาลที่จะสั่งให้ผขู ้ บั ขี่
แสดงใบอนุญาตขับขี่ต่อศาลด้วย ซึ่งปรากฏในบทบัญญัติ 12952ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต
จะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ต่อศาล เมื่อผูพ้ ิพากษาได้มีคาสั่งให้แสดงใบอนุญาต
ประเทศอังกฤษ
- Section (มาตรา103) (ซึ่ งได้ถูกแก้ไขโดย Road Traffic Act 1991 Section 19) : การได้
ใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อ ขับรถในขณะที่ยงั คงขาดคุณสมบัติ (Obtaining License, or
Driving, While Disqualified) (3) ตารวจในเครื่ องแบบอาจจับกุมผูข้ บั ขี่ที่ขบั ขี่ยานยนต์
โดยปราศจากหมายจับได้ หากมีเหตุผลที่สมควรจะสงสัยว่าผูข้ บั ขี่น้ นั ขาดคุณสมบัติ
(Disqualified)
- Section (มาตรา163) อานาจของตารวจในการหยุดยานพาหนะ (Power of Police to
Stop Vehicle)
- Section (มาตรา164) อานาจของตารวจในการเรี ยกให้ผขู ้ บั ขี่แสดงใบอนุ ญาตขับขี่
และแจ้งวันเกิด (Power of Constables to Require Production of Driving Licence
and in Certain Cases Statement of Date of Dirth)
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ตารางที่ 5 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการ และวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ว่าด้วย
การบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ด้านโทษในการฝ่ าฝื น
กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประเทศอังกฤษ

ประเทศญี่ปุ่น

ความเหมือนและความแตกต่าง
- พบว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้ทาการจับกุมความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
ขึ้น มีอานาจยึดใบอนุ ญาตขับขี่และเขียนใบสั่งให้ เมื่อได้รับสั่งแล้วต้องไปที่
ศาลเพื่อเสี ยค่าปรับ
- มาตรา 64 ผูใ้ ดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุ ญาตขับรถ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
- มาตรา 65 ผูใ้ ดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้ นอายุหรื อระหว่างถูกเพิกถอน
ใบอนุ ญาตขับรถหรื อถูกยึดใบอนุ ญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรั บไม่เกิ น
สองพันบาท
- มาตรา 66 ผูใ้ ดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุ ญาตขับรถและสาเนาภาพถ่ายใบ
คู่มือจดทะเบียนรถตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
- Type C คือ Civil ความผิดทางแพ่ง
- Type F คือ Felony ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ ที่อาจได้รับการลงโทษโดย
การประหารชีวติ หรื อจาคุกใน State Prison
- Type I คื อ Infraction การฝ่ าฝื นกฎหมาย ตามกฎหมายของรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย ฐานความผิด Infraction
- Type M คือ Misdemeanor การผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง เป็ นความผิดอาญา
(อาจจาคุก)
- มาตรา 87 ขับขี่ยานยนต์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับใบอนุ ญาตหรื อเป็ นเหตุ
หรื ออนุญาตบุคคลอื่นให้ขบั ขี่ยานพาหนะบนท้องถนนโดยไม่มีใบอนุ ญาต
ตามประเภทของยานพาหนะที่ขบั ขี่ ปรับ1000 ปอนด์
- มาตรา 103(1)ก ได้ใบอนุญาตขับขี่ขาดคุณสมบัติ ปรับ 1000 ปอนด์
- มาตรา 103(1)ข ขับขี่ขณะขาดคุณสมบัติ จาคุก 6 เดือนหรื อปรั บ 5000
ปอนด์ ตัดแต้ม 6 แต้ม
- ลงโทษกฎบัตรแห่ งสิ ทธิ ของญี่ปุ่น (Japanese Bill of Rights) มาตรการ
ลงโทษวิธีตัดคะแนน เมื่อเป็ นการลงโทษในการถู กยึดใบขับขี่ ผูข้ บั ขี่ จะมี
คะแนนเต็มทั้งหมด 15คะแนน จะต้องรักษาไว้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี หากผูข้ บั
ขี่ ได้ถู กหักคะแนนจากการฝ่ าฝื นกฎหมายจราจรไป 6 คะแนน ผู ้กระท า
ความผิดจะถูกยึดใบขับขี่ชวั่ คราวและหากผูก้ ระทาความผิดถูกหักคะแนนการ
ฝ่ าฝื นไป 15 คะแนน ผูก้ ระทาความผิดจะถูกยกเลิกเพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่

731

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560
5. การอภิปรายผล
5.1 รถบิ๊ ก ไบค์ใ นอนาคตข้า งหน้า ของประเทศไทย คาดว่า ยัง มี โ อกาสขยายตัว ไปได้อี ก มาก หลัง ค่ า ย
รถจักรยานยนต์ที่ผลิตบิ๊กไบค์จากต่างชาติยงั ทยอยมาตั้งโรงงานผลิตในไทย เนื่ องจากมองเห็นศักยภาพทางการตลาด
ที่มีโอกาสเติบโตสูง
5.2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับรายได้ประชากรที่มีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะ
ในท้องที่ต่างจังหวัด และการเปิ ดเสรี ภายใต้กรอบ AEC ใน ปี 2558 ก็จะยิ่งผลักดันให้ไทยมีศกั ยภาพในการเป็ น
ประเทศผูผ้ ลิตบิ๊กไบค์เพื่อส่งออกมากขึ้นด้วย หลังจากที่ปัจจุบนั มีตลาดหลักอย่าง ประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐฯ
และญี่ปุ่น
5.3 ปั จจัยสาคัญที่ทาให้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้รับความนิ ยมโดยไม่ได้รับผลกระทบจากปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
แม้จะมีระดับราคาที่ สูง อันเนื่ องจากกลุ่มผูซ้ ้ื อหลัก เป็ นกลุ่มผูม้ ีรายได้ระดับกลางถึงสู ง ซึ่ งนิ ยมใช้สาหรับการ
เดินทางทัว่ ไป ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีการควบคุม หรื อมีการกาหนดเกณฑ์การจดทะเบียนเพิ่มเติม
6. บทสรุป
6.1 การเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการ และวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
6.1.1 คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์ขอใบอนุ ญาตขับขี่ พบว่า ในแต่ละประเทศที่ทาการเปรี ยบเทียบนั้นไม่วา่ จะเป็ น
ประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา อังกฤษรวมถึงประเทศญี่ปุ่น ล้วนมีความเหมือนและความแตกต่างที่มีความโดดเด่น
เฉพาะออกไป
6.2 นโยบายและข้อกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ว่ามีแนวทางและข้อกาหนดอย่างไรบ้างในการขอใบอนุญาตขับขี่
6.2.1 แนวทางในการแก้ไขคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ในเรื่ องชนิ ดของใบอนุญาต
ขับรถโดยการกาหนดให้มีใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภทเป็ นการเฉพาะโดยตรง ทาให้สามารถกาหนดคุณสมบัติ
ของผูข้ อใบอนุ ญาตให้มีความเคร่ งครัดรัดกุมได้และยังสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริ การของผูข้ บั รถได้
ตลอดระยะเวลาที่ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายในเรื่ องการให้ใช้ใบอนุ ญาตขับรถอีกประเภท
โดยกาหนดเป็ นข้อห้ามมิให้ใช้ใบอนุญาตอื่นแทนใบอนุญาตขับรถอื่นๆ
6.3 เปรี ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของไทยกับต่างประเทศว่า
มีขอ้ ดี ข้อเสี ย
6.3.1 ข้อดี และข้อเสี ยที่ แตกต่างกันออกไป พบว่า ทั้งประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา อังกฤษและญี่ปุ่น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องล้วนมีพ้ืนฐานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เพราะการออกกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยูก่ บั
สถานะทางสังคม เศรษฐกิ จและการเมือง ซึ่ งทั้ง 4 ประเทศนี้ มีลกั ษณะทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง รวมถึ ง
คุณลักษณะของประชากรที่แตกต่างกันออกไป จึงทาให้กฎหมายที่ออกมานั้นมีความแตกต่างกันออกไปด้วย
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การวิเคราะห์ ขนส่ งผลไม้ จากตลาดไทไปกลัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียโดยเปรียบเทียบผ่าน ด่ าน
ชายแดนปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และด่ านชายแดนสุ ไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
Analysis of fruit transportation from Talad-Tai to Kuala Lumpur, Malaysia
By comparing between Padang-Besar Border, Songkla
and Sungaikolok Borber, Narathiwat.
มูหามัดรอซากี เจ๊ ะอุเซ็ง
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นพปฎล สุ วรรณทรัพย์
ผูช้ ่วยคณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ ข นส่ ง ผลไม้ จ ากตลาดไทไป
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชี ยโดยเปรี ยบเทียบผ่านด่านชายแดนปาดังเบซาร์ จงั หวัดสงขลา และ
ด่านชายแดนสุ ไหงโกลก จังหวัดนราธิ วาส กรณี ศึกษาผูป้ ระกอบการค้าส่ งผลไม้สดที่ตลาดไทและ
พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรี ยมส่ งออกไปยังประเทศมาเลเซี ย กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 ราย แยกออกเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่เลื อกขนส่ งผ่านด่านชายแดนปาดังเบซาร์ จานวน 5 ราย และผูป้ ระกอบการที่เลือก
ขนส่ งผ่านด่านชายแดนสุ ไหงโกลก จานวน 5 ราย เครื่ องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
จากนั้นนาข้อมู ลที่ เก็บ ได้จากการสัง เกต สัม ภาษณ์ และการจดบันทึ ก ท าการวิเคราะห์ โดยการ
จาแนกข้อมูลแบบใช้ทฤษฎี (Typological Analysis) และการวิเคราะห์โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูล
(Constant Comparison) เพื่อทาการอธิ บายถึงพฤติกรรมของการดาเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเภท
ของขั้นตอนและกระบวนการขนส่ ง ต้นทุนการขนส่ งและปั จจัยความสัมพันธ์ดา้ นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจยั พบว่า 1) การศึกษารู ปแบบและขั้นตอนการขนส่ งผลไม้สดเพื่อส่ งออกจากตลาด
ไท ไปกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึกผ่านผูป้ ระกอบการค้าส่ งผลไม้ผา่ น
ด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลาและด่านสุ ไหงโกลกจังหวัดนราธิ วาส จานวน 10 ราย มีข้ นั ตอนใน
การดาเนิ นการส่ งออกที่ไม่แตกต่างกัน 2) การศึกษาเปรี ยบเทียบต้นทุนการขนส่ งและการส่ งออก
ผลไม้ส ดผ่า นด่ า นปาดัง เบซาร์ จัง หวัด สงขลา และด่ า นสุ ไ หงโกลก จัง หวัด นราธิ ว าส พบว่ า
ผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้ที่ทาการส่ งออกผ่านด่านปาดังเบซาร์ และด่านสุ ไหงโกลก มีตน้ ทุนที่
แตกต่างกัน แต่ถึงแม้วา่ จะเกิดต้นทุนที่แตกต่างกันอย่างไรผูป้ ระกอบการที่ทาการส่ งออกผลไม้ใน
ทั้งสองด่ านก็ยงั คงจะต้องทาการส่ งออกผ่านด่ านเดิ มที่ ตนเองดาเนิ นการอยู่แล้ว ซึ่ งต้นทุ นไม่ใช้
ปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจเลื อกด่านในการส่ งออกของผูป้ ระกอบการ 3) การศึ กษาปั จจัยอื่ นๆที่
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เกี่ ย วข้องกับ การเลื อกใช้ด่า นชายแดนปาดังเบซาร์ จงั หวัดสงขลาและด่ า นชายแดนสุ ไ หงโกลก
จังหวัดนราธิ วาสในการขนส่ งผลไม้ไปกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย พบว่า ระยะทางของด่านสุ
ไหงโกลกมีระยะทางที่ไกลกว่าโดยใช้ระยะเวลาในเดินทางเพิ่มขึ้น 2.5-3.0 ชัว่ โมง.
คาสาคัญ: ขนส่ งผลไม้,ตลาดไท, กลัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย, ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ,
ด่านชายแดนสุ ไหงโกลก
คาสาคัญ: ขนส่ งผลไม้,ตลาดไท, กลัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย, ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ,
ด่านชายแดนสุ ไหงโกลก
Abstract
This research aimed at analyzing the fruit transportation from Talaad Thai market to
Kuala Lumpur, Malaysia by comparing between the routes of Padang Besar and Su-ngai Kolok
border crossings. Samples of this research were ten fruit suppliers transporting fruit from Talaad
Thai and nearby markets to Kuala Lumpur, Malaysia. The samples consisted of five suppliers
who send fruit across Padang Besar border via Songkhla province and five suppliers who send
fruit across Su-ngai Kolok border via Narathiwat province. Primary and secondary data were
collected from observation, interview and note-taking. The typological analysis strategy and the
constant comparison method were used to explain process and cost of transportation, and other
relevant factors.
The results were as follows: (1) According to in-depth interviews given by the ten
suppliers transporting fruit from Talaad Thai to Malaysia across Padang Besar border and Su-ngai
Kolok border, the form and the process of fruit transportation of the suppliers are not different
from each other. (2) The suppliers transporting fruit from Talaad Thai to Malaysia across Padang
Besar border and Su-ngai Kolok border pay different costs of fruit transportation. Regardless of
the different costs they have to bear, the suppliers insist on transporting fruit across the same
border crossings they are used to. Thus, transportation cost is not the main factor in the decision
of the fruit suppliers. (3) Other relevant factors affecting the decision of the fruit suppliers are
distance and road condition from Talaad Thai to Malaysia across the two borders, and the foreign
trade policy of Thailand and Malaysia. The distance from Talaad Thai to Malaysia across Su-ngai
Kolok border is longer than the distance across Padang Besar border, and it takes two hours and a
half to three hours longer to travel across Su-ngai Kolok border.
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Keywords: Fruit transportation, Talad-Tai, Kuala Lumpur,Malaysia, Padang-Besar Border
and Sungaikolok Border.
บทนา
การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC (Asian Economic Community : AEC)
ก่อให้เกิ ดศักยภาพของการแลกเปลี่ ยนการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตามมาในอนาคต เพราะ
ไม่มีกาแพงภาษีมาขวางกั้นการค้าและสถานประกอบภาคใต้สามารถเพิ่มจานวนและปริ มาณการค้า
มีผลทาให้เกิ ดการแข่งขันทางการค้ามากยิง่ ขึ้นดังนั้นการจัดการขนส่ งเป็ นตัวแปรสาคัญอย่างหนึ่ ง
ในการก าหนดประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง ออกสิ น ค้า การบริ ก ารขนส่ ง ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโซ่
อุปทานโลจิสติกส์ การบริ การขนส่ งในปั จจุบนั ประกอบด้วย การขนส่ งสิ นค้าจากผูผ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภค
รวมถึ ง ปริ ม าณการขนส่ ง ธุ รกรรมข้อ มู ล การประกัน การดู แลสิ นค้า และอื่ นๆ ก่ อ ให้ เกิ ด วิธี ที่
เหมาะสมในการเลือกการบริ การขนส่ ง ซึ่ งคุณภาพการขนส่ งสะท้อนรายจ่ายทั้งหมดมากว่าต้นทุน
ราคาขนส่ ง สถานประกอบการขนส่ ง เป็ นเสมื อนการผลิ ตภายในระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง มี หน้า ที่
สนับสนุ นการไหลเวียนวัตถุ และการขนส่ งไม่จาเป็ นต้องมีคลังสิ นค้าเก็บวัตถุ ดิบและการแปรรู ป
ผลผลิต ( Pisitskaya, 2002) การขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ดังนั้นการเลือกหมวดการขนส่ ง วิธีการจัดตั้งการขนส่ งถ้าหากเลือกเส้นทางการขนส่ งให้
เหมาะสมสอดคล้องกับชนิ ดสิ นค้าและคุณสมบัติการขนส่ งสิ นค้าย่อมหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ ง และสิ นค้า ถึ ง ที่ ห มายตามเวลาและรั ก ษาคุ ณภาพของสิ น ค้า ซึ่ ง ภารกิ จ ของการขนส่ ง
กาหนดวิธีการดังนี้ การเลือกหมวดการขนส่ ง การวางแผนกระบวนการขนส่ งที่มีความแตกต่างกัน
กลายเป็ นกลไกลที่สาคัญที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการส่ งสิ นค้าของผูผ้ ลิต การขนส่ งและถ่ายสิ นค้า
ชนิ ดผลไม้สดโดยหลักๆที่ นิยมกันคื อ (ด่ านสุ ไหงโกลกจ.นราธิ วาส) และ(ด่ านปาดังเบซาร์ จ.
สงขลา) ดัง นั้นการศึ กษาในครั้ งนี้ จึงให้ค วามสนใจในการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งและข้อดี ข้อเสี ย พร้ อมทั้งศึกษาต้นทุนการขนส่ งผลไม้ที่เกิ ดขึ้นจากจุ ดการคัดแยกผลไม้สด(ตลาดไทและ
พื้นที่ใกล้เคียง)เพื่อเตรี ยมส่ งออกไปยังประเทศมาเลเซี ยโดยผ่านทั้ง 2 ด่าน เพื่อหาประโยชน์ความ
เหมาะสมและความคุม้ ค่าในการส่ งออกผลไม้สดของไทยไปมาเลเซี ยต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาต้นทุนการขนส่ งเพื่อส่ งออกผลไม้สดจากตลาดไทไปยัง (กัวลาลัมเปอร์ ) ประเทศ
มาเลเซี ยโดยเปรี ยบเทียบต้นทุน ระหว่างด่านปาดังเบซาร์ และด่านสุ ไหงโกลก และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา เป็ นการกาหนดกรณี ศึกษาผูป้ ระกอบการค้าส่ งผลไม้สดที่ตลาดไทและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อเตรี ยมส่ งออกไปยังประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งมีจานวน 10 ราย โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกคือกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการที่มีปริ มาณการส่ งออกด้วยรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปต่อเที่ยว ผูป้ ระกอบการที่เลือกขน
ส่ งผ่านด่านชายแดนปาดังเบซาร์ จานวน 5 ราย และด่านชายแดนสุ ไหงโกลก จานวน 5 ราย
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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เป็ นการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์เส้นทางการ
ขนส่ งผลไม้จากไทยไปมาเลเซี ย เปรี ยบเทียบระหว่างด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา กับด่านสุ ไหง
โกลก จังหวัดนราธิ วาส เพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งวิเคราะห์แก้ปัญหาจัดทาตัวแบบและใช้เป็ น
แนวทางปฏิ บตั ิ ให้แก่ผูส้ นใจศึ กษาต่อไประยะเวลาที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม
2559 ถึงเดือน ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบและขั้นตอนการขนส่ งสิ นค้าผลไม้สดเพื่อส่ งออกผลไม้ของไทยจาก
ตลาดไทไปกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย
2. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบต้นทุนการขนส่ งและส่ งออกผลไม้สดผ่านทางด่านชายแดน
ปาดังเบซาร์ และด่านสุ ไหงโกลก
3. เพื่อศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านสุ ไหง
โกลกในการขนส่ งผลไม้ไปประเทศมาเลเซี ย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้สดของไทยสามารถทราบถึ งเหตุ ผลในการเลื อกด่ า น
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
2. ผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้สดของไทยสามารถทราบถึงความแตกต่างของต้นทุนการ
ขนส่ งสิ นค้าจากแหล่งผลิตและบรรจุผลไม้สดที่ตลาดไทไปยัง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ยโดย
ผ่านด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านสุ ไหงโกลก
3. ผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้และสิ นค้าของไทยสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนการจัด การขนส่ ง ผลไม้ไ ทยไปประเทศมาเลเซี ย ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิเคราะห์เส้ นทางการขนส่ งผลไม้จากไทยไปมาเลเซี ยเปรี ยบเทียบระหว่างด่านปา
ดัง เบซาจังหวัดสงขลา กับด่ า นสุ ไหงโกลก จัง หวัดนราธิ วาส เพื่ อให้ก ารศึ ก ษาค้น คว้าและวิจยั
ดาเนิ นไปตามแนวทางในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนด
เนื้อหาในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องทางด้ าน การขนส่ ง
การขนส่ ง ความหมายของการขนส่ งโดยทัว่ ไป หมายถึ ง การเคลื่ อนย้ายบุคคลสิ่ งมี ชีวิตหรื อ
สิ่ งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอาศัยอุปกรณ์ในการขนส่ ง
2. กระบวนการและขั้นตอนการนาเข้ าและการส่ งออกสิ นค้ า
การนาเข้าและการกระจายสิ นค้า ผลไม้สดที่จาหน่ายในมาเลเซี ย มีท้ งั นาเข้าผ่านผูน้ าเข้า และ
ซู เปอร์ มาร์ เก็ต ห้างสรรพสิ นค้า รวมถึงห้างค้าปลีก ขนาดใหญ่เป็ นผูน้ าเข้าเองโดยตรง ทั้งนี้ ผลไม้
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ส่ วนใหญ่นาเข้ามาที่เมือง Kuala Lumpur และเมืองใหญ่อื่นๆ ก่อนจะกระจายไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี
กฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบาลกลาง ถือปฏิบตั ิเหมือนกันทัว่ ประเทศ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 การส่ งออกสิ นค้ า
ในการส่ งออกสิ นค้า ผูส้ ่ งออกจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากร
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนาเข้า อาทิ กระทรวงพาณิ ชย์สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมปศุ สัตว์ ฯลฯ ที่ กาหนดไว้ใ ห้ครบถ้วน ส่ วนขั้นตอนของการส่ งออกสิ นค้า ผูว้ ิจยั ได้
แสดงเขียนแผนผัง ดังต่อไปนี้
ภาพแผนผังทีแ่ สดงถึงขั้นตอนของการส่ งออกสิ นค้ า

2.2 การนาเข้ าสิ นค้ า การนาเข้าสิ นค้า ในการนาเข้าสิ นค้า ผูน้ าเข้าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบี ยบ และประกาศที่ กรมศุ ลกากรและหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการนาเข้า อาทิ
กระทรวงพาณิ ชย์สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กาหนดไว้ให้
ครบถ้วนส่ วนขั้นตอนของการนาเข้าสิ นค้า ผูว้ จิ ยั ได้แสดงเขียนแผนผัง ดังต่อไปนี้

ภาพแผนผังทีแ่ สดงถึงขั้นตอนของการนาเข้ าสิ นค้ า
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3. ด่ านการค้ าขายแดนใต้
ด่านการค้าขายแดนใต้ กระทรวงพานิ ชย์ : การค้าระหว่างไทย – มาเลเซี ย ( 2558) พื้นที่
ชายแดนใต้ประกอบด้วย 5 จังหวัดที่มีบทบาทสาคัญในการค้าชายแดนไทย- มาเลเซีย
- จังหวัดสงขลามีชายแดนติดกับรัฐเกดะห์และรัฐเปอร์ ลิสของประเทศมาเลเซี ย
- จังหวัดนราธิ วาสมีชายแดนติดกับ รัฐกลันตันและรัฐเประของประเทศมาเลเซี ย
- จังหวัดสตูลมีชายแดนติดกับรัฐเปอร์ ลิสของประเทศมาเลเซี ย
- จังหวัดยะลามีชายแดนติดกับรัฐเประและรัฐเกดะห์ของประเทศมาเลเซี ย
- จังหวัดปั ตตานีเป็ นจังหวัดเดียวที่ไม่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซี ย
ด่านศุลกากรที่ควบคุมดูแลการค้าชายแดนไทย – มาเลเซี ย ปั จจุบนั ไทยมีด่านศุลกากรที่ควบคุม
ดูแลการค้าชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซี ยจานวน 11 ด่าน ได้แก่
1. ด่านศุลกากรสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
2. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
3. ด่านศุลกากรสงขลา อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
4. ด่านศุลกากรนราธิ วาส อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส
5. ด่านศุลกากรตากใบ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส
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6. ด่านศุลกากรสุ ไหงโก-ลก อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
7. ด่านศุลกากรเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
8. ด่านศุลกากรสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
9. ด่านศุลกากรปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
10. ด่านศุลกากรวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
11. ด่านศุลกากรปั ตตานี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. ผู้ประกอบการค้ าส่ งออกผลไม้ ไทย
สมาคมผูส้ ่ งออกผลไม้ไทย,(2554) ภาคใต้ ซึ่ งเป็ นกลุ่ มผูป้ ระกอบการค้าผลไม้ไทย โดย
ค้าขายทั้งในและต่างประเทศเกิดจากการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการและเกษตรกรใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ปั ตตานี นราธิ วาส ยะลา สงขลา สตูลเพื่อสร้ างความเข้มแข็ง
ทางด้านการค้าในภูมิภาคและแก้ไขปั ญหาผลไม้ราคาตกต่าในท้องถิ่นและภูมิภาคอื่นๆที่ได้ให้
ความร่ วมมือกับสมาคมโดยใช้กลไกทางการตลาดและความร่ วมมือของผูป้ ระกอบการในการ
ผลักดันผลผลิ ตทางการเกษตร สู่ คู่คา้ ทั้งในและต่างประเทศโดยให้ความร่ วมมือกับภาครัฐใน
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาดเพื่อยกระดับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน สู่ สากล
เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ และ ข้อมูลปฐม
ภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ จะเก็บข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ เช่ นเอกสารที่เผยแพร่ จากหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่สาคัญของไทย และวารสารทางวิชาการ เอกสารการศึกษาวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนข้อมูล
ปฐมภูมิ จะเป็ นการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเจาะจงกลุ่มผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้สด
จากตลาดไทไปยังประเทศมาเลเซี ยซึ่ งมีท้ งั หมด 20 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 10 ราย โดย เกณฑ์ที่
ใช้ในการคัดเลือกคือกลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีปริ มาณการส่ งออกด้วยรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ต่อเทียว
โดยแบ่งคาถามเป็ น 4 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์และองค์กรของผูป้ ระกอบการ
ส่ วนที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 3 ต้นทุนการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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ผลการวิจัย
ผลสรุ ปจากการวิจัยเปรียบเทียบต้ นทุนคงทีแ่ ละต้ นทุนผันแปรของการขนส่ งผลไม้ ระหว่ าง
ด่ าน
ปาดังเบซาร์ และด่ านสุ ไหงโกลก ได้ขอ้ สรุ ปดังต่อไปนี้
ตารางสรุ ปต้นทุนการขนส่ งผลไม้จากตลาดไทไปมาเลเซี ยผ่านด่านปาดังเบซาร์ และด่านสุ ไหงโก
ลก
ด่ ำนปำดังเบซำร์

ด่ ำนสุ ไหงโกลก

ผู้ประกอบกำร

ต้ นทุนคงที/่ เดื อน

ต้ นทุนผันแปร/เทีย่ ว

1.) หจก. ฟาสเตอร์เซอร์วสิ เทรดดิง้

47,700

25,500

2.) หจก. สมายฟู้ดส์เทรดดิง้ จากัด

46,000

3.) หจก. ศิรินทราผลไม้

ผู้ประกอบกำร

ต้ นทุนคงที/่ เดื อน

ต้ นทุนผันแปร/เทีย่ ว

1.) บมจ. นราเคเอสพี

41,000

22,750

25,500

2.) บมจ. สหผลไม้

32,200

22,750

59,000

25,400

3.) ร้านน้องออนโกลก

38,500

22,950

4.) หจก. รุ สกีผลไม้

59,000

25,650

4.) ร้านโชคพรสว่าง

29,500

22,950

5.) หจก. อรนงค์ฟรุ ตตี้

52,000

25,450

5.) บมจ. ไตรมิตรผลไม้

33,000

22,750

ต้นทุนเฉลีย่

52,740

25,500

ต้นทุนเฉลีย่

34,840

22,830

จากตาราง ทาให้ทราบว่าต้นทุนการขนส่ งผลไม้ผ่านด่านปาดังเบซาร์ มีตน้ ทุ นคงที่ เฉลี่ ย/
เดือน 52,740 บาท ด่านสุ ไหงโกลกมีตน้ ทุนคงที่เฉลี่ยต่อเดือน 34,840 ต่างกันถึง 17,900 บาทต่อ
เดือนส่ วนด้านต้นทุนผันแปรของด่านปาดังเบซาร์ เฉลี่ยต่อเที่ยว 25,500 บาท ด่านสุ ไหงโกลกมี
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อเที่ยว 22,830 บาท ต่างกันถึง 2,670 บาท
จากบทสรุ ปต้นทุ นการส่ ง ผลไม้ไ ทยไปประเทศมาเลเซี ย ผ่า นด่ า นปาดัง เบซาร์ จัง หวัด
สงขลาและด่านสุ ไหงโกลก จังหวัดนราธิ วาส ทาให้ทราบว่าถึงแม้วา่ ระยะทางจากตลาดไทไปด่านสุ
ไหงโกลกจะมีระยะทางไกลกว่าด่านปาดังเบซาร์ แต่ก็มีขอ้ ได้เปรี ยบหลายด้านไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการ
รวมตัว ของผู ้ป ระกอบการเป็ นสมาคมผู ้ส่ ง ออกผลไม้ ไ ทยภาคใต้ จากการรวมกลุ่ ม ของ
ผูป้ ระกอบการเป็ นสมาคม มีการแต่งตั้งตัวแทนเจรจาต่อรองกับคู่คา้ และบริ ษทั ที่รับขนส่ งสิ นค้าจาก
หน้าด่านฝั่งมาเลเซี ยไปกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงความร่ วมมือด้านการทาเอกสารและพิธีการศุลกากร
จึงทาให้สามารถลดต้นทุนการดาเนินงานบางอย่างลงได้ แสดงให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ของคน
ในพื้นที่ นอกจากนั้นผูป้ ระกอบการยังเป็ นคนในพื้นที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ และยังมีพ้ืนที่ใน
การเปลี่ ยนถ่ ายสิ นค้าและการคัดกรอง ตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้าเพื่อเป็ นการคงคุ ณภาพก่ อนการ
ส่ งออกอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การขนส่ งผลไม้ (ตลาดไท) –มาเลเซี ย เปรี ยบเทียบระหว่างผ่าน
ด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสุ ขลากับด่านสุ ไหงโกลก จังหวัดนราธิ วาส ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในเรื่ อง
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การปรั บปรุ งทางธุ รกิ จ เนื่ องจากในการวางแผนการขนส่ งที่ เหมาะสมที่ สุ ดนั้น จาเป็ นที่ จะต้อง
ทาการศึก ษาข้อมู ลด้า นอื่ นๆ เพื่ อนามาประกอบการพัฒนาและวางแผนพัฒนาการขนส่ ง ผลไม้
เพื่ อ ที่ จ ะได้ ล ดต้น ทุ น การขนส่ ง รวมถึ ง การพัฒ นาการส่ ง ออกของผู ้ป ระกอบการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพและยอดส่ ง ออกผลไม้ไ ปมาเลเซี ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และยัง สามารถให้ ป ระโยชน์ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการค้าส่ งผลไม้และผูท้ ี่ตอ้ งการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้า สามารถนาข้อมูลไปใช้พิจารณา
เบื้ องต้น ในการตัดสิ นใจประกอบธุ รกิ จและแก้ปัญหาในกิ จการแต่เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ผูท้ ี่
นาไปประยุกต์ใช้ควรมีการหาข้อมูลด้านการรวมกลุ่มกันของผูป้ ระกอบการเพื่อประโยชน์ในด้าน
ของการแข่งขัน ผูป้ ระกอบอาจจะต้องนาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อติ ดตามสิ นค้าระหว่างการ
ขนส่ งเพื่อให้สินค้าส่ งถึ งลู กค้าปลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะปั จจุบนั จากการสัมภาษณ์
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีระบบการติดตามสิ นค้า บางครั้งสิ นค้าก็มีปัญหาระหว่างทาง ซึ่ ง
สิ นค้าทางเกษตรหากมีการส่ งมอบไม่ตรงเวลาทาให้เกิดความเสี ยหายสิ นค้าได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1.ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรที่จะทาการสารวจเส้นทางจากด่านปาดังเบซาร์ และด่านสุ ไหง
โกลก ไปกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย เพราะจะทาให้ทราบถึงลักษณะของเส้นทาง ว่าด้วยเหตุผล
อะไรลูกค้าที่กวั ลาลัมเปอร์ ถึงกาหนดการรับสิ นค้าแต่ละด่านไม่เหมือนกัน
2.ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการศึกษาเฉพาะผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้และขนส่ งผลไม้
จากตลาดไทไปมาเลเซี ย โดยผ่านด่ านปาดังเบซาร์ และด่ านสุ ไหงโกลก แต่จากข้อมู ลที่ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษามานั้นด่านชายแดนใต้ยงั มีด่านอื่นๆ อีกหลายด่าน ซึ่ งถ้าจะให้เกิดประโยชน์ควรทาการ
เปรี ยบเทียบด่านอื่นๆ เพื่อทาการศึกษานโยบายการค้าและพิธีการศุลกากรให้ละเอียดมากขึ้น
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เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดวงใจ ดวงละออได้ศึกษาการจัดการโซ่ อุปทานการส่ งออกผลไม้สดของไทยในตลาด .(2556 ) .
ลาว .สปป
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย แม้โจ้
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ทัศนคติทมี่ ีผลต่ อการให้ บริการและภาพลักษณ์องค์ กรต่ อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC
ATTITUDE OF SERVICE AND IMAGE OF STUDENTS (VOCATIONAL
CERTIFICATE) FOR MANAGEMENT STUDENTS OF SIAM BUSINESS
ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE SBAC
สุ รัก ศีลอวยพร
บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยด้านคุณภาพในการ
ให้บริ การ และ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ขององค์กร ที่มีผลต่อทัศนคติที่มีผลต่อการให้บริ การและ
ภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รต่ อนัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.)วิท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยาม
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี SBAC ผูว้ ิจยั ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร จานวน 313 คน
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล (สถิ ติ
พรรณนา) คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคานวณค่า T-test
และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 188 คน มีช่วงอายุ
15-16 ปี ระดับชั้นส่ วนใหญ่เป็ น ปวช.ปี ที่ 1 สาขาวิชาชี พ ส่ วนใหญ่เป็ น สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว เกรดเฉลี่ยส่ วนใหญ่เป็ นเกรด 3.01 – 4.00 และ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่
เป็ นรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จากผลการวิเคราะห์ของปั จจัยด้านลักษณ์บุคคลมีอิทธิ พลต่อปั จจัย
ด้านคุณภาพการบริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจปั จจัยคุ ณภาพการบริ การ และจากผล
การวิเคราะห์ของปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจปั จจัยปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ ขององค์ กร คุณภาพการให้ บริ การ
Abstract
Siam Business Administration Nonthaburi Technology College (SBAC) is a vocation.
Grade certificate (vocational certificate) and the Diploma in Thai and English language courses.
The objective is to produce graduates and students to be able to bring its expertise to professional
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careers in business more effectively to meet the needs of the labor market, social and economic
conditions of the country. This research was conducted to study the quality of service, corporate
factor of image. These factors influencing satisfaction and differences of demographic factors on
students' level certificate (vocational certificate). The sample of 313 students in the sample Siam
Business Administration Nonthaburi Technology College (SBAC). Researcher using
prefabricated statistical data analysis and using descriptive statistics to determine the frequency,
percentage, average, standard deviation and analyzed for accuracy of data. Moreover, according
to statistics analyzed for differences between groups placed with the T-test and ANOVA (OneWay ANOVA).
The study indicated that the most respondents were female, 188 were aged 15-16
years. In the class is mainly vocational. Year 1 mainly in fields of hospitality and tourism.
GPA is the grade 3:01 to 4:00 and the average monthly household income. Most of the
revenue 20001-30000 baht from the analysis of the personal appearance factors, factors
influencing the quality of service. Respondents most interested in the quality of services and
the analysis of the factors of corporate image. Respondents most interesting factors of
corporate image.
KEYWORDS : SATISFACTION , CORPORATE IMAGE , QUALITY OF SERVICE
1.บทนา
ความเป็ นมา และ ความสาคัญของปัญหา
สภาวะของสั ง คมไทยปั จ จุ บ ัน ที่ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในสายวิ ช าชี พ
(อาชี วศึกษา) ตามสถิ ติความต้องการแรงงานสายอาชี วะ ปี 2559 ระบุว่ามีความต้องการ นักศึกษา
สายอาชี วะมากถึง 950,000 คน แต่สถาบันบันการศึกษาผลิตบัณฑิ ต 430,000 คน จึงทาให้แรงงาน
สายอาชีพขาดตลาดมากถึง 520,000 คน (เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2559) สอดคล้องกับ
ที่รัฐบาล คณะรักษาความสงบสุ ขแห่ งชาติ เร่ งปฏิ รูปอาชี วศึกษา ให้มีความเชี่ ยวชาญทางเทคนิ ค
ปฏิ บตั ิ และมีทกั ษะความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้แนวคิ ดที่ว่า "อาชี วศึกษา
ฝี มื อ ช น ค น ส ร้ า ง ช า ติ " ( โ ฆ ษ ก ป ร ะ จ า ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ,2 5 5 9 )
และด้ ว ยเหตุ น้ ี วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยามบริ หารธุ ร กิ จ นนทบุ รี SBAC ในฐาน
สถาบันการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ที่รองรับนักศึกษา มากกว่า 2,000 คน จึงต้องเร่ งผลิตนักศึกษา
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของสั ง คมและเศรษฐกิ จ โดยมุ่ ง พัฒ นาระบบการบริ หารจัด การ
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การศึ ก ษาให้มี คุ ณภาพและมาตรฐานตามแนวทางปฏิ รู ปของรั ฐ และมาตรการป้ องกันคุ ณภาพ
ทางการศึ ก ษาตามพระราชบัญ ญัติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาพ.ศ.2551มาตราที่ 6 ก าหนดให้ ก ารจัด การ
อาชีวศึกษาต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อยกระดับ
กาลังคนด้านวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ.2551
มาตราที่ 6)
จึงทาให้เห็นได้วา่ การบริ หารการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามริ หารธุ รกิจ
นนทบุรี SBAC ถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้องตอบสนองและดึ งดู ดคนรุ่ นใหม่เข้าสู่ ภาคอาชี วศึกษา
และด้วยเหตุน้ ี เอง ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็ นถึ งความสาคัญในเรื่ องการประเมินคุ ณภาพของการบริ หารการ
จัด การการศึ ก ษา ด้วยการวัดระดับ ความความต้องการและความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ต่ อ การบริ ห ารจัด การการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย ฯ เพราะถื อ ว่ า
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พถื อเป็ นหลักสู ตรสู งสุ ดที่ เป็ นความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการ
ยกระดับและรักษามาตรฐานความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาจึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
ของการบริ หารการจัดการการศึกษาที่ผบู ้ ริ หารวิทยาลัยฯ ต้องคานึงรวมไปถึงต้องรักษาผลกาไรทาง
ธุ รกิจในฐานที่เป็ นสถานบันเอกชนเช่นกัน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลของปั จจัยดานลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปั จจัยด้านคุณภาพในการ
ให้บริ การ
2.เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลของปั จจัยดานลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล

ปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ

1. เพศ

1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

2. อายุ

2. ความรับผิดชอบ (Assurance)

3. ระดับชั้น

3. ความแน่นอน (Empathy)

4. สาชาวิชาชีพ

4. ความเข้าอกเข้าใจ (Responsiveness)

5. เกรดเฉลี่ย
6.รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน

ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
1. ด้านชื่อเสี ยง
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านการบริ การ
4. ด้านบุคลากร
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สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิ พลต่อปั จจัยคุณภาพในการให้บริ การ
2.ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิ พลต่อปั จจัยภาพลักษณ์องค์กร
ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ
2.ทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร
2.ทฤษฎี แนวคิด
1. แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการบริการ
แนวคิ ดและทฤษฏี คุณภาพการบริ การ คื อ กิ จกรรมหรื อกระบวนการในการ ดาเนิ นการ
อย่างใดอย่างหนึ่ งของบุคคลหรื อองค์การ ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ บุคคลอื่น ให้
ได้รับความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดรายได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพา อาศัยสิ นค้า
โดยการบริ การนั้นจะมีลกั ษณะเฉพาะอย่างคือไม่สามารถจับต้องหรื อสัมผัสได้ไม่ว่าจะ ก่ อนซื้ อ
หรื อหลังซื้ อ ไม่สามารถครอบครองเป็ นเจ้าของได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและไม่จาเป็ นต้องอยู่ รวมกับ
สิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์อื่น
2. แนวคิดและทฤษฏีภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์องคก์รนั้น เป็ นผลรวมของการประสมประสานหลายสิ่ งหลายอย่างเข้าด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็ นภาพของสถาบัน หน่ วยงาน สานักงาน สิ นค้า บริ การ พนักงาน และผูบ้ ริ หาร ที่ทาให้
เกิ ดความรู ้ สึกขึ้นในจิตใจของสาธารณชน หากความเห็ นของคนส่ วนมากเป็ นเช่ นไร ภาพลกัษณ์
ขององค์ก รก็ จะเป็ นเช่ นนั้น การสร้ า งภาพลัก ษณ์ องค์ก รที่ ดีจะช่ วยสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อ ความ
เลื่อมใสศรัทธา การดึงดูด ความสนใจต่อลูกค้าที่ตอ้งการเข้ามาใชสิ้ นค้าและบริ การมากขึ้น ในการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยสร้างความมัน่ คงให้แก่หน่วยงานไม่วา่ จะเกิด
วิกฤตยามใด ก็ไม่อาจสั่นคลอนไปได้ ถือได้วา่ เป็ นทุนขององคก์รนั้นที่ได้สังสมเอาไว้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ญาณสิ ทธิ์ พัตตาสิ งห์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง คุ ณภาพการให้บริ การด้านการดูแลรักษา
ความ สะอาดของรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายที่มีอายุ ตั้งแต่ 20-30
ํ า
ปี สถานภาพโสด อาชี พนักเรี ย น/นัก ศึ ก ษา ระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี มี รายได้ต่อเดื อนต่ากว่
20,000 บาท พฤติ ก รรมผู ใ้ ช้บ ริ ก าร พบว่า ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ เ ลื อ กใช้บ ริ ก ารล้า งสี -ดู ด ฝุ่ น
ผูใ้ ช้บริ การเลือกใช้บริ การ เพราะต้องการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ ผูใ้ ช้บริ การชาระด้วยเงินสด
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ผูใ้ ช้บริ การเลื อกใช้บริ การใกล้ ที่อยู่อาศัย/แหล่ งชุ มชน ผูใ้ ช้บริ การจะใช้บริ การ 1 ครั้งต่อเดื อน
คุณภาพการให้บริ การในด้านลักษณะทาง กายภาพ ความเชื่ อถือได้ การตอบสนองต่อลูกค้า ความ
เชื่อมัน่ ต่อการบริ การ และความเข้าใจที่มีต่อลูกค้า แปลผลระดับมาก
2.ดารณี คงเอียด (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง คุ ณภาพการให้บริ การด้านสวัสดิ การต่อบุคลากร
กรณี ศึก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลทางด้านข้อมู ลส่ วน
บุคลากร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต้ งั แต่ 36-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพ
ํ า 15,000 บาท และมีสถานะ/ตาแหน่ ง
สมรส มีอายุงาน มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป รายได้ต่อเดื อนต่ากว่
งานเป็ นข้าราชการ ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ ยวกับปั จจัยคุ ณภาพการบริ การในภาพรวมและราย
ด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง
3.กันยารัตน์ รุ ณทรัพย์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพในการให้บริ การของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การที่ตอบแบบสอบถามใน
ครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุในช่ วงมากกว่า 40 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดื อน 10,000-20,000 บาท พบว่าส่ วน
ใหญ่ใช้บริ การด้านกู้ สาหรั บผูซ้ ้ื อบ้านทัว่ ไป ด้านเงิ นฝากประจาประเภทออมทรั พย์ ผลการวิจยั
ธนาคารมีคุณภาพ ในด้านความไว้วางใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้ านความสามารถ ด้านการเข้าถึ ง
บริ การ ด้านสุ ภาพ อัธยาศัยไมตรี ด้านการติ ดต่อสื่ อสาร ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านความปลอดภัย
ด้านความเข้าใจและรู ้ จกั ลูกค้าจริ ง และด้านสิ่ งที่สามารถสัมผัสได้/บริ การที่เป็ นรู ปธรรม มีระดับ
คุณภาพมาก
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกล่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะท าการสุ่ ม ตัวอย่า งมาจากจานวนนัก เรี ย นประกาศ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ(ปวช.) ทุ กชั้นปี ที่ อยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุ รี
SBAC จานวน 313 คน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั คือ นัก ศึ กษาระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ (ปวช.) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี SBAC การกาหนดกลุ่มตัวอย่างคานวณจากสู ตรคานวณการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ทราบขนาดของประชากรโดยใช้สูตร Taro Yamane (1973)
ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างสัดส่ วนประชากรเท่ากับ 0.50 ต้องการความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้ความคาด
เคลื่อนได้ 5% โดยจะใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 313 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบสอบถาม ที่พฒั นาขึ้นจากการศึกษาข้อมูลเชิ ง
ลึกและนาไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพัฒนาแบบสอบตามข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถาม
นี้ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ
ส่ วนที่ 1 จัดเก็บข้อมูลทัว่ ไปของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบ
ปลายปิ ด (Closed form) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ เกรดเฉลี่ย และรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยคุณภาพในการให้บริ การ 4 ด้าน 20 ข้อ ได้แก่
1. ความน่าเชื่อถือ
2. ความรับผิดชอบ
3. ความแน่นอน
4.ความเข้าอกเข้าใจ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร 4 ด้าน 20ข้อ ได้แก่
1. ด้านชื่อเสี ยง
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านการบริ การ
4. ด้านบุคลากร
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
โดยผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การสร้ างแบบสอบถามเป็ นมาตราวัด แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็ น 5 ระดับ
(ปณี ธี, 2546: 48) คือ
มากที่สุด
ให้คะแนน
5
คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
คะแนน
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สถิติวเิ คราะห์
การวิจยั เรื่ องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการทาวิจยั 2 ประเภท ได้แก่
3.6.1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข้อมูลทัว่ ไป
3.6.2 สถิติอนุมานหรื ออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ Scheffé สู ตรการ
หาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจยั
4.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 313 คนได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ดา้ นปัจจัยลักษณะบุคคล
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.06ช่ วงอายุ อายุ 15-16 ปี
จานวน 225 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.88 ระดับชั้น ส่ วนใหญ่เป็ น ปวช.ปี ที่ 1 จานวน 191 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.02 สาขาวิชาชี พ ส่ วนใหญ่เป็ น สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน 108 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.50 เกรดเฉลี่ย ส่ วนใหญ่เป็ นเกรด 3.01 – 4.00 จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.66
และ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 113 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.10
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการบริ การ
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นความน่าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ย 3.98 ความเข้าอกเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 3.97 ความ
แน่นอน มีค่าเฉลี่ย 3.92 และความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 3.89
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
ส่ วนใหญ่เป็ นด้านชื่อเสี ยง มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.92 และมีค่า ด้าน
ชื่อการบริ การ มีค่าเฉลี่ย 3.88 และ ด้านการติดต่อส่ วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.80
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5สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสาคัญ

สอดคล้ องกับสมมติฐาน

ไม่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลทีม่ อี อิทธิพลต่อปัจจัยด้ านคุณภาพในการให้ บริการ
เพศ

0.404



อายุ

0.103



ระดับชั้น

0.001



สาขาวิชาชีพ

0.000



เกรดเฉลี่ย

0.001



รายได้ครอบครัวต่อเดือน

0.136



สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลทีม่ อี อิทธิพลต่อปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
เพศ

0.770



อายุ

0.059



ระดับชั้น

0.000



สาขาวิชาชีพ

0.000



เกรดเฉลี่ย

0.181



รายได้ครอบครัวต่อเดือน

0.106



อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ องทัศนคติที่มีผลต่อการให้บริ การและภาพลักษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ (ปวช.)วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุ รี SBAC ได้นา
แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีออิทธิ พลต่อปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ จากการวิจยั
พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล : เพศ อายุ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ เกรดเฉลี่ย และรายได้ครอบครัวต่อเดือน
ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติ ที่มีผลต่อการให้บริ การและภาพลักษณ์ องค์กรต่อนักศึ กษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.)วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ยามบริ หารธุ ร กิ จ นนทบุ รี SBAC อย่า งมี
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นัยสาคัญที่0.05 ผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ เกรด
เฉลี่ย ที่ไม่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มี ออิทธิ พลต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร จากการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุ คคล : เพศ อายุ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ เกรดเฉลี่ ย และรายได้ครอบครัวต่อเดื อน ที่
แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่ อทัศ นคติ ที่ มี ผ ลต่ อการให้บ ริ ก ารและภาพลัก ษณ์ องค์ก รต่ อนัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.)วิท ยาลั ย เทคโนโลยีส ยามบริ หารธุ ร กิ จ นนทบุ รี SBAC อย่า งมี
นัยสาคัญที่ 0.05 ผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุ คคล ได้แก่ ระดับชั้น สาขาวิชาชี พ ที่ ไม่
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลวิจยั การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิชาชี พ(ปวช.) ต่อ
การบริ หารจัดการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี SBAC สามารถนาผลที่
ได้นามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการบริ การและภาพลักษณ์ขององค์กร ให้ดียงิ่ ชึ้น
1) ทางวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ที่คอยต้อนรับและให้บริ การว่า
ต้องปฏิบตั ิหรื อบริ การอย่าไง เพื่อให้ผมู ้ ารับบริ การรู ้สึกดี
2) ทางวิทยาลัยควรจะมีการปรับปรุ ง ดู แล ห้องปฏิบตั ิการต่างของทุกสาขา และสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
3) ควรจัดสถานที่ จอดรถให้เรี ยบร้ อย และเพี ยงพอต่อผูป้ กครองและนัก ศึ กษา ที่มาใช้
บริ การในแต่ละวันเพื่อ ให้ลูกค้มีาพึงพอใจมากที่สุด
4) ควรมีการสอบถามหรื อให้นกั ศึกษาประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่รวมถึงอาจารย์
เพื่อนาไปประเมินผลการทางานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถทางานได้เหมาะสมตามหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายได้มากน้อยแค่ไหน
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรทาการประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่และ พนักงานเป็ นรายบุคคลเพื่อหาจุดดี
จุดด้อย จะได้นามาพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
2) ควรทาการตรวจสอบและเช็คอุ ปกรณ์ ความพร้ อมของห้องปฏิ บตั ิการ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกก่อนใช้งาน เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
3) ควรมีการวางแผนและจัดสถานที่ล่วงหน้าเพื่อทาการลองรับแขก และผูป้ กครองที่เข้ามา
ใช้สถานที่ภายในวิทยาลัย
4) ทาการประเมินผลการทางานแต่ละฝ่ าย และให้นกั ศึกษาเป็ นผูป้ ระเมิน เพื่อตรวจสอบถึง
การทางานเจ้าหน้าที่วา่ ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไหม
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF PERSONNEL SIAM BUSINESS
ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE (SBAC).
สุ รัตน์ ศีลอวยพร
บทคัดย่อ
การคึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านงาน (2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
(3) เพื่อศึกษาถึ งอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจนนทบุรี
การศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ ประชากรในวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยามบริ ห ารธุ ร กิ จ
นนทบุรี ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 113 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 61 คน อายุ ส่ วนใหญ่บุคลากรอายุ 31 - 40 ปี จานวน 52 คน สถานภาพโสด
จานวน 69 คน การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 65 คน รายได้ 15,001 - 20,000 บาท ฝ่ ายวิชาการ
จานวน 63 คน ประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี จานวน 73 คน อายุการทางานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุรี นนทบุรี 3 - 4 ปี จานวน 42 คน ปั จจัยด้านงาน
ผูบ้ งั คับ บัญชา ให้ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.87 ด้านลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บ ัติ
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.82 ด้า นความมัน่ คง/ความก้า วหน้า หน้า ที่ ก ารงาน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.66
ด้านสวัสดิการต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และด้านผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.38 ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านความสัม พันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น ให้ความสาคัญมากที่สุด มี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 4.09
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 และด้านการได้การยอมรับการนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
คาสาคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ABSTRACT
The education objectives 1) to study the influence factors affecting factors of the person.
2) to study the influence factors affecting environmental factors, individual 3) to study the
influence factors of the person affected job satisfaction of personnel Siam Business
Administration. Nonthaburi Technological College. This study was employed population in Siam
Business Administration Nonthaburi Technological College. Questionnaire was used to collect
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data. It is found that the 113 people, mostly female, the number of 61 people. The age of most
personnel age 31 - 40 years of 52 people. Single number 69 people. Bachelor of 65 people.
Income, 15 001 - 20 000, respectively. Academic, the 63. Work experience that involves more
than 2 years of 73 people. The age of working at the SBAC Nonthaburi 3 - 4 years of 42 people.
Job factors. The bosses, most important, the average of the 3.87 The policy were 3.82. Security /
progress work, the average of the 3.66. Welfare services. The average of the 3.45. And in return,
the average of the 3.38. Factors in the environment. The relationships with others to the most
important. The average of the 4.09. The image of the enterprise, the average of the 3.94. The
environment of the workplace, the average of the 3.86. The acceptance and respect, with the
average score of 3.75.
KEYWORDS : JOB SATISFACTION OF PERSSONNEL
บทนา
1.1 ความเป็ นมา และ ความสาคัญของปัญหา
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์การหรื อหน่วยงาน การมีบุคลากรที่มี
คุณภาพในปริ มาณที่เหมาะสมกับงาน จะช่วยทาให้องค์กรสามารถสาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ได้ เนื่องจากบุคลากรเป็ นผูจ้ ดั หาและใช้ทรัพยากรบริ หารอื่นๆ บุคลากรที่ดีมีความสามารถ จึงทาให้
ปั จจัยด้านอื่นๆ ดีตามด้วย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ, 2554)
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นภาระหน้าที่ที่สาคัญของหน่ วยงานที่ตอ้ งปฏิ บตั ิเพื่อการพัฒนาและ
การบริ การทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่อไปโดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่ อสรรหาและคัดเลื อกบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเข้า มาท างานในองค์ก รใช้ค นให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดบารุ งรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยูก่ บั องค์กรนานๆและพัฒนาให้มีความรู ้
ความสามารถทาให้บุ คคลที่ ปฏิ บ ตั ิ งานในองค์กรมี ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานเกิ ดความ
จงรักภักดี ต่อองค์กรที่ตนปฏิ บตั ิงานช่ วยพัฒนาให้องค์กรเจริ ญเติบโตเพราะการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นสื่ อกลางในการประสานกับแผนกต่างๆและแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาทางานในองค์กรทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดทาให้องค์กรเจริ ญเติ บโตและพัฒนา
ยิ่งขึ้นและช่วยเสริ มสร้างความมัน่ คงแก่สังคมและประเทศชาติอีกด้วยการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
จึ ง ถื อ ว่ า มี ค วามส าคัญ ต่ อ การสร้ า งความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานในองค์ ก ร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2554)
ความพึงพอใจในงานเป็ นระดับความพอใจหรื อความรู ้สึกที่ดีที่ลูกจ้างได้รับจากงานที่ทาอยู่
โดยเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งลูกจ้างแต่ละคนมีความพึงพอใจในงานไม่เหมือนกัน เนื่ องมาจาก
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ทัศนคติ และความคาดหวังของแต่ ละคนที่ แตกต่างกัน การศึ ก ษาความพึง พอใจในการท างานมี
ความส าคัญที่ ท าให้เข้าใจสาเหตุ ที่ท าให้เกิ ดความพึ งพอใจและความไม่พึ ง พอใจในการท างาน
เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางานกับการปฏิบตั ิงาน และสามารถ
เลือกใช้วธิ ี การเพิม่ ความพึงพอใจในการทางานได้อย่างถูกต้อง เนื่ องจากการสร้างความพึงพอใจใน
การทางานมีประโยชน์ในการลดอัตราการเข้า - ออกงาน การขาดงาน และการเปลี่ยนงาน แต่ทาให้
สุ ขภาพของบุคลากรดีข้ ึน โดยช่วยเพิ่มความกระตือรื อร้นและความมุ่งมัน่ ในการทางาน ซึ่ งมีส่วน
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพในการทางานให้กบั องค์กร (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2554)
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นความสาคัญของบุคลการในการร่ วมกันขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานขององค์กร
ให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเลือกศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกรณี ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุ รี ซึ งเป็ นองค์กรที่ดาเนิ น
ธุ รกิ จทางการศึ กษา เพื่อผลิตนักเรี ยน นักศึกษาจานวนมาก จึงมีความเหมาะสมในการเลื อกเป็ น
กรณี ศึกษาในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการศึกษาปั จจัยพื้นฐาน ที่สาคัญที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลการ 3 ด้าน ประกอบด้วย ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ปั จจัยด้านงาน และ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่ งผูว้ ิจยั มัน่ ใจว่าจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้ โดยได้ทราบ
ถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี และปั จจัย
หรื อสาเหตุ ที่ ท าให้บุ ค ลากรของวิท ยาลัยฯ เกิ ดความไม่ พึ งพอใจในงาน รวมทั้งได้ข ้อมู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์นาเสนอต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี สาหรับใช้ประกอบการวาง
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปั จจัยด้านงาน
2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจนนทบุรี
1.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านงาน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจนนทบุรี
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1.4 ความสาคัญของการวิจัยหรื อประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านงาน
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านลักษณะบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจนนทบุรี
1.5 ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี การ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างคานวณจากสู ตรคานวณการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ทราบขนาดของ
ประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane (1973) ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างสัดส่ วนประชากรเท่ากับ 0.50
ต้องการความเชื่ อมัน่ 95% และยอมให้ความคาดเคลื่ อนได้ 5% โดยจะใช้ประชากรกลุ่ มตัวอย่าง
จานวน 113 คน
1.6 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านงาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ทา
ความสาเร็ จในการทางาน
ความมัน่ คง/ความก้าวหน้าหน้าที่การงาน
ผลตอบแทน
สวัสดิการต่างๆ
ผูบ้ งั คับบัญชา

ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สายงาน/ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ
ประสบการณ์การในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ ยวข้อง
อายุการทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ
นนทบุรี

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน
ภาพลักษณ์ขององค์กร
การได้การยอมรับการนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ความพึงพอใจในการปฏิบติงานของบุคลากร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิ จ นนทบุรี
การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพดีข้ ึน
บุคลากรมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองค์กร
ความขยัน ความกระตือรื อร้น ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมที่ไม่เป็ นประโยชน์หรื อทางลบบุคลากร
การขาดงานลดลง
การเปลี่ยนงานหรื อลาออกลดลง
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ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านงาน
2.1.1 ความหมายปัจจัยด้ านงาน
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2554 : 125) ปั จจัยด้านงานเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงในการทางาน
เพราะเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่จะทาให้บรรยากาศในการทางานมีความสุ ข ส่ งผลให้บุคคลเกิ ด
ความเครี ย ดน้อ ยลง และได้ผ ลตอบแทน คื อเกิ ดความพึ ง พอใจในการท างานท าให้ บุ ค คลเกิ ด
ความรู ้สึกกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทางาน
2.1.2 องค์ ประกอบของปัจจัยด้ านงาน
อมรากุล อินโอชานนท์ (2532 : 32-34) ได้กล่าวถึ งปั จจัยด้านงานว่ามีองค์ประกอบ 5
ประการ ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะงาน ได้แก่ลกั ษณะงานที่ตอ้ งทาเป็ นผลัดงานที่น่าเบื่อ จาเจและซ้ าซาก
2. หน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน ได้แก่ความชัดเจนต่อหน้าที่ ไม่ทาให้เกิด
ความซ้ าซ้อนไม่เกิดการเกี่ยงงานกัน และไม่เกิดความขัดแย้งในการทางาน
3. โครงสร้าง และบรรยากาศในหน่วยงาน ได้แก่ กฎระเบียบในหน่วยงานมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
4. ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ได้แก่การมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง รวมไปถึง
โอกาสในการฝึ กอบรม และการศึกษาต่อ
5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในหน่ วยงาน ได้แก่การติดต่อประสานงานที่ดีต่อ
กัน ยอมรับฟังความคิดเห็น มีการให้คาปรึ กษาหรื อช่วยเหลือกันในการทางาน
2.1.3 ปัจจัยด้ านความรับผิดชอบ
จุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล (2538 : 4-5) ให้ความหมายความรับผิดชอบ คือ คุณลักษณะหนึ่งของ
บุคคลที่แสดงออกในลักษณะของการมีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความเอาใจใส่ มีรายละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยันหมันเพียร อดทนเพื่อให้งานนั้น
บรรลุ ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายและทันเวลา ยอมรับผลของการกระทาไม่ว่าจะเป็ นผลดี หรื อผลเสี ย
และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขงานของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
2.1.4 ลักษณะงานทีท่ า
Hackman and Oldham (1975) ได้นาเสนอทฤษฎีเกี่ ยวกับคุณลักษณะของงานที่จะช่ วย
อธิ บายถึ งแรงจูงใจในการทางานได้ดีที่สุดทฤษฎี หนึ่ งขึ้นมา โดยมีความคิดเห็นว่า หากพนักงานมี
แรงจูงใจภายในงาน พนักงานจะสามารถแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีออกมาและจะ
เป็ นการผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีเช่นนั้นต่อไป
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2.1.5 ความสาเร็จในการทางาน
พิมพรรณ กวางเดินดง (2542 : 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสาเร็ จในการทางาน
หมายถึ ง การประเมิ น ตนเองในแง่ ค วามส าเร็ จ ในการท างาน ความก้า วหน้ า ในการท างาน
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการรับรู ้ถึงการประเมินในเชิงบวกจากผูท้ ี่ทางานร่ วมกัน
2.1.6 ความมั่นคง/ความก้าวหน้ า หน้ าทีก่ ารงาน
จารุ ภทั ร เรื องสุ วรรณ (2546 : 5) ให้ความหมายความมัน่ คงว่าเป็ นสภาพที่มุนษย์แสวงหา
การมีวิถีชีวิตที่ราบรื่ น ตลอดจนการอยู่ดีกินดี และมีมาตรฐานการครองชี พสู งขึ้น ทาให้เกิ ดความ
มัน่ คงทางเสรษฐกิจ เป็ นการรักษาความมัน่ คงทางรายได้ของบุคคลซึ่ งต้องได้รับการสร้างสรรค์และ
พัฒ นาขึ้ น เป็ นหลัก ประกันที่ ส าคัญ และได้เสนอแนวความคิ ด เรื่ อ งความมั่น คงของมนุ ษ ย์ว่า
หมายถึง ความรู ้สึกที่ปลอดภัยจากความขาดแคลน ความหวานกลัว รวมถึงการดูหมิ่นดูแคลน และ
การกระทาย่ายีท้ งั ปวง สามารถยืนอยูใ่ นสังคมอย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีหลักประกันในการดาเนินชีวติ
2.1.7 ผลตอบแทน
เสนาะ ติเยาว์ (2534 : 253) ค่าตอบแทนเป็ นปั จจัยสาคัญในการครองชีพพนักงานทุกคน
จะต้องมี รายได้ให้เพีย งพอกับการดาเนิ นชี วิตในระดับ หนึ่ งตามสถานะทางสัง คมของแต่ล ะคน
โดยทัว่ ไปพนักงานมักจะเปรี ยบเทียบรายได้ของเขากับคนอื่นที่อยู่ในสภาพเดี ยวกัน กล่าวคือเขา
จะต้องได้ค่าตอบแทนในการทางานเท่าเทียมกับบุคคลอื่นที่ทางานอย่างเดียวกันในองค์การเดียวกัน
หรื อในองค์การอื่นที่มีลกั ษณะงานเหมือนกัน เขาเชื่ อว่าระดับของอัตราค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับ ความรู ้ความชานาญ และประสบการณ์ในการทางานของแต่ละคน
2.1.8 สวัสดิการ
สมพงษ์ เกษมสิ น (อ้างถึงใน พิเชษฐ์สอนสิ ริ , 2553 : 11-12) ได้ให้ความหมายของสวสัดิ
การว่าเป็ นการตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นส่ วนนอกเหนื อจากเงินเดือน โดยเราอาจเรี ยกรวม
ๆ ว่า เป็ นรายได้พิเศษ (Extra Income) ที่องคก์รจ่ายให้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เพิ่มเติมจากเงินเดือน
และค่าจ้างประจ้างซึ่ งจ่ายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ให้มีกาลังกาย มีกาลังใจ ปฏิบตั ิงานให้เป็ นผลดีแก่
องค์กร
2.1.9 ผู้บังคับบัญชา
สรายุทธ ปฏิมาประกร (2541 : 11) ได้ให้ความหมายผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ผูบ้ ริ หาร หรื อ
หัวหน้างานที่มีอานาจในการปกครองบริ หารงาน และส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานลรรลุ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

760

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อม
2.2.1 สภาพแวดล้อมของสถานทีท่ างาน
กรองแก้ว อยู่สุข (2543 : 47) สภาพแวดล้อมในการทางานของผูป้ ฏิ บตั ิ งานในลักษณะ
ต่างๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิ บตั ิงาน ซึ งแต่ละบุคคลจะมีความรู ้สึก
ความเข้าใจเกียวกบัสภาพแวดล้อม รอบตัวแตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การแปลความหมายออกมาจาก
ความรู ้ สึกนั้นๆผ่านภูมิหลังของ ตนเอง ซึ่ งเกิดจากหลายๆสิ่ งประกอบกัน เช่น อายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณ์ และอารมณ์ ซึ่ งส่ งผล ให้แต่ละบุคคลรับรู ้ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวต่างกัน
2.2.2 องค์ ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทางาน
สุ พานี สฤษฎ์วานิช (2546 : 57) ได้กล่าวถึงปั จจัยเชิ งกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรว่าประกอบด้วย 3 ประการ คือ
1.
โครงสร้ า ง เช่ น แสดงการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร อานาจหน้า ที่ และแบบแผน
ความสัมพันธ์ขององค์กรอยางเป็ นทางการ
2. วัฒนธรรม เช่น ความเชื่ อ ความคาดหวัง และค่านิ ยมร่ วมกันของสมาชิ กถู ก
ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่ นหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการทางสังคม
3. ทรัพยากรที่มีอยูข่ ององค์กร เช่น ทรัพยากรด้านการเงิน มีงบประมาณเพียงพอ
มากน้อยเพียงใด
2.2.3 ภาพลักษณ์ขององค์ กร
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540 : 81-83) ได้อธิ บายว่า ภาพลักษณ์ของบริ ษทั คือภาพที่เกิดขึ้นใน
จิตใจของประชาชนที่มีต่อบริ ษทั หรื อหน่ วยงานธุ รกิ จแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง หมายรวมไปถึ งด้านการ
บริ หารหรื อการจัดการ ของบริ ษทั แห่ งนั้นด้วย และรวมไปถึงสิ นค้าผลิตภัณฑ์ และบริ การ ที่บริ ษทั
นั้นจาหน่ าย ฉะนั้นคาว่าภาพลักษณ์ของบริ ษทั จึงมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุมทั้งตัว
หน่วยงานธุ รกิจ ฝ่ ายจัดการ และสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั แห่งนั้นด้วย
2.2.4 ความสั มพันธ์ กบั ผู้อื่น
วรางคณา เกตุวงศ์วรี ะชาติ (2545) ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขอบเขตทั้งหมด
ของการกระท าของมนุ ษ ญ์ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คล ซึ่ งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน เสมื อ นถู ก รวมไว้ใ น
ความสัมพันธ์ของการติดต่อสื่ อสารกัน การร่ วมมือกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการยอมรับ
ซึ่ งกันและกัน รวมถึงการแก้ปัญหา และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่นได้
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2.2.5 การได้ การยอมรับการนับถือ
(ปรี ชา วันดี , 2545 : 29) การยอมรับของแต่ละบุคคลนั้นถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ งได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้มากเช่น การยอมรับหมายถึง การที่ประชาชนได้รับ
เรี ยนรู ้ โดยผ่านระบบการศึกษา สามารถอธิ บายได้โดยผ่านขั้นตอนการรับรู ้ การยอมรับจะเกิ ดขึ้น
ได้เมื่อมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ประกอบการเรี ยนรู ้ จะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ได้ทดลองปฏิ บตั ิจน
เกิ ดความแน่ ใจว่าสิ่ งนั้นมีประโยชน์ การยอมรับเป็ นพฤติกรรมของุคคลในการที่จะยอมรับเอาสิ่ ง
หนึ่ งสิ่ งใดที่ตนเห็ นว่าเป็ นสิ่ งที่ดีกว่าทั้งรู ปธรรมและนามธรรมไปปฏิบตั ิดว้ ยความพอใจ และการ
ยอมรับจะเกิ ดขึ้นได้โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้ และได้ทดลองมาขั้นหนึ่ งแล้ว โดยมีระยะเวลาใน
การตัดสิ นใจรับเอาสิ่ งนั้นอาจกินเวลาเป็ นปี ๆ การยอมรับเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับสิ่ งใหม่
และเกิดขึ้นในสอง โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ข้ นั แรกที่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ไปจนถึงขั้นยืนยัน
การตัด สิ น ใจที่ ก ระท าไปแล้ว ซึ่ งนับ เป็ นการตัดสิ น ใจแบบพิ เ ศษ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งเป็ น
กระบวนการและมีระยะเวลาที่ชดั เจน
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
อาไพ อิ นทรประเสริ ฐ (2533) ได้ท าการวิ จ ัย เรื่ อง “การศึ ก ษาความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ” โดยอาศัยทฤษฎีจูงในค้ าจุนของ
Hertzberg เป็ นแนวทางในการศึกษารวม 13 ด้านคือ ปัจจัยด้านความสาเร็ จในการทางานการยอด 16
รับนับถือลักษณะงานที่ทาความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริ หารของหน่วยงาน
การนิ เทศงาน สัมพันธ์ภาพในหน่ วยงาน สภาพการทางาน สถานภาพของตาแหน่ งเงิ นเดื อน ชี วิต
ส่ วนตัวและสวัสดิ การผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจ ของบุ คลากรในสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู อยูใ่ นระดับมากและปั จจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจเป็ นอันดับที่ 1, 2 และ 3 คือด้าน
ความสาเร็ จในการทางานสัมพันธ์ภาพในหน่ วยงาน และชี วิตส่ วนตัวส่ วนปั จจัยที่บุคลากรมีความ
พึงพอใจน้อยเป็ นอันดับที่ 11, 12, 13 คือด้านเงินเดือน สถานภาพการทางาน และความ ก้าวหน้า
ตามลาดับ
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐชนัญ นาทิพย์ (2542) ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานท่า
อากาศยานเชี ยงใหม่พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่ มี ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านศักดิ์ ศรี ของ
อาชีพในระดับมากส่ วนด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ สัมพันธภาพในการทางาน ความมัน่ คง
ปลอดภัยในการทางานการปกครองบัญชา สภาพการทางานเงินเดือน และสวัสดิการนโยบายการ
บริ หารงาน และโอกาสก้าวหน้าในการทางาน ส่ วนสาเหตุ ที่ทาให้พ นักงานไม่มีค วามพึงพอใจ
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ได้แก่ ผูบ้ ริ หารขาดความยุติธรรม พนักงานในองค์การขาดความสามัคคี และพนักงานทางานไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
เอกชัย รัตนปทุมวงศ์ (2543) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน: กรณี ศึกษา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็ นเตอร์ สาขารั งสิ ต โดยทาการศึกษาจากพนักงานของ
บมจ. บิ๊ กซี ซูเปอร์ เซ็ นเตอร์ สาขารั งสิ ตจานวน 280 คน พบว่าพนัก งานมี ความพึ งพอใจในการ
ปฏิ บ ัติง านอยู่ใ นระดับ ค่ อนข้า งดี โดยเฉพาะ อย่า งยิ่ง ในด้า นเพื่ อ นร่ วมงานความมัน่ คงในงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ลักษณะงาน ส่ วนในด้านที่มีระดับความพึงพอใจในการทางาน
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ การเดิ นทางมาทางาน ความก้าวหน้าในงาน เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ค่า จ้า งและ
สวัสดิ การ สาหรับความสัมพันธ์ของ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษา ภู มิลาเนาเดิ ม ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีเพียงอายุและอายุงาน (ประสบการณ์) ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ปรี ดา โพธิ สุวรรณ (2540) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของ
ผูจ้ ดั การสาขาธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โดยทาการศึกษาในผูจ้ ดั การสาขาธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) พบว่า
1) อายุ และเพศมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ เงิ น เดื อ น สวัส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทน และความ
รับผิดชอบ
2) สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของงานที่ทา
3) เงินเดือน อายุงานในตาแหน่งและการฝึ กอบรมมีความสัมพันธ์กบั เงิ นเดือน สวัสดิการ
และค่าตอบแทน
4) อายุงานมีความสัมพันธ์กบั เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
5) ความดี ความชอบ มีความสัมพันธ์กบั เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน ความก้าวหน้าใน
งานที่ทาการ 17 ได้รับการยอมรับนับถือความมัน่ คงความปลอดภัยในการทางาน ลักษณะของงานที่
ทาความรับผิดชอบ ความสาเร็ จของงานนโยบายการบริ หารงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ส่ วนระดับ การศึ ก ษา และสถานที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านพบว่า ไม่มี ความสัมพันธ์ กบั ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ แต่อย่างใด
ระเบียบและวิธีการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่มีจานวนนับได้ กล่าวคือ เป็ นประชากรที่นบั
หรื อแสดงตัวเลขได้อย่า งชัดเจน ซึ่ ง ประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครั้ ง นี้ คื อ บุ คลากร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
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กลุ่ มตัวอย่างสาหรั บการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ บุ คลากร วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ
นนทบุรี จานวน 113 คน
3.2 เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั เป็ นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น
ซึ่ งประกอบด้วยคาถามแบบเลื อกตอบคาถามเลื อกประเมินค่าเป็ นมาตราส่ วน (Rating Scale)โดย
แบ่งลักษณะแบบสอบถามเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลัก ษณะข้อมู ล ทัว่ ไปเกี่ ย วข้อ งกับ ปั จจัย ด้า นลัก ษณะบุ ค คล
ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน,สายงาน/ตาแหน่ งที่ปฏิ บตั ิ ,
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ ง และอายุ ก ารท างานกับ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ยาม
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม เกี่ ยวข้องกับปั จจัยด้านงานเป็ นคาถามแบบใช้มาตรวัดแบบ
Rating scale 5 ระดับความเห็นจาก 1 ถึง 5
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม เกี่ ยวข้องกับปั จจัยสภาพแวดล้อมเป็ นคาถามแบบใช้มาตรวัด
แบบ Rating scale 5 ระดับความเห็นจาก 1 ถึง 5
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวข้องข้อเสนอแนะแป็ นคาถามการแสดงความคิดเห็ นของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับความพึง พอใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
การให้คะแนนเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ 1
หมายถึง น้อยที่สุดและ 5 หมายถึง มากที่สุด
เป็ นส่ วนที่ ใ ห้ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะในด้า นต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม
ประกอบด้วย ด้านงาน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กลุ่มคาถามในตอนที่ 2 - 4 มีเกณฑ์ให้คะแนนตามค่าเฉลี่ย ดังนี้
5 หมายถึง
มีความสาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความสาคัญมาก
3 หมายถึง
มีความสาคัญปานกลาง
2 หมายถึง
มีความสาคัญน้อย
1 หมายถึง
มีความสาคัญน้อยที่สุด
3.3 สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการทาวิจยั 2 ประเภท ได้แก่
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3.3.1 สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข้อมูลทัว่ ไป
3.3.2 สถิติอนุมานหรื ออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ Scheffé สู ตรการ
หาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 113 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยลักษณะบุคคล
พบว่ากลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่เพศหญิ ง จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.98 มี ช่วงอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.02 มีสถานภาพโสด จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.06 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.68 ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายวิชาการ จานวน 63 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.75 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 2 ปี จานวน 73 คน คิด
เป็ นร้อยละ 64.60 มีอายุการทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ นนทบุรี 3 - 4 ปี
จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.17
ส่ วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านงาน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับด้านผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.82 ด้านความมัน่ คง/ความก้าวหน้าหน้าที่การ
งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.823 ด้านสวัสดิการต่างๆ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และด้านผลตอบแทน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38
ส่ วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.09 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่
ทางาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และด้านการได้การยอมรับการนับถือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
ส่ วนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
พบว่ากลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการสร้ างผลผลิ ตที่ มีคุ ณภาพดี ข้ ึ น โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 บุคลากรมีความสุ ขและภาคภูมิใจในงานและองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ความขยัน ความกระตือรื อร้ น ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
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โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ3.55 การเปลี่ ยนงานหรื อลาออกจากงานลดลงโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.42 การ
ขาดงานลดลงโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.28 พฤติกรรมที่ไม่เป็ นประโยชน์หรื อทางลบบุคลากรลดลง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสาคัญ

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านงาน
เพศ
0.455
อายุ
0.079
สถานภาพ
0.737
ระดับการศึกษา
0.336

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.011

สายงาน/ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ
0.007
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
0.570
อายุการทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
0.097
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
เพศ
0.428
อายุ
0.280
สถานภาพ
0.385
ระดับการศึกษา
0.206
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.270
สายงาน/ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ
0.387
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
0.270

อายุการทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
0.029
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
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ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่ านัยสาคัญ

สอดคล้องกับ ไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี

เพศ
0.602

อายุ
0.054

สถานภาพ
0.072

ระดับการศึกษา
0.353

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.011

สายงาน/ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ
0.019

ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
0.766

อายุการทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
0.165
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร วิทยาลัย เทคโนโลยีส ยาม
บริ หารธุ รกิจ นนทบุรี ได้นาแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
5.2.1 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านงาน
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านงาน : เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อน สายงาน/ต าแหน่ ง ที่ ป ฏิ บ ัติ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านที่
เกี่ยวข้อง อายุการทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี อย่าง
มีนยั สาคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงาน/
ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ
5.2.2 ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอทิ ธิพลต่ อปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมี อิทธิ พลต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม : เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน สายงาน/ตาแหน่ งที่ปฏิ บตั ิ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง อายุการทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี ที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิ จ
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นนทบุรี อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ อายุการทางาน
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี
5.2.3 ปั จจัยด้ านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี : เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงาน/ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง อายุการ
ทางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน สายงาน/ตาแหน่ งที่
ปฏิบตั ิ
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการทาวิจัยครั้งนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปปฏิบัติจริง
1. ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ควรศึกษารายละเอียดของปั จจัยด้านลักษณะบุคคล
เพื่อทาความเข้าใจถึงลักษณะของบุคคล ในการรับบุคลากรเพิ่ม
2. ปั จจัยด้านงาน วิทยาลัยฯ หรื อผูบ้ ริ หารควรปรับเปลี่ ยนแผนงานลดความ
ซ้ าซ้อน และระบบจ่ายค่าล่วงเวลาในการทางานเกินเวลา
3. ปั จจัยด้า นสภาพแวดล้อม วิทยาลัย ฯ หรื อผูบ้ ริ หารควรเพิ่มมุ มพักผ่อนที่
สามารถผ่อนคลายได้และ ส่ ง เสริ ม ในเรื่ องความร่ วมมื อในองค์ก รและมนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์
ระหว่างผูท้ างาน
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่องจาก ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล, ปั จจัยด้านงาน, ปั จจัยสภาพแวดล้อม ของ
จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการศึกษาและทาการวิจยั ต่อเนื่ องทุกๆปี เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่ทนั สมัยและสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ดีและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรที่จะทาการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่ มตัวอย่างควรจะต้องแจกทั้งหมด เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ ถูกต้องกับความต้องการของ
บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี เพราะการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
เก็บแบบสอบถามจากการสุ่ มตัวอย่างเท่านั้น
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การปรับปรุ งระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังสาหรับโรงงานผลิตยา
กรณีศึกษา โรงงานเภสั ชกรรมทหาร
IMPROVEMENT OF RAW MATERIAL INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR
PHARMACEUTICAL FACTORY :
A CASE STUDY OF DEFENCE PHARMACEUTICAL FACTORY
ณธีพฒ
ั น์ พรรัตนพิทกั ษ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฒ
ั น์ พิสิษฐเกษม
รองคณะบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและกาหนดปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสมสาหรับการจัดการ
วัตถุ ดิบ คงคลัง ในโรงงานผลิ ตยาแผนปั จจุ บนั ซึ่ งมี วตั ถุ ดิบส าหรั บใช้ใ นกระบวนการผลิ ตเป็ น
จานวนมากถึง 501 รายการ ซึ่ งแต่ละรายการมีปริ มาณความต้องการและช่วงเวลาที่ตอ้ งการวัตถุดิบ
แตกต่างกัน ทาให้ยากแก่การคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสม โดยในปั จจุบนั หน่วยงานยัง
ไม่มีวิธีการในการสั่งซื้ อวัตถุดิบที่ชดั เจนอย่างเป็ นระบบ แต่ใช้วิธีการคาดเดาและประสบการณ์ใน
การสั่งซื้ อ ทาให้เกิดปั ญหาการมีปริ มาณวัตถุดิบคงคลังและเกิดภาระต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
วัตถุดิบที่สูงกว่าที่ควรจะเป็ น
ขั้นตอนในการดาเนิ นงานวิจยั เริ่ มจากการแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญของวัตถุดิบคง
คลังตามเทคนิค ABC Analysis แล้วทาการศึกษาเฉพาะวัตถุดิบกลุ่ม A จานวน 45 รายการ เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มวัตถุ ดิบที่มีมูลค่าสู งสุ ดถึ ง 70.01% จากนั้นได้ทาการหาตัวแบบการพยากรณ์ ที่เหมาะสม
สาหรับวัตถุดิบแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากตัวแบบที่มีค่าความผิดพลาด (MAPE) ต่าที่สุด แล้วจึง
ทาการตรวจสอบรู ปแบบความต้องการวัตถุดิบด้วยเทคนิค Peterson – Silver Rule พบว่ามีวตั ถุดิบ
เพียง 1 รายการ ที่มีรูปแบบความต้องการเป็ นแบบแน่นอน (VC < 0.25) สาหรับวัตถุดิบที่เหลือ
จานวน 44 รายการ พบว่ามีรูปแบบความต้องการพัสดุเป็ นแบบไม่แน่นอน (VC > 0.25) งานวิจยั จึง
นาเทคนิ ค EOQ Model และ Silver-Meal มาประยุกต์ใ ช้ในการสั่ ง ซื้ อวัตถุ ดิบ และทาการ
เปรี ย บเที ย บกับวิธี การเดิ มที่ ใ ช้อยู่ในปั จจุ บนั เพื่ อหาวิธี ก ารจัดการที่ ทาให้ต้นทุ นในการจัดการ
วัตถุดิบคงคลังมีค่าต่าที่สุด
ผลการวิจยั พบว่าการนาเทคนิค EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการ
จัดการวัตถุดิบคงคลัง สามารถช่วยลดต้นทุนรวมที่เกี่ยวข้องในการจัดการพัสดุคงคลังลงได้ท้ งั หมด
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เท่ากับ 478,121.25 บาทต่อปี หรื อลดลงร้อยละ 32.96 ต่อปี เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการที่ดาเนิ นการอยู่
ในปัจจุบนั
คาสาคัญ : การจัดการวัตถุดิบคงคลัง, ปริ มาณการสั่งซื้ ออย่างประหยัด, วิธี Silver-Meal
Abstract
This research aims to study and identify the optimal order quantity for raw material
inventory management in pharmaceutical factory. There are 501 raw materials used in the
production process, for which the demand pattern is uncertain, making it difficult to calculate the
appropriate order quantity. At present, the manufacturer does not have an organized way to order
raw materials systematically, while using guessing methods and ordering experience instead. The
problem is that there is an inventory of raw materials and the costs involved in managing the
materials are higher than they should be.
The research methodologies started with inventory classification with the ABC analysis
technique. In this research, only 45 items of raw material group A were focused, since they were
the highest value of 70.01%. In the next step, Time series forecasting models were applied and
the model resulting in minimum Mean Absolute Percentage Error (MAPE) was selected. Then
the Peterson-Silver Rule was used to determine the demand pattern for raw materials. Only one
raw material, the demand pattern was static (VC <0.25). For the remaining 44 items, the demand
pattern was uncertain (VC> 0.25). The research applied EOQ Model and Silver-Meal technique
to determine an approximate ordering pattern for each raw material item and compared it with the
current method used presently to find out how to handle the cost of inventory management at its
lowest.
The results of the research indicate that EOQ Model and Silver-Meal technique applied
together in inventory management can reduce total inventory management cost of 478,121.25
baht per year or 32.96% per year lower than the existing figure.
KEY WORD : inventory management, economic order quantity, Silver-Meal method
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บทนา
ในปั จ จุ บ ั น อุ ต สาหกรรมยาของประเทศไทย มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งมากทั้ ง จาก
ผูป้ ระกอบการผลิตยาภายในประเทศที่มีขีดความสามารถและเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและทัดเทียม
กัน และจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตยาจากต่างประเทศมีแนวโน้มการนาเข้ายาแผนปั จจุบนั มาจาหน่ ายเพิ่ม
สู งขึ้น ด้วยเหตุน้ ีผปู ้ ระกอบการผลิตยาแผนปั จจุบนั ของไทยจึงควรมีการปรับตัวในการดาเนิ นธุ รกิจ
ให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสาคัญในเรื่ องการจัดการพัสดุคง
คลัง (Inventory management) เนื่ องจากพัสดุคงคลังเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งหาก
ไม่มีการบริ หารจัดการที่ดี อาจส่ งผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายต่อการดาเนิ นธุ รกิจได้ โดยเฉพาะ
ในธุ รกิ จ ประเภทการผลิ ต การขาดแคลนวัตถุ ดิบในการผลิ ต อาจท าให้ก ารผลิ ตสิ นค้า เกิ ดการ
หยุดชะงัก และส่ งผลถึ งการมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการตอบสนองลู กค้า ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้ลูกค้าลด
ความเชื่อถือและสู ญเสี ยลูกค้าได้ ในทางตรงกันข้าม หากเก็บพัสดุคงคลังไว้มากเกินไป ก็จะส่ งผล
ให้หน่วยงานเกิดต้นทุนจม รวมถึงอาจทาให้เกิดปั ญหาในด้านอื่นๆตามมา เช่น ต้นทุนการเก็บรักษา
สู ง วัตถุดิบเกิดการหมดอายุ เสื่ อมสภาพ ถูกขโมยหรื อสู ญหาย เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การมีระบบการ
จัดการพัสดุ คงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพในระดับที่เหมาะสม จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถของธุ รกิจให้สามารถแข่งขันและดารงอยูไ่ ด้
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการปรับปรุ ง ระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานเภสัชกรรม
ทหาร ซึ่ งเป็ นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการผลิต จัดหา วิเคราะห์ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้
และจาหน่ายในส่ วนราชการของกระทรวงกลาโหม ส่ วนราชการอื่น และประชาชน จากการศึกษา
เบื้องต้นพบว่าหน่วยงานยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีในการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่ชดั เจน การกาหนด
ปริ ม าณความต้อ งการของวัต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ใช้ใ นการผลิ ต ยาเป็ นไปโดยการประมาณ โดยใช้
ประสบการณ์จากผูต้ ดั สิ นใจเป็ นหลัก รวมถึงยังไม่มีการนาข้อมูลการใช้วตั ถุดิบในอดีตมาวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสิ นใจสั่งซื้ อ ซึ่ งหลายครั้งเกิ ดความผิดพลาดในเรื่ องของ
ปริ มาณการสั่งซื้ อวัตถุดิบสาหรับการผลิต ส่ งผลให้หน่วยงานประสบปัญหาการมีปริ มาณวัตถุดิบคง
คลังที่มากเกินความจาเป็ น ทาให้เกิดต้นทุนจมในรู ปพัสดุคงคลังในมูลค่าสู ง และเกิดภาระต้นทุนใน
ด้านต่างๆตามมา เช่ น ต้นทุ นการเก็บรั กษาสู ง ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการนาเงิ นไปใช้กบั ภารกิ จ
อื่นๆที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนมากกว่า นอกจากนี้ วตั ถุดิบยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของอายุและสามารถ
เกิดการเสื่ อมสภาพได้ การสารองวัตถุ ดิบคงคลังไว้ในปริ มาณที่มากจะทาให้เกิดความเสี่ ยงในการ
เกิดการหมดอายุหรื อเสื่ อมสภาพของวัตถุดิบขึ้นได้ เป็ นต้น จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ปรุ ง ระบบการจัดการวัตถุ ดิบ คงคลัง ของโรงงานกรณี ศึ ก ษา เพื่ อ หาวิธี
กาหนดปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสมสาหรับวัตถุ ดิบแต่ละรายการ และทาให้ตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการวัตถุดิบคงคลังมีค่าต่าที่สุด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงาน
เภสัชกรรมทหารฯ
2. เพื่อทาการจาแนกประเภทวัตถุ ดิบคงคลัง ตามลาดับความสาคัญของธุ รกิ จ และจัดทา
วิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณการสั่งซื้ อวัตถุดิบที่เหมาะสมในแต่ละครั้งสาหรับวัตถุ ดิบแต่ละรายการ
เพื่อลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดการพัสดุคงคลัง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดการพัสดุคงคลังก่อนและหลังการนาแนวทางในการบริ หาร
จัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางวิธีการปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการวัตถุดิบคงคลัง และเทคนิค
ในการพยากรณ์ความต้องการพัสดุที่เหมาะสมของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ
คาถามการวิจัย
1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการพยากรณ์ (Forecasting) และการจัดการพัสดุคง
คลัง (Inventory Management) มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาระบบการจัดการวัตถุดิบ
คงคลังที่เหมาะสม สามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดการพัสดุคงคลังได้หรื อไม่
2. ระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมสาหรับโรงงานกรณี ศึกษาเป็ นอย่างไร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ วัตถุดิบคงคลังของโรงงานกรณี ศึกษา
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ วัตถุดิบคงคลังกลุ่มที่มีมูลค่าการใช้สูง (กลุ่ม A)
ที่ได้จากการจาแนกประเภทของพัสดุคงคลังด้วยเทคนิคเอบีซี (ABC Analysis) เนื่องจากวัตถุดิบคง
คลังในกลุ่ม A เป็ นกลุ่มที่มีมูลค่าสู งสุ ดและมีความสาคัญมากที่สุด จึงต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการปรับปรุ งระบบการบริ หาร
จัดการวัตถุ ดิบคงคลังของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ซึ่ งจะทาการวิจยั และศึ กษาเฉพาะกลุ่ มของ
วัตถุดิบคงคลังที่มีมูลค่าการใช้สูง (กลุ่ม A)โดยจะทาการวิเคราะห์จดั ลาดับความสาคัญของวัตถุดิบ
คงคลัง โดยใช้วิธีการจาแนกประเภทของพัสดุ คงคลังด้วยเทคนิ คเอบีซี (ABC Analysis) การ
พยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบในอนาคต การกาหนดนโยบายการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสม
สาหรับวัตถุ ดิบแต่ละรายการ โดยคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ ออย่างประหยัด (Economic Order
Quantity : EOQ) และวิธีการ Silver – Meal Method เพื่อเปรี ยบเทียบระบบการจัดการวัตถุดิบคง
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คลังที่เหมาะสมระหว่างวิธีการจัดการวัตถุ ดิบคงคลังแบบปั จจุ บนั และวิธีการจัดการแบบใหม่ที่
นาเสนอ ด้วยข้อมูลปริ มาณการสั่งซื้ อและปริ มาณความต้องการพัสดุจริ งในปี พ.ศ. 2558
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการทาวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังภายในพื้นที่ของโรงงานเภสัช
กรรมทหารฯ เท่านั้น
4. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครั้งนี้จะใช้เวลาในการดาเนินการระหว่างเดือนสิ งหาคม 2559 ถึงกุมภาพันธ์
2560 รวมเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเชิงวิชาการ
1.1 ทราบถึ งทฤษฎี และองค์ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับการพยากรณ์ (Forecasting) และการ
จัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Management)
1.2 ทราบถึ งถึ งลักษณะของปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับระบบการจัดการวัตถุ ดิบคงคลังของ
โรงงานกรณี ศึกษา
1.3 สามารถกาหนดเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับวัตถุดิบแต่ละรายการ
1.4 สามารถกาหนดแนวทางการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมสาหรับวัตถุ ดิบแต่ละ
รายการ และสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดการพัสดุคงคลัง
1.5 สามารถนาระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังไปประยุกต์ใช้กบั พัสดุคงคลังประเภทอื่นๆ
1.6 สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการวัตถุ ดิบคงคลังสาหรั บธุ รกิ จ
ประเภทเดียวกัน และเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในธุ รกิจประเภทอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเชิงปฏิบตั ิ
2.1 มีเทคนิคในการพยากรณ์ความต้องการพัสดุแต่ละรายการอย่างเหมาะสม
2.2 มีระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังแต่ละรายการอย่างเหมาะสม
2.3 ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดการพัสดุคงคลัง
2.4 มีเอกสารวิธีการในการปรับปรุ งระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังพร้อมผลการ
วิเคราะห์ที่นาเสนอเป็ นตัวอย่างเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งระบบต่อไป
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ ยวกับจานวนและชนิ ดของพัสดุ ราคาพัสดุ ขั้นตอน
และระยะเวลาการจัดซื้ อพัสดุ มูลค่าพัสดุคงคลัง ความถี่ของการจัดซื้ อพัสดุ
2.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Minitab ในการเก็บรวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสอบถามถึงปั ญหาต่างๆ
และวิธีการบริ หารจัดการพัสดุคงคลัง เช่ น ปั ญหาที่มีอยู่ในปั จจุบนั และสาเหตุของปั ญหา แนวคิด
วิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้ อพัสดุ จนได้รับพัสดุ เข้าเก็บในคลัง ต้นทุ น
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง
2. ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพัสดุ
คงคลัง ได้แก่ ข้อมูลจานวนและชนิดของพัสดุ ปริ มาณความต้องการพัสดุแต่ละชนิ ด ราคาพัสดุ วิธีการ
และระยะเวลาในการจัดซื้ อพัสดุ มูลค่าพัสดุ คงคลัง ความถี่ ของการจัดซื้ อพัสดุ จากโปรแกรมระบบ
ERP และเอกสารรายงานที่ได้บนั ทึกไว้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา (ปี งบประมาณ 2556 – 2558)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ศึ กษาสภาพปั จจุ บนั วิธีดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการวัตถุ ดิบคงคลังของโรงงาน
กรณี ศึกษา ได้แก่ ระบบและขั้นตอนการดาเนิ นงาน หลักเกณฑ์ในการสั่งซื้ อ ขั้นตอนในการสั่งซื้ อ
และการดาเนิ นงานทางด้านเอกสาร รวมถึงสาเหตุของปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นเพื่อนามาพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข
2. ศึกษางานวิจยั และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานการจัดการพัสดุ คงคลัง โดยศึกษา
จากทฤษฎีหรื องานวิชาการประเภทอื่นที่มีผเู ้ ขียนหรื อศึกษาไว้
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานกรณี ศึกษา
4. จัดลาดับความสาคัญของพัสดุโดยใช้วิธีการจาแนกประเภทพัสดุคงคลังตามเทคนิค ABC
Analysis โดยพิจารณาจากมูลค่าของวัตถุดิบคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี ของวัตถุดิบคงคลังแต่ละ
รายการ
5. พยากรณ์ปริ มาณความต้องการวัตถุดิบ โดยนาข้อมูลความต้องการของวัตถุดิบกลุ่ม A ใน
อดีต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 มาทาการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Minitab เพื่อ
ทาการคัดเลือกหาตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวแบบของการพยากรณ์ที่ให้
ค่าความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (MAPE) ที่มีค่าต่าที่สุด
6. ค านวณต้น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการจัด การวัต ถุ ดิ บ คงคลัง ได้แ ก่ ต้น ทุ น ในการสั่ ง ซื้ อ
(Ordering Cost) และต้นทุนในการจัดเก็บรักษา (Carrying Cost)
7. ตรวจสอบรู ปแบบความต้องการวัตถุดิบด้วยเทคนิค Peterson – Silver Rule
8. ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสม
ก. กรณี ความต้องการแบบแน่นอน : คานวณหาค่าต่างๆ ได้แก่
ก.1 ปริ มาณการสั่งซื้ ออย่างประหยัดด้วยเทคนิค EOQ Model
ก.2 ต้นทุนรวมภายหลังการประยุกต์ใช้เทคนิค EOQ
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ข. กรณี ความต้องการแบบไม่แน่นอน : คานวณหาค่าต่างๆ ได้แก่
ข.1 ช่วงเวลาและปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Silver – Meal
ข.2 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องภายหลังการประยุกต์ใช้เทคนิค Silver – Meal
9. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการจัด การวัต ถุ ดิ บ คงคลัง ระหว่ า งวิ ธี ก ารจัด การที่
ดาเนิ นการอยู่ในปั จจุ บนั กับวิธี การจัดการแบบใหม่ที่นาเสนอ โดยใช้ตน้ ทุ นที่ เกี่ ย วข้องกับการ
จัดการวัตถุดิบคงคลังเป็ นเกณฑ์ในการวัดประสิ ทธิภาพ
10. สรุ ปผลการวิจยั

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
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สรุ ปผลการวิจัย
1. การแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญของวัตถุดิบคงคลังตามเทคนิค ABC Analysis
ในการวิจยั นี้ ได้รวบรวมข้อมูลปริ มาณความต้องการของวัตถุดิบแต่ละรายการย้อนหลังเป็ น
เวลา 36 เดื อน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 ถึ ง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า โรงงานกรณี ศึ กษามี
วัตถุดิบทั้งหมดเป็ นจานวน 501 รายการ โดยสามารถแบ่งประเภทความสาคัญของวัตถุดิบออกเป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่ วัตถุดิบกลุ่ม A จานวน 45 รายการ คิดเป็ นมูลค่าวัตถุดิบคงคลัง 70.01% วัตถุดิบกลุ่ม
B จานวน 85 รายการ คิดเป็ นมูลค่าวัตถุดิบคงคลัง 20.01% และวัตถุดิบกลุ่ม C จานวน 371 รายการ
คิ ด เป็ นมู ล ค่ า วัต ถุ ดิ บ คงคลัง 9.98% ของมู ล ค่ า วัต ถุ ดิ บ คงคลัง ทั้ง หมด ดัง นั้น ในงานวิ จ ัย นี้ จึ ง
ทาการศึกษาเฉพาะวัตถุดิบกลุ่ม A เท่านั้น เนื่องจากเป็ นกลุ่มวัตถุดิบที่มีมูลค่าสู งสุ ดถึง 70.01%
2. การพยากรณ์ปริ มาณความต้องการวัตถุดิบ
ในงานวิจยั นี้ได้รวบรวมข้อมูลปริ มาณการใช้วตั ถุดิบกลุ่ม A ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2555
ถึ ง 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 มาท าการพยากรณ์ ด้ว ยตัว แบบการพยากรณ์ 4 วิ ธี แล้ว ท าการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบการพยากรณ์ที่ให้ค่าความผิดพลาด (MAPE) ต่าที่สุด สามารถ
ทาการคัดเลือกตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมของวัตถุดิบแต่ละรายการ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมของวัตถุดิบแต่ละรายการ
ตัวแบบการพยากรณ์
รหัสวัตถุดิบ
Moving Average
2-02-3000, 2-31-3100, 2-41-2200
Single Exponential Smoothing
1-16-0220, 2-41-1600, 2-41-2330
Double Exponential Smoothing
1-13-1100, 1-01-4400, 1-02-2360, 1-03-0720, 1-03-1710,
1-03-1980, 1-03-6840, 1-04-0200, 1-05-1600, 1-06-1500,
1-07-0690, 1-12-1000, 1-13-1900, 1-13-2300, 1-15-0450,
1-16-0200, 1-19-4810, 2-01-2800, 2-02-1680, 2-02-4950,
2-29-1520, 2-31-1920, 2-31-2110, 2-31-3000, 2-31-3470,
2-41-1600, 2-41-2350
Winter’s Linear and Seasonal
1-01-1301, 1-04-0600, 1-12-0300, 1-16-4400, 1-20-0100,
Exponential
2-01-4520, 2-02-2100, 2-02-2810, 2-02-4170, 2-02-5550,
2-02-6160, 2-41-2305
3. การคานวณต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Cost)
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่และรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในการคานวณต้นทุ น สามารถ
คานวณต้นทุนในการสั่งซื้ อ (Ordering Costs) ของวัตถุ ดิบประเภทเคมีสารและภาชนะบรรจุได้
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เท่ากับ 4,692 บาทต่อครั้ง และ 1,854 บาทต่อครั้ง และคานวณต้นทุนในการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง
ต่อปี (Carrying Costs) ของวัตถุดิบประเภทเคมี สารและภาชนะบรรจุเท่ากับ 2,411,704 บาทต่อปี
และ 3,177,570 ต่อปี คิดเป็ นสัดส่ วนต้นทุนในการเก็บรักษาพัสดุ คงคลังเฉลี่ ยต่อเดื อนของวัตถุ ดิบ
ประเภทเคมีสารและภาชนะบรรจุเท่ากับ 0.023362 และ 0.018957 ตามลาดับ
4. การตรวจสอบรู ปแบบความต้องการวัตถุดิบด้วยเทคนิค Peterson – Silver Rule
จากการนาวัตถุดิบกลุ่ม A จานวน 45 รายการ มาทาการตรวจสอบรู ปแบบความต้องการ โดย
การคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวน (VC) พบว่ามีวตั ถุ ดิบเพียง 1 รายการ (รหัส 1-011301) ที่มีรูปแบบความต้องการแบบแน่ นอน (VC < 0.25) เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เทคนิ ค
EOQ Model สาหรับวัตถุดิบที่เหลือจานวน 44 รายการ พบว่ามีรูปแบบความต้องการพัสดุเป็ นแบบ
ไม่แน่นอน (VC > 0.25) จึงมีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เทคนิค Silver-Meal
5. การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมด้วยเทคนิ ค EOQ Model
และเทคนิค Silver-Meal
จากการประยุกต์ใช้เทคนิ ค EOQ Model ในการจัดการวัตถุ ดิบกลุ่ม A ที่มีรูปแบบความ
ต้องการแบบแน่นอน จานวน 1 รายการ สามารถคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ ออย่างประหยัด (EOQ)
ได้เท่ า กับ 7,478,117.65 หน่ ว ย และต้น ทุ นรวมในการจัดการพัส ดุ ค งคลัง เมื่ อ ท าการสั่ ง ซื้ อตาม
ปริ มาณการสั่งซื้ ออย่างประหยัด ได้เท่ากับ 111,111.61 บาทต่อปี และจากการประยุกต์ใช้เทคนิ ค
Silver-Mealในการจัดการวัตถุ ดิบกลุ่ม A ที่มีรูปแบบความต้องการมีความไม่แน่ นอน จานวน 44
รายการ สามารถคานวณหาต้นทุนในการสั่งซื้ อ(Ordering Cost) รวมทั้งหมดได้เท่ากับ 661,788.00
บาท ต้นทุนในการเก็บรักษา (Carrying Cost) รวมทั้งหมดได้เท่ากับ 199,452.83 บาท และต้นทุน
รวมในการจัดการพัสดุคงคลังรวมทั้งหมดได้เท่ากับ 861,240.83 บาท
6. การประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบการจัดการวัตถุ ดิบคงคลังก่อนและหลังการประยุกต์ใช้
เทคนิค EOQ Model และเทคนิค Silver – Meal
จากผลการคานวณต้นทุ นในการจัดการพัสดุ คงคลังก่ อนและหลังการประยุก ต์ใช้เทคนิ ค
EOQ Model พบว่ามีตน้ ทุนรวมที่เกี่ยวข้องในการจัดการวัตถุดิบเท่ากับ 217,551.10 บาทต่อปี และ
111,111.61 ต่อปี ตามลาดับ ดังนั้นการนาเทคนิ ค EOQ Model มาประยุกต์ใช้ในการจัดการวัตถุดิบ
คงคลังกลุ่ม A สามารถช่วยลดต้นทุนรวมที่เกี่ยวข้องในการจัดการวัตถุดิบลงได้เท่ากับ 106,439.49
บาทต่อปี หรื อลดลงร้อยละ 48.93ต่อปี และจากผลการคานวณต้นทุนในการจัดการพัสดุคงคลังก่อน
และหลังการประยุกต์ใช้เทคนิค Silver – Meal พบว่ามีตน้ ทุนรวมที่เกี่ยวข้องในการจัดการวัตถุดิบ
เท่ากับ 1,232,922.59 บาทต่อปี และ 861,240.83 ต่อปี ตามลาดับ ดังนั้นการนาเทคนิ ค Silver – Meal
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการวัตถุ ดิบคงคลังกลุ่ม A สามารถช่ วยลดต้นทุนรวมที่เกี่ ยวข้องในการ
จัดการวัตถุดิบลงได้เท่ากับ 371,681.76 บาทต่อปี หรื อลดลงร้อยละ 30.15 ต่อปี
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ดังนั้นจากการนาเทคนิ ค EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการ
จัดการวัตถุ ดิบคงคลัง กลุ่ ม A ทั้งหมดจานวน 45 รายการ จะช่ วยให้สามารถลดต้นทุ นรวมที่
เกี่ ยวข้องในการจัดการพัสดุ คงคลังลงได้ท้ งั หมดเท่ากับ 478,121.25 บาทต่อปี หรื อลดลงร้ อยละ
32.96 ต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดการพัสดุคงคลังรวมต่อปี ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้เทคนิ ค
EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal
ต้นทุนรวมต่อปี ของพัสดุคงคลัง (บาท)
ลาดับ รหัสพัสดุ
ผลต่าง ร้อยละ หมายเหตุ
ก่อนประยุกต์
หลังประยุกต์
1 1-16-0220
43,869.07
19,363.86
24,505.21 55.86
SM
2 1-01-1301
217,551.10
111,111.61
106,439.49 48.93 EOQ
3 2-41-1600
88,848.84
20,394.00
68,454.84 77.05
SM
4 1-04-0600
78,538.02
38,539.68
39,998.34 50.93
SM
5 2-02-4170
45,805.68
15,619.31
30,186.37 65.90
SM
6 1-13-1100
40,884.69
39,744.24
1,140.44 2.79
SM
7 2-41-2200
27,833.22
16,686.00
11,147.22 40.05
SM
8 2-41-2305
26,261.10
14,643.83
11,617.27 44.24
SM
9 1-12-1000
23,018.81
22,663.66
355.15
1.54
SM
10 2-02-4950
13,985.40
13,004.84
980.57
7.01
SM
11 1-16-4400
39,014.81
34,245.36
4,769.45 12.22
SM
12 1-07-0690
38,813.32
38,682.16
131.16
0.34
SM
13 1-03-1710
45,403.41
22,356.40
23,047.01 50.76
SM
14 1-03-0720
36,537.88
33,191.52
3,346.36 9.16
SM
15 2-31-1920
20,280.90
14,952.61
5,328.28 26.27
SM
16 1-04-0325
43,157.78
32,818.41
10,339.37 23.96
SM
17 1-13-1900
47,235.97
29,944.36
17,291.62 36.61
SM
18 1-01-4400
31,291.90
28,701.52
2,590.38 8.28
SM
19 1-13-2300
54,839.13
32,563.27
22,275.86 40.62
SM
20 2-31-2110
11,899.23
11,577.39
321.84
2.70
SM
21 2-02-5550
30,665.48
16,700.26
13,965.22 45.54
SM
22 2-31-3000
20,209.62
16,796.43
3,413.19 16.89
SM
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดการพัสดุคงคลังรวมต่อปี ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้เทคนิ ค
EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal (ต่อ)
ต้นทุนรวมต่อปี ของพัสดุคงคลัง (บาท)
ลาดับ รหัสพัสดุ
ผลต่าง ร้อยละ หมายเหตุ
ก่อนประยุกต์
หลังประยุกต์
23 1-05-1600
34,223.97
29,479.91
4,744.06 13.86
SM
24 2-41-2350
16,914.95
9,911.11
7,003.83 41.41
SM
25 1-15-0450
25,168.96
22,425.69
2,743.27 10.90
SM
26 2-02-6160
14,612.74
13,511.23
1,101.51 7.54
SM
27 2-02-2810
15,595.57
12,968.96
2,626.61 16.84
SM
28 2-01-2800
16,746.64
12,074.25
4,672.39 27.90
SM
29 1-06-1500
23,196.90
20,786.69
2,410.21 10.39
SM
30 1-02-2360
27,894.84
20,746.61
7,148.23 25.63
SM
31 1-03-1980
18,920.34
13,622.80
5,297.54 28.00
SM
32 1-19-4810
27,516.32
26,595.56
920.76
3.35
SM
33 2-02-2100
11,211.22
10,183.32
1,027.89 9.17
SM
34 2-41-2330
3,095.90
1,854.00
1,241.90 40.11
SM
35 2-02-1680
7,698.84
7,416.00
282.84
3.67
SM
36 1-20-0100
26,611.66
25,168.07
1,443.59 5.42
SM
37 2-02-3000
11,601.15
10,353.90
1,247.26 10.75
SM
38 2-01-4520
14,513.43
11,159.36
3,354.07 23.11
SM
39 2-31-3100
10,468.40
9,188.14
1,280.25 12.23
SM
40 1-03-6840
17,624.69
12,498.15
5,126.53 29.09
SM
41 1-16-0200
20,990.97
18,463.17
2,527.81 12.04
SM
42 1-04-0200
32,818.07
15,236.40
17,581.67 53.57
SM
43 2-29-1520
11,828.10
11,685.60
142.50
1.20
SM
44 2-31-3470
11,642.88
10,209.31
1,433.58 12.31
SM
45 1-12-0300
23,631.80
22,513.47
1,118.33 4.73
SM
รวม
1,450,473.68
972,352.44
478,121.25 32.96
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. งานวิจยั การจัดการวัตถุดิบคงคลังของกรณี ศึกษานี้ มีหลายขั้นตอน อาจเกิดความยุง่ ยากต่อ
การนาไปปฏิ บ ตั ิ ใช้จริ ง แต่ส ามารถที่ จะนาหลักการและทฤษฎี บ างอย่า งไปใช้ได้ เช่ น การแบ่ ง
ประเภทจัดลาดับความสาคัญของวัตถุ ดิบตามเทคนิ ค ABC Analysis เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุ ม
ตรวจสอบ ตลอดจนการกาหนดนโยบายในการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสม
2. การพยากรณ์ปริ มาณความต้องการวัตถุดิบสามารถเป็ นตัวช่ วยในการวางแผนสาหรับการ
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนใช้เป็ นข้อมู ลประกอบการตัดสิ นใจในการสั่งซื้ อและ
กาหนดปริ มาณวัตถุ ดิบคงคลัง ดังนั้นในการพยากรณ์ ความต้องการในอนาคตจึ งควรมี การปรั บ
ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื่อที่จะได้ตวั แบบการพยากรณ์ที่ให้ค่าการ
พยากรณ์ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากที่สุด
3. การบริ หารจัดการวัต ถุ ดิบ คงคลัง ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะต้องอาศัย ความร่ ว มมื อจากทุ ก
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง จึ งควรมี การหารื อร่ วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อปรั บเปลี่ ยนการวางแผนการ
จัดซื้ อและการจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อผลการดาเนิ นงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุด
4. การจัดการวัตถุ ดิบคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัยข้อมูลที่ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา จึ ง
ควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาช่วยในการบริ หารจัดการวัตถุดิบคงคลัง เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบติ ดตามข้อมู ลระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และทราบถึ ง
ข้อมูลที่แท้จริ งของสถานภาพวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
5. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ควรคานึ งถึงทักษะการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ งหากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะดังกล่าว อาจทา
ให้ขอ้ มูลตัวเลขต่างๆที่บนั ทึกในระบบเกิดความผิดพลาด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการวางแผนจัดการ
วัตถุ ดิบ คงคลังในอนาคต ดัง นั้นจึ งควรจัดอบรมการใช้งานระบบให้กบั เจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความเข้าใจในระบบ และสามารถใช้งานระบบได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้
6. แนวทางการจัดการวัตถุ ดิบคงคลังที่นาเสนอในงานวิจยั นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
หน่วยงานต่างๆ ที่มีโครงสร้างการจัดการวัตถุดิบใกล้เคียงกัน โดยทาการวิเคราะห์และแบ่งประเภท
จัดลาดับความสาคัญของวัตถุดิบใหม่ตามนโยบายการบริ หารงานของหน่วยงานนั้นๆ
ข้ อเสนอแนะและข้ อพิจารณาสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม A ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีมูลค่าสู งสุ ดและมี
ความสาคัญมากสุ ด จึงไม่ได้นาวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม B และ กลุ่ม C มาวิเคราะห์ดว้ ย สาหรับการ
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วิจยั ในครั้ งต่อไปควรนาวัตถุ ดิบคงคลังในกลุ่ ม B และกลุ่ ม C มาวิเคราะห์ ด้วย เพื่อช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มากขึ้น
2. การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปริ มาณความต้องการใช้วตั ถุ ดิบในอดี ตมาทา
วิเคราะห์เพื่อหาตัวแบบในการพยากรณ์ ที่เหมาะสมกับวัตถุ ดิบแต่ละรายการ ซึ่ งไม่ได้พิจารณาถึง
ปั จจัยภายนอกที่อาจส่ งผลต่อความต้องการของลูกค้า เช่น นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กลยุทธ์ใน
การขาย การตั้งราคา รวมถึ งปั จจัยทางด้านการตลาด ดังนั้นการวิจยั ในครั้งต่อไป จึงควรนาปั จจัย
เหล่านี้มาประกอบการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการใช้วตั ถุดิบของโรงงานกรณี ศึกษา อีกทั้งควรมี
การปรับปรุ งตัวแบบการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับข้อมูลและปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มความ
แม่นยาในการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการใช้วตั ถุดิบให้มากยิง่ ขึ้น
3. การวิจยั ครั้ งนี้ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิ ค EOQ Model และเทคนิ ค Silver-Meal ในการ
คานวณหาขนาดปริ มาณการสั่ง ซื้ อที่ เหมาะสมกับ รู ป แบบวัตถุ ดิบ แต่ ละรายการ แต่ท้ งั นี้ ในการ
จัดการพัสดุ คงคลังกรณี รูปแบบความต้องการของพัสดุ เป็ นแบบไม่แน่ นอน ยังมีวิธีการสั่งซื้ ออี ก
หลายวิ ธี ที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้วิ ธี ก ารสั่ ง ซื้ อ ที่ เ หมาะสม และมี ต้น ทุ น ในการ
ดาเนิ นงานลดลง ดังเช่น วิธีการ Least Unit Cost (LUC) เป็ นการหาปริ มาณการสั่งซื้ อในช่วงเวลา
รวมที่ทาให้ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่ วยต่ าที่สุด วิธีการ Period Order Quantity (POQ) เป็ นการหา
ช่วงเวลาการสั่งซื้ อที่เหมาะสม และวิธี Part Period Balancing (PPB) เป็ นการกาหนดปริ มาณการ
สั่งซื้ อโดยพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายแปรผันรวมทุกช่วงเวลาให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้นการวิจยั ในครั้ง
ต่อไปอาจนาวิธีการดังกล่าวมาทาการประยุกต์ใช้และเปรี ยบเทียบวิธีการสั่งซื้ อที่ดีที่สุด เพื่อให้การ
จัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานกรณี ศึกษามีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความต้ องการของรู ปแบบรายการในการรั บชมของช่ องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี
FACTORS AFFECTING DEMAND FOR ENTRY FOMS IN THE VIEWING OF
WORKPOINT CREATIVE TV
ศิริวมิ ล ช่ วยเกิด
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความต้องการของรู ป แบบรายการในการ
รับชมของช่ องเวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ทีวี โดยกาหนดขอบเขตด้านประชากร คื อ ผูช้ มรายการช่ อง
เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของรู ปแบบรายการในการรับชมของช่ อง
เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ในเขตจังหวัดปทุมธานี จาแนกออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล
ความต้องการรู ปแบบรายการ พฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจในการรับชมรายการ และความ
ต้องการรู ปแบบรายการ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบที่ เ ป็ นอิ ส ระ (T- Test
Independent ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA ) ด้วยสถิติทดสอบ (F –
Test) การวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha) และ Multiple Linear Regression Analysis (MRA) ในการวิเคาระห์
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของช่ องเวิร์คพอยท์ครี เอที ฟ ทีวี อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 2) ความต้องการรู ปแบบรายการ ผูช้ มรายการช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี ในเขตจังหวัด
ปทุมธานีมีความต้องการรู ปแบบรายการบันเทิงมากที่สุดรองลงมามีความต้องการรู ปแบบรายการ
ข่าว,รู ปแบบรายการเพลงและดนตรี ,รู ปแบบรายการละคร,รู ปแบบรายการถ่ายทอดสดและรู ปแบบ
รายการสนทนา ตามลาดับ3) พฤติกรรมการรับชม การรับชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ครี เอ
ทีฟ ทีวี 1-2 ชั่วโมง 2-3 วัน/สัปดาห์ ซึ่ งจะรับชมในช่ วงเวลา 6 โมงเย็นเป็ นต้นไป โดยส่ วนใหญ่
รับชมที่บา้ น ผ่านทางโทรทัศน์มากกว่าออนไลน์ และ 4) ความพึงพอใจในการรับชมรายการของ
ช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์ค
พอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี โดยรวมนั้นความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ABSTRACT
There are four objectives in this independent study (1) to study the different in
demographic factors that impact on audiences’ satisfaction for watching Work Point Creative TV
(2) to study the TV programs match with the viewers’ satisfaction (3) to study audience behavior
on receiving the TV programs (4) to study audience satisfaction for watching the TV programs.
Audiences around Pratumthani District are the samples that the researcher decided to use, which
we cannot determine the exact number of people so the researcher decided to use “Accidental
Selection Method” by using questionnaires that collected from people around Pratumthani District
400 samples altogether. The researcher was using descriptive statistics include percentage, the
mean, and the standard deviation as the researching tools. Inferential statistics used in the test is
t-Test, f-Test (One Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis, to test the relationship
between 2 samples, or two set of variables at the significance level of 0.05
The test result from demographic factors the differences in genders, ages, and
occupations has a impact on audiences satisfaction of receiving the Workpoint television
programs in the level of 0.05. The result shows that the entertainment content television
programs are the most popular program that most audiences are decided to watch, update news
channel are the next, music and songs are the third, series and short films are the forth, live TV
and special talks are the last. Most audiences would watch the TV programs from Workpoint
Creative Television up to 2 hours a day 2 to 3 times a week and at 18.00 hour and on are the most
common period that audiences prefer to watch the television programs. The test also shows that
most audiences satisfied with the programs from Workpoint Creative Television.
บทนา
ปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ถื อเป็ นปี เริ่ มต้นของการเปลี่ ยนแปลงครั้งสาคัญของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ไ ทยเป็ นอย่างยิ่ง เมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช. ได้จดั ให้มีการประมูลใบอนุ ญาตให้
ใช้ความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล ประเภท บริ การทางธุ รกิจระดับชาติ จานวน 24
ใบอนุ ญาต โดยบริ ษทั ไทยบรอดคาสติ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99 ได้เข้า
ร่ วมประมูล และได้รับหนังสื อแจ้งการเป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้ความถี่ เพื่อให้บริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุ รกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดปกติ
อย่า งเป็ นทางการจาก กสทช. เมื่ อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ผลจากการประมู ล ใบอนุ ญาต
ดังกล่าว ถื อได้ว่าเป็ นก้าวสาคัญของการเปลี่ ยนผ่านอุ ตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยจากทีวีแอนาล็อก
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ไปสู่ ทีวีดิจิตอล และเป็ นการกระตุน้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมฟรี ทีวี ซึ่ งจากเดิมมีผปู ้ ระกอบการ
เพียง 6 สถานี และจะนามาซึ่ งโอกาสสาหรับผูแ้ ข่งขันรายใหม่ ๆ ในการเติบโต และเข้ามามีบทบาท
ในธุ รกิจโทรทัศน์ฟรี ทีวมี ากยิง่ ขึ้น
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ไทยบรอดคาสติ้ง จากัด และบริ ษทั ในเครื อ สามารถแบ่งได้
เป็ น 6 ธุ รกิ จหลัก คือ (1) ธุ รกิจผลิ ตรายการโทรทัศน์ (2) ธุ รกิจทีวีดาวเทียม (3) ธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ (4)
ธุ รกิจผลิตและตัดต่อภาพ (5) ธุ รกิจภาพยนตร์ (6) ธุ รกิจละครเวทีและคอนเสิ ร์ต และ (7) ธุ รกิจการ
รับจ้างจัดงาน ซึ่ งธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นธุ รกิ จที่ต่อเนื่ องและสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน โดยรายละเอียด
ของแต่ละธุ รกิจสามารถสรุ ปได้ว่า ธุ รกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เป็ นบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจผลิตรายการ
โทรทัศ น์ โดยการซื้ อเวลาออกอากาศจากทางสถานี เพื่ อออกอากาศรายการโทรทัศ น์ และขาย
โฆษณา โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณาและจากการโปรโมทสิ นค้าและบริ การในรายการ
โทรทัศน์ ซึ่ งบริ ษทั มีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศแบ่งได้เป็ น 6 ประเภท จานวนทั้งสิ้ น 28 รายการ
ที่ อ อกอากาศในช่ ว งตั้ง แต่ เ ดื อ นมกราคม พ.ศ. 2556 ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2557 ผ่า นทาง
สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 9
สาหรับบริ ษทั ไทยบรอดคาสติ้ง จากัด เองนั้น การเข้าสู่ ธุรกิจทีวีดิจิตอลถือเป็ นโอกาสใน
การขยายธุ รกิจจากโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่รู้จกั กันในนาม “WORKPOINT TV” ซึ่ งถึงแม้จะมีผล
ตอบรับที่ดีในด้านความนิ ยมจากผูช้ มโดยเป็ นช่ องที่มี Rating อันดับต้น ๆ ในกลุ่มโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเที ย ม จากการส ารวจของเอซี นี ล เส็ น แต่ ก็ ย งั ไม่ ค รอบคลุ ม ฐานผู ช้ มทัว่ ประเทศ การเข้า สู่
โทรทัศน์ทีวีดิจิตอลภายใต้ชื่อ “WORKPOINT CREATIVE TV” ซึ่ งถือเป็ นฟรี ทีวีที่จะเข้าถึงฐาน
ผูช้ มทัว่ ทั้ง ประเทศ อัน จะส่ ง ผลดี ต่อการปรั บ อัตราค่ า โฆษณาแบบก้า วกระโดด โดยบริ ษ ทั จะ
สามารถนาประสบการณ์ของบริ ษทั กว่า 25 ปี ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยประกอบกับทรัพยากร
ที่บริ ษทั มี อยู่แล้วในปั จจุ บนั ทั้งด้าน Content บุคลากร สตูดิโอ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและเพิ่มรายได้อย่างมัน่ คงในอนาคต โดย
เนื้อหารายการต่าง ๆ ที่จะแพร่ ภาพผ่านทาง “WORKPOINT CREATIVE TV” นั้น จะเป็ นรายการที่
มีเนื้ อหาแปลกใหม่ แต่ยงั คงสาระและความสนุ กสนาน เฉกเช่ นที่บริ ษทั ได้นาเสนอมาโดยตลอด
สอดแทรกด้วยรายการลิ ขสิ ทธิ์ ต่างประเทศยอดนิ ยมที่มีเนื้ อหาหลากหลายและสามารถตอบความ
ต้องการของผูช้ มได้ในวงกว้าง ทั้งนี้ บริ ษทั มีความเชื่ อมัน่ เป็ นอย่างยิง่ ว่า ธุ รกิจทีวีดิจิตอลจะก้าวเข้า
มาเป็ นอีกหนึ่งธุ รกิจที่สาคัญของบริ ษทั ในอนาคต (เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2556)
จากการแข่งขันในธุ รกิจสื่ อที่ค่อนข้างรุ นแรงมากขึ้นตั้งแต่มีทีวีดิจิตอล ที่ทาให้ผชู ้ มจึงมีทางเลือกใน
การรับชมสื่ อต่าง ๆ มากขึ้น ทาให้สื่อโทรทัศน์ถูกกระจายความนิ ยมออกไป ส่ งผลให้ลูกค้าหรื อ
โฆษณาก็ถูกกระจายไปช่ องทางต่าง ๆ เช่ นกัน และช่ องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟทีวีที่เกิ ดขึ้นมากับที วี
ดิจิตอล ก็ตอ้ งต่อสู ้กบั อีกหลาย ๆ ช่ องที่เข้ามา และคู่แข่งขันที่น่ากลัวที่สุดนัน่ ก็คือ ช่ องหลักอย่าง
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ที่เป็ นช่องหลักและมีผชู ้ มที่จงรักภักดีต่อช่องเป็ นฐานสาคัญ การจะ
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ดึงโฆษณาหรื อกลุ่มผูช้ มมาได้น้ นั ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ต้องทารายการให้ได้รับความนิ ยม
สู ง เพื่อเรี ยกเรตติ้งหรื อระดับความนิ ยมเพื่อนาไปเสนอต่อลู กค้าสิ นค้าต่าง ๆ ให้มาลงโฆษณากับ
รายการของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของรู ปแบบรายการใน
การรับชมของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาการผลิตรายการทีวดี ิจิตอลต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาลักษณะของปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์
ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อศึก ษาระดับ ปั จจัย ความต้องการรู ปแบบรายการและระดับความพึ งพอใจในการ
รับชมรายการโทรทัศน์ของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยความต้องการรู ปแบบรายการโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อ
ความพึง พอใจในการรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ข องช่ องเวิร์ค พอยท์ ครี เอที ฟ ที วี ของผูช้ มในเขต
จังหวัดปทุมธานี
สมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี ของ
ผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานีต่างกัน
2. ปั จจัยความต้องการรู ปแบบรายการโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรั บชม
รายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ตัวแปรอิสระ
1.1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ระยะเวลา
ในการรั บ ชม ความถี่ ใ นการรั บ ชม ช่ วงเวลาในการรั บ ชม สถานที่ รับ ชม และ
ช่องทางการรับชม
1.1.3 ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอ
ทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี ในด้าน การนาเสนอภาพและเสี ยง การจัด
ตารางการออกอากาศ รู ปแบบรายการ เนื้อหาสาระ และพิธีกร
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1.2 ตัวแปรตาม คือ รู ปแบบรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย รู ปแบบรายการข่าว
รู ปแบบรายการบันเทิง รู ปแบบรายการเพลงและดนตรี รู ปแบบรายการสนทนา รู ปแบบรายการ
ละคร รายการถ่ายทอดสด
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่รับชม
รับชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี
3. ขอบเขตด้านสถานที่ คือ สถานที่ที่ผวู ้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผูช้ มรายการโทรทัศน์
ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตปทุมธานี
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้ น 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้เวลาการเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 20 วัน ตั้งแต่วนั ที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลจากการวิจยั จะทาให้ทราบถึ งพฤติกรรมและความต้องการในการรับชมรายการช่ อง
เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อนาไปจัด รู ปแบบและผลิตให้เหมาะ
กับผูช้ มของในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. สามารถใช้เป็ นข้อมูลแก่บุคคลหรื อองค์กรอื่น ๆ ทัว่ ไปที่มีความสนใจเรื่ องปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัด
ปทุมธานี นาไปศึกษาต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ต่อไป
กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้ง
นี้ได้ดงั นี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

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

ความต้ องการรูปแบบรายการ
1. รู ปแบบรายการข่าว
2. รู ปแบบรายการบันเทิง
3. รู ปแบบรายการเพลงและดนตรี
4. รู ปแบบรายการสนทนา
5. รู ปแบบรายการละคร
6. รายการถ่ายทอดสด

ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ ของ
ช่ องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี
1. การนาเสนอภาพและเสี ยง
2. การจัดตารางการออกอากาศ
3. รู ปแบบรายการ
4. เนื้อหาสาระ
5. พิธีกร

นิยามศัพท์
1. ปั จจัยที่มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของรู ปแบบรายการในการรับชมของช่อง
เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยปั จจัย 3 ด้าน โดยมีตวั แปร
ตาม 1 ตัว คือ ความต้องการรู ปแบบรายการของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยวัดระดับความต้องการ ความ
พึงพอใจกับผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึ ง ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
รั บชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุ มธานี อัน
ประกอบด้วย
1.1.1 เพศ หมายถึง เพศของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่รับชมรายการ
โทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายและเพศ
หญิง
1.1.2 อายุ หมายถึง ระดับอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ที่รับชม
รายการโทรทัศน์ ช่อง เวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี โดยแบ่งระดับอายุเป็ น 5 ระดับ
ได้แก่ อายุระหว่า ง 10-20 ปี อายุระหว่าง 21-30 ปี อายุระหว่า ง 31-40 ปี อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี และอายุระหว่าง 51 ปี ขึ้นไป
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1.1.3 ระดับการศึกษา หมายถึ ง ระดับการศึกษาของประชาชนที่รับชม
รายการโทรทัศ น์ ช่ อ งเวิร์ค พอยท์ ครี เอที ฟ ที วี โดยแบ่ ง เป็ นระดับ การศึ ก ษา 6
ระดับ ได้แก่ ต่ ากว่ามัธยมศึ กษาตอนต้น มัธยมศึ ก ษาตอนต้น มัธยมศึ กษาตอน
ปลาย/ ปวช. อนุปริ ญญา/ ปวส. ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
1.1.4 อาชี พ หมายถึง ประเภทหรื อชนิ ดของงานที่ประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีที่รับชมรายการโทรทัศน์ช่อง เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี โดยแบ่งระดับการ
วัดเป็ น 7 อาชี พ ได้แก่ อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา พนักงานบริ ษทั เอกชน พนักงาน
ราชการ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว อาชีพอิสระ และอาชีพอื่น ๆ
1.1.5 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน หมายถึ ง เงิ นเดื อนหรื อรายได้อื่น ๆ ที่ได้จาก
การประกอบอาชี พ ต่ า ง ๆ ของประชาชนในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ที่ รั บ ชมรายการ
โทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี โดยแบ่งระดับการวัดเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท รายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท รายได้ระหว่าง
15,001-20,000 บาท รายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท รายได้ระหว่าง 25,00130,000 บาท และรายได้มากกว่า 30,000 บาท
1.2 ความพึงพอใจในการรั บชมรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี หมายถึ ง
ระดับของความรู ้ สึกของผูช้ มที่มีต่อการรับชมรายการต่าง ๆ ของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี อัน
ได้แก่ รู ปแบบของรายการ พิธีกร การนาเสนอ ด้านเนื้ อหาสาระ ด้านความบันเทิง ช่ วงเวลาในการ
ออกอากาศ และความเหมาะสมต่อการนาเสนอภาพและเสี ยง
2. ความพึงพอใจในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ หมายถึง ความต้องการรู ปแบบรายการโทรทัศน์ของ
ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ที่ผชู ้ มในเขตจังหวัดปทุมธานีตอ้ งการรับชม อันประกอบด้วย
2.1 รู ป แบบรายการข่ า ว หมายถึ ง เป็ นรู ป แบบรายการที่ น าเสนอเหตุ ก ารณ์
เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง หรื อข้อคิดเห็น ที่น่าสนใจ มีความสดใหม่ มีผลกระทบต่อประชาชนส่ วนใหญ่
หรื อมี องค์ประกอบข่าวอื่ น ๆ โดยใช้วิธีการนาเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศ การอ่านคา
บรรยายข่าว ประกอบภาพโดยผูป้ ระกาศข่าว การรายงานพิเศษหรื อการสัมภาษณ์ โดยผูส้ ื่ อข่าว หรื อ
ผูร้ ายงานข่าว ในสถานที่จริ ง หรื อลักษณะอื่น ๆ เช่น รายการข่าวเวิร์คพอยท์ ทางช่องเวิร์คพอยท์
ครี เอทีฟ ทีวี
2.2 รู ปแบบรายการบัน เทิ ง หมายถึ ง รู ปแบบรายการที่ มี ก ารน าเสนออย่ า ง
สนุกสนาน ทาให้ผชู ้ มรู ้สึกผ่อนคลาย ถือเป็ นประเภทรายการที่ผชู ้ มส่ วนใหญ่ตอ้ งการมากที่สุด เช่น
รายการปริ ศนาฟ้าแลบ ทางช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี เป็ นต้น
2.3 รู ปแบบรายการเพลงและดนตรี หมายถึ ง รายการที่นาเสนอเพลงหรื อการ
แสดงดนตรี ซึ่ งสามารถจัดนาเสนอในลักษณะเป็ นเพลง ที่มีภาพประกอบเป็ นเรื่ องราวตามเนื้ อหา
ของ เพลงที่เรี ยกว่า มิวสิ ค วิดีโอ (Music Vedio) หรื อเป็ นการจัดแสดงดนตรี ที่เรี ยกว่าการแสดง
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คอนเสิ ร์ต หรื อ เป็ นการประกวดร้ องเพลง ซึ่ งอาจจะเป็ นการบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้าก่อน
ออกอากาศแพร่ หลาย หรื อเป็ นการถ่ายทอดสด โดยมีพีธีกรหรื อผูด้ าเนิ นรายการเป็ นผูพ้ ูดเปิ ดนา
รายการ พูดเชื่ อมโยงเข้าสู่ เพลงหรื อการแสดงดนตรี ของนักร้ อง และพูดปิ ดรายการ เช่ น รายการ
ชิงช้าสวรรค์ ไมค์ทองคา ทางช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทฟ ทีวี เป็ นต้น
2.4 รู ปแบบรายการสนทนา หมายถึง รู ปแบบรายการที่มีคนมา พูดคุยกัน 2 หรื อ 3
คน โดยมี คนหนึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ นรายการ หรื อดาเนิ นการสนทนา ส่ วนบุ คคลที่ เหลื อจะ เป็ นผูร้ ่ วม
สนทนา ผูด้ าเนิ นรายการจะทาหน้าที่นาการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให้เป็ นไป ตาม
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของรายการคอยเชื่ อมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไม่ให้ผชู ้ มเกิ ดความ
สับสนกับประเด็นที่สนทนาผูด้ าเนินการสนทนาอาจร่ วมแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุย กับผูร้ ่ วม
รายการในขณะเดี ยวกันก็จะต้องคอยพูดคุ ยกับผูช้ มรายการด้วย โดยเฉพาะในช่ วงต้นที่ ตอ้ งเปิ ด
ประเด็ นการสนทนา และช่ วงท้า ยที่ ต้องสรุ ป ประเด็ นการสนทนา รายการสนทนาแตกต่ า งกับ
รายการ พูดคุย กล่าวคือรายการพุดคุยเป็ นการพูดคุยกับผูช้ มโดยตรง ในขณะที่รายการสนทนามิใช่
เป็ นการพูดคุ ยกับผูช้ มโดยตรง แต่เป็ นการสนทนากันระหว่างผูร้ ่ วมรายการการนาเสนอรายการ
สนทนาที่ดี มิใช่ เพียงการนาเสนอภาพผูร้ ่ วมสนทนาตัดสลับกันไปมาเท่านั้น หากแต่ควรจะต้องมี
ภาพเหตุการณ์ หรื อเรื่ องราว ที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้อหรื อประเด็นที่กาลังสนทนามาตัดต่อประกอบกับ
รายการด้วย เช่น รายการซุ ปเปอร์ หม่า ทางช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี เป็ นต้น
2.5 รู ปแบบรายการละคร หมายถึง รู ปแบบรายการที่นาเสนอเรื่ องราวโดยใช้ การ
แสดงตามบทบาทในเรื่ องราวที่แต่งขึ้นหรื อดัดแปลงจากเรื่ องจริ ง เพื่อสื่ อความหมายเกี่ยวกับสาระ
ข้อคิด คติเตือนใจ และความบันเทิงไปสู่ ผูช้ มรายการ โดยอาศัยองค์ประกอบและเทคนิ คทางการ
ละคร ศิ ลปะการแสดง เทคนิ คการถ่ ายทา การตัดต่อลาดับภาพ และการให้เสี ยงดนตรี และเสี ย ง
ประกอบ เพื่อให้เรื่ องราวมีความสมจริ งสมจัง ผูช้ มชมแล้วมีอารมณ์ ร่วม และเกิดความรู ้สึกคล้อย
ตาม เช่น ละครเรื่ อง เกมริ ษยา ทางช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี
2.6 รายการถ่ายสด หมายถึง รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ถ่ายภาพสด ๆ แล้ว ออกอากาศ
แพร่ ภาพในทันที รายการสดนี้ แบ่งออกเป็ น 2 แบบด้วยกันคือ (1) รายการสดในสตูดิโอ หมายถึ ง
รายการที่ ท ากัน ในสถานี ห้อ งสตู ดิโ อแล้ว ออกอากาศทันที และ (2) รายการสดนอกสถานที่
หมายถึง รายการที่ออกไปถ่ายนอกสถานี แล้วส่ งสัญญาณ ออกอากาศโดยมีรถสาหรับการถ่ายทอด
รายการไปพร้อมกัน เช่น รายการซุ ปเปอร์ มวยไทย ทางช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี
3. ผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี หมายถึง ผูช้ มรายการโทรทัศน์ของช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ
ทีวี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี
4. รายการโทรทัศน์ หมายถึง ประเภทของรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ -วัน
อาทิตย์ โดยจัดทาเป็ นผังรายการประจาเดือนของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ที่มีการระบุช่วงเวลา
การออกอากาศอย่างชัดเจน ประกอบด้วยประเภทรายการตามฝังการออกอากาศ อันได้แก่ ควิชโชว์
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รายการข่าว ซี รีส์ต่างประเทศ วาไรตี้ทอล์คโชว์ วาไรตี้ การ์ ตูน รายการเพลง และรายการประกวด
ร้องเพลง
5. ช่ องเวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี หมายถึ ง บริ ษ ทั ไทยบรอดคลาสติ้ง จากัด ที่ ไ ด้รับ การ
ประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้ความถี่ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอลหรื อฟรี ทีวี ภายใต้ชื่อ
เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ที่เผยแพร่ ทางโทรทัศน์ฟรี ทีวีและผ่านดาวเที ยมเท่านั้นไม่รวมรายการที่
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) รับจ้างผลิตรายการให้แก่ช่องฟรี ทีวีอื่น ๆ ซึ่ ง
รายการที่เผยแพร่ ทาง เวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี นั้นจะเป็ นรายการที่มีเนื้ อหาแปลกใหม่ แต่ยงั คง
สาระและความสนุ กสนานเฉกเช่นที่บริ ษทั ได้นาเสนอมาโดยตลอด สอดแทรกด้วยรายการลิขสิ ทธิ์
จากต่างประเทศยอดนิ ยมที่มีเนื้ อหาหลากหลายและสามารถตอบความต้องการของผูช้ มได้ในวง
กว้าง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อรญา สมตน (2555) ศึก ษาเรื่ อง “พฤติ กรรมการเปิ ดรับชม ความพึ งพอใจ และการใช้
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายข่าว ททบ.5 ที่ มีต่อรายการตลาดสดสนามเป้ า” ซึ่ งกลุ่ มประชากรมี
จานวนทั้งสิ้ น 109 คน พบว่า ส่ วนใหญ่รับชมรายการตลาดสดสนามเป้ าเดือนละ 4 ครั้ง ซึ่ งในการ
รับชมแต่ละครั้งตั้งใจดูต้ งั แต่ตน้ จนจบทุกช่วงรายการ โดยไม่เปลี่ยนช่องและสามารถใช้ประโยชน์
จากการรับชมเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรที่มีภูมิหลังเรื่ องของเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน จะส่ งต่อการใช้ประโยชน์จากการรับชม
รายการที่แตกต่างกัน
พี ระสิ ท ธิ์ สุ วรรณเลิ ศ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อง “ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อการรั บ ชม
รายการแพร่ ภาพทางสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในเขตจังหวัดเลย” พบว่า จากการสารวจ
ความพึงพอใจของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น 14 อาเภอของจังหวัดเลย มีความพึงพอใจสู งต่อ
รายการข่า วและรายการบันเทิ ง ทั้ง ด้านความหลากหลายของรู ปแบบ ความถู กต้องรวดเร็ วของ
รายการข่ า ว ส่ ว นรายการโฆษณาสิ นค้า และบริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจน้อ ย นอกจากนี้ ยัง ได้รั บ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งรายการสาหรับรายการข่าว คือ เพิ่มช่วงเวลาข่าว ทั้งความยาว
ของรายการข่าวและเวลาในการออกอากาศ ควรเพิ่มเนื้ อหาของข่าวและการมีส่วนร่ วมสาหรับเด็ก
และเยาวชน ไม่ ค วรน าละครที่ เ คยออกอากาศแล้ว มาออกอากาศซ้ า ควรมี ร ายการที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่คนจนหรื อผูด้ อ้ ยโอกาส เป็ นต้น
พลอยลดา ไชยบุญเรื องสิ น (2553) ศึกษาเรื่ อง “วิธีการสื่ อสารของผูด้ าเนิ นรายการวิทยุ
Club Friday การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผูฟ้ ัง” พบว่า กลุ่มผูฟ้ ั งที่เปิ ดรับฟั งวิทยุ รายการ
Club Friday เพื่อปรึ กษาปั ญหาชีวิตรักมากที่สุด โดยนาข้อคิดที่ได้จากรายการมาตัดสิ นใจในเรื่ องที่
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งต่ า งชอบลัก ษณะการน าเสนอของรายการจากลี ล าการพู ด และน้ า เสี ย งของดี เ จ
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างผูฟ้ ั งยังมีการใช้ประโยชน์และมีความพึงพอใจที่ได้ขอ้ คิดหรื อมุมมองจาก
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ประสบการณ์ของผูอ้ ื่นที่นามาถ่ายทอด เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตของตน และใช้เป็ นแนวทางในการ
แห้ปัญหาชีวติ ของตนอีกด้วย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูช้ มในเขตปทุมธานี ที่เคยรับชมรายการ
ของช่ องเวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี ซึ่ งผูท้ ี่อาศัยในเขตปทุ มธานี จานวน 400 คน ซึ่ งการวิจ ยั ครั้ งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอนคือ ตอนที่
1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการรับชม
รายการโทรทัศ น์ช่ องเวิร์ค พอยท์ ครี เอที ฟ ที วี ของประชากรที่ อาศัยอยู่ใ นเขตจัง หวัดปทุมธานี
ประกอบด้วยคาถามแบบเลือกตอบจานวนทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1. ระยะเวลาในการรับชมรายการ 2.
ความถี่ในการรับชมรายการ 3. ช่วงเวลาในการรับชมรายการ 4.สถานที่ในการรับชมรายการ 5.
ช่องทางในการรับชมรายการ ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม ที่เกี่ยวกับความต้องการในการรับชม
รายการโทรทัศน์จงั หวัดปทุมธานี ที่มีต่อช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ในลักษณะประเมินค่าของไล
เคิอร์ ท (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ เพื่อแปลความหมายของแบบวัด ประกอบด้วยคาถาม
จานวน 6 ข้อ ต่อไปนี้ รู ปแบบรายการข่าว รู ปแบบรายการบันเทิง รู ปแบบรายการเพลงและดนตรี
รู ปแบบรายการสนทนา รู ปแบบรายการละคร และรายการถ่ายทอดสด ส่ วนสุ ดท้ายคือตอนที่ 4
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ต่อความ
เหมาะสมต่อการนาเสนอภาพและเสี ยง การจัดตารางการออกอากาศ รู ปแบบรายการ เนื้ อหาสาระ
และพิธีกร ที่ มีต่อช่ องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ที วี โดยใช้แบบสอบถาม ในลักษณะประเมิ นค่าของ
Likert Scale ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ เพื่ อแปลความหมายของแบบวัด ประกอบด้วยค าถาม จานวน 17 ข้อ แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้าน ต่อไปนี้ ด้านความเหมาะสมต่อการนาเสนอภาพและเสี ยง ด้านการจัดวางตาราง
ออกอากาศ ด้านรู ปแบบรายการ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านพิธีกร
การทดสอบเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ด้ ว ยด้ ว ยการทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ด้วยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนและ
นามาคาณวนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตารางสถิ ติ ด้วยค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อมัน่ แอลฟา ครอ
นบาค (Cornbrash’s Alpha) ซึ่ งจากการทดสอบแบบสอบถามได้ค่า สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ 0.809
(ค่ามาตรฐานต้องมากกว่า 0.7)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างกรอกด้วยตัวเอง จานวน 30 ชุ ด ก่อน
เพื่อนากลับมาทาการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ หลังจากนั้นจึงทาการเก็บข้อมูลต่อจนครบ 400 ชุด
2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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3 นาแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ เพื่อนาข้อมู ลไปประมวลผลผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
4 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่ออภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ของช่องเวิร์ค
พอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ที่แตกต่างกัน พบว่ามีการปฏิเสธสมมติฐานทั้งหมด 2 สมมติฐาน ได้แก่ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ซึ่ งหมายความว่าระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ที่แตกต่างกัน ส่ วนรู ปแบบ
รายการที่ ตอ้ งการรับชมมี ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ของช่ อง
เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ด้านพิธีกร อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 มีตวั แปรรู ปแบบรายการที่ตอ้ งการ
รับชม ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม ระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ของช่อง
เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ด้านพิธีกร ทั้งหมด 4 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามที่มีค่านัยสาคัญ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ รู ปแบบรายการสนทนา รู ปแบบรายการบันเทิง รู ปแบบรายการข่าว
รู ปแบบรายการละครโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ .002 .000 ตามลาดับ สามารถนาเสนอกรอบ
แนวความคิดใหม่ (Modified Model) ได้ดงั นี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ ของช่ องเวิร์คพอยท์ ครีเอ
ทีฟ ทีวขี องผู้ชมในเขตจังหวัดปทุมธานี

1.สัญญาณภาพของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี
2. ระยะเวลาออกอากาศในแต่ละรายการ

รู ปแบบรายการทีต่ ้องการรับชม
1. รู ปแบบรายการข่าว
2. รู ปแบบรายการบันเทิง
3.รู ปแบบรายการเพลง
4.รู ปแบบรายการสนทนา
5.รู ปแบบรายการละคร

3. การจัดลาดับการออกอากาศในแต่ละรายการ
4. มีรายการวาไรตี้ที่หลากหลาย
5. เนื้อหาด้านข่าวสารบ้านเมือง
6. การดาเนินรายการของพิธีกรรายการช่องเวิร์คพอยท์
7. พิธีกรรายการของช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟทีวี มีความหลากหลาย

สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการรู ปแบบรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์ค
พอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกัน ไม่
ส่ งผลต่อความต้องการรู ปแบบรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับสู งกว่า .000 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่ อายุ อาชี พ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความ
ต้องการรู ปแบบรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ครี เอทีฟ ทีวี 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยความต้องการรู ปแบบรายการโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การรับชมรายการโทรทัศน์ของช่ องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี มี
ความสัมพันธ์ต่อความต้องการรู ปแบบรายการ อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 มีตวั แปรความพึงพอใจใน
การรั บชมรายการโทรทัศน์ของช่ องเวิร์ค พอยท์ ครี เอที ฟ ที วี ที่ มีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรตาม
รู ปแบบรายการที่ตอ้ งการรับชม ระดับความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ของช่ องเวิร์ค
พอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ทั้งหมด 7 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามที่มีค่านัยสาคัญน้อยกว่าหรื อ
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เท่ากับ 0.05 ได้แก่ สัญญาณภาพของช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ระยะเวลาออกอากาศในแต่ละ
รายการ การจัดลาดับการออกอากาศในแต่ละรายการ มีรายการวาไรตี้ที่หลากหลาย เนื้ อหาด้าน
ข่าวสารบ้านเมือง การดาเนิ นรายการของพิธีกรรายการช่องเวิร์คพอยท์ พิธีกรรายการของช่องเวิร์ค
พอยท์ครี เอทีฟทีวี มีความหลากหลาย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ .002 .001 .000 ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความพึ งพอใจในการรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ช่ องเวิร์ค
พอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ของผูช้ มในเขตจังหวัดปทุมธานี นามาอภิปรายผลการวิจยั ตามข้อค้นพบ ดังนี้
1. ข้อค้นพบของปั จจัยส่ วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั และรายได้ 20,001-30,000 บาท
1.1 ผลการศึกษาลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการโทรทัศน์ของ
ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลได้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อาจจะเป็ น
เพราะว่าเพศหญิงเป็ นเพศที่ใส่ ใจสิ่ งรอบข้างมากกว่าผูช้ าย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด (ปรมะ สตะเว
หิ น, 2533) ที่กล่าวว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรม และสังคมกาหนดบทบาททางเพศ ผูห้ ญิงมักจะมีจิตใจอ่อนไหวหรื อเจ้าอารมณ์
อ่อนโยน ผ่อนตามและให้ความใส่ ใจสิ่ งต่างๆรอบตัวมากกว่าผูช้ าย และเพศยังเป็ นตัวแปลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่ งความแตกตต่างทางเพศนี้ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
รับชมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการที่จะรับและส่ งข่าวสารมากกว่า
เพศชาย พฤติกรรมการเปิ ดสื่ อของเพศชายและเพศหญิงพบว่าเพศหญิงใช้เวลาในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี มากกว่าเพศชาย
1.2 ในเรื่ องของอายุ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุในช่วง 31-40 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงอายุ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปและเป็ นช่ วงกลุ่มตัวอย่างในวัยทางาน
ดังนั้นช่ วงอายุในกลุ่มนี้ ตอ้ งการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อเปิ ดรับข้อมู ลข่าวสารที่มีความสาคัญ
และจาเป็ นต่อการดารงชี วิตในประจาวัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ,2534) ในวัยเด็กจะมี
การใช้สื่อโทรทัศน์สูงมากสาหรับวัยผูใ้ หญ่จะเปิ ดรับโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์ พอๆกัน เมื่อ
ช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป ปริ มาณการอ่านหนังสื อพิมพ์จะลดลง เพราะสายตาเสื่ อมลงและหันมาใช้เวลา
มากขึ้นกับการเปิ ดรับชมโทรทัศน์
1.3 เมื่อพิจารณาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมในที่น้ ี ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ถือว่าเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนเรามีวฒั นธรรม ประสบการณ์ ความคิดและความสนใจที่แตกต่าง
กันไป ดัง นั้นความพึ ง พอใจในการรั บ ชมช่ องเวิร์ค พอยท์ ครี เอที ฟ ที วี ของผูช้ มในเขตจัง หวัด
ปทุ มธานี ที่แตกต่างกัน เช่ น จากผลการศึ กษาพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีอาชี พที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในการรั บ ชมช่ องเวิร์คพอยท์ ครี เอที ฟ ที วี ที่ แตกต่า งกันจากข้อมู ล การวิจยั
797

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

พบว่าพนักงานบริ ษทั เอกชนกับข้าราชการมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน,นักเรี ยนนักศึกษา, อาชี พ
ธุ รกิ จ ส่ วนตัว และข้า ราชการ มี ค วามพึ ง พอใจในการรั บ ชมที่ แ ตกต่ า งกันเช่ นกัน , อาชี พ ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว กับ พนักงานเอกชน ก็มีความพึงพอใจในการรับชมที่ แตกต่างกัน ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าทุ ก
อาชี พ ล้ว นแต่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ทั้ง หมด เนื่ อ งจากแต่ ล ะอาชี พ มี ค วามต้อ งการรั บ ชมรายการ
โทรทัศน์ที่แตกต่างกันตามความต้องการข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับ (ปาริ ชาติ
อิโช, 2545) อธิ บายไว้วา่ ประชาชนที่เปิ ดรับชมรายการเกมเศรษฐี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชี พเป็ นลูกจ้างในธุ กิจเอกชน จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ างกันจะมี พฤติ กรรมการเปิ ดรั บชมรายการเกม
เศรษฐีท้ งั ที่ต่างกันและไม่ต่างกัน
1.4 พิจารณาช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนิ ยมรับชมรายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ช่องวิร์ค
พอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี คือช่วงเวลา 6 โมงเย็น เป็ นต้นไป คิดเป็ นร้อยละ 56.5 ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น
ช่ วงเวลาเย็น ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ผูช้ มส่ วนใหญ่ตอ้ งการพักผ่อนและต้องการความบันเทิ งเพื่อผ่อน
คลายหลังจากการปฎิบตั ิภารกิจ
1.5 สาหรับความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ช่องวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งจะรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ ช่ อ งวิร์ค พอยท์ ครี เอที ฟ ที วี 1-2 ชั่ว โมงและ รั บ ชม2-3 วัน /
สัป ดาห์ อาจจะเป็ นเพราะวิถี วีชี วิตของคนในปั จจุ บ นั ที่ จะต้องเร่ ง รี บ ปฎิ บ ตั ิ ภารกิ จในแต่ ล ะวัน
ประกอบกับข้อจากัดเวลา และความหลากหลายของช่ องรายการทีวี ทาให้ผูช้ มมีทางเลื อกในการ
รับชม ซึ่ งอาจจะเป็ นเหตุผลหลักเพราะในช่วงเวลา 6 โมงเย็นเป็ นต้นไป เป็ นช่วง Prime Time ของ
โทรทัศน์หลายๆช่ องก็จะนาเสนอแต่รายการเด่นๆที่น่าสนใจ ทาผูช้ มมีทางเลือกในการรับชมมาก
ขึ้น ส่ งผลให้การรับชมรายการมีระยะเวลาน้อยลงและไม่ต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับ (พัชริ นทร์ เศวต
สุ ทธิพนั ธ์,2537) พบว่าผูช้ มรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับชมสลับไปมาทุกช่องเมื่อ
มี โ ฆษณา ซึ่ งผลจากการศึ ก ษานี้ เป็ นไปตามแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารเลื อ กเปิ ดรั บ ข่ า วสารจาก
สื่ อมวลชน
1.6 รู ปแบบรายการประกอบไปด้วย รู ปแบบรายการข่าว รู ปแบบรายการบันเทิง รู ปแบบ
รายการเพลงและดนตรี รู ปแบบรายการสนทนา รู ปแบบรายการละคร และรายการถ่ายทอดสด
ซึ่ ง ผูช้ มรายการช่ องเวิ ร์ค พอยท์ ครี เ อที ฟ ที วี ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี มี ค วามต้อ งการ
รู ปแบบรายการบันเทิงมากที่สุด เพราะซึ่ งสอดคล้องกับ (วิลเลี่ยม เคลาส์ เนอร์ อ้างถึ งใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2545) รายการบันเทิงที่มีเนื้อหาสบาย เพลิดเพลิน เหมาะกับการดูเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ทั้งในรู ปแบบของรายการเกมโชว์ รายการวาไรตี้ ถ้ามองจากมุมวัฒนธรรมการรักความสนุ กของ
สังคมไทย ซึ่ งวิถีชีวิตแบบไทยผูกพันกับการรักความสนุ ก เมื่อมาเป็ นรายการโทรทัศน์สิ่งหนึ่ งที่
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สะท้อนวัฒนธรรมนี้ อย่างชัดเจนคือ คนไทยชอบดู สิ่งที่สนุ ก ไม่ว่าจะรู ปแบบใด หรื อดู แล้วได้รับ
อะไร ขอให้สนุกสนานจะเป็ นรายการที่ได้รับความนิยม จึงสร้างความนิยมได้มากที่สุด
รองลงมามี ค วามต้องการรู ป แบบรายการข่า ว เพราะถึ ง แม้ป ระชาชนส่ วนใหญ่ จะชอบ
รายการบันเทิง ชอบความสนุ กสนานมากแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วประชาชนก็มีความต้องการทราบ
ข้อมูลข่าวสารในชีวติ ประจา เพื่อปรับการดาเนินชีวติ ให้เข้ากับสถานการ์ ปัจจุบนั
และรองลงมาก คือ รู ปแบบรายการเพลงและดนตรี รู ปแบบรายการละคร รู ปแบบรายการ
ถ่ายทอดสด รู ปแบบรายการสนทนา ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะต่ อองค์ กร
1. ควรพัฒนาเนื้ อหารายการให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ เพื่อที่จะดึงกลุ่มผูช้ มให้มาก
ขึ้น
2. ควรเพิม่ ความหลายของผูด้ าเนินรายการ และ นักแสดง เพื่อความแปลกใหม่ของรายการ
และการรับชม
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ครอบคลุมทัว่ ทั้งประเทศ
2. งานวิจยั ครั้ งต่อไป ควรศึ กษาพฤติ กรรมการเปิ ดรั บ ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของ
ประชาชนในจังหวัดปทุ มธานี ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ที วี โดยมุ่งศึกษา
รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาสาระของรายการเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรู ป แบบรายการให้ มี ค วาม
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้ า
กรณีศึกษา : ร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าในครัวเรื อนราคาถูก ในจังหวัดปทุมธานี
THE FACTORS AFFECTING TO THE INVENTORY MANAGEMENT EFFICIENCY
CASE STUDY: HOUSEHOLD INEXPENSIVE GOODS IN PATHUM THANI
อัญชิ ษฐา อุบลโกมุท
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นพปฎล สุ วรรณทรัพย์
ผูช้ ่วยคณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า
ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าในครั วเรื อนราคาถู ก ในจัง หวัดปทุ มธานี ก ลุ่ มตัวอย่า งได้แก่ เจ้าของร้ านและ
พนักงานของร้านขายสิ นค้าในครัวเรื อนราคาถูก ในเขตจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน เครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามและเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที่เป็ นอิสระ (T- Test Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบ (F – Test) การวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha) และ Multiple Linear Regression Analysis
(MRA) ในการวิเคาระห์
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ตอบคาถามส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับร้านขายสิ นค้าในครัวเรื อน
ราคาถู กที่ ไม่มีการจดทะเบี ยนการค้าส่ วนใหญ่มีพนักงานในร้ าน 1-5 คน ส่ วนใหญ่มีขนาดพื้นที่
องค์กรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 500 ตารางเมตร และส่ วนมากมีจานวนSKU ที่จาหน่ายในร้าน 501 SKU
แต่ไม่เกิน 1,000 SKU
โดยปั จจัยองค์กรพบว่า ทั้งจานวนพนักงาน ขนาดพื้นที่ และจานวนSKUที่จาหน่ายในร้าน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังที่แตกต่างกัน ระบบคลังสิ นค้าคงคลังที่มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง สู งที่สุดคือ ระบบ 5 ส ระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
First In First Out และระบบจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า (ABC Analysis) ตามลาดับ
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ABSTRACT
This research about the factors affected the efficiency of inventory management : A case study of
Household Inexpensive goods in Pathumthani and for objective is to research about inventory
management and problems about inventory management of Household Inexpensive goods in
Pathumthani area and also the factors that affect the efficiency of inventory management. The
samples are Household Inexpensive goods in Pathumthani and at the sampling drill involved 400
people with the tools used to analyze by using Program computer to determine the statistics such
as the frequency, percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, T-test, F-test, one
Way ANOVA and Correlation.
The study found that mostly recyclable waste shop is registered correctly, most employs
1-16 people. Most area exceeding around 201 square meters and most SKU exceeding 1,600
pieces.
By organization factors found Employees and area of shop have different effects on the
efficiency of inventory management. The highest classification of inventory system was the
priority of 5S and FIFO respectively, this research also found that the problems in the business is
lack of the experts to advise about Inventory management with a good plan to solve the problems.
This is the main reason make the efficiency decrease.
บทนา
ปั จจุบนั ในยุคที่เศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่อง ของการจับจ่ายใช้สอยที่ชะลอตัว เศรษฐกิจไทย
ของเราน่าจะกาลังเข้าสู่ ภาวะ “เศรษฐกิจฝื ดเคือง” ที่ชดั เจนขึ้นเรื่ อย ๆ ธุ รกิจที่เคยรุ่ งเรื องหลาย ๆ
ธุ รกิจได้หายไป คนระดับกลางหันมาใช้ของราคาถูก ทาให้เกิดธุ รกิจโมเดล Just Price การตลาด
ราคาเดียวมีจานวนมากขึ้นในตลาด เช่น Just Buy ราคาเดียว ไดโซ (อิมพอร์ตเข้ามาจากแดนปลา
ดิบ) ทเวนตี้ช็อป
ผูบ้ ริ โภคนิยมซื้ อสิ นค้าราคาเดียว (Just Price) ที่ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้ อรวดเร็ วไม่ตอ้ งคานึงว่าราคา
สิ นค้าจะถูกหรื อแพง อีกทั้งพฤติกรรมลูกค้าส่ วนใหญ่จะไม่ได้ซ้ื อสิ นค้าเพียงอย่างเดียวชิ้นเดียว จะ
เลือกซื้ อสิ นค้าหลาย ๆ อย่างติดมือกลับบ้านไปด้วย
นอกจากนี้ธุรกิจที่กาลังเติบโตและมีสินค้าคล้ายคลึงกับธุ รกิจ Just price ก็คือ ธุ รกิจร้านขาย
สิ นค้าในครัวเรื อนราคาถูก เป็ นลักษณะของร้านสะดวกซื้ อที่เน้นสิ นค้าที่ใช้ในครัวเรื อน โดย
กาหนดราคาให้ถูกกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีสินค้าและราคาที่หลากหลาย จะเห็นว่าร้านลักษณะนี้
มีอยูท่ วั่ ไปทุกแหล่งชุมชน ตลาดสด แม้กระทัง่ ตลาดนัด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้ของราคาถูกแทนสิ นค้าราคาแพงที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
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ธุ รกิจลักษณะนี้มีการแข่งขันที่รุนแรง มีสินค้าทดแทนมาก จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผปู ้ ระกอบการต้อง
เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน ไม่วา่ จะเป็ นการมีตน้ ทุนที่ต่ากว่า การส่ งมอบสิ นค้าที่ตรงเวลา เพื่อ
สร้างความพอใจให้กบั ลูกค้า และต้นทุนสิ นค้าคงคลังเป็ นต้นทุนสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการมักมองข้าม
แต่กลับส่ งผลต่อการดาเนินงานอย่างมาก กลยุทธ์ในการลดต้นทุนสิ นค้าคงคลังสามารถทาได้หลาย
รู ปแบบ อาทิ การเก็บสิ นค้าคงคลังให้มีปริ มาณที่นอ้ ยลงหรื อการจัดซื้ อให้มีความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะขององค์กรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา :
ร้านขายสิ นค้าในครัวเรื อนราคาถูก
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านกระบวนการสิ นค้าคงคลังที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา : ร้านขายสิ นค้าในครัวเรื อนราคาถูก
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง
สมมุติฐานการวิจัย
1. ลักษณะขององค์กรประกอบด้วยจดทะเบียน , จานวนพนักงาน, ขนาดพื้นที่ และจานวน
SKU ที่จาหน่ายในร้าน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังต่าง ด้านเวลา,
ด้านต้นทุน, ด้านการบริ การต่างกัน
2. ระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังได้แก่ ระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้าระบบเข้า
ก่อนออกก่อน และ ระบบ 5 ส มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังด้านเวลา
ด้านต้นทุน ด้านการบริ การต่างกัน
ขอบเขตงานวิจัย
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังสาหรับร้ านขายสิ นค้า
ในครัวเรื อนราคาถูก และกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการประสิ ทธิ สินค้าคงคลังร้ านขาย
สิ นค้าในครัวเรื อนราคาถูก ในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดยกาหนดขอบเขตของงานวิจยั ดังนี้
- ด้านองค์กรได้แก่ เจ้าของร้านและพนักงานของร้านขายสิ นค้าในครัวเรื อนราคาถูก ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี
- ด้านระยะเวลาที่ศึกษา การวิจยั นี้ กาหนดระยะเวลาในการวิจยั ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2559 – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน
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กรอบแนวความคิด
ลักษณะองค์กร
-

จดทะเบียน

-

จำนวนพนักงำน

-

ขนำดพื ้นที่องค์กร

ประสิทธิภำพในกำรจัดกำร

-

จำนวน SKU

คลังสินค้ ำ

กระบวนกำรสินค้ ำคงคลัง

นิยามศัพท์
1.

2.
3.

4.

-

ระบบ ABC

-

ระบบ FIFO

-

ระบบ 5 ส

-

ด้ ำนเวลำ

-

ด้ ำนต้ นทุน

-

ด้ ำนกำรบริ กำร

ระบบการจัดความสาคัญของสิ นค้า (ABC Analysis) หมายถึง ระบบการจัดกลุ่ม
สิ นค้าคงคลังออกเป็ น 3 ชนิ ด ความหมายของสิ นค้าคงคลังทั้ง 3 ชนิ ด คือ สิ นค้า
กลุ่ม A เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีมูลค่าในการสั่งซื้ อสู งหรื อหมุนเวียนสู งสุ ด สิ นค้าคง
คลังกลุ่ม B เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีมูลค่าในการสั่งซื้ อหรื อหมุนเวียนสู งปานกลาง
และสิ นค้าคงคลังกลุ่ม C เป็ นสิ นค้าคงคลังที่มีมูลค่าในการสั่งซื้ อหรื อหมุนเวียนต่า
ที่สุดแต่มีจานวนสิ นค้ามากที่สุด
ระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หมายถึง ระบบการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
โดยอาศัยหลักการที่วา่ สิ นค้าใดที่เข้าก่อนก็หมุนเวียน
กิ จ กรรม 5 ส เป็ นกระบวนการหนึ่ ง ที่ เ ป็ นระบบมี แ นวทางปฏิ บตั ิ ที่ เ หมาะสม
สามารถนามาใช้ปรับปรุ งแก้ไขงานและรักษาสิ่ งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดี
ขึ้ น ทั้ง ในส่ ว นงานด้า นการผลิ ต และด้า นการบริ ก าร ซึ่ งน ามาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทางานขององค์กร
ร้านขายสิ นค้าในครัวเรื อนราคาถูก เป็ นลักษณะของร้านสะดวกซื้ อที่เน้นสิ นค้าที่
ใช้ในครัวเรื อน โดยกาหนดราคาให้ถูกกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีสินค้าและราคา
ที่หลากหลาย
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ชาตรี พลชัย (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การวางแผนผังเพื่อการจัดเก็บน้ าสุ รา กรณี ศึกษา บริ ษทั ผลิตสุ รา
แห่ งหนึ่ ง พบว่า การให้ความสาคัญกับการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าเข้าก่อนออกก่อนสามารถช่ วยในการ
จัดเก็บสิ นค้าสามารถช่ วยในการจัดเก็บสิ นค้าได้เต็มพื้นที่ และทาให้ทราบตาแหน่ งและจานวนที่
แน่นอนในการจัดเก็บ และสามารถค้นหาถังไม้โอ๊คที่ตอ้ งการตามวัน เดือน ปี ที่ผลิตได้อย่างถูกต้อง
ลดการสู ญเสี ยจากการจัดเก็บเป็ นเวลานานได้
ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) ได้ทาการศึก ษาการพัฒนาระบบการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง : กรณี ศึ กษาบริ ษทั ติ ดตั้ง และบารุ งรั ก ษาเครื่ องจักรของโรงงาน SME โดย
ต้อ งการศึ ก ษากระบวนการจัด ประเภทสิ น ค้า คงคลัง ไปใช้ใ นการบริ ห ารสิ นค้า คงคลัง 1)เพื่ อ
จัดลาดับความสาคัญในการควบคุมสิ นค้าคงคลัง การจัดแบ่งสิ นค้าออกเป็ นกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม
C 2)เพื่ อเป็ นการลดค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ หารสิ นค้า คงคลัง การบริ ห ารสิ น ค้า คงคลัง จะเกี่ ย วกับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่ น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรั กษา ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อ ค่าใช้จ่ายเนื่ องจากการขาด
แคลนสิ น ค้า ซึ่ งสิ น ค้า กลุ่ ม Aเป็ นสิ น ค้า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง ที่ สุ ด ถ้ า การบริ หารสิ น ค้า คงคลัง ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะก่อให้เกิ ดค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างมาก ดังนั้น จึ งต้องมีการตัดสิ นใจอย่างระมัดระวัง
จะต้องให้ความสาคัญในการตัดสิ นใจ ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่สินค้าจะอยูใ่ นกลุ่ม A ปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากการขาดการวางแผนในการจัดซื้ อ ดังนั้นการนาแนวคิดของระบบ ABC Analysis จะช่วยให้
สามารถบริ หารสิ นค้า แต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนว่าสิ นค้าแต่ละกลุ่มควรบริ หารอย่างไร จึงก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดและมีผลกาไรสู งสุ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่เกิดจากการควบคุ ม
สิ นค้ามูลค่าสู ง สัมพันธ์กบั การพัฒนาระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ธนาณัติ กล้าหาญ (2551) ได้ทาการศึ กษาการปรั บปรุ งการบริ หารคลังสิ นค้าและขนส่ ง
ภายในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้ดีข้ ึน
โดยเริ่ มจากการศึกษาว่ามีปัญหาด้านต้นทุนรวมที่สูงขึ้นอันเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายด้านการเช่าคลังสิ นค้า
รวมถึ งความล่ าช้า ในการแพ็คกิ้ งและโหลดสิ นค้า จากการศึ กษาพบว่าเป็ นปั ญหาที่ ทาให้ตน้ ทุ น
โดยรวมของบริ ษทั สู งขึ้นปั จจัยด้านการปรั บปรุ งลดเครื่ องมื อหรื อโฟล์ลิฟส์ ให้เหมาะสมกับการ
ท างานช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัดการคลัง สิ น ค้า และต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆในกิ จกรรมของ
คลังสิ นค้าลดลง
ลักขณา ชัยพัฒนานนท์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการจัดการคลังสิ นค้าไดก้า(ไทย)จากัด
พบว่า การนาระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า สามารถช่ วยลดต้นทุนที่ใช้ในการจักเก็บ
สิ นค้าได้โดยการแยกความสาคัญของสิ นค้าออกเป็ น สิ นค้าคลาส A B และC ซึ่ งสิ นค้าแต่ละชนิ ด
แตกต่างกันทั้งขนาด ปริ มาณ การดูแล ช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้
กัญญทอง หรดาล (2551) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ องการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ
คลังสิ นค้าสาหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อลดระยะเวลาในการรับจ่าย
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สิ นค้าในคลังสิ นค้าห้องเย็น 2)เพื่อจัดการให้สามารถใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้าห้อง
เย็นให้เต็มพื้นที่ 3)พนักงานคลังสิ นค้าสามารถทราบตาแหน่งและจานวนของสิ นค้าในคลังสิ นค้า
ห้องเย็นได้อย่างถู กต้องและแม่นยาด้วยระบบฐานข้อมูลสิ นค้าคงคลัง โดยมีตวั แปรอิสระคือ การ
จัดการคลังสิ นค้า การออกแบบและวางผังคลังสิ นค้า การจัดการระบบสารสนเทศ และตัวแปรตาม
คือ ระบบสารสมเทศเพื่อนการจัดการคลังสิ นค้าสาหรั บอุตสาหกรรมแช่ แข็ง จากการศึกษา พบว่า
เวลาเฉลี่ยของการรับจ่ายสิ นค้าในคลังสิ นค้าห้องเย็นก่อนมีระบบสารสนเทศคือ 46 นาที หลังจากมี
ระบบสารสนเทศ คื อ 15 นาที ซึ่ งมี ความรวดเร็ วขึ้ น เนื่ องจากมี ระบบสารสนเทศมาช่ วยในการ
จัดการ ภายในระบบสารสนเทศจะช่ วยให้ผูใ้ ช้งานทราบถึ งจานวนผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาจากฝ่ ายผลิต
เพื่อนามาเก็บในคลังสิ นค้า ทราบถึ งจานวนและตาแหน่ งของผลิ ตภัณฑ์ที่อยู่ในคลังสิ นค้า เมื่อทา
การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วทาให้สามารถหาตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น พื้นที่ที่ใช้เก็บสิ นค้า
ในคลังมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยส่ งผลให้การเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์ไม่ว่าจะรับเข้าหรื อจ่ายออก
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและยังทาให้มีความสะดวกในการตรวจเช็คและนับจานวนผลิตภัณฑ์สินค้าคง
คลังที่เหลือ และสามารถทาการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลได้มากเพื่อเป็ นประโยชน์ในการนาข้อมูลไป
วิเคราะห์หรื อนาไปใช้ควบคุ มคลังสิ นค้า กล่ าวคื อ การจัดการคลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพและมี
ความเหมาะสม คือ การจัดการคลังสิ นค้าที่มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการ
ด้วย เพราะสามารถลดระยะเวลาในการรั บเข้าและจ่ายผลิ ตภัณฑ์ออกได้ สามารถตรวจเช็ค นับ
จานวนและทราบตาแหน่ งที่ ทาการจัดเก็บผลิ ตภัณฑ์ได้อย่างถู กต้องและแม่นยา และช่ วยให้การ
จัดการพื้นที่ทาการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ภูษิต เกียรติคุณ (2535) การศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานก่อนและหลัง
มี การส่ งเสริ ม กิ จกรรม 5ส พบว่า ผลของการดาเนิ นงาน กิ จกรรม 5ส ในการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อให้
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานเปลี่ยนไปในทางที่ดีและพบได้ว่าอัตราความเสี่ ยงของ
การเกิดอุบตั ิเหตุลดลง หลังจากมีการดาเนินงาน 5ส แล้วพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและทัศนคติ
ของกิจกรรม 5ส จากพนักงานที่มีการศึกษาต่าไม่ต่างจากพนักงานที่ระดับการศึกษาสู ง
รัตน์ ใบกระเบา (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทากิจกรรม 5ส ของ
พนักงานบริ ษทั นิคอน(ประเทศไทย)จากัด พบว่า เพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทางาน
ที่ต่างกันมีผลต่อความสาเร็ จในการทากิ จกรรม 5ส ส่ วน อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน และ
รายได้ ไม่มีผลต่อความสาเร็ จในการทากิ จกรรม 5ส อีกทั้งการทากิ จกรรม 5ส ให้สาเร็ จขึ้นอยู่กบั
ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของพนักงาน การปฏิบตั ิกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
ระเบียบวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูป้ ระกอบการร้านขายสิ นค้าในครัวเรื อน ตามที่จดทะเบียนของ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าและไม่จดทะเบียน ในเขตจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 400 คน
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ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูล แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานขององค์กร จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เกี่ ย วกับ ปั จจัย กระบวนการจัดการสิ นค้า คงคลัง จานวน 13 ข้อ แบ่ ง เป็ น 3 ด้าน ABC
Analysis จานวน 4 ข้อ FIFO จานวน 3 ข้อ 5 ส จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เกี่ยวกับปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง จานวน 9 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ด้าน
เวลา จานวน 3 ข้อ ด้านต้นทุน จานวน 3 ข้อ ด้านการบริ การ จานวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
การทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ด้ว ยการตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) น า
แบบสอบถามจานวน 30ชุ ดไปทดสอบกับกลุ่ มตัวอย่างที่ ไม่ใช่ กลุ่มเป้ าหมายในงานวิจยั เพื่อนา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ มาท าการวิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยแนวทางการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องภายในของครอนบาซ สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ 0.79 (ค่ามาตรฐาน
ต้องมากกว่า 0.7)
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่ มตัวอย่างกรอกด้วยตัวเอง จานวน 30 ชุ ดก่ อน เพื่อ
นากลับมาทดสอบค่าความเชื่อมัน่ หลังจากนั้นทาการเก็บข้อมูลต่อจนครบ 400 ชุด
2. ตรวจความความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่ ถู กต้องมาลงรหัสตามที่ ก าหนดไว้ เพื่อนาข้อมู ล ไปประมวลผลผ่า น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
4. ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่ออภิปลายผล
สรุ ปผลงานวิจัย
1. ข้อมูลจากปั จจัยส่ วนข้อมูลองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปขององค์กรจากผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นร้านค้าไม่จดทะเบียนจานวน 384 ร้าน ส่ วนใหญ่มีพนักงาน มีจานวนพนักงาน 1-5 คน โดยส่ วน
ใหญ่มีขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร และส่ วนใหญ่ มีจานวน 501 SKU แต่ไม่เกิน1,000 SKU
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการดาเนิ นการระบบสิ นค้าคงคลัง
2.1 ระดับการดาเนิ นการระบบการจัดความสาคัญของสิ นค้า ABCทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
(xˉ= 3.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าใช้ระบบABC เพื่อจัดเก็บสิ นค้าตามปริ มาณสิ นค้าอยูใ่ น
ระดับมาก (xˉ= 4.14) ใช้ระบบABCในการแยกพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้าตามมูลค่าและปริ มาณอย่าง
ชัดเจนอยูใ่ นระดับมาก (xˉ=0.67) ใช้ระบบABCในการจัดเก็บสิ นค้าตามมูลค่าของสิ นค้าอยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ= 3.53) และใช้ระบบABCในการอบรบความรู ้ทาความเข้าใจระบบ ABC ให้กบั พนักงานอยู่
ในระดับปานกลาง (xˉ= 2.70) ตามลาดับ
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2.2 ระดับ การด าเนิ น การระบบเข้า ก่ อ นออกก่ อ นในภาพรวมทั้ง หมดอยู่ใ นระดับ มาก
(xˉ= 3.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การจาหน่ ายสิ นค้าที่ซ้ื อเข้ามาก่อนเสมออยู่ในระดับมาก
ที่สุด (xˉ=4.30) มีการใช้ระบบเข้าก่อนออกก่อนในการสต๊อกสิ นค้าคงคลังอยูใ่ นระดับมาก (xˉ=3.95)
และมีการอบรบความรู ้ทาความเข้าใจระบบ FIFO ให้กบั พนักงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ=2.95)
ตามลาดับ
2.3 ระดับการดาเนิ นการระบบ 5ส ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (xˉ= 4.08) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าจัดเก็บของที่ใช้ได้เข้าที่จุดที่กาหนดไว้อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ= 4.36)การ
แบ่งสัดส่ วนทางเดินและพื้นที่วางสิ นค้าอย่างชัดเจนอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ= 4.32) การจัดเก็บของ
ที่ใช้ไม่ได้เข้าที่จุดกาหนดและทาการขายหรื อทาลายทิ้งอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ= 4.31) พนักงาน
ทางานจิตใจแจ่มใส สุ ภาพพร้อมให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก (xˉ= 3.93) การจัดสภาพแวดล้อมคานึงถึง
ความปลอดภัยในการทางานอยูใ่ นระดับมาก (xˉ= 3.87) และการจัดวางไว้สะดวกต่อการนาออกมา
ใช้และจัดเก็บตรงที่ที่กาหนดอยูใ่ นระดับมาก (xˉ= 3.67) ตามลาดับ
การอภิปรายผล
ระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้ามีความสัมพันธ์ กบั ประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าคงคลัง
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักขณา ชัยพัฒนานนท์ (2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
การจัดการคลังสิ นค้าไดก้า(ไทย)จากัด พบว่า การนาระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า
สามารถช่วยลดต้นทุนที่ใช้ในการจัดเก็บสิ นค้าได้โดยการแยกความสาคัญของสิ นค้าออกเป็ น สิ นค้า
กลุ่ม A Bและ C ซึ่ งสิ นค้าแต่ละชนิ ดแตกต่างกันทั้งปริ มาณ การดูแลและพฤติกรรมของสิ นค้า ช่วย
ให้ลดต้นทุนได้
ระบบเข้าก่อนออกก่อนมีความสาคัญของสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าคง
คลังด้านต้นทุน เวลาและการบริ การ สอดคล้องกับ อัจฉรา หาญกล้า (2551) โดยศึกษาการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริ หารสิ นค้าคงคลังและการวางแผนการตลาดในธุ รกิจร้านขายยา กรณี ศึกษา
ร้านกระปุกยา จังหวัดอุดรธานี พบว่า การนาระบบเข้าก่ อนออกก่ อนมาช่ วยในระบบหมุ นเวียน
สิ นค้าคงคลังในคลังสิ นค้าทาให้ควบคุมปริ มาณสิ นค้าคงคลังได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ พิทย
ชัย ชู ภารา (2557) ได้ทาการศึกษางานวิจยั เรื่ อง การปรับปรุ งระบบบริ หารคลังเวชภัณฑ์ในแผนก
ศัลยกรรม พบว่า การใช้ระบบเข้าก่อนออกก่อนจัดเก็บเวชภัณฑ์ตามลาดับวันหมดอายุ จัดทาป้ าย
บ่งชี้ เวชภัณฑ์ให้ชัดเจน จัดทาระบบฐานข้อมู ลจัดเก็บเวชภัณฑ์ใหม่ สามารถทาให้การจัดเก็บ มี
ความถู กต้องมากขึ้ น การค้นหาเวชภัณฑ์ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น รวดเร็ วขึ้ นและใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการเพื่อใช้รวบรวมยอดสั่งซื้ อประจาปี ลดลง50%
ระบบ 5ส มีความสาคัญของสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพสิ นค้าคงคลังด้านต้นทุน
เวลาและการบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับ ปริ ญญา โพธิ์ วิจิตร(2543) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของ
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กาลังพลสรรพาวุธทหารบกต่อผลการปฏิ บตั ิ กิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน จาก
การศึกษาพบว่า โดยรวมแล้วทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจของกาลังพลสรรพาวุธทหารบกต่อผล
การปฏิ บตั ิกิจกรรม 5ส อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เนื่ องจากกิ จกรรม 5ส นั้นเมื่อเริ่ มปฏิ บตั ิไประยะ
หนึ่ งบรรยากาศของสถานที่ทางานจะดีข้ ึนไม่มากก็นอ้ ย ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทางานอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก เป็ นอันดับ 2 รองจากประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน แสดง
ว่าเดิมการปฏิ บตั ิงานไม่มีการสะสางและจัดระเบียบใหม่รวมทั้งสิ่ งที่เป็ นอันตราย เช่ น ไฟฟ้ า และ
วัตถุอนั ตรายต่างๆ เมื่อได้มีการจัดระเบียบ ซ่อมแซม ให้มีสภาพดียอ่ มเกิดความปลอดภัยมากขึ้น ใน
การปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสอดคล้องกับเป้ าหมายของกิ จกรรม 5ส เรื่ อง ลดเวลาการปฏิ บตั ิงาน ลดความ
เสี ยหาย เพิม่ คุณภาพสิ นค้า สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ขจัดอุบตั ิเหตู
ข้ อเสนอแนะ
1.งานวิจยั ครั้งต่อไปควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจของบุคคลทัว่ ไป เช่ น ABC Analysis
FIFO ซึ่ งกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาในการอธิ บาย
2.งานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง ใน
ธุ รกิจอื่นๆที่ต่างออกไปเพื่อที่จะสามารถนางานวิจยั มาเผยแพร่ ได้มากยิง่ ขึ้น
บรรณานุกรม
กัญญทอง หรดาล . (2551). การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสิ นค้าสาหรับ อุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็ง. วิทยานิพนธ์ วศ.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม
กั ญ ญามนต์ อิ น หว่ า งและ วัล ลภา ศรี ทองพิ มพ์ . (2551). แนวทางการพั ฒนาระบบการจั ด การ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมด้ วยการใช้ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานการวิจัย)
กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ .
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2546) โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน. กรุ งเทพฯ : นัฐพร
จินตนัย ไพรสณฑ์. (2551). การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั เพียร์
สันเอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า
ธนาณัติ กล้าหาญ. (2551). ระบบสนับสนุ นการตัดสนใจสาหรับการกระจายสิ นค้าเพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ. วารสารวิจยั สหวิทยาการไทย
ชาตรี พลชัย. (2554). การวางแผนผังเพื่อการจัดเก็บน้ าสุ รา กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิ ตสุ ราแห่ งหนึ่ ง.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไชยยศ ไชยมัง่ คงและ มยุขพันธ์ ไชยมัง่ คง. (2556). กลยุทธ์โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเพื่อแข่งขัน
ในตลาดโลก. นนทบุรี : วิชนั่ พรี เพรส

810

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ. (2557). การพัฒนาระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง :
กรณี ศึกษาบริ ษทั ติดตั้ง และบารุ งรักษาเครื่ องจักรของโรงงาน SME. วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปิ ยภรณ์ ชูชีพและ พัฒน์ พิสิษฐเกษม. (2556) ความสาคัญของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ ต่อการ
บริ การลูกค้าของธุ รกิจการเกษตรในประเทศไทย. สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัฒ น์ พิ สิ ษ ฐเกษม. เทคนิ ค การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ผูป้ ระกอบการชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ ในประเทษไทย: กรณี ศึก ษาสถานประกอบการในนิ คม
อุตสาหกรรมย่านจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรี อยุธยา. “วารสารเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ
ปริ ทศั น์ ปี ที่ 9ฉบับที่2,2556”
ไพรพนา ศรี เสน. (2544). ความคาดหวัง ของผูร้ ั บบริ ก ารต่ อคุ ณภาพบริ การในงานผูป้ ่ วยนอก
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล . วิทยานิ พนธ์
พัฒนาบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริ หารศาสตร์
ภูษิ ต เกี ย รติ ค ณุ . (2535). พฤติ ก รรมด้า นความปลอดภัย ของคนงานก่ อนและหลัง มี ก ารเสริ ม
กิ จ กรรม5 ส. และการอบรมความปลอดภัย ในการท างานของสถานประกอบการ.
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมและ ความ
ปลอดภัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัตน์ ใบกระเบา. (2552). ปั จจัยที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการทากิ จกรรม 5ส ของพนักงานบริ ษทั
นิ คอน (ประเทศไทย) จากัด. วิทยานิ พนธ์บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต, สาขาบริ หารธุ รกิ จ,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
ลัก ขณา ชัย พัฒ นานนท์ . (2552) การจัด การคลัง สิ น ค้า บริ ษ ัท ไดก้า (ไทย) จ ากัด ปริ ญ ญา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มิถุนายน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2539). คุณภาพในการบริ การ. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ประชาชนจากัด
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) คุณภาพในงานบริ การ 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุ งเทพมหานคร สานักพิมพ์
ส.ส.ท.
สุ ชาติ ศุภมงคล. (2547). การจัดการอะไหล่ให้เพิม่ ผลผลิต. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ซีเอ็ด ยูเคชัน่ .
ศลิษา ภมรสถิต. (2547). การจัดการดาเนินงาน. กรุ งเทพฯ : ท้อป.
Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment
of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2,

811

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจศึกษาต่ อระดับปริญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ
ในจังหวัดปทุมธานี
FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY MASTER PROGRAMME AT
PUBLIC UNIVERSITIES : EVIDENCE FROM PATHUMTHANI , THAILAND
พรภิรักษ์ แสงเอม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี
เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อมู ล จานวน 400 ชุ ด การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยด้าน
ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีช่วงอายุ 21-30 ปี มีสถานะภาพโสด มี
ประสบการณ์ในการทางาน 4-5 ปี ขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท
และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล จานวน 261 คน (2) ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัย
ด้า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อม และปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจ
แบ่ ง เป็ น ปั จ จัย ด้า นครอบครั วที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาโทของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี พบว่าการมีรายได้พิเศษ เช่ น รับจ้างทางานพิเศษ มีระดับ
ความสาคัญมาก ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี พบว่าการได้รับการยอมรับจากสังคม มีระดับ
ความส าคัญมาก ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อระดับ
ปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ ระดับความสาคัญมาก พบว่า
ระดับ การศึ กษาและความรู ้ ข องผูส้ อน มี ระดับความสาคัญมาก และ(3) การทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า ปั จจัย ด้า นส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครั ฐในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และปั จจัย
ด้า นครอบครั ว ปั จ จัย ด้า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม และปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด มี
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ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ 0.05
Abstract
This education aims to study personal factors and Relationship between family factors
social and environmental factors and Marketing Mix Factor that affects decision making to master
courses of employees in state universities in Pathum Thani Province Is quantitative research by
use the method collect data Questionnaire It is a tool to collect information 400 sets analysis of
data using Finished Statistics Program (SPSS or Statistical Package the Social Sciences) to find
the percentage, average and Standard deviation while hypotheses were tested by Regression
Analysis. The research found that (1) Study the personal factors of Answerer most respondents
were female ages 21-30 single status have at least 4-5 years of working experience the average
monthly income is between 10,001 to 20,000 baht and interested to study government university
261 people (2) Family factor Social and Environmental factors and Marketing Mix Factor that
affects the decision : Family factor that affects the decision that affects decision making to master
courses of employees in state universities in Pathum Thani Province So it was found Having extra
income such as special work very important. Social and Environmental factors that affects the
decision making to master courses of employees in state universities in Pathum Thani Province so
it was found social acceptance very important. Marketing Mix Factor (Product or Course) that
affects the decision making to master courses of employees in state universities in Pathum Thani
Province at a very important level so it was found educational level and instructor knowledge
very important. (3) Hypothesis testing It was found that the personal factors were different effect
to Decision making to master courses of employees in state universities in Pathum Thani not
different at significance level 0.05 and Family factor Social and Environmental factors and
Marketing mix factors have relationship with decision making to master courses of employees in
state universities in Pathum Thani at Significantly At the level 0.05
บทนา
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิ ยม
และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอ่ ม
ทาได้สะดวกราบรื่ นได้ผลที่แน่ นอน และรวดเร็ ว (พระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
พระราชทานแก่ครู ใหญ่ และนักเรี ยน ณ ศาลาดุ สิตดาลัย พระราชวังดุ สิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
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พ.ศ. 2520) การศึกษาจึงนับเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ สาคัญต่อการพัฒนาคุ ณภาพของคนในประเทศ
เพราะรากฐานของชาติคือ คน และรากฐานของคนคือ การศึกษา คนที่มีคุณภาพจะช่วยความเจริ ญที่
ยัง่ ยืนในอนาคตได้ เป้ าหมายของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ คือ การพัฒนาคนและ
คุณภาพของคนให้เป็ นผูท้ ี่มีปัญญา รู ้จกั เหตุและผล รู ้ จกั แก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด รู ้ เท่าทันการ
เปลี่ ยนแปลง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน
และการอยูร่ ่ วมกัน (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 2540, น.1 - 2)
การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทจึงเป็ นการก้าวเดินไปสู่ การแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ที่ช่วย
พัฒ นาตนเองให้มี ค วามพร้ อ มในการเรี ย นรู ้ สามารถน าความรู ้ ไ ปปรั บ ใช้ใ นการท างานและ
ชี วิตประจาวันได้มากขึ้น แต่สิ่งที่ทาให้พนักงานวิทยาลัยมีการตัดสิ นใจเพื่อศึกษาต่อระดับปริ ญญา
โทนั้น ย่อมมีปัจจัยหลาย ๆ ประการทาให้ตอ้ งตัดสิ นใจ ทั้งนี้ ในส่ วนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ภาครั ฐในจัง หวัดปทุ ม ธานี ที่ ต้องการศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาโทก็ ย่อมมี เหตุ ผ ลหลายประการที่
จะต้องตัดสิ นใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท เพื่อนาความรู ้ความสามารถไปใช้พฒั นาองค์กร
และต่อยอดความรู ้ความสามารถของตนเอง จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่าอะไรเป็ นปั จจัย
ส าคัญที่ ท าให้พ นัก งานมหาวิท ยาลัย ใช้เป็ นเกณฑ์ใ นการตัดสิ นใจเลื อกที่ จะเข้า ศึ ก ษาต่ อระดับ
ปริ ญญาโทในมหาวิทยาลัย และทาการศึกษาวิจยั ในเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี ”
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล อันประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
ทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิงาน และความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัย ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญา
โทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
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2. ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
3. ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัย
ภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาปั จจัยที่ ส่ง ผลต่ อการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี เป็ น
การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
2. ขอบเขตด้า นประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า ง คื อ กลุ่ ม ประชากรที่ ท างานประจ าของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
3. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้ น 4 เดื อน ตั้งแต่เดื อนธันวาคม
พ.ศ. 2559 – มีนาคม พ.ศ. 2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั ที่ ได้ใ ช้เป็ นข้อมู ลให้ก ับผูบ้ ริ หารนาไปวางแผนการตลาดด้านปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มการตลาด
2. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัว ก าหนดให้ ต ัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ว่ามีปัจจัยใดที่แตกต่าง หรื อเหมือนกันที่ทาให้พนักงาน
มหาวิท ยาลัย ภาครั ฐตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาโท และใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผน และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริ ญญาโทในอนาคตได้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยด้ านครอบครัว

การตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยด้ านสั งคม และสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.สถานที่
4.การส่ งเสริ มการตลาด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือก
ที่ได้พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายของสิ่ งที่
วางไว้ได้
กระบวนการตัดสิ นใจ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย
1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) อาจเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน
หรื อความจาเป็ น (need) เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อแก้ไขปั ญหานั้น ๆ หรื อเป็ น
ความต้องการในระดับสู งหลังจากการได้รับกระตุน้ จากปัจจัยภายนอก มากระตุน้ ให้เกิด
ความต้องการ เช่น การเห็นโฆษณาสิ นค้าแล้วเกิดความต้องการในสิ นค้านั้นๆ
2. การหาข้อมูล (Search) ผูบ้ ริ โภคต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใด จะทาการค้นหาข้อมูลเป็ น
ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมู ลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนต้องการจะซื้ อ
โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 ข้อมูลภายใน เป็ นการพิจารณาจากความรู ้อนั เกิดจากความทรงจาที่ได้สั่งสม
จากประสบการณ์ ที่ ผ่า นมา เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์หรื อ ตราที่ จะซื้ อ น้ า เป็ น
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3.

4.

5.

6.

เบื้องแรกก่อนอย่างเช่น การซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อบ่อย ๆ ซื้ อซ้ า ๆ เป็ นประจา
เช่น การซื้ อแชมพูสระผม
1.2 ข้อมูลภายนอก เมื่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ นั มีความเสี่ ยงต่อความ
ผิดพลาดสู ง และสิ นค้าหรื อบริ การนั้นมีมูลค่าที่สูง และไม่ใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่
ซื้ อบ่อย ผูบ้ ริ โภคจึงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ แหล่งบุคคล
(Personal Sources) แหล่งโฆษณา (Commercial Sources)แหล่งสาธารณะ
(Public Sources) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Source) การค้นหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การประเมินทางเลือก (Pre-purchase Evaluation of Alternatives) ทางเลือก เป็ นขั้นตอน
ที่ผซู ้ ้ื อเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับราคา คุณภาพ ชื่อเสี่ ยง ภาพลักษณ์ หรื อคุณสมบัติอื่นๆ
ของสิ นค้า แต่ละทางเลือกหลังจากการประเมินผลทางเลือกแล้ว จะคงเหลือทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่ งจะเป็ นทางเลือกที่จะถูกดาเนินการต่อในขั้นต่อไป
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ (Purchase) การตัดสิ นใจซื้ อ ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์จะมี ก ารพิจารณาเกี่ ย วกับ แหล่ ง ขาย เงื่ อนไขการขาย การรั บ ประกัน การ
บริ การหลังการขาย หากจาเป็ นและได้สินค้ามาครอบครองในที่สุด
การบริ โภค (Consumption) ขั้นตอนการใช้สินค้าหรื อบริ การที่ได้ซ้ื อมา โดยอาจเกิ ด
ทันทีหรื อภายหลังการซื้ อ ลักษณะการบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนอาจแตกต่าง
กัน และส่ งผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การ
การประเมินผลหลังการใช้ (Post-Consumption Evaluation) เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการ
ใช้สินค้ากับความคาดหวังที่มีต่อสิ นค้าชนิ ดนั้น หากผลการใช้สินค้าเป็ นไปตามความ
คาดหวัง ผูซ้ ้ื อจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ ผลการใช้สินค้าไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ ผู ้
ซื้ อจะรู ้สึกไม่พึงพอใจต่อสิ นค้ายี่ห้อนั้น ความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจจะส่ งผลต่อการ
ซื้ อสิ นค้าในครั้งต่อไป รวมทั้งการเป็ นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นด้วย

ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริ ษทั
นามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
องค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้
หรื อการบริ โภคที่ สามารถทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่ สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะ
เป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตน
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ก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่า ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิ ตภัณฑ์
สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึ ง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุ ณค่า
ทั้ง หมดที่ ลู ก ค้า รั บ รู ้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลประโยชน์ จ ากการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ ก ารคุ ้ม กับ เงิ น ที่ จ่ า ยไป
Armstrong and Kotler (2009, p. 616) หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน
3. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือนความ
ทรงจาในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้ อ
4. การจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถาน
บันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันการตลาด
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ปาริ ชาติ ทองอยู่ (2552) ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องของข้าราชการการสาย
ข และสาย ค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการสาย ค เพศหญิงมีแรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อเนื่องสู งกว่าข้าราชการสาย ค เพศชาย สื บเนื่องมาจากสังคมที่เปิ ดกว้างยอมรับความ
เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ทาให้ผหู ้ ญิงในปั จจุบนั หันมาศึกษาต่อ เพื่อทาให้ตนเองมี
โอกาสในด้านต่างๆมากขึ้น เช่นการได้รับการยอมรับในสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพ และ
การมีอานาจในสังคมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันในข้าราชการสาย ข เพศกลับไม่มีความสัมพันธ์กบั
แรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่ อง
กนิษฐ์สิริ นฤพัทธ์ (2552) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโท กรณี ศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” จากการศึกษาพบว่า
เพศไม่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจศึ กษาต่อและไม่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิ ตศึกษา เนื่ องจาก
ความแตกต่างทางเพศในปั จจุบนั ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ เพราะมีความเท่าเทียมกันในด้าน
การเข้าถึงและโอกาสทางการศึกษาซึ่ งแตกต่างจากในอดีต
ลภัสริ นทร์ รัตนบุรี (2558) ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาโทของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ในสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นครศรี ธรรมราช” จากการศึกษาพบว่า ด้านเศรษฐกิจ
และสัง คมที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อในระดับ ปริ ญญาโทของนัก ศึ กษาปริ ญญาตรี ใ น
สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นครศรี ธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตาม เพศ อายุ ที่อยู่
ปั จจุ บนั สถานภาพ รายได้เฉลี่ ย สาขาวิชาที่ กาลังศึ ก ษา การทางาน พบว่าเพศชายและเพศหญิ ง
สถานภาพ กลุ่มรายได้เฉลี่ย ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก

818

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

วราภรณ์ ผ่องสุ วรรณ (2550) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการการตัดสิ นใจเข้าศึกษาใน
ระดับปริ ญญาโทของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” จากการศึกษาพบว่า อายุของ
นักศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท เพราะอายุ
มากยิง่ ต้องรี บตัดสิ นใจศึกษาต่อ เนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาความไม่พร้อมทางด้านร่ างกาย เช่น
ปัญหาทางด้านสายตา และปัญหาทางด้านความจา
อานันท์ ทาปทา (2553) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัย บางประการที่ มี ศกั ยภาพต่อการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา กรณี ศึกษา อาเภอกัณฑลักษณ์ จังหวัดศรี ษะเกษ” จากการศึกษาพบว่า
การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายจากครอบครัวที่ได้มาจากการประกอบอาชี พของบิดามารดา ส่ งผลกระทบ
ต่ อ โอกาสทางการศึ ก ษาของนัก เรี ยน โดยเปรี ย บเที ย บระหว่ า งผู ้ป กครองที่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม และอาชีพรับราชการ
ธนาชัยวัฒน์ เดชาสิ นธ์เจริ ญ (2553) ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท” มี ความต้องการศึ กษาในช่ วงเวลาภาคพิเศษ วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ มี
ความรู ้ ค วามสามารถที่ ค าดหวัง จากการศึ ก ษาต่ อ ในเรื่ อ งทัก ษะในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยมี
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาต่อเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ส่ วนใหญ่มีสถาบันที่ตอ้ งการ
ศึกษาต่อคือมหาวิทยาลัยยศรี ปทุม
วิธีดาเนินการวิจัย
ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยภาครัฐที่ในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย (1) พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต (2) พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี และ (3) พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
กลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากทราบค่าแน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยแทนค่าสู ตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และมีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5
(Yamanae, Taro. 1973. p. 79) ได้ดงั นี้
n
=
3,302
1+(3,302(0.05)2)
=

356.7

คน

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งเลื อกสุ่ มเท่ากับ 356.7 คน ผูว้ ิจยั จึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ น
จานวน 400 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อมู ล ในงานวิจยั ครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสอบถาม โดยแบ่ ง เนื้ อหา
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีปัจจัยด้านครอบครัว
และปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) โดยให้เกณฑ์น้ าหนักคะแนน ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญมาก
3 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญน้อย
1 คะแนน
หมายถึง ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทของพนัก งานมหาวิทยาลัย ภาครั ฐ ในจังหวัดปทุ มธานี โดยใช้ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
การทดสอบเครื่ องมือในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ดชั นี ความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ
0.932 โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งการประเมินความเที่ยง
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอ
นบาค
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
1. การศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ปั จ จัย ด้า นครอบครั ว ปั จ จัย ด้า นสั ง คม และ
สิ่ ง แวดล้อม และปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด และระดับ การตัด สิ นใจศึ ก ษาต่ อระดับ
ปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ที่มีโครงการจะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาโท ซึ่ งเป็ นการทดสอบค่าเฉลี่ยหลายกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ทางานประจามหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีวเิ คราะห์ค่าสถิติ t – test
แบบ 2 กลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (paired – Sample t – test)
3. เพื่อศึ ก ษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงาน
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธี Multiple Regression Analysis ด้ วยวิธี Stepwise
ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลการศึกษาด้านส่ วนบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง จานวน 252
คน คิดเป็ นร้อยละ 63 และเป็ นชาย จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 มีช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน
213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 ช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5 ช่วงอายุ 41-50 ปี
จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ช่วงอายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3 และ
ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 มีสถานภาพโสด จานวน 232 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 58 สถานภาพสมรส จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 สถานะภาพหย่า/หม้าย จานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1 มีประสบการณ์ในการทางาน 4-5 ปี จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 ประสบการณ์
ในการทางาน 1-3 ปี จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 ประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้น
ไป จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 1 ปี จานวน 10 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 47.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 30,001 บาทขึ้นไป จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และรายได้
เฉลี่ ย ต่อเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 ผูต้ อบแบบสอบถามจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.8 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.4 ต้องการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 65.2 มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8
ผลการศึกษาด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด พบว่า ปั จจัยด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 โดยพบว่า
การมีรายได้พิเศษส่ งผลต่อการศึกษาต่อ มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 ความพร้อมทาง
การเงิ น ส่ ง ผลต่ อ การศึ ก ษาต่ อ และท่ า นมี ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ที่ ต้อ งรั บ ภาระแทนครอบครั ว มี ร ะดับ
ความสาคัญมาก ที่ ค่ าเฉลี่ ย 3.99 รายได้ข องครอบครัว ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อมี ระดับ
ความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.95 และได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากครอบครัว มี
ระดับความสาคัญมาก ที่ ค่าเฉลี่ ย 3.83 ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
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ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความสาคัญ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.71 โดยพบว่าการได้รับการยอมรับจากสังคม มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย
3.91 การเพิ่มวุฒิให้สูงขึ้นและการได้รับความรู ้เพิ่มเติม มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.89 นา
ความรู ้ไปพัฒนางานที่ทาอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.84
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 ความต้องการเปลี่ยนงาน
ใหม่ มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.72 เกียรติยศ ชื่ อเสี ยง มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.62 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.46 และความมัน่ คง
ในการประกอบอาชี พ มี ระดับความสาคัญปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ ย 3.30 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด (ผลิตภัณฑ์) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.79 โดยพบว่าระดับการศึกษาและ
ความรู ้ ข องผูส้ อน มี ระดับ ความส าคัญมาก ที่ ค่ าเฉลี่ ย 4.11 หลัก สู ตรมี ความทันสมัย มี ระดับ
ความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.94 หลักสู ตรและสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ มีระดับความสาคัญ
มาก ที่ ค่าเฉลี่ ย 3.77 ชื่ อเสี ยงของมหาวิทยาลัย มี ระดับความสาคัญมาก ที่ ค่าเฉลี่ ย 3.71 ความ
หลากหลายของหลักสู ตรและความภูมิใจต่อการศึกษา มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.63 ปั จจัย
ด้า นส่ วนประสมทางการตลาด (ราคา) ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.64 โดยพบว่า
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวขณะศึกษาอยู่ มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.72 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาหรื อ
ค่ า บ ารุ ง อื่ น ๆ มี ร ะดับ ความส าคัญมาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.67 ความเหมาะสมของค่ า หน่ วยกิ จ และ
ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น มี ร ะดับ ความส าคัญมาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.63 ค่ า ที่ พ กั หรื อค่ า เดิ นทาง มี ระดับ
ความส าคัญมาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.61 และความเหมาะสมของค่ า ใช้จ่ า ยตลอดหลัก สู ต ร มี ร ะดับ
ความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.58 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (สถานที่ ) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับ
ความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 โดยพบว่า ความสะดวกในการเดินทาง มีระดับความสาคัญมาก ที่
ค่าเฉลี่ ย 4.16 อุปกรณ์การเรี ยนที่ทนั สมัย มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 สิ่ งอานวยความ
สะดวก เช่ น ลิ ฟต์ มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.93 และความร่ มรื่ นของสภาพแวดล้อม มี
ระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.84 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (การส่ งเสริ มการตลาด)
ที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจศึ ก ษาต่ อระดับปริ ญญาโทของพนัก งานมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ในจัง หวัด
ปทุ มธานี ที่ ระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.83 โดยพบว่าการโฆษณาผ่านสื่ อ เช่ น โทรทัศน์
อินเตอร์ เน็ตและความพร้อมของสวัสดิการ เช่น ห้องพยาบาล ห้องสมุด มีระดับความสาคัญมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.89 การประชาสัมพันธ์ทวั่ ถึง มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.86 การแจ้งข้อมูลที่
อัพเดท มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.83 การให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็ นส่ วนลด เช่ น ได้ทุน
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50% มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.76 และการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมเพื่อสังคม เช่ น การ
บริ จาคอาหารและสิ่ งของ มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.75
ผลการศึกษาด้านการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ
ในจังหวัดปทุ มธานี มีระดับความสาคัญมาก ที่ ค่าเฉลี่ ย 3.60 โดยพบว่า มีการค้นหาข้อมู ลก่ อน
ตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 มีความจาเป็ นต้องศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาโท มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.03 ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญา
โทจากปั จจัยด้านต่างๆ เช่น ชื่ อเสี ยงหรื อหลักสู ตร มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.86 หลังจาก
เลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทแล้วท่านจะบอกต่อแก่ผอู ้ ื่นให้มาศึกษาต่อ มีระดับความสาคัญปาน
กลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.08 และมีการเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท มี
ระดับความสาคัญปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.98
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบไปเพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน มหาลัยที่ปฏิบตั ิงาน และมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการศึกษาต่อ ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครั ฐในจังหวัดปทุ มธานี
แตกต่างกัน ผลจากการศึกษาพบว่าค่า sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 จึงสรุ ปได้ปัจจัย
ส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัด
ปทุมธานี ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากครอบครัวส่ งผลต่อการศึกษาต่อ รองลงมาคือ รายได้
ของครอบครัวส่ งผลต่อการศึ กษาต่อ และ การมีรายได้พิเศษ เช่ น รั บจ้างทางานพิเศษส่ งผลต่อ
การศึกษาต่อ ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ เกี ยรติยศ
ชื่อเสี ยงส่ งผลต่อการศึกษาต่อ รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่นส่ งผลต่อการศึกษา
ต่ อ และ ความมั่น คงในการประกอบอาชี พ ส่ ง ผลต่ อการศึ ก ษาต่ อ ปั จ จัย ด้า นส่ วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การส่ งเสริ มการตลาด รองลงมาคือ ราคา และ
สถานที่
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านการตลาด
ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญ ญาโทของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ ในจัง หวัด
ปทุมธานี ผลจากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยด้านการส่ ง เสริ มการตลาดเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลมากที่ สุ ด
รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน โดยปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบไป
ด้วยด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มหาวิทยาลัยที่
ปฏิบตั ิงาน และมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริ
ชาติ ทองอยู่ (2552) ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่ องของข้าราชการการสาย ข และสาย ค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการสาย ค เพศหญิงมีแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อเนื่องสู งกว่าข้าราชการสาย ค เพศชาย สื บเนื่ องมาจากสังคมที่เปิ ดกว้างยอมรับความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ทาให้ผหู ้ ญิงในปั จจุบนั หันมาศึกษาต่อ เพื่อทาให้ตนเองมีโอกาสใน
ด้านต่างๆมากขึ้น เช่นการได้รับการยอมรับในสังคม โอกาสในการประกอบอาชี พ และการมีอานาจ
ในสังคมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันในข้าราชการสาย ข เพศกลับไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใน
การศึกษาต่อเนื่อง
ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ ผ่อง
สุ วรรณ (2550) และกนิษฐ์สิริ นฤพัทธ์ ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยมีผลต่อการการตัดสิ นใจเข้าศึกษาในระดับ
ปริ ญญาโทของคณะรั ฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” และศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตั ด สิ นใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญญาโท กรณี ศึ ก ษาโครงการเศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ” จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ทางด้ า นสั ง คม อัน ประกอบไปด้ ว ย
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความมัน่ คงในการประกอบอาชี พ การมีความรู ้เพิ่มขึ้น การเพิ่มวุฒิ
การศึกษา การเปลี่ยนอาชี พใหม่ การยอมรับจากสังคม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาโท
ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ระดับ
ปริ ญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญ
กมญ เถื่ อ นเหมื อ น (2550) ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จัย จู ง ใจในการเลื อ กเข้า ศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม” จากการศึกษาพบว่า มีปัจจัย 3 ด้าน ที่มีความสาคัญมากที่สุดในการเลือกเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ ปัจจัยด้านสถานที่ต้ งั ชื่อเสี ยง และสิ่ งอานวยความสะดวก
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. การเพิ่มตัวแปรต่าง ๆ ในการศึกษาที่อาจส่ งผลต่อการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท เช่น ปั จจัย
ด้านกระบวนการรับรู ้ ปั จจัยด้านสิ่ งกระตุน้ เป็ นต้น
2. การเลื อกพื้นที่ในการแจกแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บข้อมูล ควรมีการกระจายให้ครอบคลุ ม
และหลากหลาย เพื่อจะได้ขอ้ มูลในมุมกว้างขึ้นสาหรับการเก็บข้อมูล
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3. จากการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท หาก
มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาแบบเจาะลึ ก ว่ า เพศ อายุ รายได้ หรื อ
ประสบการณ์การทางานทาไมถึงไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าบริษัท LAZADA
ของผู้บริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
MARKETING MIX FACTOR INFLUENCE TO DECISION
MARKING PURCHASE IN LAZADA COMPANY AT PATHUMTHANI
จักรพันธ์ แสงเอม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจ
(Survey research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จานวน 400 ชุด การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package the Social Sciences) ในการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การ
ถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจ ัย พบว่า (1) ข้อมู ล ด้านประชากรศาสตร์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นหญิ ง มี ช่ ว งอายุ 20-30 ปี ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มี
สถานะภาพโสด มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท (2) ข้อมูลปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในระดับ ความส าคัญมากที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.78 โดย
เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านบุคคล ที่ค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ที่ค่าเฉลี่ ย 3.83 ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ค่าเฉลี่ ย 3.79 ด้านราคา ที่ค่าเฉลี่ย 3.70 ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ที่ค่าเฉลี่ย 3.67 และด้านกระบวนการให้บริ การ ที่ค่าเฉลี่ย 3.65 ตามลาดับ
(3) ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA มีระดับความสาคัญในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.72 โดยเรี ยงลาดับระดับความสาคัญพบว่า ขั้นตอนด้านสาเหตุการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ที่ค่าเฉลี่ย 3.9
ขั้นตอนด้า นแหล่ ง ข้อมู ล ด้า นบุ ค คล ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.84 ขั้นตอนด้า นการตัดสิ นใจ ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.83
ขั้นตอนด้านแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ บุคคล ที่ค่าเฉลี่ ย 3.70 และขั้นตอนด้านการเปรี ยบเทียบข้อมูล ที่
ค่าเฉลี่ย 3.31 ตามลาดับ (4) การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ต่างกันที่ระดับ
นัย ส าคัญ 0.05 และปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด บุ ค คล และ
ลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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Abstract
The purposes of this independent study were to study demography factors and marketing
mix factors (7Ps) influence customers decision marking purchase in LAZADA Company. This is
a Survey research. The samples in this study were 400 people. Convenience sampling method was
used in data collection. The statistics used in data analysis were Percentage, Mean, Standard
Deviation while hypotheses were tested by Regression Analysis. The research found that :
1. Demography information : Most of respondents were female aged between 20 – 30 years
old. Graduated bachelor's degree, Single status and Average income per month between
10,000 – 20,000 baht
2. Marketing Mix Factor (7Ps) Influencing customer decision-making in level very
important. The descending order of product , people , place, physical environment , price
, promotion , process.
3. Decision marking in LAZADA Company were high level. The descending order of
Cause of purchase decision , Search for people , Purchase , Search for not people , Prepurchase Evaluation of Alternatives.
4. The result of hypothesis testing that different demography factors had an effect to
decision making purchase in LAZADA Company of consumers In Pathum Thani
different statistically significant at 0.05 level and Marketing Mix Factor of promotion,
people and physical environment Affect the product purchase decision in LAZADA
Company At significance level 0.05.
บทนา
ถ้าจะพูดถึ งการช็ อปปิ้ งออนไลน์ คงจะไม่มีใครไม่รู้จกั เว็บไซต์ลาซาด้า (LAZADA) ซึ่ ง
เว็บไซต์ลาซาด้าเองเพิ่งจะก่อตั้งได้เพียงไม่กี่ปีก็สามารถเป็ นที่รู้จกั แก่ผคู ้ นจานวนมากที่ชอบช็อปปิ้ ง
ออนไลน์ได้ ซึ่ งธุ รกิ จที่ทาก็เปรี ยบเสมือนห้างสรรพสิ นค้าออนไลน์ที่มีสินค้าหลากหลายรู ปแบบ
หลากหลายยีห่ อ้ มาให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกซื้ อกันโดยไม่ตอ้ งไปถึงห้าง
พฤติกรรมการช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูค้ นในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้น้ นั จานวนผูช้ อ้ ปปิ้ งที่
มีอายุระหว่าง 18-45 ปี ถือเป็ นกลุ่มนักซื้ อที่มีกาลังซื้ อค่อนข้างสู ง เนื่ องจากเป็ นวัยทางานที่มีรายได้
แล้ว สิ นค้ามากมายทั้งราคาถูกและราคาพรี เมียมต่างเป็ นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าในเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ นอกจากกาลังซื้ อสู งแล้ว ช่องทางการชาระเงินที่ LAZADA มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้ง
แบบใช้เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื อโอนเงินผ่านธนาคาร ยิ่งเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคหันมา
จับจ่ายใช้สอยในระบบออนไลน์มากขึ้นด้วย โดยหมวดหมู่สินค้าที่เติบโตเร็ วที่สุด คือ แฟชัน่ ของ
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ใช้และของแต่งบ้าน ยานยนต์ กี ฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง สะท้อนให้เห็นว่าผูค้ นจานวนมากหันมา
ดูแลและพิถีพิถนั การแต่งกายมากขึ้น ทั้งยังใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพตามกระแสที่กาลังมาแรงในขณะนี้
ด้วย ในขณะที่ สิ นค้า หมวดอื่ นๆ ก็ ไ ด้รั บ ความสนใจมากขึ้ นเรื่ อ ยๆ ไม่ ว่า จะเป็ นเครื่ องประดับ
เครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม หรื อสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่ งตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุค
ใหม่อย่างมากที่สุด
จากพฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ที่ เ น้น ความสะดวกสบายในการซื้ อสิ น ค้า มากขึ้ น
การช้อปปิ้ งออนไลน์บนเว็บไซต์ของ LAZADA จึงตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ได้ดี ดังนั้นจึงทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจถึงส่ วนประสมทางการตลาดที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA โดยผูว้ จิ ยั ได้นาทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ว่ามีปัจจัยอะไร
ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั LAZADA
วัตถุประสงค์ ในการทาวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั
LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล อันประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอันประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุ คคล ปั จจัยด้า น
กระบวนการให้บริ การ และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบริ ษทั
LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีที่เลือกซื้ อ
สิ นค้าบริ ษทั LAZADA
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอัน
ประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้าน
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การส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ และปั จจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
3. ขอบเขตด้านเวลา การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจานวน 2 เดือน โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั LAZADA และสามารถนาข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้
ตรงตามความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อให้ทราบถึงส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั
LAZADA ว่ามีปัจจัยใดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาที่สุด และสามารถนามาใช้ประยุกต์การกาหนด
กลยุทธ์ และวางแผนทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อทาให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผบู ้ ริ โภค
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับบริ ษทั LAZADA ในโอกาสต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
รายได้

การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี

-

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
ปั จจัยด้านบุคคล
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ส่ วนประสมการตลาด หมายถึ ง การนากลยุท ธ์ เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์ การจัดจาหน่ า ย การ
ส่ ง เสริ ม การตลาด และการก าหนดราคา นามาประสมกันให้เ ป็ นหนึ่ ง เดี ย ว จัด ท าขึ้ น มาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้ าหมายและทาให้เกิดความพึงพอใจซึ่ งกันและ
กันทั้งสองฝ่ าย
องค์ ประกอบส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ อาจกระทบต่อ
พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุ ณภาพที่ ค นรั บ รู ้ ได้ของ
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้ เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่อที่สะดุดตาอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ
2. ราคา (Price) ราคามี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่ อผูบ้ ริ โภคทาการประเมิ น
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สาหรั บการตัดสิ นใจอย่า ง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ ยวข้อง
สาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ น
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาด
ในการทาให้มี ผลิ ตภัณฑ์ไว้พร้ อมจาหน่ าย สามารถก่ ออิ ทธิ พลต่ อการพบผลิ ตภัณฑ์ แน่ นอนว่า
สิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่องทาง
ที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่ น สิ นค้าที่มีของแถมในร้ านเสริ ม
สวยชั้นดี ในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ มการตลาด
สามารถก่ ออิ ทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่ นักตลาด
ส่ งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ ว่าเขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และ
มันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการ
ตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ระพีพรรณ ศรี ศรัณยกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
(พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของ
ผูต้ อบแบสอบถามในการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักอยู่ที่ 3.4 ส่ วนความพึงพอใจในด้านการจัดจาหน่ ายได้รับความพึง
พอใจสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักอยูท่ ี่ 3.53 โดยในปั จจัยด้านนี้ ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ
ความง่าย สะดวกและรวดเร็ วในการเลื อกซื้ อสิ นค้า (เช่นการซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซด์ได้ตลอด 24 ช.
ม.) ความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่าย (เช่น มีร้านค้าจานวนมากให้เลือก) ตามลาดับ
ชนนิ ก านต์ จุ ล มกร (2555) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า น
อินเตอร์ เน็ ตของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา ผลการศึกษาพบว่า
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า ผ่า นอิ น เทอร์ เน็ ต ของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ค ณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านผลิ ตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านิ สิตให้ความสาคัญ
กับความหลากหลายของสิ นค้า เป็ นสิ นค้าที่ทนั สมัย สิ นค้ามีคุณภาพดี มีการรับคืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้า
มีบริ การหลังการขาย มีการออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ผูใ้ ช้บริ การสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติ ม
เกี่ ยวกับสิ นค้าได้มีความสะดวกในการค้นหาและเลื อกซื้ อสิ นค้าเป็ นร้ านค้าที่มีชื่อเสี ยง และระดับ
ความสาคัญโดยภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
สัง คมออนไลน์ (อิ น สตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23 – 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) และส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามจะมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1
ครั้ง และส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าครั้งละ 500 – 1,000 บาท ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านความไว้วางใจ
และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสาคัญมากจากการทดสอบ
สมมติ ฐานพบว่า ปั จจัย ด้า นทัศ นคติ ปั จจัย ด้า นความไว้วางใจ และปั จ จัย ด้า นส่ วนประสมทาง
การตลาดมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านสังคมออนไลน์(อิ นสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
สุ ภาวรรณ ชัยทวีวฒ
ุ ิกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์แบบร่ วม
กลุ่ ม กับซื้ อบนเว็บไซด์ ENSOGO ของลู กค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การบน
เว็บไซด์ ENSOGO ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ใช้บริ การและด้านกระบวนการ โดยรวม
อยู่ในระดับ มาก นอกจากเว็บ ไซด์ ENSOGO กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่เคยซื้ อสิ นค้า และบริ ก าร
ออนไลน์แบบร่ วมกลุ่ มกัยซื้ อบนเว็บไซด์ WWW.SANOOKCOUPON.COM ส่ วนใหญ่รู้จกั เว็บ
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ไซด์ ENSOGO ครั้งแรกจากเพื่อน และเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การบนเว็บไซด์ ENSOGO เพราะดีล
และราคาน่าสนใจ
ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าทาง
อินเตอร์ เน็ตของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาทต่ อเดื อน กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ความส าคัญเกี่ ยวกับส่ วน
ประสมทางการตลาดด้า นสิ นค้า ที่ ตรงกับ ความต้องการ ด้า นราคาที่ เหมาะสมกับ คุ ณภาพ ด้า น
สถานที่จดั จาหน่ ายต้องสะดวกในการสั่งซื้ อสิ นค้า และด้านส่ งเสริ มการตลาดกับข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับต้องมีความทันสมัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่เลือกใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์กบั บริ ษทั LAZADA
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่าง เนื่ องจากประชากรมี ขนาดใหญ่ และไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน
ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดย
กาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา
, 2550, น.74) ซึ่ งสู ตรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
n
= (.05)(1 - .5)(1.96)2
(.05)2
=
384.16
คน
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งเลือกสุ่ มเท่ากับ
384 คน ผูว้ จิ ยั จึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ การเก็ บ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากตัวอย่าง จานวน 400 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นการเก็ บ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ และรายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ได้แก่ ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยทางด้านราคา (Price)
ปั จจัยทางด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ปั จจัยทางด้านบุคคล (People) ปั จจัยทางด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) และปั จจัยทางด้าน
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ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยใช้มาตราวัดแบบ Rating Scale 5 ลาดับ เพื่อวัดระดับ
ความสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั LAZADA โดยมีเกณฑ์ในการวัด ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5
มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA มากที่สุด
4
มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA มาก
3
มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ปานกลาง
2
มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA น้อย
1
มีระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 เป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กระบวนการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อ สิ น ค้า กับ บริ ษ ัท
LAZADA ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การประเมินผลหลังการใช้
การทดสอบเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั โดยการหาค่ า ความน่ า เชื่ อถื อ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุ ด โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งจริ ง พบว่า
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั LAZADA มีค่าสัมประสิ ทธ์อลั ฟ่ าที่ 0.925 ส่ วนที่ 3 ข้อมูลกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าบริ ษทั LAZADA มีค่าสัมประสิ ทธ์อลั ฟ่ าที่ 0.805 โดยใช้สูตรของ Cronbach's Alpha แสดงว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือได้ และสามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ 1
ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าร้อยละ (percentage)
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ส่ ง เสริ ม การตลาด บุ ค คล กระบวนการให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ ซึ่ ง เป็ นส่ วนที่ 2 ใน
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ใช้กระบวนการในการตัดสิ นใจเพื่อตั้ง
คาถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าร้อยละ (percentage) ) และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการบรรยาย
การทดสอบเพื่อสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล อัน ประกอบไปด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ต่างกันทดสอบโดยการใช้ (t-test for Independent Samples) หาความ
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แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และใช้ F test (One-way Analysis of Variance) หาความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอันประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ทดสอบโดยการใช้วิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis)
ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จานวน 274
คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 และเป็ นชาย จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 มีช่วงอายุ20-30ปี จานวน
181คนคิดเป็ นร้ อยละ45.3ช่ วงอายุ 31-40 ปี จานวน110คนคิดเป็ นร้ อยละ 27.5 ช่ วงอายุ41-50ปี
จานวน72คนคิดเป็ นร้อยละ18ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี จานวน 23คนคิดเป็ นร้อยละ 5.8และช่วงอายุ
ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไปจานวน14คนคิดเป็ นร้อยละ3.5 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 309คน
คิดเป็ นร้อยละ77.3 ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 46คนคิดเป็ นร้อยละ11.5 และปริ ญญาโทจานวน 45
คนคิดเป็ นร้อยละ11.2 มีสถานะภาพโสดจานวน265คนคิดเป็ นร้ อยละ 66.2สถานะภาพสมรส
จานวน 117คนคิดเป็ นร้อยละ 29.3สถานะภาพหย่าจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 และสถานะภาพ
หม้ายจานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 0.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทจานวน 139คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทจานวน 108คนคิดเป็ นร้อยละ27รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน30,001-40,000 บาทจานวน 72คนคิดเป็ นร้อยละ18รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001บาทขึ้นไปจานวน
23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.7
ผลการศึกษาด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลกระบวนการให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพ พบว่าปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับความสาคัญ มาก ที่ค่าเฉลี่ ย
3.97 โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับสิ นค้าตรงกับในรู ปที่เห็นในเว็บ LAZADA มีระดับความสาคัญมาก
ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.12 รองลงมาคื อคุ ณ ภาพของสิ นค้า ที่ ข ายใน LAZADA มี ร ะดับ ความส าคัญ มาก ที่
ค่าเฉลี่ ย 3.99 และสิ นค้า มี ค วามหลากหลาย มี ระดับ ความสาคัญมากที่ ค่า เฉลี่ ย 3.95 และความ
สวยงามของภาพสิ นค้าในเว็บไซต์ มี ระดับความสาคัญมากที่ ค่าเฉลี่ ย 3.83 ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับความสาคัญมาก ที่ ค่าเฉลี่ ย 3.7 โดยพบว่า มี
สิ นค้ามี ราคาถู กกว่าการซื้ อรู ปแบบอื่น มีระดับความสาคัญมากที่ ค่าเฉลี่ ย 3.99 รองลงมาคือราคา
สิ นค้าตรงตามที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.83และการมีส่วนลดแบบ
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พิเศษมากกว่าร้ า นค้า ทัว่ ไป มี ระดับความส าคัญปานกลาง ที่ ค่ าเฉลี่ ย 3.30 ปั จจัย ส่ วนประสม
การตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย
3.83 โดยพบว่ า ชื่ อ เว็ บ ไซต์ จ ดจ าง่ า ย และความสะดวกรวดเร็ ว ในการค้น หาสิ น ค้า มี ร ะดับ
ความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือสามารถซื้ อสิ นค้าได้ตลอด 24 ช.ม. มีระดับความสาคัญ
มาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.84 และการจัดหมวดหมู่สินค้ามีความชัดเจน มีระดับความสาคัญมาก ที่ ค่าเฉลี่ ย
3.72 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ มการตลาดที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับ
ความสาคัญมากที่ค่าเฉลี่ย 3.67 โดยพบว่าการบอกต่อจากผูใ้ ช้บริ การ มีระดับความสาคัญระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ ย 3.91 รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่ อต่าง ๆ เช่ น Line มีระดับ
ความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.71มีสิทธิ พิเศษสาหรับสมาชิก มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.62 และส่ งเสริ มการขายร่ วมกับบัตรเครดิต มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.46 ปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดด้านบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับความสาคัญมากที่ค่าเฉลี่ ย 3.89
โดยพบว่า การให้คาอธิ บายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย
4.11 รองลงมาคือเว็บไซต์มีพนักงานที่สามารถติดต่อได้ มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ ย
3.94 และ พนักงานมีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี เข้าใจง่าย มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.63
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับความสาคัญ
มากที่ค่าเฉลี่ ย 3.65โดยพบว่า การชาระเงิ นที่มีความสะดวกชาระได้ท้ งั เงิ นสดและบัตรเครดิ ต มี
ระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.77 และรองลงมาคือการใช้งานเว็บไซต์ง่าย ไม่ซบั ซ้อนและ
ความถูกต้องในการคิดเงิน มีระดับความสาคัญระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.63และการจัดส่ งสิ นค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.58 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อการด้าน
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับความสาคัญมากที่ ค่าเฉลี่ ย 3.79โดยพบว่า
ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความทันสมัย มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือการจัด
ภาพของสิ นค้าบนเว็บไซต์มีความสวยงาม มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.72 การได้รับ
การรับรองจากกระทรวงพานิ ชย์ มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย3.67 และเว็บไซต์มีความ
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.61
ผลการศึกษาด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA พบว่าการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าบริ ษทั LAZADA ในขั้นตอนความต้องการด้านสาเหตุการเลือกซื้ อมีระดับความสาคัญระดับ
มาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.9 โดยพบว่า สิ นค้า มี โปรโมชั่น มี ระดับ ความส าคัญระดับ มาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.0
รองลงมาคือสิ นค้าที่ราคาถูก มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.93 ช่องทางการชาระเงินที่
หลากหลาย มีระดับความสาคัญระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.86 และ สิ นค้ามีคุณภาพ ที่ค่าเฉลี่ย 3.84 การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ในขั้นตอนแหล่งข้อมูลจากบุคคลมีระดับความสาคัญมาก
ที่ค่าเฉลี่ ย 3.84 โดยพบว่า เพื่อนและพรี เซ็ นเตอร์ สินค้า มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.89
รองลงมาคือพนักงานขนส่ งสิ นค้า มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 และคนในครอบครัว มี
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ระดับ ความส าคัญ มาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.75 พบว่า การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อสิ น ค้า บริ ษ ทั LAZADAใน
ขั้นตอนแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคลมีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.70 โดยพบว่าโปรแกรม Line
มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือเว็บไซต์ LAZADA มีระดับความสาคัญมาก ที่
ค่ า เฉลี่ ย 4.03โฆษณาทางโทรทัศ น์ มี ร ะดับ ความส าคัญ มาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.76และข้อ มู ล ทาง
อิ นเตอร์ เ น็ ต มี ร ะดับ ความส าคัญ ปานกลาง ที่ ค่ า เฉลี่ ย 2.98 การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า บริ ษ ัท
LAZADA ในขั้นตอนการเปรี ยบเทียบข้อมูลมีระดับความสาคัญปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.31 โดยพบว่า
ความหลากหลายของสิ นค้า มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือกระบวนการขนส่ ง
ที่รวดเร็ ว มีระดับความสาคัญปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ ย 3.35 ส่ วนลด มีระดับความสาคัญปานกลาง ที่
ค่าเฉลี่ย 3.08 และเข้าถึ งง่าย สะดวก มีระดับความสาคัญปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ ย2.95 ตามลาดับ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ในขั้นตอนการตัดสิ นใจมีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.83 โดยพบว่า ราคาของสิ น ค้า มี ค วามเหมาะสมมี ระดับ ความส าคัญมากที่ สุ ด ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.25
รองลงมาคื อคุ ณภาพทางด้านการให้บริ ก าร มี ระดับ ความส าคัญมากที่ สุ ด ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.24ความ
สะดวกในการชาระเงิน มีระดับความสาคัญมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 และ สิ นค้าและบริ การตรงตามความ
ต้องการ มีระดับความสาคัญปานกลางง ที่ค่าเฉลี่ย 2.78
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล อันประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
และรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานีต่างกัน พบว่าค่า sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H 0จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานีไม่ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมุติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบริ ษทั
LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ในด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคคล และลักษณะทางกายภาพ สาหรั บปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และกระบวนการให้บริ การ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ในจังหวัดปทุมธานี
อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั LAZADA ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA
ในจังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึ ก ษา และรายได้ ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อาภาภรณ์ วัธ นกุ ง (2555) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านทางเว็บไซด์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ยอด
นิ ยมของประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตในประเทศไทยที่เคย
สั่งซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางเว็บไซด์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 31 ปี ขึ้ นไป มี ระดับการศึ กษาสู งสุ ดอยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า มี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ ภาวรรณ ชัยทวีวฒ
ุ ิกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์แบบ
ร่ วมกลุ่มกับซื้ อบนเว็บไซด์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทามาศ จันทรถาวร (2556) ศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบน Facebook ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าเพศหญิงเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีช่วงอายุระหว่าง
20-29 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ในช่วง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ในระดับความสาคัญมาก ด้านผลิตภัณฑ์ไ ด้รับสิ นค้าตรงกับในรู ปที่เห็นในเว็บ LAZADA มีระดับ
ความสาคัญมาก รองลงมาคือคุณภาพของสิ นค้าที่ขายใน LAZADA สิ นค้ามีความหลากหลาย และ
ความสวยงามของภาพสิ นค้า ในเว็บไซต์ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ ภาวรรณ ชัย ทวีวุฒิกุ ล
(2555) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารออนไลน์ แ บบร่ ว มกลุ่ ม กับ ซื้ อ บนเว็บ ไซด์
ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554)
ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ นค้ า ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ของผู ้ห ญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้าที่ตรงกับ
ความต้องการ และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ชามญชุ์ มะลิ ข าว (2554) ศึ กษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผา่ นสื่ อสังคมมออนไลน์เฟชบุค๊ ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ด้านค่าใช้จ่ายในทิศทางเดียวกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบริ ษทั LAZADA ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า ส่ วนประสมการตลาดด้านราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใน
ระดับความสาคัญมาก พบว่า มีสินค้ามีราคาถูกกว่าการซื้ อรู ปแบบอื่น รองลงมาคือราคาสิ นค้าตรง
ตามที่ ผู บ้ ริ โ ภคต้อ งการ และการมี ส่ ว นลดแบบพิ เศษมากกว่า ร้ า นค้า ทัว่ ไป ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
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งานวิจยั ของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ทางอินเตอร์ เน็ตของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญด้าน
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ระดับความสาคัญมาก
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. การเพิ่มตัวแปรต่างๆ ในการศึกษาที่อาจส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้านอื่น ๆ
เช่น ปั จจัยด้านการรับรู ้และปั จจัยด้านจิตวิทยา เป็ นต้น
2. การเลือกพื้นที่ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ควรมีการกระจายให้ครอบคลุ มทัว่
พื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
FACTOR INFLUENCE TO SATISFACTION OF ENERGY CONSERVATION
PROMOTION FUND
วราภรณ์ ศักดิ์ปฏิฐา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฒ
ั น์ พิสิษฐเกษม
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเป็ นการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุน
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (2) เพื่อศึกษาปั จจัย
พฤติกรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน ซึ่ งทา
การแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 350 ชุ ด จากวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง (Simple Random
Sampling) สถิ ติ ใ นการวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ งอนุ ม าน ได้แก่ Independent sample (t-test)
และ One Way ANOVA (F-test)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
และหน่วยงานราชการ ซึ่ งมีพฤติกรรมในการใช้บริ การจากความถี่ในการใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อปี
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากหน้า website และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่
กองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน และการยื่นขอรั บทุ นสนับสนุ นจะมี การขอรั บทุ นในครั้ งต่ อไป
โดยระดับความพึงพอใจมาก ด้านการให้บริ การ ด้านระเบียบการบริ หารจัดการ ปั จจัยด้านอื่นๆ
การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก
จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องหน่ วยงาน
ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยด้านพฤติกรรมการได้รับคาแนะนาที่แตกต่างกัน
มี ค วามพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารกองทุ นเพื่ อส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์พ ลัง งานที่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The objectives of this independent research were (1) to study the demographic factors
influencing satisfaction of users of the Energy Conservation Promotion Fund, (2) to study the
behavioral factors influencing the satisfaction of users of the Energy Conservation Promotion
Fund. The data collection was done by distributing 350 copies of the questionnaires to the sample
group which were selected through simple random sampling. The statistics used for analyzing
descriptive statistics were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The inferential
statistics analysis was done with independent sample (t-test) and One Way ANOVA (F-test).
The results of this study were found that the majority of the sample was female; those
aged between 36-45 years old; those holding an undergraduate degree; and those worked at
government agency. The sample behavior of using the service frequency was 1-2 times per year.
The majority of the sample was those receiving news from the website and electronic media,
advice from Energy Conservation Promotion Fund officials and their applying for funding would
be done the next time. The sample had high level of satisfaction with service, management
regulations, other factors, services provided by staff, and facilities.
From the study, it was found that demographic factors that are different in the aspect of
different agencies yielded different satisfaction with the Energy Conservation Promotion Fund
with statistical significance level at 0.05 and the behavior in the aspect of receiving advice also
yielded different satisfaction on the Energy Conservation Promotion Fund with statistical
significance level at 0.05
บทนา
กองทุ นเพื่ อส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานได้จดั ตั้ง กองทุ นขึ้ นมากองหนึ่ ง ในกระทรวง
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ฉบับแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม จากพระราชบัญ ญัติ ก ารส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน พ.ศ. 2535 ว่า ด้ว ยการส่ ง เสริ ม
การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน ในข้อ กฎหมายที่ ส าคัญ ๆ หลายมาตรา โดยเฉพาะใน พ.ร.บ. หมวดที่ 3
มาตราที่ 24 เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่ วยเหลื อหรื ออุดหนุ นการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับ
การอนุ รักษ์พลังงาน โดยสอดคล้องตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้รับการมอบหมาย ให้บริ หารจัดการกองทุนเพื่อ
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน ในการจัดสรรเงินแก่ผขู ้ อรับเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุ น การเบิกจ่ายเงิน
การเงิน การบัญชี การติดตามและประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ซึ่ งกองทุนฯ เครื่ องมือ
หนึ่งของภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานของประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ในปั จ จุ บ ั น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นและส่ งผลให้ ก ั บ ผู ้ใ ช้ บ ริ การของกองทุ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พลังงานรวมทั้งผูป้ ฏิ บตั ิงาน เนื่ องจากการจัดทารายละเอียดข้อเสนอโครงการ มุ่งเน้น
การควบคุ ม รายการใช้จ่า ยมาก ท าให้ก ารก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ผลที่ ค าดว่า จะได้รั บ
จากการด าเนิ น โครงการไม่ ชัด เจนเพี ย งพอที่ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ แ ละจัด ล าดับ ความส าคัญ ของ
โครงการได้ ผูจ้ ดั ทาโครงการขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกองทุน
เพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน รวมทั้งขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรอง
โครงการ ขาดเอกสารที่ เป็ นแนวทางในการขอรั บการจัดสรรรวมถึ งระยะเวลาการดาเนิ นงาน
การติดตามสถานะของโครงการ การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ทวั่ ถึ ง รวมทั้ง ขาดความเข้าใจในเรื่ อง
ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
โดยปั ญหาและอุปสรรคที่กล่าวข้างต้นอาจจะส่ งผลให้ผูท้ ี่มีโอกาสที่จะได้ใช้บริ การหรื อ
ได้รับสิ ทธิ ดงั กล่าว ทาให้ไม่ได้รับผลประโยชน์หรื อได้รับบริ การอย่างไม่เต็มที่และหวังว่าผลของ
การวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา สาหรับผูท้ ี่เข้ารับบริ การ และสามารถนาผลที่ได้รับ
ไปเป็ นส่ ว นที่ ช่ ว ยพัฒ นาการท างานในกองทุ น ฯ ผู ข้ อเข้า รั บ ทุ น จากกองทุ น ฯ รวมทั้ง การน า
ข้อบกพร่ องจากการแบบสารวจไปปรับปรุ งในขั้นตอนการทางานต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึ งด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุนเพื่อ
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยพฤติกรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการค้นคว้าอิสระ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ ก ารกองทุ น เพื่ อส่ งเสริ ม การอนุ รัก ษ์พลัง งาน ในช่ วงปี พ.ศ. 2559 ซึ่ ง นาข้อมู ล จาก
หน่ วยงานผูข้ อรั บจัดสรรเงิ นกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานในช่ วงปี พ.ศ.2559 ทั้งสิ้ น
จ านวน 1,580 หน่ ว ยงาน โดยได้ท าการวิ จ ัย จากการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งของผู ้ข อรั บ จัด สรรเงิ น
จานวน 350 หน่วยงาน (อ้างอิงฐานข้อมูลกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน, พ.ศ. 2559)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานที่แตกต่างกัน
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2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การกองทุน
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานที่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- หน่วยงาน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
- ความถี่ในการใช้บริ การต่อปี
- การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
- การได้รับคาแนะนา
- การยืน่ ขอรับทุนสนับสนุน

นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะและคาจากัดความต่าง ๆ
ที่ใช้ในการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน ไว้ดงั นี้
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ตัวแทนของหน่ วยงานที่เป็ นผูด้ าเนิ นการขอรั บ
จัดสรรเงินกองทุนในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยตามกรอบแนวคิดได้ระบุ ดังนี้
1.1 เพศ หมายถึง เพศจากผูต้ อบแบบสอบถามระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
1.2 อายุ หมายถึง อายุของผูท้ ี่ทาการตอบแบบสอบถาม
1.3. การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสู งสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.4 หน่ วยงาน หมายถึ ง หน่ วยงานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามสังกัดอยู่ในปั จจุ บนั
โดยแยกออกเป็ น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ
2. ปั จจัยด้านพฤติกรรม หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นหรื อสิ่ งที่ส่งผลต่อการเข้ารับขอจัดสรร
เงิ น กองทุ น เช่ น เมื่ อผู ข้ อรั บ จัดสรรเงิ นกองทุ นมี โ ครงการที่ ป ระสงค์ต่ อการเข้า ร่ วมโครงการ
โดยการขอจัดสรรเงิ นจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน สิ่ งที่เกิ ดขึ้นนั้น คือ การที่ผูข้ อ
ทุ นจะต้องศึ กษาแหล่ งข้อมู ล ข่ าวสารต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับกองทุ น รวมถึ งความคื บหน้าในการดาเนิ น
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การขอรั บจัดสรรเงิ นกองทุนฯ ซึ่ งในบางกรณี หน่ วยงานก็อาจจะเคยขอรั บการจัดสรรเงิ นกองทุ น
มาแล้ว แต่สิ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่ องคือช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร และการรับรู ้ถึงระเบียบที่อาจจะ
มีการปรับเปลี่ยนอีกด้วย
2.1 ความถี่ในการใช้บริ การต่อปี หมายถึง จานวนครั้งที่ขอรับการจัดสรรในหนึ่ง
ปี ของหน่วยงาน
2.2 การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร หมายถึง ช่องทางข่าวสารที่หน่วยงานผูข้ อรับจัดสรร
เงินกองทุนฯ ได้รับรู ้ถึง ข่าวสาร ช่วงเวลาการเปิ ดรับการขอทุนฯ
2.3 การได้รับคาแนะนา หมายถึง เมื่อผูข้ อรับจัดสรรเงินกองทุนฯ มีขอ้ สงสัย
หรื อไม่เข้าใจในระบบหรื อขั้นตอนต่างๆ สามารถที่จะขอรับคาแนะนาเพื่อนาไปแก้ปัญหาต่อไป
2.4 การยื่นขอรับการสนับสนุ น หมายถึ ง การขอรับการจัดสรรเงิ นกองทุนฯ
ครั้งต่อไป ซึ่ งหน่ วยงานจะมีโครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต่อไปเรื่ อยๆ หรื อไม่ขอรับ
การจัดสรรเงินกองทุน
3. ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ดีหรื อทัศ นคติ ที่ ดีข องหน่ วยงานผูเ้ ข้า รั บ
บริ การจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่แต่
ละหน่ วยงานต้องการที่ จะให้เป็ นไปตามที่ ค าดหวัง และจะส่ ง ผลให้เกิ ดความรู ้ สึก ที่ ดีต่อสิ่ ง นั้น
ตรงกันข้ามหากความต้องการของหน่ วยงานผูเ้ ข้ารั บบริ การไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึ ง
พอใจก็จะเกิดขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้รับทราบถึ งปั จจัยที่ส่งผลของความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
2. สามารถน าผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการท าวิจ ัย ไปปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา การด าเนิ น งาน
การให้บริ การต่อผูใ้ ช้บริ การของกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
แนวคิดและทฤษฏีที่และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร์
4. ข้อมูลทัว่ ไปของกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นันทพันธ์ ซึงเกษมวงศ์ และอิทธิกร ขาเดช (2556) การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย ผลการวิจยั พบว่า
(1) ปั จจัยส่ วนบุคคลมี ผลต่อมีผลต่อระดับ ความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การ
สมมติฐานที่ (2) ปั จจัยด้าน พฤติกรรมการใช้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ใช้บริ การ สมมติฐานที่ (3) ความคาดหวังในคุ ณภาพการบริ การ มี ความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจ ของลูกค้าที่ใช้บริ การ
ไข่มุข หนูอน้ (2558) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อผูม้ ารับบริ การของฝ่ ายกองทุน กองคลัง
สานักพระราชวัง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พรับราชการ/พนักงานของรัฐ และอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ น 10,001 – 20,000 บาท ความพึ ง พอใจต่ อผู ม้ ารั บ บริ ก ารของฝ่ ายกองทุ น
กองคลัง สานักพระราชวัง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ความพึ ง พอใจอัน ดับ ที่ ห นึ่ งคื อ ด้า นเจ้า หน้า ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร อัน ดับ ที่ ส องคื อ .ด้า นขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการให้บริ การอันดับที่สามคือ.ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และอันดับสุ ดท้ายคือ.
ด้านอาคารสถานที่ ตามลาดับ
รัฐนันท์ พุกภักดี (2557) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีผลต่อสายการบิน
ไทย จากการศึกษาพบว่า (1) ผูใ้ ช้บริ การสายการบินที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่า งกันมี ระดับความพึง พอใจที่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้นเพศที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน (2) พฤติกรรม
การใช้บริ การสายการบินที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในด้า นต่ า ง ๆ ได้แก่ ความถี่ ในการใช้บ ริ ก ารวัตถุ ป ระสงค์ในการเดิ นทาง เส้ นทาง
การบินที่ ใช้บริ การ ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ ย ช่ องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร ประเภทสมาชิ กบัตร
สะสมไมล์ และช่องทางในการเช็คอิน (3) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ หน่ วยงานที่ เข้ามาขอรับการจัดสรร
เงินกองทุน ภายในปี พ.ศ. 2559 โดยมีจานวนหน่ วยงานที่ขอเข้ารับการจัดสรรเงิ นทั้งสิ้ นจานวน
1,580 หน่วยงาน ซึ่ งการกรอกแบบสอบถามจะให้ผรู ้ ับการจัดสรรกรอกแบบสอบถาม 1 ท่านต่อ 1
หน่วยงาน
การก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ จากการใช้สู ต รค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973) คานวณออกมาได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 319.19 คน โดยทาการแจก
846

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

แบบสอบถามจ านวน 350 ชุ ด จากนั้น ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า ง (Simple Random Sampling)
โดยทาการสุ่ มเก็บข้อมูลจากหน่ วยงานผูร้ ับการจัดสรร จานวน 350 หน่ วยงาน (อ้างอิงฐานข้อมูล
กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน, พ.ศ. 2559)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือในการศึ กษา คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในการใช้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลพฤติ กรรมการใช้บริ การกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน ได้แก่
ความถี่ในการใช้บริ การ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การได้รับคาแนะนา และการยืนขอรับทุนสนับสนุน
ส่ วนที่ 3 เป็ นค าถามวัดระดับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารกองทุ น
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึ ก ษาการวิจยั ครั้ งนี้ ใ นแบบเชิ ง พรรณนาและการศึ ก ษาเชิ ง อนุ ม าน
และการวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล มีลาดับดังนี้
1. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน แปลค่าและสรุ ปข้อคิดเห็นในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และหน่ วยงานโดยใช้
การแจกแจงความถี่และร้อยละ
2.2 พฤติกรรมการใช้บริ การ ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริ การ การรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้
การแจกแจงความถี่และร้อยละ
2.3 ปั จจัยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเ คราะห์ โ ดยใช้ข ้อ มู ล เชิ งอนุ มาน การวิเคราะห์ ส มมุ ติ ฐานโดยใช้ Independent
sample (t-test) ในการทดสอบความอิ สระกันระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และการยื่นขอรั บทุ น
สนับสนุน และใช้ One Way ANOVA (F-test) ทดสอบตัวอย่างที่มีมากว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา หน่ วยงานงาน ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารต่ อ ปี การั บ รู ้ ข่ า วสารข้อมู ล การได้รั บ
คาแนะนา และการยืนขอรับทุนสนับสนุน
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สรุ ปผลการวิจัย
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 210 คน (ร้อยละ 60.00) และเป็ น
เพศชาย จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ในช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 36-45 ปี จานวน 124 คน (ร้อยละ 35.40) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 25-35 ปี จานวน 108 คน
(ร้อยละ 30.09) กลุ่มคนอายุช่วง 56-60 ปี จานวน 50 คน (ร้อยละ 14.30) กลุ่มอายุช่วงต่ากว่า 25 ปี
จานวน 45 คน (ร้ อยละ 12.90) กลุ่มอายุช่วง 46-55 ปี จานวน 23 คน (ร้อยละ 6.60) และใน
ขณะเดียวกันกลุ่มอายุที่ไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามในการวิจยั นี้ ได้แก่ กลุ่มคนอายุช่วง 60 ปี ขึ้นไป
ในส่ วนของระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 236
คน (ร้ อยละ 67.40) รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 107 คน (ร้ อยละ 30.60)
และระดับสู งกว่าปริ ญญาโท จานวน 7 คน (ร้ อยละ 2.00) และในขณะเดี ยวกันผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในช่ วงการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี ไม่มีผูต้ อบแบบสอบถามและหัวข้อของหน่ วยงาน
ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามสังกัดอยู่ ส่ วนใหญ่สังกัดอยูใ่ นหน่วยงานราชการมากที่สุด โดยมีจานวน 172
คน (ร้ อยละ 49.10) รองลงมาคื อสังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษา จานวน 108 คน (ร้ อยละ 30.90)
องค์ก รเอกชน จ านวน 46 คน (ร้ อ ยละ 13.10) และหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ จ านวน 24 คน
(ร้อยละ 6.90) และในขณะเดียวกันไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นองค์กรอื่นๆ
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ค่าแจงแจงความถี่และค่าร้อยละ พบว่า 5 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ที่ ใ ช้ บ ริ การในการขอทุ น อยู่ ใ นจ านวน 1-2 ครั้ งต่ อ ปี (ร้ อ ยละ 55.40) และรองลงมา
คือ 3-5 ครั้ ง ต่ อปี (ร้ อยละ 44.60) โดยทั้ง นี้ ช่ วงความถี่ ที่ ใ ช้บ ริ ก าร ในช่ วง 6-10 ครั้ งต่ อปี และ
มากกว่า 10 ครั้งต่อปี ไม่มีผูต้ อบแบบสอบถาม โดยในหัวข้อการรับทราบข่าวสารการจัดสรรเงิ น
ของกองทุนมากที่ สุดเท่ากันจานวน 2 ช่ องทางคือ คือ หน้า website และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และ
คาแนะนาจากหน่ วยงานอื่ น/บุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง จานวน 104 คน (ร้ อยละ 29.70) ล าดับถัดไปคื อ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ จานวน 70 คน (ร้อยละ 20.00) การรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่กองทุนฯ จานวน 43 คน
(ร้อยละ 12.30) และจากการประชุมการสัมมนา จานวน 29 คน (ร้อยละ 8.30) ทั้งนี้ ในเรื่ องของการ
ขอคาแนะนาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ จานวน 222
คน (ร้อยละ 63.40) ถัดมาคือ สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับจากการจัดสรรเงิน จานวน 72 คน (ร้อย
ละ 20.60) และ อ่านและศึกษาจากระเบียบ จานวน 56 คน (ร้อยละ 16.00) โดยทั้งนี้ ในหัวข้อ อื่นๆ
ที่ระบุในแบบสอบถามข้อนี้ไม่มีผตู ้ อบ และเมื่อถามถึงการขอรับจัดสรรเงินกองทุนครั้งต่อไปผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนมากคือ ยืน่ ขอรับทุนสนับสนุน จานวน 343 คน (ร้อยละ 98.40) และ ไม่ยื่นขอรับ
ทุนสนับสนุน จานวน 7 คน (ร้อยละ 2.00)
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แบบสอบถามส่ วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุน
นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 3.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80
ระดับความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจด้านระเบียบการบริ หารจัดการกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พลังงาน มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 3.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจด้านปั จจัยอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ระดับความ
พึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.66 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 ระดับความพึงพอใจมาก
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ที่มี
ความแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริ การ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้รับคาแนะนา การยื่นขอรับทุนสนับสนุ น ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนด้านประชากรศาสตร์ ในส่ วนหน่วยงานที่
ได้รั บ การจัดสรร และปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมการใช้ก ารบริ ก ารกองทุ นเพื่ อส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์
พลัง งานในด้า นการยื่นขอรั บ ทุ นสนับ สนุ น มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารกองทุ นเพื่ อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้การ
บริ การกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานในด้าน ความถี่ ในการใช้บริ การต่อปี การรับรู ้
ข่าวสารข้อมูล การได้รับคาแนะนา มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุ รัก ษ์พ ลัง งาน ที่ แตกต่ างกันอย่า งไม่มี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จึ ง ไม่ส อดคล้องกับ
สมมติฐาน
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ข้อค้นพบ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หน่ วยงานที่ แตกต่างกันมี ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยพบว่า คุ ณสมบัติข องผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การสนับ สนุ นเงิ นกองทุ นเพื่ อส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์
พลังงานเป็ นส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรื อองค์กรเอกชน และส่ วนใหญ่จานวน
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ผูใ้ ช้ใช้บริ การเป็ นหน่ วยงานราชการ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาวิจยั ของ นันทพันธ์ ซึ งเกษมวงศ์
(2556) เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
สาขา บางกอกน้อย พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ ตามสมมติฐานกล่าวว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของธนาคาร
กรุ ง เทพแตกต่ างกัน และสอดคล้องกับ แนวความคิ ดของฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2551)
ที่รูปแบบของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในด้านของคุณลักษณะของ
หน่วยงานของผูต้ อบแบบสอบถามหรื อ อาชี พ (Occupation) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าอาชี พของบุคคลจะ
มีลกั ษณะเฉพาะบางประการที่ทาให้ตอ้ งบริ โภคผลิ ตภัณฑ์แตกต่างไปจากผูป้ ระกอบอาชี พอื่น ๆ
อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างก็จะมีมุมองและความพึงพอใจ
แตกต่างกัน
2. ข้อค้นพบ ปั จจัยด้านพฤติกรรม การได้รับคาแนะนาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารกองทุ นเพื่ อส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์พ ลัง งานที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 สื บเนื่ องจากกองทุนฯ มีการจัดสรรเงิน ตามแผนงานโครงการที่มีกรอบหลักเกณฑ์ที่
แตกต่างกัน ผูใ้ ช้บริ การมี ความต้องการได้รับคาแนะนาในการตอบสนองต่อต้องการความรู ้ และ
ข้อสงสั ยอยู่ใ นระดับใด ส่ วนใหญ่ผูใ้ ช้บริ การเลื อกที่ จะขอรั บค าแนะนาจากเจ้าหน้าที่ก องทุนฯ
ตั้ง แต่ ก ารเปิ ดรั บ การจัดสรร การยื่นข้อเสนอโครงการ รวมทั้ง มติ ก ารจัดสรรเงิ น ตลอดจนปิ ด
โครงการ ซึ่ ง สอดคล้องกับการศึ กษาวิจยั ของ รั ฐนันท์ พุกภักดี (2558) เรื่ อง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารชาวไทยที่ มี ต่อสายการบิ นไทย ได้ก ล่ า วไว้ว่า พฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารสายการบิ น
ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ความถี่ ในการใช้บริ การวัตถุ ประสงค์ในการเดิ นทาง เส้นทางการบินที่ใช้บริ การ ราคาบัตร
โดยสารเฉลี่ย ช่องทางในการซื้ อบัตรโดยสาร ประเภทสมาชิ กบัตรสะสมไมล์ และช่ องทางในการ
เช็คอิน และปั จจัยในด้านการรั บรู ้ ของแต่ละบุ คคลนั้น ก่ อนที่ จะนาไปสู่ การตัดสิ นในนั้นมีความ
แตกต่างกันกันตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ Herzberg (1959) กล่าวว่าการรับรู ้ (Perception) ผูท้ ี่ได้รับ
การกระตุน้ จะพร้อมที่จะแสดงออก การแสดงออกในรู ปแบบไหนนั้นขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ของบุคคล
การรับรู ้เป็ นกระบวนการหนึ่งในการเลือก (Select) การจัดการ (Organize) และการแปล (Interpret)
ข้อมู ล ที่ เป็ นปั จจัยนาเข้า ซึ่ ง ส่ งผลให้ก ารรั บรู ้ ข องบุ คคลต่อสิ่ งเดี ยวกันแตกต่ า งกันไป เนื่ องจาก
กระบวนการในการรับรู ้ที่แตกต่างกันและรับรู ้จากช่องทางที่แตกต่างกันก็ยอ่ มนาไปสู่ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Buying decision process) ที่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ ม าจากผลการศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารกองทุ นเพื่ อ
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
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ด้า นปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ จากผลการวิ จ ัย หน่ ว ยงานส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
การให้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน หน่ วยงานราชการเข้ารั บบริ การมากที่สุด
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิ จ อาจจะเป็ นเพราะระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
ต่างๆ รวมถึงกรอบการจัดสรรเงินในแต่ละปี งบประมาณ ดังนั้นกองทุนฯ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
เงื่ อนไขเพื่อเป็ นแนวทางการข้อรับทุ นสนับสนุ นในรู ปแบบต่างที่เป็ นมาตรฐานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินการของกองทุนฯ
ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรม จากผลการวิ จ ัย พบว่า การได้รั บ ค าแนะน าส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน จากการให้คาแนะนากับผูใ้ ช้บริ การในการรับ
จัดสรรเงิ นกองทุนฯ จะมีคาถามซ้ าๆบ่อยครั้ง เช่ น ประกาศการจัดสรรเมื่อไร ขั้นตอนการจัดสรร
การติดตามมีข้ นั ตอนอย่างไร เอกสารครบถ้วนหรื อไหม เป็ นต้น ดังนั้นควรมีการปรับ เสริ มสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจแผนการจัดสรรเงินในแต่ละแผน และลักษณะของโครงการ เช่นเมื่อเปิ ดการรับ
โครงการแล้ว เชิ ญ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ส ร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจในแนวทางการจัด สรรเงิ น รวมทั้ง
กระบวนการขั้นตอน การเริ่ มโครงการตลอดจนปิ ดโครงการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาควรทาการศึกษาการดาเนินงาน การติดตาม การประเมินการวัดผลความสาเร็ จ
จากลักษณะกองทุนที่มีความใกล้เคียงกัน
2) ควรศึกษาประโยชน์จากการได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ หรื อการนาเงินกองทุนไปจัดทา
โครงการต่างๆ ว่ามีผลสาเร็ จอย่างไร มาก น้อยแค่ไหน ผลที่ได้รับคืออะไรและมีการทาโครงการ
ต่อเนื่องหรื อไม่ เพื่อจะได้ทราบถึงความสาเร็ จในการบริ หารจัดการกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
THE DETERMINANTS OF EXTENDED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND
FACTORS AFFECTING INTENTION TO CONSUME CLEAN FOODS
อมีนา คาหาปะนะ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กุลบุตร โกเมนกุล
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อทาการศึ กษา 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยตามทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน และการรับรู ้คุณค่า ที่มีผลต่อ
ความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลี นของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล จานวน 400 ชุด การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป ในการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การ
ถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 45-54 ปี ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ห้างร้าน มีรายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท
2. ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ งใจในการบริ โภคอาหารคลี น ของประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้า นทัศ นคติ ต่ อ พฤติ ก รรม ด้า นการคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้า งอิ ง ด้า นการรั บ รู ้
ความสามารถในการควบคุ มพฤติกรรม มีระดับความคิดเห็นในระดับพอใจเล็กน้อย ความตั้งใจใน
การเลื อกซื้ ออาหารคลี น มี ระดับ ความคิ ดเห็ นระดับ ค่ อนข้า งพอใจ การรั บ รู ้ คุ ณค่ า เกี่ ย วกับ การ
ตัดสิ นใจเลือกรับประทานอาหารคลีน มีระดับความคิดเห็นระดับพอใจเล็กน้อย เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้า น พบว่า ด้านการค้นหาข้อมู ล ด้า นการประเมิ นทางเลื อก ด้า นการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านการ
ประเมินภายหลังการซื้ อ มีระดับความคิดเห็นในระดับพอใจเล็กน้อย
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกัน มี ระดับความตั้งใจบริ โภคอาหารคลี น ไม่แตกต่างกัน ที่
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ระดับนัยสาคัญ .05 ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจบริ โภคอาหารคลีนนั้น สามารถพยากรณ์ความตั้งใจ
บริ โ ภคอาหารคลี น ได้ ร้ อ ยละ 61.20 โดยปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจบริ โ ภคอาหารคลี น
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ปั จจัยด้านการรับรู ้ ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม และด้านการประเมินทางเลือก
คาสาคัญ : ความตั้งใจ, การบริ โภคอาหารคลีน
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในปัจจุบนั วิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไป เกิดจากความเจริ ญก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ส่ งผลให้สภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย จนกลายเป็ นการใช้ชีวติ ด้วยความเร่ งรี บ คนในปั จจุบนั ก็อยูใ่ นสังคมที่เร่ งรี บ มี
ความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น จนละเลยการดูแลสุ ขภาพ เป็ นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ มากมาย ในอดีต
คนไทยมีสาเหตุการตายมากที่สุดจากโรคติดเชื้ อที่แพร่ ระบาดไปได้ท้ งั ทางน้ า อากาศ หรื อพาหะนา
โรคชนิดต่าง ๆ แต่ในปั จจุบนั นั้น การตายของคนไทยส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมการ
กินอยูแ่ ละการใช้ชีวติ ด้วยความเร่ งรี บ จึงทาให้ขาดการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดี การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ การพักผ่อนให้เพียงพอ หรื อการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอนั้น ได้ถูกละเลยและ
มองข้ามไป จนก่อให้เกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพ ซึ่ งแต่เดิมก็มกั จะพึ่งพาการรักษาทางการแพทย์ แต่การ
รักษาทางการแพทย์น้ นั เป็ นการเน้นในเรื่ องของการซ่ อมแซมสุ ขภาพจากการเจ็บป่ วยเป็ นหลัก
ไม่ ไ ด้เป็ นการรั ก ษาที่ ต้นเหตุ แต่ อย่า งใด คนส่ วนใหญ่ คิดว่า ทางเลื อกนี้ เป็ นทางเลื อกที่ ดีในการ
แก้ปัญหาแล้ว แต่ในความเป็ นจริ งแล้วนั้น เป็ นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น เพื่อเป็ นการ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องปรับทัศนคติทางด้านสุ ขภาพเสี ยใหม่ โดยต้องเน้นการดูแลสุ ขภาพ
ในเชิงรุ ก ซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุนนั่ เอง
ด้วยเหตุน้ ีเอง จึงทาให้เกิดความตระหนักและกังวลในสุ ขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ผูค้ นหันมาใส่
ใจดู แลสุ ขภาพของตนเอง ส่ งผลทาให้พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป
โดยหันมารับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น เนื่องจากอาหารถือได้วา่ เป็ นปั ญหาพื้นฐานที่ทาให้
เกิดการเจ็บป่ วย และเป็ นหนึ่ งในปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ ซึ่ งในปั จจุบนั อาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่ ได้รับกระแสการตอบรั บ ที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความนิ ยมกันมากที่ สุด คื อ อาหารคลี น (Clean
Food) โดยที่อาหารคลีนเป็ นอาหารที่ผา่ นการปรุ งแต่งดัดแปลงน้อยที่สุด เน้นความเป็ นธรรมชาติให้
ได้ม ากที่ สุด เพื่อให้ร่า งกายได้รับสารอาหารอย่า งครบถ้วน ได้แก่ อาหารจาพวก ผัก ผลไม้ส ด
ธัญพืช อาหารที่ ไม่ผ่า นการขัดสี อาหารที่ ไ ม่ปรุ งรสจัด อาหารประเภทนี้ จึงจัดเป็ นอาหารที่ เน้น
ประโยชน์ ต่อ สุ ข ภาพโดยตรง ท าให้อาหารคลี น ได้รับ ความนิ ย มจากผู บ้ ริ โภคเพิ่ ม สู ง ขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่องในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพ
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จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้า ทาให้ทราบว่า การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ขึ้นอยู่
กับปั จจัยหลายประการ ทั้งนี้ ความตั้งใจของบุคคลที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น ถือเป็ นปั จจัยหนึ่ ง ซึ่ ง
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ Ajzen (1991) เป็ นทฤษฎีที่
สามารถนามาใช้ในการอธิ บายความตั้งใจที่ จะกระทาพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยความตั้งใจ
ที่ ม ากขึ้ น ย่อมส่ ง ผลให้เกิ ดแนวโน้ม ในการกระท าพฤติ ก รรมนั้นมากขึ้ นเช่ นกัน ซึ่ ง ตามทฤษฎี
ดังกล่าว ความตั้งใจถู กกาหนดด้วยตัวแปร 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึง
ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลี นของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ซึ่ งผลจากการศึกษา
จะทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน และทาให้ประชาชนทราบถึง
ข้อดีขอ้ เสี ยในการเลือกบริ โภคอาหาร อีกทั้งยังเป็ นแรงดึงดูดให้คนหันมาใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้น
โดยเริ่ มจากการบริ โภคอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ างกายอย่ า งอาหารคลี น และยัง ช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องในธุ รกิ จอาหารคลี น สามารถนาข้อมู ล ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกใช้วิธีการที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจในการบริ โภคอาหาร
คลีน และสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภค
อาหารคลีนของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยตามทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน และการรับรู ้ คุณค่า ที่มี
ผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการศึกษา
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลี นของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2) ปั จจัยตามทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน ที่ประกอบด้วย ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการรับรู ้ คุณค่า ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ

- ระดับการศึกษา

- อายุ

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

- อาชีพ

ความตั้งใจในการบริ โภค

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

อาหารคลีนของประชาชน

ปั จจัยตาม

ทัศนคติต่อพฤติกรรม

ทฤษฎีTPB

การรับรู ้ความสามารถในการ

ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ควบคุมพฤติกรรม

การรับรู ้คุณค่าในการบริ โภค อาหารคลีน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการศึกษา
1) ผลจากการศึกษา จะทาให้ทราบถึง ปั จจัยที่ทาให้ประชาชนเกิ ดความตั้งใจในการ
บริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) ผลจากการศึกษา จะทาให้ทราบว่า ประชาชนมีการรับรู ้คุณค่าของการบริ โภคอาหาร
คลีน เพื่อเป็ นแรงดึงดูดให้คนหันมาใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น
3) ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องในธุ รกิ จอาหารคลี น สามารถนาข้อมูล ไปใช้
ประโยชน์ประกอบการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้วิธีการที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความตั้งใจในการ
เลื อกซื้ ออาหารคลี น และยังเป็ นข้อมู ลส าคัญให้แก่ ผูท้ ี่ ส นใจจะดาเนิ นธุ รกิ จอาหารคลี น ใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจ การวางแผนการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหารคลีนที่
เกี่ยวข้องต่อไปได้ในอนาคต
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแผน
Ajzen (1991) ได้นาเสนอทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior :
TPB) ซึ่ งได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็ นต้นมา โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ถือเป็ น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ที่พฒั นามาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผลของ
Ajzen and Fishbein โดยมีโครงสร้างพื้นฐานทางทฤษฎี ดังนี้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ (ธี ระพร อุวรรณโณ, 2546; Ajzen,
1991, 2005; Ajzen & Cote, 2008)
โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎีดงั ปรากฏในรู ปที่ 2.1 อธิ บายได้วา่
ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้ างอิง

เจตนาเชิงพฤติกรรม

พฤติกรรม

การรับรู้ ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม
ภาพที่ 2 โครงสร้ างพืน้ ฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
1. ปั จจัยหลักในการกาหนดพฤติกรรมของบุคคล (Behavior หรื อ B) คือ เจตนาเชิ ง
พฤติกรรม (Intention หรื อ I) โดยเจตนาในที่น้ ี หมายถึง เจตนาที่จะพยายามทาพฤติกรรมนั้น เจตนา
เป็ นปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม และเป็ นตัวบ่งชี้วา่ บุคคลมีความตั้งใจที่แน่วแน่ และมีความ
พยายามมากเพียงใดที่จะทาพฤติกรรมนั้น ยิง่ บุคคลมีเจตนาที่หนักแน่นเพียงใด แนวโน้มที่บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมก็มีมากขึ้นเท่านั้น
2. เจตนาเชิงพฤติกรรม ขึ้นอยูก่ บั ตัวกาหนด 3 ตัว คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude
toward the Behavior หรื อ AB) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm หรื อ SN) และการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control หรื อ PBC)
3. ความสาคัญเชิ งสัมพัทธ์ของทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการ
รับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ในการทานายเจตนาเชิงพฤติกรรรม อาจมีค่าน้ าหนัก
857

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ของตัวกาหนดทั้งสามตัวแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม บุคคล หรื อกลุ่มประชากรที่ศึกษา กล่าวคือ
เจตนาเชิ งพฤติกรรมบางพฤติกรรม อาจได้รับอิทธิ พลจากตัวกาหนดเพียงตัวเดียว บางพฤติกรรม
อาจได้รับอิทธิ พลจากตัวกาหนดสองตัว แต่บางพฤติกรรมอาจได้รับอิทธิ พลจากตัวกาหนดทั้งสาม
ตัวพอ ๆ กัน
4. กฎเกณฑ์ทวั่ ไปมีอยูว่ า่ ยิ่งทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เป็ นบวก
เพียงใด และการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ก็เป็ นบวกด้วยบุคคล ก็ควรมีเจตนาเชิ ง
พฤติกรรม ที่หนักแน่นที่จะทาพฤติกรรมมากเท่านั้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อและ
บริ โภคอาหารคลีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสู ตร (กัลยา วานิ ชย์
บัญชา, 2540) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดพื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลจากการแบ่งเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร
ออกเป็ น 6 กลุ่มการปกครอง ตามระบบการบริ หารและการปกครองของกรุ งเทพมหานคร (วรชัย
ทองไทยและคณะ, 2544) โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบั
ฉลาก เพื่อเลื อกกลุ่มตัวอย่างเขตแต่ละเขต จาก 6 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น โดยสุ่ มจับฉลากกลุ่มละ 1
เขต ได้จานวน 6 เขตดังนี้ เขตบางรัก เขตลาดพร้าว เขตคันนายาว เขตห้วยขวาง เขตบางแค และเขต
บางกอกน้อย
ขั้นตอนที่ 2 จาก 6 เขต ที่ได้เลือกจะทาการเลือกสถานที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
บริ เวณที่มีผบู ้ ริ โภคไปจับจ่ายใช้สอยมาก
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวนตัวอย่างในแต่ละเขต
พื้นที่ของเขตที่สุ่มจับฉลาก ในขั้นตอนที่ 1 จานวน 6 เขต และที่เจาะจงเลือก จานวน 6 แห่ ง (วรชัย
ทองไทยและคณะ, 2544)
ขั้นตอนที่ 4 การเลื อกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการขอความ
ร่ วมมือจากผูท้ ี่มาจับจ่ายใช้สอย ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายข้างต้น ในการตอบแบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยม
ไว้ ไปจัดเก็บข้อมูลตามเขตที่จบั ฉลากได้ ในขั้นตอนที่ 1 จนครบจานวนที่ตอ้ งการ
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แผนงานและระยะเวลาการทาวิจัย
ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้มีการเก็บข้อมูลในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เนื่องจากสามารถที่จะ
สร้ างคาถามในแบบสอบถามที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษาด้านต่าง ๆ และนาผลที่ได้รับจากการใช้
แบบสอบถามมาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ยั ต่า ง ๆ ที่ มี รายละเอี ย ดเกี่ ย วข้องเพื่อมาใช้เป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. ปรับ ปรุ ง และดัด แปลงเป็ นแบบสอบถามที่มีค วามเหมาะสม และสอดคล้อ งกับ
แนวคิด และทฤษฎี ที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ซึ่ ง ได้รับ คาแนะนาจากอาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์เ พื่อ
ตรวจสอบความถู กต้องเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
3. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ชุ ด เพื่อหาความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธ์ อลั ฟา (Alpha coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) หลังจากนั้นจึงได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 400 ชุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ ได้อาศัยข้อมูลที่อยูใ่ นส่ วนของข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) มาประกอบกัน โดยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการศึกษาโดย
สร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตและเนื้ อหาของแบบทดสอบ เพื่อที่จะได้มีความชัดเจน ใน
เรื่ องของการวิจยั มากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยทาการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยซื้ อและบริ โภคอาหารคลี น ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
จานวนทั้งสิ้ น 400 ชุด โดยให้ตอบแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามทันทีเมื่อตอบเสร็ จ และ
ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมู ลตั้งแต่ เดื อนพฤศจิ กายน 2559 – เมษายน 2560 ข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่ได้มาจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หนังสื อ รายงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) เพื่อให้ทราบข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถามทางด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการบริ โภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ดงั นี้

859

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

1.1. แบบสอบถามส่ ว นที่ 1 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็ นการแจกแจงในรู ปของความถี่ โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
1.2. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
บริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม ด้าน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุม โดยแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ ย
(Arithmetic Means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับความตั้งใจในการบริ โภคอาหาร
คลีนของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยใช้ก ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression) (กัลยาวานิ ชย์บญั ชา,
2544 ก)
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 248
คน คิดเป็ นร้อยละ 62.0 มีอายุ 45-54 ปี จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.0 มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย/ปวช จานวน 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 มีอาชี พรับราชการ-พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ
จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.3 และมีรายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท จานวน 65.8 ตามลาดับ
2. ข้ อมู ลของปั จจัยที่มีผลต่ อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้า นทัศ นคติ ต่อพฤติ ก รรม พบว่า ผูต้ อบแบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับ ความ
คิ ดเห็ น ระดับ พอใจเล็ ก น้อย ด้วยค่ า เฉลี่ ย 4.38 ด้า นการคล้อยตามกลุ่ ม อ้า งอิ ง พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น ระดับพอใจเล็กน้อย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุ มพฤติกรรม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็ น
ระดับพอใจเล็กน้อย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04
3. ข้ อมูลของความตั้งใจในการเลือกซื้ออาหารคลีน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็น ระดับค่อนข้างพอใจ
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายข้อที่อยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ คือ ท่าน
รู ้ สึกพึงพอใจที่ ส ามารถซื้ ออาหารคลี นได้ (ค่า เฉลี่ ย 4.51) รองลงมาคือ ทุ กครั้ ง ที่ ท่านอยากทาน
860

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

อาหาร ท่านจะนึกถึงอาหารคลีนเป็ นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 4.50) ท่านแวะดูผลิตภัณฑ์อาหารคลีนทุก
ครั้งที่เดิ นผ่าน (ค่าเฉลี่ ย 4.50) รายข้อที่อยู่ในระดับพอใจเล็กน้อย คือ หากท่านบริ โภคอาหารคลี น
แล้วเกิ ดความพึงพอใจท่านจะบริ โภคซ้ า (ค่าเฉลี่ ย 4.37) และหากอาหารคลี นที่ ท่านต้องการหมด
ท่านจะเลือกบริ โภคอาหารประเภทอื่นแทน (ค่าเฉลี่ย 4.25) ตามลาดับ
4. ข้ อมูลของข้ อมูลการรับรู้ คุณค่ าเกีย่ วกับการตัดสิ นใจเลือกรับประทานอาหารคลีน
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ คุณค่าเกี่ ยวกับความตั้งใจเลื อกบริ โภคอาหารคลี น ด้านการรับรู ้
ถึงปั ญหาหรื อความต้องการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น ระดับพอใจ
เล็กน้อย ด้วยค่าเฉลี่ย 3.65 ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความ
คิ ด เห็ นในระดับ พอใจเล็ ก น้อย ด้วยค่ า เฉลี่ ย 3.80 ด้า นการประเมิ น ทางเลื อ ก พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิ ดเห็ นในระดับพอใจเล็กน้อย ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.06 ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในระดับพอใจเล็กน้อย ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านการประเมินภายหลังการซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นในระดับพอใจเล็กน้อย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.32
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามเพศ
ความตั้งใจในการ
บริ โภคอาหารคลีน

เพศ
ชาย

Mean
4.54

Std. Deviation
.608

หญิง

4.47

.629

t

Sig.

1.058

0.291

*ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามเพศ
ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า .05 นัน่ คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามอายุ
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

F

Sig.

4.56

.607

0.204

0.936

25 – 34 ปี

4.53

.573

35 – 44 ปี

4.49

.718

45 – 54 ปี

4.47

.607

มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป

4.55

.522

ความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน
น้อยกว่า 24 ปี

*ระดับนัยสาคัญ .05
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จากตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามอายุ
ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า .05 นัน่ คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มี
ระดับความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามระดับการศึกษา
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

F

Sig.

4.29

.693

1.847

0.119

มัธยมปลาย / ปวช

4.46

.641

อนุปริ ญญา / ปวส

4.48

.603

ปริ ญญาตรี

4.58

.597

สูงกว่าปริ ญญาตรี

4.64

.492

ความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน
มัธยมต้นหรื อต่ากว่า

*ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า .05 นัน่ คือ ผูต้ อบมีระดับความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามอาชีพ
ความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน / ห้างร้าน
ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.48
4.62

.641
.564

4.46
4.43

.655
.504

F
1.214

Sig.
0.304

จากตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามอาชี พ
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่าความจะเป็ น.304 ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ผูต้ อบมีระดับ
ความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
Sig.
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
5,001 – 15,000 บาท

4.56
4.52

.669
.652

15,001 – 25,000 บาท

4.44

.627

25,001 – 35,000 บาท

4.73

.495

มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป
จาก*ระดับนัยสาคัญ .05

4.50

.522

2.225

0.066

5. การประเมินภายหลัง
การซื้ อ

4. การตัดสิ นใจซื้ อ

3. การประเมินทางเลือก

2.การค้นหาข้อมูล

1.การรับรู ้ถึงปั ญหาหรื อ
ความต้องการ

ปั จจัยด้านการรับรู ้
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม

ปั จจัยด้านอิทธิพลของ
กลุ่มอ้างอิง

ปั จจัยด้านทัศนคติต่อ
พฤติกรรม

จากตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระหว่างความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน จาแนกตามรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าความน่ าจะเป็ นมากกว่า .05 นัน่ คือ ผูต้ อบมีระดับความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ปั จจัยด้านทัศนคติต่อ
พฤติกรรม

1.000

ปั จจัยด้านอิทธิพลของ
กลุ่มอ้างอิง

-.500*

1.000

ปั จจัยด้านการรับรู ้
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม

.118*

-.697*

1.000

1.การรับรู ้ถึงปั ญหาหรื อ
ความต้องการ

-.057*

-.001*

-.003*

1.000

-.015*

.002*

.006*

-.320*

1.000

3. การประเมินทางเลือก

.002*

-.045*

.049*

.038*

-.512* 1.000

4. การตัดสิ นใจซื้อ

.081*

.042*

-.027*

-.128*

.192* -.505* 1.000

5. การประเมินภายหลัง
การซื้อ

-.042*

-.024*

-.084*

.039*

.066* -.051* -.300*

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
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จากตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการทดสอบพบว่า ปั จจัยทุกปั จจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ปั จจัยด้านการรับรู ้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม การรับรู ้ถึงปัญหาหรื อความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ และการประเมินภายหลังการซื้ อ มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจในการบริ โภค
อาหารคลีน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.002 ถึง 0.697 ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Std. Error
.274

Beta

(Constant)

B
2.258

t
8.226

Sig.
.000

ปั จจัยด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม

.079

.048

.083

1.635

.103

ปั จจัยด้านอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง

.323

.050

.448

6.399

.000*

ปั จจัยด้านการรับรู ้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม

.093

.044

.131

2.141

.033*

1.การรับรู ้ถึงปั ญหาหรื อความ
ต้องการ

.024

.033

.031

.725

.469

2.การค้นหาข้อมูล

-.048

.041

-.059

-1.165

.245

3. การประเมินทางเลือก

.105

.041

.141

2.539

.012*

4. การตัดสิ นใจซื้อ

-.021

.045

-.024

-.478

.633

5. การประเมินภายหลังการซื้อ

-.028

.035

-.035

-.795

.427

R= 0.612, R2= .375, F=29.266, Sig.=.000

จากตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน
พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีนนั้น สามารถพยากรณ์ความตั้งใจบริ โภค
อาหารคลีนได้ ร้อยละ 61.20
โดยปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจบริ โภคอาหารคลีน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง (Beta= 0.448) ปัจจัยด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Beta= 0.131)
ปัจจัยด้านการประเมินทางเลือก (Beta= 0.141) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหาร
คลีนของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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อภิปรายผล
จากการที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อความตั้งใจบริ โภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับการศึกษาของ ตุล อัคนิ บุตร และ
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของการโฆษณาที่ใช้ พรี เซนเตอร์นกั ร้อง
เกาหลีต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้ อของวัยรุ่ นหญิงในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) การ
เปิ ดรับโฆษณาที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้า มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อของวัยรุ่ นหญิง
ต่อตราสิ นค้าที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ 2) ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิง มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสิ นค้าที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ และบงกช รัตนปรี ดากุล
และ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง
ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานเหตุผลที่เลือกซื้ อสิ นค้า
และบริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพราะการเดินทางที่ไม่ตอ้ งออกไปซื้ อสิ นค้าที่ร้านค้า สรุ ปได้
ว่า ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานตอนต้น
และพบว่าปั จจัยด้า นการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรม และการประเมิ น
ทางเลือก ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีผลต่อความตั้งใจบริ โภคอาหารคลี น เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่ งในการประเมินทางเลือก ในการ
รั ก ษาสุ ข ภาพ ซึ่ ง ผลดัง กล่ าวสอดคล้องกับแนวความคิ ดของ อดุ ล ย์ จาตุรงคกุล (2543: 277) ได้
กล่ า วถึ ง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ไว้ว่า “การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะยุ ค มิ ไ ด้เ ป็ นอย่า งไม่ มี
หลัก เกณฑ์ มนุ ษ ย์อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ ม แต่ล ะกลุ่ ม มี ก ฎหรื อเกณฑ์ที่ทุ กคนในกลุ่ ม พึง ถื อปฏิ บตั ิ ”
พฤติ ก รรมของแต่ล ะคนในกลุ่ ม จึ ง เป็ นไปในท านองเดี ยวกัน เมื่ อกลุ่ ม สั งกัดชั้นทางสัง คมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ กล่ าวมาแล้วนี้ พัฒนาแบบแผนการดารงชี วิต
หรื อใช้ชีวติ ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริ โภค ขึ้นมาใช้ในสังคม แบบหรื อแบบแผนดังกล่าว เรา
เรี ยกว่า “แบบของการใช้ชีวิต” แบบการดาเนินชีวิตตามแนวความคิดของผูบ้ ริ โภค มีความแตกต่าง
จากบุคลิกภาพอย่างชัดเจน แบบการดาเนิ นชี วิตจะแสดงความหมายว่า ผูบ้ ริ โภคดาเนิ นชี วิตอย่างไร
ใช้เงินและแบ่งปั นเวลาเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร ซึ่ งจะเห็นได้ชดั ว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
เกี่ ยวข้องกับการกระทาและพฤติกรรมที่เปิ ดเผย (Overt Action and Behaviors) ของผูบ้ ริ โภคที่
สังเกตเห็นได้ ซึ่ งแตกต่างจากบุคลิกภาพ ที่บรรยายลักษณะอันเกิดจากส่ วนภายในเสี ยเป็ นส่ วนมาก
นัน่ คือ รู ปแบบลักษณะของความคิด ความรู ้สึก และการรับรู ้ (ดารา ทีปะปาล. 2542: 169)
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้านอาหารคลีน ควรให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มได้ และใช้ในการแบ่งส่ วนทางการตลาด ควรให้
ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิง มีช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป ซึ่ งผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน ทั้งในด้านความถี่และมูลค่าในการบริ โภค
สู งกว่ากลุ่มอื่น ส่ วนผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่น ๆ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายรอง
2. เนื่องจากพบความต้องการมีมากกว่าการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารคลีนด้านโภชนาการใน
ทุ ก ข้อ ดัง นั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ า นอาหารคลี น จึงต้องมีก ารปรับปรุ ง เมนู อาหารให้มี ความ
หลากหลาย สะอาด การจัดตกแต่งจานอาหาร และสิ่ งที่สาคัญควรเน้นเมนู อาหารที่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน และเหมาะสมกับวัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่น ๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เพราะจะทาให้
ได้งานวิจยั ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั หรื อธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะนา
ข้อมูลของงานวิจยั ที่ได้น้ ี ไปปรับใช้กบั บริ ษทั ของตน เพื่อที่จะทาให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการขายอาหารกับลูกค้าต่อไปในอนาคต
2. ศึ กษากับตัวแปรอื่นที่ อาจมี ความเกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ทาการศึ กษาอยู่น้ ี เช่ น ตัวแปร
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Consumer Needs) เพื่อทราบว่าความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคว่า
ต้องการอะไรบ้าง
3. ศึกษากลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน โดยอาจแบ่งสัดส่ วนช่วงอายุเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรกที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ซึ่ งกลุ่มนี้ ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่อาจมีพฤติกรรมดูแลสุ ขภาพ เพื่อ
ความสวยงามและรู ปร่ างที่ดี ส่ วนกลุ่มสองที่มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่อาจมี
พฤติกรรมการดูแลเพื่อสุ ขภาพเพื่อการรักษาโรคและสร้างภูมิคุม้ กันให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อเคหะของ
ผู้ใช้ บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกรุ งเทพมหานคร
MARKETING FACTORS RELATION TO DECISIONS INCHOOSING HOUSING
LOAN SERVICES OF GOVERNMENT HOSING BANK IN BANGKOK
ศิริกลั ยา กลิน่ กล่อม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยรังสิ ต
สุ มาลี สว่ าง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อ เคหะของผู ้ใ ช้ บ ริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึ กษาปั จจัยลักษณะส่ วนบุ ค คล ปั จจัย ทางการตลาด ที่ มี ผลต่อการ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ทาการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, F-test, t-test ,LSDและสถิติ Pearson
correlation
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี
รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พข้าราชการ
พนักงานราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าปั จจัยทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารอาคารสงเคราะห์มากที่สุด พบว่า
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.83 และด้านสถานที่ /การจัดจาหน่ าย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าท่านตัดสิ นใจที่จะเลื อกใช้
บริ การสิ นเชื่ อรู ปแบบอื่นๆของธนาคารต่อไปในอนาคต และ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ผลการ
วิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ ก ารธนาคารอาคารสงเคราะห์ใ น
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติ t-test และสถิติ f-test ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The objective of this research was to investigate the marketing mix factors the decision
to select the housing loan servicing of the Government Housing Bank, Bangkok, focus on
demographic factors and marketing mix factors, this methods of research which the
questionnaires were used in quantitative research design at the 400 respondents using the housing
loan servicing in Bangkok The data were analyzed and analyzed using percentage, mean, standard
deviation, f-test, t-test, LSD and Pearson correlation statistics.
The results indicated that most respondents were male, of approximately 31-44 years old,
followed by those between 21-30 years old. Most of them earned bachelor’s degree, Government
employees with the monthly salary of about 10,001-20,000 baht. Based on the data analysis, the
marketing mix factors that influence the housing loan servicing decision of the Government
Housing Bank are the highest. The researcher found that the average of promotion factor was
3.90, followed by the average of product was 3.83 and the average of location /Distribution was
3.79. The decision to use the housing loan service of the government housing bank user in
Bangkok was at a moderate level. The average is 3.45. It was found that borrower decided to
select other loan servicing in the future. For the research hypothesis, the decision to select the
housing loan servicing of the Government Housing Bank in Bangkok, determined by
demographic factor, the t-test and f-test were at the 0.05 statistically significant level. According
to the difference of educational background and monthly income, the decision to select the
housing loan servicing of the Government Housing Bank in Bangkok was different at the 0.05
statistically significant level.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การพัฒนาตลาดที่อยูอ่ าศัย และสถานการณ์ตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีอตั ราการเติบโต
สู งอย่างต่อเนื่อง หลักจากเศรษฐกิจไทยสามารถพลิกฟื้ นจากวิกฤตอุทกภัยที่เกิดในช่วงปลายปี พ.ศ.
2559 โดยตัวเลขเศรษฐกิ จไทยในปี 2559 ขยายตัวได้ 5.4% ภาคธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ในปี พ.ศ.
2559 เติ บโตได้อย่างต่อเนื่ อง จากปี พ.ศ.2558 ส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นผลพวงจากมาตรการช่ วยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยจากวิกฤตอุ ทกภัยปลายปี พ.ศ.2558 ทาให้ประชาชนที่ กาลังมองหาที่ อยู่อาศัยใหม่มี
ทางเลื อ กในการตัด สิ น ใจเพิ่ ม มากขึ้ น สถานการณ์ ใ นปี พ.ศ.2559 ตลาดที่ อ ยู่ อ าศัย จึ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทั้งการลงทุนของผูป้ ระกอบการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (เพ็ญศรี
บรรทัดธรรม, 2558)ในขณะที่ปัจจัยด้านลบมีผลต่อการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยขณะนี้ (พ.ศ.
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2556) สาเหตุ เบื้ องต้นเกิ ดจากนโยบายภาครั ฐ ได้แก่ มาตรการกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อ (LTV)โดย
กาหนดวงเงินให้กไู้ ม่เกิน 95 % ทิศทางการแข่งขันในตลาดสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั เกิดจากการ
แข่งขันระหว่างธนาคารพาณิ ชย์เป็ นหลัก รวมถึงการให้ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% เพื่อเอาใจผูบ้ ริ โภคทาให้
เกิดการแข่งขันในรู ปแบบดอกเบี้ยพิเศษและโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายต่าง เช่น ยกเว้นการเรี ยกเก็บ
ค่าตรวจสอบ ค่าประเมินหลักประกัน และค่าธรรมเนี ยมการทานิ ติกรรมสัญญา เพื่อต่อยอดไปสู่
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2556)
ดังนั้นผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่าการศึกษาพฤติกรรมการเลื อกใช้บริ การและความต้องการด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือเป็ นเรื่ องที่
ธนาคารควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก และในฐานะที่ผวู ้ ิจยั เป็ นบุคคลกรคนหนึ่ งที่ทางานอยูใ่ น
องค์กรของธนาคาร ซึ่ งปฎิบตั ิงานในด้านบริ การลูกค้าและให้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคาร จึงมี
ความสนใจศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก าร
สิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร” โดยผูว้ ิจยั มุ่งเน้น
การศึ กษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย การส่ ง เสริ มการตลาด บุ คลากร กระบวนการให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพ เพื่ อ
ค้นหาปัจจัยทางการตลาดด้านใดบ้างที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสิ นเชื่ อเคหะของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อผูใ้ ช้บริ การ
สิ นเชื่ อเคหะธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกรุ งเทพมหานคร กลุ่ มตัวอย่างในการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร จานวนมีท้ งั สิ้ น 400 คน โดยใช้สูตรของ
คอแครน (Cochran, 1977) โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นจะต้องเป็ นบุคคลที่เข้ามาทาธุ รกรรมกับทาง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม (Promotions) ด้านบุคคล
(People) ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ
(Process) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

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

การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อเคหะ
ของผู้ใช้ บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการสงเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง จะใช้เป็ นแนวทางการปรั บปรุ งคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์และคุ ณภาพบริ ก าร อัน
นาไปสู่ การวางแผนพัฒนาระบบการใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ด้านสิ นเชื่อเคหะ โดยใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ งโครงสร้างทางการตลาดสิ นเชื่ อเคหะและกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดในเชิ งรุ กให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ และเป็ นแนวทางใน
การเสนอรู ปแบบบริ การให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การให้บริ การ คือ การกระทาที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรื อบุคคลคนหนึ่งนาเสนอต่อหน่วยงาน
อีกแห่ งหนึ่ งหรื อบุคคลอีกคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็ นผลให้เกิดความเป็ น
เจ้าของในสิ่ งใด ผลิ ตผลของการบริ การอาจเกี่ ยวข้องหรื ออาจไม่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตภัณฑ์เป็ น
กิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ และ
สามารถสรุ ปลักษณะงานได้
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนิ นงาน
การตลาดเป็ นปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุ มได้กิจการธุ รกิ จจะต้องสร้ างส่ วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) ส่ วน
ประสมทางการตลาดประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยแรกจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุ รกิจได้กิจการนั้นจะต้องมี
สิ่ งที่จะเสนอขาย อาจเป็ นสิ นค้าที่มีตวั ตน บริ การ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความต้องการได้
การศึกษาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ นั นักการตลาดมักจะศึกษาผลิ ตภัณฑ์ในรู ปของผลิ ต ภัณฑ์เบ็ดเสร็ จ
(Total Product) ซึ่ งหมายถึง ตัวสิ นค้าบวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจาก
การซื้ อสิ นค้า
2. การจัดจาหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผผู ้ ลิตผลิตขึ้นมาได้น้ นั ถึงแม้วา่ จะมี
คุ ณภาพดี เพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ทราบแหล่งซื้ อและไม่สามารถจะจัดหามาได้เมื่อเกิ ดความ
ต้องการ ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น นักการ
ตลาดจึงจาเป็ นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสิ นค้าการจัดจาหน่ ายเป็ น
เรื่ องที่ซบั ซ้อนแต่ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งศึกษา
3. การกาหนดราคา (Price) เมื่อธุ รกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ ึนมารวมทั้งหาช่องทางการ
จัดจาหน่ ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสิ นค้าได้แล้วสิ่ งสาคัญที่ธุรกิ จจะต้องดาเนิ นการต่อไป คือ การ
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กาหนดราคาที่เหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปเสนอขายก่อนที่จะกาหนดราคาสิ นค้า ธุ รกิจต้อง
มีเป้ าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อต้องการกาไร หรื อเพื่อขยายส่ วนถือครองตลาด (Market Share) หรื อ
เพื่อเป้ าหมายอย่างอื่น
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่ อสารไป
ยังตลาดเป้ าหมาย การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นวิธีการที่ จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่
เสนอขายวัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย
ในตลาดพยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้ อและเพื่อเตือนความทรงจากับตัวผูบ้ ริ โภคการส่ งเสริ มการตลาด
จะต้อ งมี ก ารศึ ก ษาถึ ง กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication Process) เพื่ อ เข้า ใจถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ งการส่ งเสริ มการตลาดมีเครื่ องมือสาคัญที่จะใช้อยู่ 4ชนิ ดด้วยกัน
ที่เรี ยกว่าส่ วนผสมของการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นิ ธินนั ท์ พิบูลย์ศกั ดิ์โสภณ (2550) ได้ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพมหานครของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพมหานครของลู กค้าธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสาคัญในระดับมากทุก ปั จจัย เรี ยงตามลาดับ ปั จจัยด้านราคา ด้าน
พนักงาน ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่องทางการ
ให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านราคา
รติมา อัจฉริ ยวุธ (2557)ได้ทาการศึกษาเรื่ องบทบาทของเจ้าหน้าที่สินเชื่ อกับการเลื อกใช้
บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารพาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั
พบว่า โครงสร้ างความสัมพันธ์ 3 ฝ่ าย ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ ลู กค้าผูข้ อสิ นเชื่ อ และโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ส่ วนสาคัญยิ่ง ต่ อการกระตุ ้นการใช้บ ริ ก ารสิ นเชื่ อเพื่อที่ อยู่อาศัยของไทยใน
ปั จจุบนั โดยมีปัจจัยด้านราคาโดยเฉพาะเรื่ องอัตราดอกเบี้ย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งคือเงื่ อนไขใน
การให้สินเชื่อ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านระบบการให้บริ การของธนาคาร
ภราดร พรงาม(2558)ได้ทาการศึกษาพฤติก รรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่ อ ความต้อ งการสิ น เชื่ อ บุ ค คลธนาคารกรุ งไทย สาขาเสลภู มิ จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด งานวิ จ ัย นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อความต้องการสิ นเชื่ อบุคคลของธนาคารกรุ งไทย สาขา เสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ในส่ วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน จาแนกตามข้อมูล ส่ วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มลู กค้า จานวน 400 คน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการวิเคราะห์ทดสอบสมติฐานใช้สถิติอนุมาน โดยหาค่า ค่า t-test และค่า
F-testผลการศึ กษาพบว่าในด้านพฤติ กรรมการใช้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่เลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
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เอนกประสงค์ส าหรั บ บุ คคล เพื่ อนาไปชาระหนี้ สถาบันการเงิ นอื่ น วงเงิ นอนุ ม ตั ิ อยู่ที่ 500,000800,000 บาท ส่ วนจานวนการขอสิ นเชื่อในระยะเวลา 1 ปี อยูท่ ี่ น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
พัชรี สื บญาต(2555)ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิ จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่ อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุ โลก
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุ โลก และได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 400 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ธุ ร กิ จ ของผู ป้ ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในเขตพื้ นที่ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
พิษณุ โลก ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้สินเชื่ อ
ธุ รกิจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 ชุด โดยใช้ สู ตรของคอแครน (Cochran, 1977) ซึ่ งมีระดับความเชื่ อมัน่ (Confidence
Level) 95% และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งได้จากการคานวณจากสู ตร
ดังนี้
สู ตรการคานวณ
n
= p(1-p)Z2
4e2
เมื่อ

n
N
e
p
Z

=
=
=
=
=

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร
ค่าความคลาดเคลื่อน
สัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้จานวน 384 ตัวอย่าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพื่อ
ความเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยออกแบบสอบถามทั้งสิ้ น
400 ชุด สาหรับการสุ่ มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจนครบ 400 คน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการดารงชีพต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย 7
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้าน
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การส่ งเสริ มการตลาด (Promotions) ด้านบุคคล (People) ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical
Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) จานวน 35 ข้อ ประกอบด้วย
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดซึ่งประกอบด้วยคาตอบย่อยที่ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า
(Rating scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ
5 รวม จานวน 35 ข้อ และมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 5
คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4
คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 1
คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 4 ข้อ ลัก ษณะเป็ นค าถามปลายปิ ดซึ่ ง
ประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) และให้
คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 รวม จานวน 5 ข้อ
และมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 5
คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4
คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 1
คะแนน
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3 ส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มากที่สุด จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.0 ส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นข้าราชการ พนักงานราชการ
มากที่สุด จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000
บาทมากที่สุด จานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.8 ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการดารงชี พต่อเดื อน
10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8
การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด
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เท่ากับ 3.90 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และด้านสถานที่ /การจัดจาหน่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสิ นเชื่ อเคหะ
ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ น เชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าท่านตัดสิ นใจที่จะเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อรู ปแบบอื่นๆของธนาคารต่อไป
ในอนาคต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือท่านมีความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื่ อเคหะของธนาคารเพียงใด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.92 และท่านตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สิ นเชื่อเคหะของธนาคารโดยเชื่อมัน่ ว่าจะได้รับบริ การต่างๆตามที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติ t-test และสถิติ F-test ที่
ระดับนัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 พบว่า ระดับการศึ ก ษา และรายได้ต่อเดื อนต่ า งกัน มี ก าร
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ /การจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพและการนาเสนอ
และด้านกระบวนการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ระดับการศึกษา ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ ก ารสิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นกรุ ง เทพมหานครแตกต่ า งกัน
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานครมากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญา
ตรี ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิรัลฐิ ตา แจ้งเปล่า และ ชนิ สรา แก้วสวรรค์ (2557) ศึกษาการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อของสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ชลบุ รี จากัด ผลการศึ กษา
พบว่าระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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2. จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่รายได้ต่อเดื อนต่างกัน มี การตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน จาก
การศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ น เชื่ อ เคหะของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นกรุ ง เทพมหานครแตกต่ า งกัน โดย
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท มีปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับ
ธนาคารพาณิ ชย์มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิรัลฐิ ตา
แจ้งเปล่า และ ชนิสรา แก้วสวรรค์ (2557) ศึกษาการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากัด แตกต่างกัน
3. จากผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พตั รา มานุ เด็น (2550) ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร กรณี ศึ ก ษา: ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ผล
การศึกษาพบว่าปั จจัยทางการตลาด ด้านกระบวนการการให้บริ การ ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
4. จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สุ พตั รา มานุ เด็น (2550) ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่
อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา : ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัย ทางการตลาด ด้า นกระบวนการการให้บ ริ การ ด้า นราคา และด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
5. จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อ เคหะของผู ้ใ ช้ บ ริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไชยาหาญ พัฒนากิ จ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
การศึกษาความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะของ
ลู กค้า ธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัย
ด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ และปั จจัยด้านผลิ ตภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 ระดับมาก พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านพนักงานบริ การมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาด้านกระบวนการบริ การ และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามลาดับ
6. จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อ
การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การสิ นเชื่ อ เคหะของผู ้ใ ช้ บ ริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ น
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กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไชยาหาญ พัฒนากิ จ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
การศึกษาความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะของ
ลู กค้า ธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัย
ด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ และปั จจัยด้านผลิ ตภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.61 และพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลฎาภา พูลเกษม (2550) ปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
7. จากผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นบุ ค คลากร มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สรขา สุ ขศรี นวล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อที่ อ ยู่อาศัย ของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์สูงที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลากร
8.จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไชยาหาญ พัฒนากิจ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาความพึง
พอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อเคหะของลูกค้า ธนาคารออม
สิ นในเขตจังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการ
ปั จจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ และปั จจัยด้านผลิ ตภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับมาก
9. จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ลฎาภา พูลเกษม (2550) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิ ต ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขารังสิ ต ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าสิ นเชื่อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด
ทั้ง 7 ด้าน
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ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่ อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานครผูว้ ิจยั มีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งสิ นเชื่ อที่ได้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้ง
เพิ่มรู ปแบบ ของสิ นเชื่ อตรงกับความต้องการของลู กค้ามากขึ้น และควรมีรูปแบบการให้บริ การ
สิ นเชื่ อที่ หลากหลายมากขึ้ น นอกจากนี้ พนักงานต้องศึกษาผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นอย่าง ละเอียดถี่
ถ้วน และสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจ ลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2. ด้านราคา ควรมีการปรับปรุ งอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารใช้มีความเป็ นธรรม รวมทั้ง
ควรมี ก าร ปรั บ ลดดอกเบี้ ย ส าหรั บ ลู ก ค้า ชั้น ดี แ ละควรปรั บ ปรุ ง อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ อตั ราดอกเบี้ ยอยู่นอกเหนื ออานาจของสาขา จึ ง จาเป็ นต้องพัฒนาปรับปรุ ง
บริ การด้านอื่น ๆ ให้ สามารถสร้างความประทับใจแทนความรู ้สึกเรื่ อง ดอกเบี้ยของลูกค้า
3. ด้านช่องทางการให้บริ การ ควรมีการปรับปรุ งการกาหนดช่วงเวลาที่ทาการบริ การลูกค้า
ให้เหมาะสม มากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุ งที่จอดรถสะดวกและเพียงพอต่อลูกค้า นอกจากนี้ ควรมี
การปรับปรุ งการจอดรถของพนักงานให้มีพ้นื ที่ ว่างสาหรับการจอดรถของลูกค้าเท่าที่มีพ้นื ที่อานวย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการจัด นิ ทรรศการ/หาสถานที่ให้ลูกค้าชั้นดีขายสิ นค้า
เพื่ อเพิ่ ม รายได้ รวมทั้ง ควรมี ก ารแจกของที่ ระลึ กในโอกาสต่ า งๆ นอกจากนี้ ค วรมี ช่ องทางการ
โฆษณาประชาสัม พันธ์ข องสาขาเอง นอกเหนื อจากการโฆษณาจากส่ วนกลาง ด้วยการออก
ประชาสัมพันธ์กบั ชุมชนในโอกาสต่างๆ
5. ด้านพนักงาน ควรมี การพัฒนาพนักงานให้มีความเชี่ ยวชาญในการให้คาแนะนากับ
ลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งพนักงาน ควรมีปรับปรุ งตนเองให้มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็ นกันเองมีมารยาทดี
กับลูกค้า นอกจากนี้ควรมีการประชุมย่อยเพื่อเตรี ยมความพร้อมการให้บริ การทุกเช้าก่อนให้บริ การ
และสรุ ปผลความไม่พึงพอใจของลูกค้าหลังเลิกงาน
6. ด้านกระบวนการ ควรมีการปรับปรุ งเอกสารที่ใช้ในการขอกูจ้ ดั เตรี ยมให้ง่ายต่อการใช้
บริ การของลูกค้า รวมทั้งควรมีการ ให้บริ การที่มีความถูกต้อง นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่องทางด่วนบาง
ช่วงเวลา เช่น จันทร์ ตน้ เดือน วันสิ้ นเดือน เพื่อให้บริ การลูกค้าที่มีธุรกรรมทางการเงินไม่ยงุ่ ยาก เป็ น
การเน้นการให้บริ การที่รวดเร็ ว ให้ลูกค้าลดระยะเวลารอคอย
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุ งด้านสถานที่การให้บริ การของสาขาให้
กว้างขวาง สะดวกสบาย รวมทั้งมีปรับปรุ งเคาน์เตอร์ ในการให้บริ การได้สะดวก นอกจากนี้ ควร
ปรับภูมิทศั น์ภายนอกสาขา ให้สามารถสร้างความ ประทับใจตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาในพื้นที่ของธนาคาร
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ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
นักวิชาการควรพิจารณาศึกษางานวิจยั ในอนาคต ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานครครั้งต่อไปในด้านต่าง ๆ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ที่ต่างกันไปตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อนามาเป็ นข้อมูลเพิ่มเติมในการสาหรับวางแผนและพัฒนา
กลยุทธ์การบริ หารจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อไป
3. การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่นยามากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้ องเย็นของผู้ใช้ บริการ
: กรณีศึกษา บริษัท ยู.เอช.ไอ จากัด
กรวรรณ ทองอนันต์
Korrawan Thong-Anan
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “การศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็นของผูใ้ ช้บริ การ
: กรณี ศึกษา บริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด” วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ในคุณภาพการบริ การห้องเย็น 2) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็น จาแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 3) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การห้องเย็น
จาแนกตามลักษณะการใช้บริ การห้องเย็น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การห้องเย็น บริ ษทั
ยู.เอช.ไอ ตลาดไท จากัด จานวน 353 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวย่างเป็ นเพศชาย 204 คนและเพศหญิง 149 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ
31-35 ปี โดยมากมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท
2) ลักษณะการใช้บริ การห้องเย็นของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ใช้บริ การห้องเย็นจานวน 2-3 ครั้งต่อ
เดื อน ส่ วนใหญ่ใช้บริ การห้องเย็นในการจัดเก็บสิ นค้าประเภทอาหารทะเล ใช้บริ การห้องเย็นใน
รู ปแบบฝากรายวันมากที่สุด โดยมากมีเหตุผลในการเลื อกใช้บริ การ เนื่ องจากคนอื่นแนะนา ใช้
บริ การห้องเย็นในการจัดเก็บสิ นค้าปริ มาณ 501 - 1,000 กิ โลกรัมและมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการ
จัดเก็บต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาทมากที่สุด 3) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริ การห้องเย็นในภาพรวมรวมทุ กด้าน ได้แก่ ด้านความความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจ ด้านรู ปลักษณ์
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด 4)
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริ การทุกด้านแตกต่างกัน และ 5) ผูใ้ ช้บริ การที่มีลกั ษณะการใช้บริ การห้องเย็นแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะ
การใช้บริ การห้องเย็นจาแนกตามรู ปแบบการใช้บริ การ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้าน
ความน่ าเชื่ อถือไว้วางใจ และผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการใช้บริ การห้องเย็นจาแนกตามปริ มาณ
สิ นค้าที่จดั เก็บ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านการให้ความมัน่ ใจแตกต่างกัน
คาสาคัญ คุณภาพในการให้บริ การ, ห้องเย็น
882

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

บทนา
การบริ โ ภคจัด เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ มนุ ษ ย์ อาหารต่ า งๆ โดยเฉพาะอาหารสด จัด เป็ น
สิ่ งจาเป็ นในชี วิตประจาวันที่ขาดไม่ได้ ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดี ว่า อาหารสดนั้น มีจุดด้อย คือ เน่ าเสี ย
ง่าย วิธีการที่จะรักษาอาหารให้มีความสดนานขึ้น ก็คือ การแช่ แข็ง ซึ่ งเป็ นวิธีการถนอมอาหารที่
สามารถเก็บอาหารไว้ได้นาน หากมีกระบวนการแช่แข็งที่ถูกต้องเหมาะสม ก็ช่วยรักษาคุณภาพของ
อาหารทั้งในรู ป รส กลิ่ น สี และคุ ณภาพทางโภชนาการได้สูงเมื่อเทียบกับวิธีอื่น สิ นค้าแช่ แข็งจึง
กลายเป็ นสิ น ค้า ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มมากขึ้ นในตลาดโลก โดยเฉพาะอาหารส าเร็ จรู ปที่ เตรี ย มไว้
เรี ยบร้ อยพร้ อมรับประทานได้ เพียงแค่นาไปคื นรู ป (Thawing) แล้วอุ่นให้ร้อนเพื่อความสะดวก
รวดเร็ ว เหมาะกับชีวติ ที่เร่ งรี บของคนในยุคปั จจุบนั
สาหรับประเทศไทย ๆได้มีโรงงานการแช่แข็งขนาดใหญ่ที่ประกอบกิ จการในระดับส่ งออก
จาหน่ ายต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546) โดยเน้นวัตถุดิบ
ประเภทอาหารทะเล และต่อมาจึงขยายเป็ นการแช่ แข็งอาหารประเภทอื่ น ได้แก่ อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ต่างๆ ซึ่ ง คุณสมพร ภิญโญจิต ได้กล่าวว่า ธุ รกิจห้องเย็นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้าน
การบริ การลู กค้าเป็ นสาคัญ ธุ รกิ จแช่ แข็งจะดาเนิ นไปได้ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการบริ หารจัดการงาน
ด้านการบริ การเพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง โดยจะต้องมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ บุคลากร ห้อง
จัดเก็บสิ นค้าต่างๆ ให้พร้ อม และทันสมัยอยู่เสมอ เพราะผูท้ ี่ประกอบธุ รกิ จให้บริ การห้องเย็นจะ
สามารถดาเนิ นกิจการไปได้เรื่ อยๆ แม้วา่ เศรษฐกิจโลก หรื อเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ธุ รกิจห้องเย็นก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก (จิดาภา วงษ์บูชา, 2551)
ดังนั้น หากผูใ้ ห้บริ การห้องเย็นทราบถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การห้องเย็น รวมถึ งทราบ
สาเหตุ วัตถุ ประสงค์ และพฤติ ก รรมการเลื อกผูใ้ ห้บริ การห้องเย็นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารห้องเย็น เช่ น
ปั ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ กระบวนการจัดเก็บ การจัดการภายในองค์การ เป็ นต้น ก็
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ห้บริ การห้องเย็นมากขึ้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ การห้องเย็นได้มีขอ้ มูลในการ
ปรั บ ปรุ ง การให้บ ริ ก ารให้ดียิ่ง ๆขึ้ น อันจะมี ผ ลท าให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
มากขึ้น
ผูว้ ิจยั จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ลัก ษณะการใช้ห้ องเย็น และความพึ ง พอใจใน
คุณภาพในการบริ การของห้องเย็นของผูใ้ ช้ บริ การห้องเย็น โดยเลือกกรณี ศึกษา บริ ษทั ยู .เอช.ไอ
จากัด (ตลาดไท) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับคลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้าแช่ แข็ง มี
ที่ต้ งั อยูท่ ี่ เลขที่ 99/3 ซอยไอยรา 1 ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจาก
ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด (ตลาดไท) ตั้งอยู่ใกล้กบั บริ เวณตลาดไท ซึ่ งเป็ นตลาดกลางค้าส่ ง
สิ นค้าการเกษตรของไทย มีผูใ้ ช้บริ การห้องเย็นเกี่ ยวกับการค้าสิ นค้าทางการเกษตรจานวนมากที่
ต้องใช้บริ การห้องเย็นเพื่อการแช่ แข็งสิ นค้า ดังนั้น การทราบถึ งวัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การที่
แท้จริ ง และการทราบถึ งความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การของห้องเย็นบริ ษทั ยู .เอช.ไอ จากัด
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(ตลาดไท) ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นประโยชน์ให้ผใู ้ ห้บริ การสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุ ง
การบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และเพื่อให้ผทู ้ ี่เข้ามาใช้บริ การห้องเย็นได้รับประโยชน์อย่าง
สู งสุ ด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ หารห้องเย็น บริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด
ของผูใ้ ช้บริ การ
1.2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็น บริ ษทั ยู .เอช.ไอ จากัด
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็น บริ ษทั ยู .เอช.ไอ จากัด
จาแนกตามลักษณะการใช้บริ การห้องเย็น
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การห้องเย็น บริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด โดยคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร โดยใช้ สูตรตามวิธีของ Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 348 คน ผูว้ ิจยั ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้คานวณ โดยทาการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมด 400 ชุ ด เพื่อป้ องกันข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่คานวณไว้ และหลังจากดาเนิ นการเก็บ
ข้อมูล ปรากฏว่า สามารถเก็บแบบสอบถามคืนมาได้จานวน 353 ชุ ด ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
จึ ง ใช้จานวนกลุ่ ม ตัวอย่า งจานวนทั้ง สิ้ น 353 ชุ ด ผูว้ ิจยั ได้สุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูท้ ี่เคยใช้บริ การห้องเย็น บริ ษทั ยู .เอช.ไอ จากัด จากนั้นจึงทาการสุ่ ม
ตัวอย่างเพื่อการเก็บข้อมูลโดยการสุ่ มแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยทุกข้อเป็ นข้อคาถามแบบตรวจรายการ (Checklist)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะการใช้บริ การห้องเย็น ประกอบด้วย จานวนครั้งที่ใช้บริ การ
ประเภทสิ นค้าที่มารับบริ การ รู ปแบบการใช้บริ การ เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ ปริ มาณสิ นค้าที่
จัดเก็บแต่ละครั้ง และค่าใช้จ่ายต่อครั้ งในการจัดเก็บ โดยทุ กข้อเป็ นข้อคาถามแบบตรวจรายการ
(Checklist)
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความพึ งพอใจในคุ ณภาพการบริ ก าร ประกอบด้วย ด้านความ
น่าเชื่ อถื อไว้วางใจ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้าน
ความเอาใจใส่ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
3.5.1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา และ
รายได้ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลลักษณะการใช้บริ การห้องเย็น ประกอบด้วย จานวนครั้ ง ที่ ใ ช้
บริ การ ประเภทสิ นค้าที่มารับบริ การ รู ปแบบการใช้บริ การ เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ ปริ มาณ
สิ นค้าที่จดั เก็บแต่ละครั้ง และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการจัดเก็บ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.3 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็น บริ ษทั ยู .เอช.ไอ จากัด
ของผูป้ ระกอบการในตลาดไท โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.5.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการใช้บริ การห้องเย็น ห้องเย็น กับความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็น บริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด ของผูป้ ระกอบการ โดยใช้ ค่าที (t-test)
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์แบบ Independent t-test และ
การทดสอบค่ าเอฟ (F-test) ในการทดสอบความแตกต่ างระหว่างค่ าเฉลี่ ย 2 กลุ่ มขึ้ นไป โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา,
2545)
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวย่างเป็ นเพศชาย 204 คนและเพศหญิง 149 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี โดยมากมี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท
2. ลักษณะการใช้บริ การห้องเย็นของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ใช้บริ การห้องเย็นจานวน 2-3
ครั้งต่อเดือน ส่ วนใหญ่ใช้บริ การห้องเย็นในการจัดเก็บสิ นค้าประเภทอาหารทะเล ใช้บริ การห้องเย็น
ในรู ปแบบฝากรายวันมากที่สุด โดยมากมีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การ เนื่อ งจากคนอื่นแนะนา ใช้
บริ การห้องเย็นในการจัดเก็บสิ นค้าปริ มาณ 501 - 1,000 กิ โลกรัมและมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการ
จัดเก็บต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาทมากที่สุด
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็นในภาพรวมรวมทุกด้าน
ได้แก่ ด้านความความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า ด้านการให้
ความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1
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4. ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ผูใ้ ช้บ ริ การที่ มีล ัก ษณะการใช้บริ ก ารห้องเย็น ประกอบด้วย จานวนครั้ งที่ ใ ช้บริ ก าร
ประเภทสิ นค้าที่มารับบริ การ รู ปแบบการใช้บริ การ เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ ปริ มาณสิ นค้าที่
จัดเก็บแต่ละครั้ ง และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการจัดเก็บแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจในคุ ณภาพการ
บริ ก ารทุ ก ด้า นไม่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ยกเว้น ผูป้ ระกอบการที่ มี
ลักษณะการใช้บริ การห้องเย็นจาแนกตามรู ปแบบการใช้บริ การ มีความพึงพอใจในคุ ณภาพการ
บริ การด้านความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจ และผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการใช้บริ การห้องเย็นจาแนก
ตามปริ มาณสิ นค้าที่จดั เก็บ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านการให้ความมัน่ ใจแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็นของผูป้ ระกอบการ
พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็นของผูป้ ระกอบการโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้อง
เย็นด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความความน่าเชื่ อถือไว้วางใจ ด้าน
การให้ความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ และผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ
ห้องเย็นด้านรู ปลักษณ์นอ้ ยที่สุด ที่เป็ นเช่นนี้ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า อาจเป็ นเพราะ การให้บริ การของ
ห้องเย็น ให้ความสาคัญต่อความต้องการของลูกค้า จึงเน้นการให้การบริ การที่มีความสะดวกสบาย
มี ค วามรวดเร็ วและทั่วถึ ง รวมทั้ง พนัก งานมี ค วามพร้ อมและเต็ม ใจในการให้ บ ริ ก าร จึ ง ท าให้
ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การห้องเย็นด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามากที่สุด
ส่ วนคุณภาพการให้บริ การด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจ
ใส่ ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริ การเป็ นอันดับรองลงมา โดยที่ในทุกด้านมีคะแนน
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด เป็ นห้องเย็นที่
มีชื่อเสี ยง มีความน่ าเชื่ อถื อ พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้ง
ยังให้ความสนใจต่อความต้องการที่แท้จริ งของลู กค้า จึงให้ผปู ้ ระกอบการเกิ ดความไว้วางใจ และ
เลื อ กใช้บ ริ ก าร ในขณะที่ ผู ้ป ระกอบการมี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารห้ อ งเย็น ด้า น
รู ปลักษณ์นอ้ ยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านรู ปลักษณ์ในภาพรวมก็ยงั อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ที่เป็ นเช่นนี้ ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า อาจเป็ นเพราะ ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด มี
สถานที่ต้ งั ที่กว้างขวาง พนักงานแต่งกายสุ ภาพเหมาะสม อุปกรณ์เครื่ องมือมีความทันสมัย และมี
การซ่ อมบารุ งรักษาให้พร้ อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นรู ปธรรมที่ผูป้ ระกอบการสามารถ
มองเห็นและสัมผัสได้อยูแ่ ล้ว จึงอาจทาให้ผปู ้ ระกอบการมองข้ามด้านรู ปลักษณ์ และให้ความสนใจ
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กับคุณภาพในการบริ การด้านอื่นๆมากกว่าก็เป็ นได้ ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญนภา
จรัสพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การลูกค้า
จีเนท โมบายเซอร์ วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของศูนย์บริ การลู กค้า จีเนท โมบายเซอร์ วิส เซ็ นเตอร์ จันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก พิจารณารายด้านเรี ยงลาดับความพึงพอใจ ได้ แก่ ด้านการตอบสนองและให้ความมัน่ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การ ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่ าเชื่ อถื อไว้ใจในการบริ การ และด้า นการตอบสนองต่ อผูบ้ ริ โภค ตามล าดับ รวมทั้ง เป็ นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกันกับงานวิจยั ของ จิ ดาภา วงษ์บูชา (2551) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้
บริ การของลู กค้าธุ รกิ จอุตสาหกรรมห้องเย็นจังหวัดลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้า ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมห้ อ งเย็น จัง หวัด ลพบุ รี อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากน้องไปมาก ได้แก่ ด้านความรวดเร็ ว ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านการรับประกัน
ด้านความเชื่อและไว้วางใจได้ และด้านการเอาใจใส่ ดูแลรายบุคคล ตามลาดับ
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การห้องเย็นที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในคุ ณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน ที่ เป็ นเช่ นนี้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า อาจเป็ นเพราะ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารไม่ ว่า จะเป็ นเพศหญิ ง หรื อเพศชาย อายุ ระดับการศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน แม้จะ
แตกต่างกัน แต่เมื่อตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัดแล้ว ผูใ้ ช้บริ การห้องเย็น
ต่างก็มีความคาดหวังว่าตนเองจะได้รับการบริ การที่ดี ผูใ้ ช้บริ การไว้วางใจได้วา่ สิ นค้าของตนเองจะ
ได้รับการดูแล พนักงานมีการเอาใจใส่ รวมทั้งเมื่อตนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผูใ้ ห้บริ การสามารถให้
ข้อมูล เมื่อห้องเย็นสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ จึงมีส่วนทาให้ผูใ้ ช้บริ การ
เกิดความพึงพอใจได้ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา พัวสมบัติศกั ดิ์
(2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การห้องเย็นของลูกค้า จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั
พบว่า ลูกค้าที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยกเว้นอาชีพ แตกต่างกัน ลูกค้ามีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องเย็น และงานวิจยั ของเพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความพึง
พอใจของลู กค้าต่ อคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของศู นย์บ ริ ก ารลู ก ค้า จี เนท โมบายเซอร์ วิสเซ็ นเตอร์
จันทบุ รี พบว่า ลู ก ค้า ที่ มี ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ต่า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อคุ ณภาพการ
ให้บริ การไม่แตกต่างกัน
5.2.3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการใช้บริ การ
ห้องเย็น ประกอบด้วย จานวนครั้งที่ใช้บริ การ ประเภทสิ นค้าที่มารับบริ การ เหตุผลในการเลือกใช้
บริ การ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการจัดเก็บ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การไม่แตกต่างกัน ที่
เป็ นเช่นนี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่า อาจเป็ นเพราะ การเข้ามารับใช้บริ การของลูกค้านั้น จานวนครั้งที่ใช้บริ การ
ประเภทสิ นค้าที่มารับบริ การ และเหตุผลในการเลือกใช้บริ การ อาจไม่ใช่สิ่งที่ผปู ้ ระกอบการใช้เป็ น
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เกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินความพึงพอใจในการบริ การ เนื่ องจากการเข้าใช้บริ การห้องเย็นของ
ผูป้ ระกอบการ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อจัดเก็บสิ นค้าให้มีความคงเดิ ม มีความสดและใหม่ ซึ่ งห้องเย็น
บริ ษ ัท ยู .เอช.ไอ จ ากัด สามารถตอบสนองวัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของผู ้ป ระกอบการได้ จึ ง ท าให้
ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผูป้ ระกอบการที่ มี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ ง ในการจัดเก็ บที่ แตกต่ างกัน ก็มี ความมี ความพึง พอใจในคุ ณภาพการบริ การไม่
แตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า อาจเป็ นเพราะ ผูป้ ระกอบการเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการ
จัด เก็ บ สิ นค้ า แต่ ล ะครั้ ง มี ค วามเหมาะสมกั บ ชนิ ด และปริ มาณสิ นค้ า ที่ ต นจั ด เก็ บ ท าให้
ผูป้ ระกอบการที่เข้ามาใช้บริ การ ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองถู กเอาเปรี ยบ จึงทาให้มีความมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริ การไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิดาภา วงษ์บูชา (2551) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การของลู กค้าธุ รกิ จอุตสาหกรรมห้องเย็นจังหวัดลพบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ลักษณะสิ นค้าที่ ฝากแช่ ห้องเย็น ประเภทของการจัดเก็บ และค่าใช้จ่ายต่อครั้ งมีผลต่อการ
เลื อกใช้บริ การของลูกค้าธุ รกิจอุตสาหกรรมห้องเย็นจังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ .05
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการใช้
บริ การห้องเย็น ด้านรู ปแบบการใช้บริ การแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้าน
รู ปลักษณ์ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ ไม่แตกต่าง
กัน แต่มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านความความน่าเชื่ อถื อไว้วางใจแตกต่างกัน ที่เป็ น
เช่ น นี้ ผู ้วิ จ ัย มี ค วามเห็ น ว่า อาจเกิ ด จากระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการจัด เก็ บ สิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า งกัน ของ
ผูป้ ระกอบการ มีผลต่อความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริ การได้ เนื่ องจากในการจัดเก็บสิ นค้าแต่ละ
ครั้ง ผูป้ ระกอบการมีความจาเป็ นต้องเก็บสิ นค้าในปริ มาณหลายกิ โลกรั ม และมี ค่าใช่ จ่ายในการ
จัดเก็บในแต่ละรู ปแบบแตกต่างกัน อาจทาให้ผูป้ ระกอบการมีความกังวลว่า ห้องเย็นจะสามารถ
ให้บริ การได้ตามข้อตกลงหรื อไม่ หรื อห้องเย็นจะสามารถจัดเก็บสิ นค้าและให้บริ การได้อย่างไม่มี
ข้อผิดพลาดหรื อไม่ จึงทาให้ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การด้านความความ
น่ าเชื่ อถื อไว้วางใจแตกต่างกันได้ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติ ฐาน ยังพบว่า
ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการใช้บริ การห้องเย็นด้านปริ มาณสิ นค้าที่จดั เก็บแต่ละครั้งแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่ อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ
ด้านความเอาใจใส่ ไม่แตกต่างกัน แต่มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านความการให้ความ
มัน่ ใจแตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ ถึงแม้วา่ ผูป้ ระกอบการจะเห็นว่าห้องเย็นที่ใช้บริ การมี
ความน่ าเชื่ อถื อสามารถไว้วางใจได้ ห้องเย็นมี ภาพลักษณ์ ที่ดี พนักงานมี ความเอาใจใส่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆของลูกค้าได้ แต่เนื่ องจากปริ มาณที่สินค้าผูป้ ระกอบการนามา
จัดเก็บในห้องเย็นแต่ละครั้งมีปริ มาณมาก และยิ่งปริ มาณสิ นค้าที่จดั เก็บในแต่ละครั้งยิ่งมากเท่าใด
นัน่ หมายถึงจานวนต้นทุนที่ใช้ในการจัดเก็บแต่ละครั้งยิง่ มากขึ้นด้วย รวมทั้งอาจทาให้ประกอบการ
888

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

มีความกังวลไม่มนั่ ใจเกี่ ยวกับความปลอดภัยของสิ นค้า ทั้งด้านความคงสภาพเดิ ม สิ นค้ามียงั คงมี
ความสดใหม่หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของห้องเย็นและพนักงานผูร้ ับผิดชอบ ที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลและให้
ความมัน่ ใจในการใช้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการ จึงอาจเป็ นเหตุผลที่วา่ ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการ
ใช้บริ การห้องเย็นด้านปริ มาณสิ นค้าที่จดั เก็บแต่ละครั้งแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริ การด้านการให้ความมัน่ ใจแตกต่างกันได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ ดาภา วงษ์บูชา (2551)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การของลู กค้าธุ รกิ จอุตสาหกรรมห้องเย็นจังหวัดลพบุ รี
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การของลูกค้าธุ รกิจอุตสาหกรรมห้องเย็นจังหวัด
ลพบุรีจาแนกตามปริ มาณสิ นค้าที่จดั เก็บต่อครั้ง มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การของลู กค้าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
5.3 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
5.3.1 จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด ของผูป้ ระกอบการมากขึ้น ผูว้ จิ ยั จึง
ขอเสนอว่า บริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด ควรให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริ การในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การอยู่
ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจาณาข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถาม “มีจานวนพนักงานเพียงพอต่อการ
ให้บริ การ” มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจให้กบั
ผูป้ ระกอบการในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ดังนั้น ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด จึงควรจัดให้มี
พนักงานที่เพียงต่อการให้บริ การ ทั้งนี้เพื่อให้การบริ การแก่ผเู ้ ข้ารับบริ การมีความสะดวกรวดเร็ ว
มากยิง่ ขึ้น ทาให้ผปู ้ ระกอบเชื่ อถือและไว้วางใจได้วา่ หากตนเข้ามาใช้บริ การห้องเย็นแล้ว จะได้รับ
การบริ การที่สะดวกและมีความรวดเร็ ว
ด้านรู ปลักษณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด แต่เมื่อพิจาณาข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถาม “วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริ การมีความทันสมัย”
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ระกอบการในด้าน
รู ปลักษณ์ ดังนั้น ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด จึงควรมีการปรับเปลี่ยนวัสดุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บ โดยอาจจะมีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการจัดเก็บ รวมทั้งมีการซ่ อมแซม
บารุ งวัสดุอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นการเพิ่มความน่าเชื่อถือไว้วางใจแก่ผเู ้ ข้ามารับบริ การได้อีกทางหนึ่งด้วย
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การอยู่
ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจาณาข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถาม “ความสะดวกสบายจากการใช้บริ การ”
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ระกอบการในด้าน
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การตอบสนองต่อลูกค้า ดังนั้น ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด จึงควรมีการอานวยความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า โดยการจัดแต่งสถานที่ให้บริ การที่มีความสะอาด สะดวกสบาย สถานที่
ให้บริ การควรมีความโปร่ ง โล่ง เพื่อไม่ให้ลูกค้ารู ้สึกแออัดมากนักเมื่อเข้ามาใช้บริ การ
ด้านการให้ความมัน่ ใจ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจาณาข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถาม “ผูใ้ ห้บริ การสามารถให้ความมัน่ ใจได้วา่
ลูกค้าจะได้รับการบริ การที่ดีที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อเป็ นการเพิ่มความพึง
พอใจให้กบั ผูป้ ระกอบการในด้านการให้ความมัน่ ใจ ดังนั้น ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด จึงควร
ให้ความเอาใจใส่ ในด้านนี้ โดยอาจจัดให้มีการอบรมพนักงานผูใ้ ห้บริ การให้มีความสามารถในการ
ตอบคาถาม และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและชัดเจนกับลูกค้าได้ในทันทีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
รวมถึงการให้การบริ การที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะได้รับบริ การที่ดีที่สุดจากการใช้บริ การ ทั้งนี้
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจว่าตนเองคิดไม่ผดิ ที่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การกับห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ
จากัด
ด้านความเอาใจใส่ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด แต่เมื่อพิจาณาข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถาม “เวลาในการเปิ ดให้บริ การมีความเหมาะสม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี” มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อเป็ นการ
เพิ่มความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ระกอบการในด้านความเอาใจใส่ ดังนั้น ห้องเย็นบริ ษทั ยู.เอช.ไอ จากัด
จึงอาจมีการสอบถามถึงความต้องการของผูป้ ระกอบการในเรื่ องการเปิ ดปิ ดการให้บริ การที่
นอกเหนือไปจากเวลาเปิ ดปิ ดปกติ หรื ออาจมีการเปิ ดปิ ดบริ การในกรณี พิเศษ เช่น ในช่วงเวลา
เทศกาลสาคัญๆ ที่ผปู ้ ระกอบการมีช่วงเวลาการซื้ อขายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูป้ ระกอบการได้ทางหนึ่ง
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
5.4.1 ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ในการวิจยั ครั้งต่อไปจึงอาจมีการศึกษาเชิง
คุณภาพร่ วมด้วย เช่น การใช้ขอ้ คาถามปลายเปิ ด การสังเกตและการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีอิสระทางความคิดในการเสนอเหตุผล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกที่มีความละเอียดมาก
ยิง่ ขึ้น
5.4.2 การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกรณี ศึกษาห้องเย็นบริ ษทั ยู.
เอช.ไอ จากัด เท่านั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไป จึงอาจจะมีการศึกษากับห้องเย็นอื่นๆร่ วมด้วย เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่กว้างมากยิง่ ขึ้น
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ผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนี SET50
โดยใช้ แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ช่ วงก่อนและหลัง
เหตุการณ์ รัฐประหารในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557
ABNORMAL RETURNS AND RISKS OF AN INVESTMENT IN SET50 STOCKS BY
CAPM BETWEEN PRE-AND POST-COUP D'ÉTAT IN THAILAND IN 2014
ตวงทอง จิรศฤงฆ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กุลบุตร โกเมนกุล
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของการลงทุ นใน
หลักทรัพย์กลุ่มดัชนี SET50 และเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ งกับอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังของหลักทรัพย์ที่ทาการศึกษาโดยใช้แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) ช่วง
ก่อนและหลังเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะลงทุน
ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ การศึกษาในครั้ งนี้ ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิเพื่อนามาคานวณหา
ผลตอบแทนและความเสี่ ย งของหลัก ทรั พ ย์ โดยข้อ มู ล ที่ ใ ช้จ ะเป็ นข้อ มู ล ราคาปิ ดรายวัน ของ
หลัก ทรั พ ย์จ านวน 45 หลัก ทรั พ ย์ จากทั้ง หมด 50 หลัก ทรั พ ย์ ดัช นี ร าคาตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และใช้ขอ้ มูลอัตราดอกเบี้ยของตัว๋ เงินคลังอายุ 1 ปี เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง
ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของตลาดหลักทรัพย์ช่วงก่อนและหลัง
เหตุ การณ์ รัฐประหาร เท่ากับร้ อยละ -0.0523 และ 0.0386 ตามลาดับ โดยในทั้ง 2 ช่ วงระยะเวลา
หลักทรัพย์ทุกตัวมีค่าเบต้าเป็ นบวก ซึ่ งหมายความว่า อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทุกตัวมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับตลาด และมีผลการตัดสิ นใจลงทุนดังนี้ ช่วงก่อนรัฐประหารมี
หลักทรัพย์ที่ควรลงทุน (Undervalued) จานวน 31 หลักทรัพย์ และช่วงหลังรัฐประหารมีหลักทรัพย์
ที่ควรลงทุนจานวน 14 หลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ไม่วา่ จะเป็ นในช่วงก่อนหรื อหลังเหตุการณ์
รัฐประหาร นักลงทุนก็อาจต้องประสบกับภาวะกาไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้
เสมอ ทั้งนี้ อาจเป็ นผลมาจากปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงแค่เฉพาะธุ รกิ จนั้น ๆ ที่มีท้ งั
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของบริ ษทั เอง
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คาสาคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเสี่ ยง, หลักทรัพย์กลุ่มดัชนี SET50, แบบจาลองการกาหนดราคา
หลักทรัพย์, รัฐประหาร
Abstract
This research aims to study the rate of return and risk of an investment in the stocks of
SET50 index in the Stock Exchange of Thailand and compare with the realize rate of return and
expected rate of return on studied securities by using CAPM model pre-and post-coup d'état in
Thailand in 2014 for making investment decisions to trade securities. This study used secondary
data to calculate returns and risks of individual security. The sample in this study is a total of 45
securities were collected by daily closing price of SET working day, SET Index, and treasury bills
1Y from The Thai Bond Market Association (Thai BMA) represented as the risk-free rate of
return.
The study indicated that the average daily rate of returns of SET pre-and post-coup d'état
in Thailand in 2014 were -0.0523% and 0.0386 respectively. In both periods, all securities have a
positive beta coefficient, meaning that the rate of return all securities had been changed in the
same direction of SET Market. And the results of investment decisions pre-Coup d'état showed
that 31 stocks should to be invested (Undervalued). Post-Coup d'état showed that 14 stocks
should to be invested. Whether before or after the 2014 Coup d'état, investors are likely to suffer
from profitable investments in securities. This may be due to other factors directly affecting the
business itself, both external and internal.
KEYWORDS: RATE OF RETURN, RISK, SET50 STOCKS, CAPITAL ASSET PRICING
MODEL, COUP D'ÉTAT
1. บทนา
ตลาดการเงิ น (Financial Market) ของประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จ
ในฐานะที่เป็ นศูนย์ก ลางของการทาธุ รกรรมเพื่อการกูย้ ืม และการลงทุนโดย ทั้ง นี้ ตลาดการเงิ น
ของไทยสามารถแบ่ง ประเภทตามอายุข องสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ นได้ 2 ประเภท คือ ตลาดเงิน
(Money Market) และตลาดทุน (Capital Market) โดยตลาดตราสารในตลาดทุนมีบทบาทและ
รู ปแบบการพัฒนาที่สูงกว่าตลาดตราสารในตลาดเงิ น เนื่ องจากปริ มาณธุ รกรรมในตลาดเงิ นที่ใช้
ตราสารเป็ นเครื่ องมือนับว่ามีสัดส่ วนน้อยมาก ทาให้ตลาดทุนถือเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
ต่อการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ สาหรับประเทศไทยนั้น ตลาดรองหลักสาหรับการ
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ซื้ อขายหลักทรัพย์ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET)
โดยสิ น ค้า ที ่นิ ย มซื้ อ ขายกัน มากที ่สุ ด ก็คือ “หุ ้น สามัญ ” เนื่ อ งจากเป็ นหลัก ทรัพ ย์ที่ใ ห้อ ตั รา
ผลตอบแทนที่ค่อนข้า งสู ง เมื่อเทีย บกับ การลงทุนประเภทอื่น ๆ แต่เนื่ องจากผลตอบแทนที่นกั
ลงทุน คาดหวัง ไว้ก บั ผลตอบแทนที่ไ ด้รับ จริ ง นั้น อาจแตกต่า งกัน โดยเกิ ด จากปั จ จัย ต่า ง ๆ ที่
ส่ ง ผลให้อตั ราผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงไป ดังเช่ น อัตราเงิ นเฟ้ อ ภาวะ
ทางการเมือ ง เป็ นต้น ดัง นั้น การวิเ คราะห์ห ลัก ทรัพ ย์โ ดยพิจ ารณาถึ ง ความเสี ่ ย งและอัต รา
ผลตอบแทนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ เนื่ องจากจะช่ วย
ให้ผูล้ งทุนสามารถตัดสิ นใจเลื อกลงทุนได้อย่างถู กต้องและเหมาะสมต่อระดับความเสี่ ยงที่นกั
ลงทุนยอมรับได้
ช่ วงเวลาที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ช่ วงก่อนและหลังเกิ ดเหตุการณ์ รัฐประหารในประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2557 เนื่ องจากพบว่าในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงที่
เกิ ดจากเหตุการณ์ ทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง และได้เลื อกใช้หลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่ งถือ
เป็ นกลุ ่ม หลัก ทรัพ ย์ที ่น ่ า สนใจ เพราะเป็ นหลัก ทรัพ ย์ที ่ถ ู ก คัด เลื อ กและจัด ล าดับ จาก 50
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สู ง และการซื้ อขายมีสภาพคล่องสู ง
อย่า งสม่ า เสมอ ดัง นั้น การเคลื ่ อ นไหวของหลัก ทรัพ ย์ใ นกลุ ่ม นี้ ย ่อ มส่ ง ผลต่อ ตลาดโดยรวม
ค่อนข้างสู ง
วัตถุประสงค์ ของการศึ กษา
1. เพื่อ ศึก ษาและวิเ คราะห์อ ตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งของการลงทุน ในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แห่ ง ประเทศไทย โดยจาแนกเป็ นรายหลัก ทรัพ ย์ที่คดั เลื อกมาจากดัช นี SET50 ช่ วง
ก่อนและหลังเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
2. เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้ นจริ งกับอัตราผลตอบแทนที่ค าดหวังของ
หลัก ทรัพ ย์ที่คดั เลือกมาจากดัช นี SET50 ช่ วงก่อนและหลัง เหตุก ารณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
โดยใช้เส้นตลาดหลัก ทรัพ ย์ (SML) หรื อแบบจาลองการกาหนดราคาหลัก ทรัพ ย์ (CAPM) ใน
การตัด สิ น ใจลงทุน ว่า หลัก ทรัพ ย์ใ ดมีร าคาสู ง หรื อ ต่ า เกิ น ไป และควรท าการซื ้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์น้ นั
3. เพื ่อ เปรี ย บเทีย บอัต ราผลตอบแทนเพื ่อ การตัด สิ น ใจลงทุน ช่ ว งก่อ นและหลัง เกิ ด
เหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวความคิดเกีย่ วกับผลตอบแทน
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อัญญา ขันธวิทย์ (2547) ได้อธิ บายไว้ว่า แนวคิดด้านการวัดผลตอบแทนมักวัดในรู ปของ
อัตราผลตอบแทน ซึ่ งจะรวมเอาผลตอบแทนทั้งหมดเทียบกับเงินลงทุนที่ได้จ่ายลงไป การวัดในรู ป
ของอัตราผลตอบแทนนี้จะทาให้สามารถนามาเปรี ยบเทียบระหว่างหลักทรัพย์ได้
แนวความคิดเกีย่ วกับความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงจากการลงทุน ก็คือ ความไม่แน่ นอนที่นกั ลงทุ นจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ตามที่ ค าดหวัง ไว้ โดยวัด ได้ จ ากการค านวณหาค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของอัต รา
ผลตอบแทน (สิ ริวรรณ โฉมจารู ญ, 2548, น. 8-19)
ประเภทของความเสี่ ยงในการลงทุน
ความเสี่ ยงในการลงทุน สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทตามความสามารถในการกระจาย
ความเสี่ ยง ดังนี้
1. ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุ มได้และ
ส่ งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ท้ งั หมดในตลาด เช่ น ภาวะทางการเมือง เป็ นต้น ไม่สามารถ
ก าจัด ให้ ห มดไปได้ด้ว ยการกระจายความเสี่ ย ง (Diversification) หรื อเรี ยกอี ก ชื่ อ หนึ่ งได้ ว่ า
Nondiversified Risk หรื อ Market Risk หรื อค่าเบต้า (β) ที่ปรากฏใน CAPM นั้นเอง
2. ความเสี่ ยงที่ไม่ เป็ นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ ยงเฉพาะตัวที่ กระทบต่อ
บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งโดยเฉพาะที่ เกิ ดจากปั จจัยภายในของบริ ษทั เอง ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงใน
รสนิยมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Preference) การนัดหยุดงานของแรงงานในบริ ษทั (Labor Strike)
เป็ นต้ น ความเสี่ ยงประเภทนี้ สามารถก าจั ด ให้ ห มดไปได้ ด้ ว ยการกระจายการลงทุ น
(Diversification) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งได้วา่ Diversified หรื อ Company-Specific Risk
การวัดความเสี่ ยงทีเ่ ป็ นระบบ
สิ่ งที่ใช้วดั ความเสี่ ยงประเภทนี้ ก็คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ เบต้า (Beta Coefficient) เป็ นดัชนีที่ใช้
ชี้ วัด ทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงอัต ราผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ใ ด ๆ เปรี ย บเที ย บกับ อัต รา
ผลตอบแทนของตลาด แบ่งการพิจารณาได้ 3 กรณี (วรรณี ชลนภาสถิต และคณะ, 2537: 85) ดังนี้
1. หลักทรัพย์ใดที่มีค่า β > 1.0 หมายความว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
นั้นมีความเสี่ ยงที่เป็ นระบบสู งกว่าของตลาด หรื อเรี ยกว่า Aggressive Stock
2. หลักทรัพย์ใดที่มีค่า β < 1.0 หมายความว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
นั้นมีความเสี่ ยงที่เป็ นระบบต่ากว่าของตลาด หรื อเรี ยกว่า Defensive Stock
3. หลัก ทรั พ ย์ใ ดที่ มี ค่ า β = 1.0 แสดงว่า หลัก ทรั พ ย์น้ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
ผลตอบแทนเท่ากับหลักทรัพย์ของตลาด (Market Stock)
เครื่ องหมายบวก, ลบของ β เป็ นตัวบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ ดังนี้ ถ้าค่า β มีเป็ นบวก คือจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาด
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แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการกับค่าสัมประสิ ทธิ์ เบต้า ซึ่ ง
เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ หรื อตัวแบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset
Pricing Model: CAPM) (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2547, น. 249) สามารถเขียนสมการได้ดงั นี้
[

โดยที่

คือ

)

อัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนต้องการได้รับจาก
หลักทรัพย์ i
คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง
คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ เบต้าของหลักทรัพย์ i
การตัดสิ นใจลงทุนตามทฤษฎี CAPM
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ถ้า Ri > RCAPM หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ ง มากกว่า อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง (Undervalued) ดังนั้นผูล้ งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั
ถ้า Ri < RCAPM หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ ง น้อยกว่า อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง (Overvalued) ดังนั้นผูล้ งทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทัชชาพร จานงค์วงษ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของหลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม สิ นค้า อุ ต สาหกรรมหมวดยานยนต์ ด้ว ยแบบการก าหนดราคาหลัก ทรั พ ย์
(CAPM) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจริ งของและทาการ
เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ ง จากการศึกษาพบว่า ใน
ปี 2549 หลักทรัพย์ที่ให้อตั ราผลตอบแทนสู งกว่าตลาดมีท้ งั หมด 9 หลักทรัพย์ ได้แก่ SMC, HFT,
PG, IHL,TSC, IRC, DISTAR, STANLY และ EASON โดยหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ ยงสู งกว่า
ตลาดมีท้ งั หมด 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ SPSU, CWT, YNP, DISTAR และ AH ในปี 2550 หลักทรัพย์ที่
ให้อตั ราผลตอบแทนสู งกว่าตลาดมีท้ งั หมด 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ SAT, IRC, BAT-3K, SPG และ
IHL ส่ วนหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ ยงสู งกว่าตลาดมีท้ งั หมด 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ YNP และAH ในปี
2551 หลักทรัพย์ที่ให้อตั ราผลตอบแทนสู งกว่าตลาดมี ทั้งหมด 12 หลักทรัพย์ ได้แก่ TRU, TSC,
CWT, GYT, SPSU, TKT, DISTAR, SPG, IHL, EASON และ HFT ส่ วนหลักทรัพย์ที่มีค่าความ
เสี่ ยงสู งกว่าตลาดมีท้ งั หมด 5 หลักทรัพย์ได้แก่ DISTAR, SAT, SMC, AH และ YNP
เสาวรส วิงสันเทียะ (2556) ได้ศึกษาวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (ธุ รกิ จบ้านจัดสรร) จานวน 18 หลักทรัพย์ ด้วย
แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน
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และความเสี่ ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (ธุ รกิจบ้านจัดสรร) เพื่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิแบบอนุ กรมเวลาเป็ น
ข้อมูลรายเดือน ระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2552 ถึง เดือน ธันวาคม 2556 รวมเป็ น 60 เดือน มาใช้
คานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงในแต่ละหลังทรัพย์ จากการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ที่
ให้อตั ราผลตอบแทนสู งกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด ได้แก่ SPALI, LPN, PS, RASA, LALIN,
QH, KMC, LH, BROCK, SIRI, EVER และหลักทรัพย์ที่ให้อตั ราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ได้แก่ NCH, KC, A, SC, PF PRIN, AP ในส่ วนของความเสี่ ยงพบว่ามีเพียง
หลักทรัพย์เดียวที่มีความเสี่ ยงน้อยกว่าความเสี่ ยงตลาด คือ หลักทรัพย์ A
Awais Shah และ Dawoud Asalya. ได้ศึกษาเรื่ อง “Testing the Capital Asset Pricing
Model on the Karachi Stock Exchange.” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริ งและความเสี่ ยง และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริ งของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์การาจี (KSE) ซึ่ งเป็ นตลาดหลักทรั พย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศปากี สถาน ด้วยการใช้แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรั พย์ (Capital Asset Pricing
Model: CAPM) โดยมี หลัก ทรั พ ย์ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาจานวน 10 หลัก ทรั พ ย์ ข้อมู ล ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ จะใช้เป็ นผลตอบแทนรายสัปดาห์ มีระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2009 ถึง
เดือนมกราคม 2013 ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์การาจี (KSE) ไม่สอดคล้องกับแนวความคิ ดของแบบจาลองการ
กาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) ที่วา่ หลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ ยงสู งจะให้อตั ราผลตอบแทนที่สูง
และหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ ยงต่าจะให้อตั ราผลตอบแทนที่ต่า เนื่ องจากผลที่ได้ คือ หลักทรัพย์ที่มี
ค่าเบต้าสู ง กลับให้อตั ราผลตอบแทนที่คาดหวังน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่มีค่าเบต้าต่า ส่ วนหลักทรัพย์ที่
มีค่าเบต้าต่า กลับให้อตั ราผลตอบแทนที่คาดหวังสู งกว่าหลักทรัพย์ที่มีค่าเบต้าสู ง
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้สาหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมข้อมูล
รายวัน แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ นเป็ น 2 ช่วง คือ ช่ วงเวลาก่อนเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึ ง วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 รวมเป็ น 245 วัน ท าการ และ
ช่วงเวลาหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ วันที่ 22
พฤษภาคม 2558 รวมเป็ น 243 วันทาการ รวมเวลาที่ ใช้ในการศึ กษาทั้งสิ้ น 488 วัน โดยมีขอ้ มู ล
ดังต่อไปนี้
1. ราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 จากรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โดยหลัก ทรั พ ย์ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย มี จ านวนทั้ง สิ้ น 45 หลัก ทรั พ ย์ จากทั้ง หมด 50
หลักทรัพย์ ที่มีขอ้ มูลเพียงพอต่อช่วงเวลาที่ทาการศึกษา ดังนี้ 1)CPF, 2) MINT, 3)TU, 4)BAY,
5)BBL, 6)KBANK, 7)KTB, 8)SCB, 9)TCAP, 10)TMB, 11)IVL, 12)PTTGC, 13)CK, 14)CPN,
15)LH, 16)PS, 17)SCC, 18)SCCC, 19)BANPU, 20)BCP: บริ ษทั บางจากปิ โตรเลี ยม จากัด
(มหาชน), 21)EGCO, 22)GLOW, 23)IRPC, 24)PTT, 25)PTTEP, 26)RATCH, 27)TOP, 28)TTW,
29)BDMS, 30)BH, 31)CENTEL, 32)AOT, 33)BEC, 34)BTS, 35)BIGC, 36)BJC, 37)CPALL,
38)HMPRO, 39)ROBINS, 40)ADVANC, 41)DELTA, 42)DTAC, 43)INTUCH, 44)JAS และ
45)TRUE
2. ดัช นี ราคาหลัก ทรั พ ย์ (SET Index) จากรายงานการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อัตราผลตอบแทนของตัว๋ เงิ นคลังอายุ 1 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลของสมาคมตราสาร
หนี้ไทย
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ที่ศึกษา ช่ วงก่อน
และหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ งและความเสี่ ยงของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และหลักทรั พย์ ที่
ทาการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตลาด และหลักทรัพย์ในดัชนี SET50
เฉลี่ยรายวันช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
ก่ อนเกิดเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557

หลังเกิดเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557

อัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ (R̅)
-0.0523
0.1715
0.1292
0.0860
0.0690
0.0665
0.0461
0.0315

อัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ (R̅)
0.0386
0.2747
0.2171
0.2133
0.2113
0.1896
0.1254
0.1247

หลักทรัพย์
SET
DELTA
BH
AOT
IVL
GLOW
BAY
DTAC

ความเสี่ ยง
หลักทรัพย์
(σ)
1.3255
SET
2.3657
TRUE
2.1102
AOT
2.8451
DELTA
2.8919
BH
2.5520
CK
2.1089
SCC
2.2313
BGH
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ความเสี่ ยง
(σ)
0.7262
2.9537
1.6887
2.2038
1.9826
2.2846
1.3038
1.4562
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ก่ อนเกิดเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
หลักทรัพย์
TU
CPALL
MINT
PTTEP
BTS
CPF
BANPU
TTW
IRPC
BGH
CENTEL
PTTGC
RATCH
TMB
JAS
KBANK
PTT
CPN
SCC
PS
BCP
EGCO
SCB
SCCC
BIGC
BBL
LH

อัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ (R̅)
0.0298
0.0267
0.0188
0.0043
-0.0043
-0.0050
-0.0106
-0.0121
-0.0163
-0.0182
-0.0212
-0.0242
-0.0261
-0.0340
-0.0342
-0.0347
-0.0375
-0.0439
-0.0444
-0.0460
-0.0484
-0.0496
-0.0526
-0.0534
-0.0535
-0.0539
-0.0558

ความเสี่ ยง
(σ)
2.0367
2.2212
2.7738
1.7088
1.7703
2.5908
2.5128
1.5228
2.1405
2.2322
3.1603
1.7647
1.2184
2.5891
3.1296
2.0627
1.5111
2.7365
1.7336
3.1385
2.1453
1.4115
2.2080
2.0439
2.2156
1.7924
2.8702

หลังเกิดเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
อัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ (R̅)
0.1003
IRPC
0.0994
MINT
0.0873
PTT
0.0715
BTS
0.0714
BIGC
0.0698
EGCO
0.0691
CENTEL
0.0651
TTW
TMB
0.0624
GLOW
0.0608
BCP
0.0574
0.0555
BAY
0.0538
RATCH
0.0436
CPALL
0.0388
TOP
0.0387
PS
0.0342
KBANK
0.0218
KTB
0.0215
ADVANC
0.0168
SCB
IVL
0.0160
INTUCH
0.0145
SCCC
0.0137
0.0134
TCAP
0.0084
CPN
-0.0002
LH
-0.0016
BBL

หลักทรัพย์
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ความเสี่ ยง
(σ)
2.1952
2.1035
1.8108
1.2264
1.7586
1.3298
1.9218
1.4499
1.6373
1.9199
1.9228
3.4275
1.0813
1.3757
1.7508
2.0626
1.4718
1.4523
1.3664
1.2489
2.2938
1.0160
1.3021
1.2115
1.4790
1.5970
1.1239
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ก่ อนเกิดเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557

หลังเกิดเหตุการณ์ รัฐประหารปี พ.ศ. 2557

อัตราผลตอบแทน ความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทน ความเสี่ ยง
หลักทรัพย์
เฉลีย่ (R̅)
(σ)
เฉลีย่ (R̅)
(σ)
-0.0574
1.9332
-0.0094
1.6617
INTUCH
PTTGC
-0.0589
2.2036
-0.0162
1.8272
ADVANC
BANPU
-0.0706
2.2571
-0.0296
1.7494
KTB
CPF
-0.0799
2.4069
-0.0347
1.7223
BEC
ROBINS
-0.0840
1.7966
-0.0859
1.7386
TOP
BJC
-0.0852
3.9149
-0.0880
1.6913
TRUE
HMPRO
-0.1025
2.9682
-0.0888
2.8683
BJC
JAS
-0.1288
3.2248
-0.0996
1.6524
CK
DTAC
TCAP
-0.1358
1.8843
PTTEP
-0.1154
2.0048
ROBINS
-0.1423
2.6385
BEC
-0.1233
1.9471
HMPRO
-0.2049
2.7984
TU
-0.2195
5.1031
ค่ าเบต้ าของตลาดและหลักทรัพย์
แสดงค่าเบต้าของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี
พ.ศ. 2557 ได้ดงั ภาพที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
หลักทรัพย์

ภาพที่ 1 แสดงค่าเบต้าของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร
ปี พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 2 แสดงค่าเบต้าของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ รัฐประหาร
ปี พ.ศ. 2557
ส่ วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสิ นใจลงทุ น ช่ วงก่ อนและหลัง
เหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557
ช่ วงก่อนการทารัฐประหาร
ช่ วงหลังการทารัฐประหาร
การตัดสิ นใจมี
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557
หลักทรัพย์
การ
การ
การ
เปลีย่ นแปลง
Ri
RCAPM
Ri
RCAPM
ตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจ
ADVANC
AOT
BANPU
BAY
BBL
BCP
BEC
BGH
BH
BIGC
BJC
BTS

-0.0589
0.0860
-0.0106

-0.0655
-0.0790
-0.0542

ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน

0.0215
0.2171
-0.0162

0.0328 ไม่ลงทุน
0.0454 ลงทุน
0.0458 ไม่ลงทุน

เปลี่ยนแปลง

0.0461
-0.0539
-0.0484
-0.0799
-0.0182
0.1292

-0.0117 ลงทุน 0.0555
-0.0535 ไม่ลงทุน -0.0016
-0.0432 ไม่ลงทุน 0.0574
-0.0551 ไม่ลงทุน -0.1233
-0.0600 ลงทุน 0.1247
-0.0445 ลงทุน 0.2113

0.0720 ไม่ลงทุน
0.0329 ไม่ลงทุน
0.0511 ลงทุน
0.0270 ไม่ลงทุน
0.0343 ลงทุน
0.0387 ลงทุน

เปลี่ยนแปลง

-0.0535
-0.1025

-0.0498 ไม่ลงทุน 0.0714
-0.0887 ไม่ลงทุน -0.0859

0.0296 ลงทุน
0.0318 ไม่ลงทุน

เปลี่ยนแปลง

-0.0043

-0.0447

0.0259

ลงทุน

0.0715
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ลงทุน

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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หลักทรัพย์

CENTEL
CK
CPALL
CPF
CPN
DELTA
DTAC
EGCO
GLOW
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
JAS
KBANK
KTB
LH
MINT
PS
PTT
PTTEP
PTTGC
RATCH
ROBINS
SCB

ช่ วงก่อนการทารัฐประหาร
ปี พ.ศ. 2557
การ
Ri
RCAPM
ตัดสิ นใจ

ช่ วงหลังการทารัฐประหาร
การตัดสิ นใจมี
ปี พ.ศ. 2557
การ
การ
เปลีย่ นแปลง
Ri
RCAPM
ตัดสิ นใจ

-0.0212
-0.1288
0.0267
-0.0050
-0.0439
0.1715

-0.0748 ลงทุน 0.0691
-0.1001 ไม่ลงทุน 0.1896
-0.0534 ลงทุน 0.0436
-0.0570 ลงทุน -0.0296
-0.0884 ลงทุน 0.0084
-0.0240 ลงทุน 0.2133

0.0450 ลงทุน
0.0599 ลงทุน
0.0342 ลงทุน
0.0348 ไม่ลงทุน
0.0429 ไม่ลงทุน
0.0335 ลงทุน

0.0315
-0.0496
0.0665
-0.2049
-0.0574
-0.0163

-0.0528 ลงทุน -0.0996
-0.0188 ไม่ลงทุน 0.0698
-0.0460 ลงทุน 0.0608
-0.0756 ไม่ลงทุน -0.0880
-0.0608 ลงทุน 0.0145
-0.0656 ลงทุน 0.1003

0.0290 ไม่ลงทุน
0.0250 ลงทุน
0.0413 ลงทุน
0.0393 ไม่ลงทุน
0.0252 ไม่ลงทุน
0.0528 ลงทุน

เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

0.0690
-0.0342
-0.0347
-0.0706
-0.0558
0.0188

-0.0811
-0.0894
-0.0670
-0.0775
-0.0828
-0.0812

0.0160
-0.0888
0.0342
0.0218
-0.0002
0.0994

0.0556
0.0415
0.0418
0.0425
0.0425
0.0457

ไม่ลงทุน
ไม่ลงทุน
ไม่ลงทุน
ไม่ลงทุน
ไม่ลงทุน
ลงทุน

เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

-0.0460
-0.0375
0.0043
-0.0242
-0.0261
-0.1423

-0.1000 ลงทุน 0.0387
-0.0369 ไม่ลงทุน 0.0873
-0.0381 ลงทุน -0.1154
-0.0410 ลงทุน -0.0094
-0.0206 ไม่ลงทุน 0.0538
-0.0651 ไม่ลงทุน -0.0347

0.0407
0.0581
0.0607
0.0424
0.0215
0.0300

ไม่ลงทุน
ลงทุน
ไม่ลงทุน
ไม่ลงทุน
ลงทุน
ไม่ลงทุน

เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

-0.0526

-0.0758

0.0377 ไม่ลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน

ลงทุน

0.0168
902

เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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หลักทรัพย์

SCC
SCCC
TCAP
TMB
TOP
TTW
TU
TRUE

ช่ วงก่อนการทารัฐประหาร
ปี พ.ศ. 2557
การ
Ri
RCAPM
ตัดสิ นใจ

ช่ วงหลังการทารัฐประหาร
การตัดสิ นใจมี
ปี พ.ศ. 2557
การ
การ
เปลีย่ นแปลง
Ri
RCAPM
ตัดสิ นใจ

-0.0444
-0.0534
-0.1358
-0.0340
-0.0840
-0.0121

-0.0481 ลงทุน
-0.0482 ไม่ลงทุน
-0.0467 ไม่ลงทุน
-0.0526 ลงทุน
-0.0386 ไม่ลงทุน
-0.0280 ลงทุน

0.1254
0.0137
0.0134
0.0624
0.0388
0.0651

0.0327 ลงทุน
0.0248 ไม่ลงทุน
0.0278 ไม่ลงทุน
0.0448 ลงทุน
0.0424 ไม่ลงทุน
0.0250 ลงทุน

0.0298
-0.0852

-0.0219
-0.1165

-0.2195
0.2747

0.0419 ไม่ลงทุน
0.0668 ลงทุน

ลงทุน
ลงทุน

เปลี่ยนแปลง

5. สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ช่ วงก่ อ นการรั ฐ ประหาร เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อัต ราผลตอบแทนที่ เ หมาะสมแล้ว จึ ง พบว่ า
หลักทรัพย์ที่ควรลงทุน (Undervalued) มีจานวน 31 หลักทรัพย์ ได้แก่ ADVANC, AOT, BANPU,
BAY, BGH, BH, BTS, CENTEL, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, GLOW, INTUCH,
IRPC, IVL, JAS, KBANK, KTB, LH, MINT, PS, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, TMB, TTW, TU
และ TRUE
ช่ วงหลัง การรั ฐ ประหาร เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อัต ราผลตอบแทนที่ เ หมาะสมแล้ว จะพบว่ า
หลักทรัพย์ที่ควรลงทุน (Undervalued) มีจานวน 20 หลักทรั พย์ ได้แก่ AOT, BCP, BGH, BH,
BIGC, BTS, CENTEL, CK, CPALL, DELTA, EGCO, GLOW, IRPC, MINT, PTT, RATCH,
SCC, TMB, TTW และ TRUE
การอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย ช่ วงก่ อ นการรั ฐ ประหาร พบว่ า หลัก ทรั พ ย์ ที่ มี ค่ า เบต้ า สู ง กลั บ มี อ ัต รา
ผลตอบแทนที่คาดหวังน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่มีค่าเบต้าต่า ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงค่ าเบต้าและอัตราผลตอบแทนที่ ค าดหวัง ของหลัก ทรั พ ย์ใ นดัชนี SET50
ช่วงก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557
ผลการวิจั ย ช่ วงหลัง การรั ฐประหาร พบว่า หลัก ทรั พ ย์ที่ มี ค่ า เบต้า สู ง จะมี อ ัต ราผลตอบแทนที่
คาดหวังสู งขึ้นเช่นกัน ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงค่ าเบต้าและอัตราผลตอบแทนที่ ค าดหวังของหลักทรั พ ย์ใ นดัชนี SET50
ช่วงหลังเหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557
ข้ อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งนี้
1. การวิเ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ โดยพิ จ ารณาเพี ย งอัต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งของ
หลักทรัพย์ อาจยังไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุนได้ดีนกั เนื่ องจากในความเป็ นจริ งของตลาดนั้น
ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ยงั มี อีกมากมาย นักลงทุ นจึ งควรนาข้อมูลด้านอื่ น ๆ มา
พิจารณาร่ วมด้วย
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2. ในภาวะตลาดที่ผนั ผวน และไร้ซ่ ึ งทิศทางชัดเจน นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังก่อน
ตัดสิ นใจลงทุนให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อเงินลงทุนสู งเกินไป ดังเช่น เลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Defensive Stock ซึ่ งก็คือ หลักทรัพย์ที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 เพราะหาก
ตลาดมีการปรับตัวลดลง หลักทรัพย์ประเภทนี้จะปรับตัวลงน้อยกว่าตลาด ถือเป็ นการช่วยรักษาเงิน
ลงทุนได้ในระดับหนึ่ง หรื อลงทุนในหุ น้ ที่ให้อตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นสู งกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
(Dividend Stock) เพราะผลตอบแทนจากเงินปั นผลจะเป็ นกันชนที่จะช่วยลดการผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ได้
3. ปั ญหาทางการเมืองเป็ นเพียงผลกระทบทางจิตวิทยาในระยะสั้นเท่านั้น เพราะแท้จริ ง
แล้วตลาดหุ ้นของไทยจะถู ก ขับ เคลื่ อนจากตัวเลขทางเศรษฐกิ จเป็ นหลัก ดัง นั้นหากนัก ลงทุ น
สามารถแยกแยะเรื่ องดังกล่าวได้อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ก็จะทาให้เข้าใจเรื่ องที่เกิ ดขึ้นได้อย่างเป็ น
ระบบ และช่วยให้นกั ลงทุนมีสติในการลงทุนมากขึ้น แต่หากยังไม่แน่ ใจในทิศทางของการลงทุน
นักลงทุ นอาจรอจังหวะเข้าซื้ อในช่ วงที่ดชั นี เด้งขึ้นแล้ว ซึ่ งถื อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากการ
ลงทุนได้ในระดับหนึ่ง
ข้ อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจยั ควรนาวิธีวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ในรู ปแบบอื่ น ๆ มาใช้ในการศึ กษาร่ วมด้วย
เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ของแต่ละรายหลักทรัพย์ หรื ออาจใช้การ
วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่เกิ ดขึ้น
ในอดีต และนามาวิเคราะห์ถึงราคาหลักทรัพย์ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต มาประกอบการพิจารณาร่ วม
ด้วย ย่อมจะทาให้เกิดการตัดสิ นใจลงทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของรายหลักทรัพย์จากกลุ่มดัชนี SET50 จึงไม่เพียง
พอที่จะสะท้อนถึ งภาพรวมของทั้งตลาดได้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาครั้ งต่อไปควรใช้เป็ น
ดัชนีของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7 ทัว่ ประเทศไทย
FACTORS EFFECTING COMSUMER PERCEPTIONS TOWARD CHANNEL 7
IN THAILAND
กรรณาภรณ์ พวงทอง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กุลบุตร โกเมนกุล
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล 2. พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์
3. ประเภทรายการโทรทัศน์ 4. คุณลักษณะสถานีโทรทัศน์ และ 5. ปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการรับรู ้ของ
ผู ้ช มสถานี โ ทรทัศ น์ สี ก องทัพ บกช่ อ ง 7 เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทัว่ ประเทศไทย จานวน
400 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออก
ตามพื้นที่ ไม่ตอ้ งทาบัญชี รายชื่ อของประชากร สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่ าร้ อยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - Test ค่า F - Test การเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
การวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ
63.25) มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26 - 35 ปี (ร้อยละ 53.75) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 76) มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 60.75) ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้ อยละ 40.50) และมี รายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 27.75) 2. ด้านพฤติกรรมการรับชมพบว่า ส่ วนใหญ่รับชมสารคดี
ท่องเที่ยว โดยมี ความถี่ ในการรั บชมโทรทัศน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมง รั บชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 20.00 02.00 น. ส่ ว นใหญ่ รั บ ชมโทรทัศ น์ ร่ ว มกับ ครอบครั ว โดยปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ช ม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทัว่ ประเทศไทย 3. ประเภทรายการคือ รายการข่าวและสารคดีมีผล
ต่อการรับรู ้ของผูช้ ม โดยมีผลต่อเพศชายมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียงด้าน
รายการวาไรตี้ ของสถานี โ ทรทัศ น์ เ ท่ า นั้ น ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ช ม 4. คุ ณ ลัก ษณะของ
สถานีโทรทัศน์ ด้านบุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง) เทคโนโลยี และสถานี เครื อข่ายมีผลต่อการรับรู ้ของ
ผูช้ ม โดยมีผลต่อเพศหญิงมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียงด้านผูบ้ ริ หารเท่านั้น
ที่ไม่มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ ม และ 5. ปั จจัยอื่น ๆ คือ ความจงรักภักดี และความเชื่ อมัน่ มีผลต่อการ
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รับรู ้ของผูช้ ม โดยมีผลต่อเพศหญิงมากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ยงั พบว่าผูช้ ม
มีการรับรู ้มากที่สุดในเรื่ องสัญลักษณ์ สโลแกนของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
คาสาคัญ: การรับรู ้, ความจงรักภักดี, ความเชื่อมัน่ , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Abstract
The objectives of this research were to study 1. the demography factors 2. exposure
behaviors of the consumer 3. the type of program on TV 4. station feature and 5. other factors
effecting consumer perceptions toward channel 7. This research is a quantitative. The sampling
population of this research were 400 consumer selected by Cluster Sampling method. Data has
been collected by questionnaire and using statistical program for analysis. The statistic used to
analyze data is percentage, frequency, mean, standard deviation, t – Test, F – Test, Scheffe’s
method of multiple comparison and multiple regression analysis.
The results of the research found that 1.the majority of the consumer of channel 7 were
female (63.25%), aging between 26-35 years old (53.75%), single (76%), have a Bachelor’s
degree (60.75%), private company employees (40.50%) and having average monthly income
between 10,001-20,000 baht. 2. The consumer behaviors found that most watch documentaries.
The frequency was less 1 hour and watch TV was between 20.00 p.m. - 02.00 a.m. The most
watch TV with family. 3. Factors effecting consumer perceptions toward channel 7 in Thailand
types are news and documentaries that effect the male sex most at the 0.05 level of significance,
show that its effect the perception of the consumer, 4. Factors in the characterization of TV,
personnel (teams/actors), technology and network station effect consumer perceptions. It effect
that females at the 0.05 level of significance, only the administrators didn’t effect the perception
of the consumer. 5. And other factors are loyalty and trust effect the consumer’s perception. It
effect females at the 0.05 level of significance. Moreover, It also found that the consumer was
most perceived as symbolic slogan of Channel 7.
KEYWORDS: PERCEPTION, LOYALTY, TRUST, CHANNEL 7
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1. บทนา
นับจากอดี ตมาจนถึ งปั จจุบนั สื่ อที่ยงั คงได้รับความนิ ยมมากที่สุด และเป็ นสื่ อที่สามารถ
เข้า ถึ ง ผู ช้ มได้ทุ ก ครั ว เรื อ น ทุ ก เพศ ทุ ก วัย คงหนี ไ ม่ พ ้น “สื่ อ โทรทัศ น์ ” เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
สื่ อ สารมวลชนประเภทอื่ น เนื่ อ งจากสื่ อโทรทัศ น์ มี อ งค์ป ระกอบการสร้ า งสรรค์ค รบถ้ว นทั้ง
ภาพเคลื่อนไหว ระบบเสี ยงที่มีความเสมื อนจริ งทาให้สามารถเผยแพร่ เรื่ องราวได้ทุกเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นรอบโลกไปยังผูช้ มได้อย่างทัว่ ถึง ปั จจุบนั คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) แบ่งสื่ อโทรทัศน์ในประเทศไทยออกเป็ น 2 ประเภท
ประเภทแรกคือ สื่ อโทรทัศน์ประเภทรับชมได้โดยไม่เสี ยค่าสมาชิ ก หรื อ ฟรี ทีวี (Free TV) แบ่งเป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มระบบอนาล็อก (Analog) มีดว้ ยกัน 6 ช่องได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11
ช่ องที วีไทย และกลุ่ มระบบดิ จิตอล (Digital) จานวน 48 ช่ องประกอบด้วย ช่ องบริ การชุ มชน 12
ช่ อง ช่ องบริ การสาธารณะ 12 ช่ อง (ซึ่ งจะถู กจัดสรรการออกอากาศในอนาคต) และช่ องบริ การ
ธุ รกิจ (เชิงพาณิ ชย์) 24 ช่อง
สถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบก ช่ อง 7 ได้ริเริ่ มการออกอากาศ โดยถ่ ายทอด สัญญาณผ่า น
ดาวเทียมจากกรุ งเทพมหานคร ไปสู่ สถานีเครื อข่ายในทุกภูมิภาคเป็ นสถานีแรกของประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ. 2521 ปั จจุบนั มีสถานีเครื อข่าย ถ่ายทอดสัญญาณ รวม 37 สถานี แพร่ ภาพครอบคลุมพื้นที่ทวั่
ประเทศและบริ เวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จากการแสดงผลการสารวจ Rating ของ AGB
Nielsen (ประเทศไทย) จะเห็นได้วา่ สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็ นหนึ่งสถานีที่เข้าถึงผูช้ ม
อย่างกว้างขวางทาให้ได้รับความนิ ยมอยูใ่ นอันดับต้น ๆ มาตลอดโดยเฉพาะในต่างจังหวัดจะเป็ นที่
นิยมมาก อาจเป็ นเพราะรายการต่าง ๆ ของสถานีมีรูปแบบรายการที่หลากหลายและเข้าใจง่าย อีกทั้ง
ยังคานึงถึงผูช้ มโดยเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นทางช่องทางต่าง ๆ หรื อ
มาร่ วมสนุกในรายการต่าง ๆ และกิจกรรมของละครอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็ นแนวทางในนาเสนอกล
ยุทธ์ใหม่ ๆ และสร้างสรรค์รายการให้แตกต่างไปจากเดิ มที่เคยนาเสนอมาแล้ว จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ทางสถานีโทรทัศน์และผุผ้ ลิตรายการควรทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่มีความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับการ
รับรู ้ของกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายของสถานี เพื่อที่สามารถทราบถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์
และการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ ในกิจกรรมของสถานี สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นข้อมูลสาคัญที่ทางสถานี โทรทัศน์
และผุผ้ ลิตรายการสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นแนวทางที่จะปรับปรุ งรายการโดยช่ วยสร้ าง
Rating ให้ดีข้ ึนกว่าเดิม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ติดตามรายการต่าง ๆ ทาง
สถานีต่อไป
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1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมโทรทัศ น์ที่มีผลต่อการรับรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7
3) เพื่อศึกษาประเภทรายการโทรทัศน์ คุณลักษณะของสถานีโทรทัศน์ และปั จจัยอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
1.2 สมมุติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน
2) พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย ประเภทรายการ ความถี่ ในการรับชม
ช่วงเวลาในการรับชม และผูร้ ่ วมชมรายการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน
3) ประเภทรายการโทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย วาไรตี้ ข่าว สารคดี และละคร มีผลต่อการ
รับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
4) คุ ณลัก ษณะสถานี โ ทรทัศ น์ ที่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร บุ คลากร (ที มงาน/นัก แสดง)
เทคโนโลยี และสถานีเครื อข่าย มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
5) ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ความจงรักภักดี และความเชื่ อมัน่ มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ ม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
1.3 ประโยชน์ ของการวิจัย
1) เพื่อนาผลวิจยั ไปพัฒนาให้รายการที่ผลิตออกมานั้น ผูช้ มสามารถรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์
รายการตามเป้ าหมายของแต่ละรายการได้อย่างแท้จริ ง
2) ฝ่ ายรายการของสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สามารถนาผลสารวจที่ได้มาพัฒนา
ปรังปรุ งรายการให้ตอบสนองต่อผูช้ ม
3) เพื่อให้ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของสถานี โทรทัศน์เพื่อให้เกิดการรับรู ้ที่ดีข้ ึนของผูช้ ม
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
-รายได้
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ - สถานภาพ
พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์
- ความถี่ในการรับชม - ประเภทรายการ
- ช่วงเวลาในการรับชม - ผูร้ ่ วมชมรายการ

การรับรู ้ของผูช้ ม สถานีโทรทัศน์
สี กองทัพบกช่อง 7 ทัว่ ประเทศ
ไทย

ประเภทรายการโทรทัศน์
- วาไรตี้
- ข่าว
- สารคดี
- ละคร
คุณลักษณะสถานีโทรทัศน์
- ผูบ้ ริ หาร - บุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง)
- เทคโนโลยี - สถานีเครื อข่าย

ปั จจัยอื่น ๆ
- ความจงรักภักดี
- ความเชื่อมัน่

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) ทฤษฎีการรั บรู้ กระบวนการทางการรับรู ้ Solomon (1999) ได้อธิ บายว่า การรั บรู ้ จะ
เกิดขึ้นโดยมีสิ่งกระตุน้ ทางความรู ้สึกต่าง ๆ อันได้แก่ ภาพ เสี ยง กลิ่ น รส ลักษณะพื้นผิว ซึ่ งจัดว่า
เป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายนอก (External Stimulus) ในกรณี ที่เป็ นสิ่ งกระตุน้ ทางการปฏิบตั ิ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดี
2) แนวคิดเรื่ องภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ หมายถึง “ข้อเท็จจริ งบวกกับการประเมินส่ วนตัว
และเป็ นภาพที่ อ ยู่ใ นใจนานแสนนานของบุ ค คล ซึ่ ง อาจจะแตกต่ า งไปจากสภาพความหวัง ได้
เพราะว่าภาพลักษณ์น้ นั ไม่ใช่เรื่ องของข้อเท็จจริ ง แต่เป็ นเรื่ องของการรับรู ้” (เสรี วงษ์มณฑา, 2542,
น. 83)
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3) ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ยุวพร ยุวมงคล (2553) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้ภาพลักษณ์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ใน
ทัศ นะของผู ้รั บ ชมในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
สถานี โทรทัศ น์ สี ก องทัพ บกช่ อง 7 ตามระดับการรั บรู ้ ข องผูช้ มที่ มี ล ัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกัน เพื่อเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของผูร้ ับชม จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู ้ภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ในทัศ นะของผูร้ ั บ ชมในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ใ นระดับ ค่อนข้า งเห็ นด้วยทั้ง 5 ด้าน คื อ ด้าน
องค์กร ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านบุคลากร ด้านผลงาน และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
อยูใ่ นด้านองค์กร
ปิ ยะรัตน์ วิริยะวัฒนะ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการนาเสนอรายการมาสเตอร์ คียแ์ ละ
ผลตอบรับจากกลุ่มผูช้ มรายการ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับชมและการรับรู ้ของกลุ่ม
ตัวอย่างเกิ ดจากความสนใจในเนื้ อหาและความสนุ กสนานของรายการ รวมทั้งการนาเสนอจาก
พิธีกร ประกอบกับในช่วงเวลาการออกอากาศดังกล่าวไม่มีคู่แข่งที่มีรูปแบบรายการคล้ายกัน ทาให้
กลุ่มผูช้ มที่ชอบรู ปแบบรายการประเภทเพลง สนใจ และติดตามดูรายการตั้งแต่ตน้ จนจบ
สุ ขหทัย ปิ โยบล (2556) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้และทัศนคติของผูช้ มรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง
เงิ นล้าน ผลการวิจยั พบว่าผูช้ มร้ อยละ 72.50 เป็ นเพศหญิ ง โดยร้ อยละ24 อยู่ในช่ วงอายุ 40-49 ปี
ผูช้ มร้อยละ 33.75 ด้านการรับรู ้ ขอ้ มูลรายการพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 39.00 ได้ติดตาม
รับชมรายการมาเป็ นเวลา 1 ปี โดยร้อยละ 37.50 ติดตามรับชมรายการทุกสัปดาห์ ซึ่ งร้อยละ 88.00
เลือกช่องทางการรับชมผ่านเครื่ องรับชมทางโทรทัศน์มากที่สุด และร้อยละ 95.00 สามารถรับรู ้ถึง
วัตถุประสงค์หลักของการแข่งขันได้เป็ นอย่างดี
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูช้ มรายการของสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ทัว่ ประเทศไทย
จานวน 400 คน ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า ง ผู ว้ ิจ ัย ใช้สู ต รของทาโร ยามาเน ก าหนดขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน 0.05 เป็ นการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยแบ่ง
ประชากรออกตามพื้ น ที่ ไม่ ต้อ งท าบัญ ชี ร ายชื่ อ ของประชากร ซึ่ งผู ้วิ จ ัย ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม ผู ้ช ม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกเป็ น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาค
กลาง และภาคใต้ แล้วทาการสุ่ มต่อโดยแบ่งพื้นที่จากภาคเป็ นจังหวัด โดยเลือกจาก 4 จังหวัดที่มี
ประชากรหนาแน่ นที่สุดของแต่ละภาค แล้วนาจานวนประชากรที่ได้ในมาเทียบบัญญัติไตรยางค์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าt - Test
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ค่า F - Test การเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ สาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามขึ้น
เอง 1 ฉบับ คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทัว่ ประเทศไทย
แบ่งเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม (Check List)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ที่มีผลต่อการรับรู ้ ของผูช้ ม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้แก่ ประเภทบันเทิง ประเภทสารคดี และประเภทข่าว
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ประเภทรายการโทรทัศ น์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ช้ ม
สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีขอ้ คาถามอย่างละ 5 ข้อเกี่ยวกับวาไรตี้ ข่าว สารคดี และละคร
ลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ คุ ณลักษณะของสถานี โทรทัศน์ ที่มีต่อการรั บรู ้ ของผูช้ ม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีขอ้ คาถามอย่างละ 5 ข้อ เกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร บุคลากร เทคโนโลยี
และสถานีเครื อข่าย มีลกั ษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ที่ มีผลต่อการรั บรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 มีขอ้ คาถามอย่างละ 5 ข้อ เกี่ ยวกับความจงรักภักดี และความเชื่ อมัน่ ในลักษณะ
แบบสอบถามชนิดมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือ โดยการหาความน่ าเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบราค
ตารางแสดงรายละเอียดของสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมุติฐานการวิจยั
สถิติที่ใช้
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้
t-Test, F-Test
ระดับการศึกษา สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ One-Way ANOVA
ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน Scheffe’s Method
สมมุติฐานที่ 2 พฤติ กรรมการรับ ชมโทรทัศน์ ที่ ประกอบด้วย ประเภท
t-Test, F-Test
รายการ ความถี่ ในการรับชม ช่ วงเวลาในการรับชม และ One-Way ANOVA
ผูร้ ่ วมชมรายการที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการรั บรู ้ ของผูช้ ม Scheffe’s Method
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 ประเภทรายการโทรทัศ น์ ที่ ป ระกอบด้ว ย วาไรตี้ ข่ า ว Multiple Regression
สารคดี และละครมีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์
Analysis
สี กองทัพบกช่อง7
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สมมุติฐานการวิจยั
สถิติที่ใช้
สมมุติฐานที่ 4 คุณลักษณะของสถานี โทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร Multiple Regression
บุ ค ลากร (ที ม งาน/นั ก แสดง) เทคโนโลยี และสถานี
Analysis
เครื อข่ า ย มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ช มสถานี โ ทรทัศ น์ สี
กองทัพบกช่อง 7
สมมุติฐานที่ 5 ปั จจัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ความจงรั ก ภัก ดี และความ Multiple Regression
เชื่ อ มั่ น มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ ช มสถานี โ ทรทั ศ น์ สี
Analysis
กองทัพบกช่อง 7
4. ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผ ลต่อการรับรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ทัว่
ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 7 ส่ วน ดังนี้
4.1) ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 63.25) มี
อายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 53.75) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ76.00) มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี (ร้อยละ 60.75) ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 40.50) และมีรายได้ต่อเดื อน
10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 27.75)
4.2) ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7
ผูช้ มสถานี โทรทัศ น์ สีก องทัพบกช่ อง 7 ส่ วนใหญ่ รับ ชมละคร (ร้ อยละ 61.50)
รั บชมรายการสารคดี ท่ องเที่ ย ว (ร้ อยละ 77.75) รั บชมรายการข่าวบันเทิ ง (ร้ อยละ 45.75) โดยมี
ความถี่ ในการรับชมโทรทัศน์น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง (ร้ อยละ 33.00) รับชมโทรทัศน์ช่วงเวลา 20.0002.00 น. (ร้อยละ 63.00) และรับชมโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัว (ร้อยละ 57.75)
4.3) ส่ วนที่ 3 ประเภทรายการโทรทั ศ น์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ของผู้ ช มสถานี โ ทรทั ศ น์ สี
กองทัพบกช่ อง 7 สามารถแบ่งการนาเสนอได้เป็ น 4 ประเภทคือ รายการวาไรตี้ ข่าว สารคดี และ
ละคร พบว่า ระดับความสาคัญของรายการข่าวมีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยที่ระดับความสาคัญของรายการสาร
คดี มี ผ ลต่ อการรั บ รู ้ ข องผูช้ มสถานี โทรทัศ น์ สี ก องทัพ บกช่ อง 7 ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ที่
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.83 ส่ ว นระดับ ความส าคัญ ของรายการวาไรตี้ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ช ม
สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 และระดับ
ความสาคัญของละครมีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47
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4.4) ส่ วนที่ 4 คุณลักษณะของสถานีโทรทัศน์ ที่มีผลต่ อการรั บรู้ ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์ สี
กองทัพบกช่ อง 7 สามารถแบ่งการนาเสนอได้เป็ น 4 ประเด็นคือ ผูบ้ ริ หาร บุคลากร (ทีมงาน/
นักแสดง) เทคโนโลยี และสถานีเครื อข่าย พบว่า ระดับความสาคัญของสถานี เครื อข่ายที่มีผลต่อการ
รับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
โดยที่ระดับความสาคัญของบุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง) ที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์
สี กองทัพบกช่ อง 7 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนระดับความสาคัญของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการรับรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.64 และระดับ ความส าคัญ ของผู ้บ ริ ห ารที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ช ม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42
4.5) ส่ วนที่ 5 ปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่ อการรั บรู้ ของผู้ชมสถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วยังอาจมีปัจจัยอื่น ๆ อย่าง ความจงรักภักดี และความเชื่ อมัน่ ที่อาจมีผล
ต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พบว่า ระดับความจงรักภักดีมีผลต่อการรับรู ้
ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดย
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ มีผลต่อการรับรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
4.6) ส่ วนที่ 6 การรับรู้ ของผู้ชมรายการสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7 พบว่า ระดับการ
รับรู ้ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
โดยผูช้ มรั บรู ้ ว่า สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 มี สัญลักษณ์ สโลแกนเป็ นที่รู้จกั ของผูช้ มทุก
กลุ่มอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
4.7) ส่ วนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.7.1) สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ที่
แตกต่างกัน เมื่อทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยสถิติ Independent T-Test พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิ เสธ H0
แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน
4.7.1.1) เมื่อทดสอบเปรี ยบเที ยบความแตกต่า งด้วยสถิ ติ One-Way ANOVA
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน มีค่า
Sig. น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน
4.7.1.2) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ดว้ ยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่มีอายุ 15-25 ปี มีการรับรู ้แตกต่างกับผูช้ มที่มีอายุ 26-35 ปี และ 3645 ปี ขณะที่ผชู ้ มที่มีอายุ 36-45 ปี มีการรับรู ้แตกต่างกับผูช้ มที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป
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4.7.1.3) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่มีสถานภาพโสด มีการรับรู ้แตกต่างผูช้ มที่มีสถานภาพสมรส (อยู่
ด้วยกัน)
4.7.1.4) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า มีการรับรู ้
แตกต่างกับผูช้ มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
4.7.1.5) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู ้แตกต่างกับผูช้ มที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน และนักธุ รกิจ/ค้าขาย
4.7.1.6) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่มีรายได้ต่อเดื อนน้อยกว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท มีการรับรู ้
แตกต่างกับผูช้ มที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
4.7.2) สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย ประเภทรายการ
ความถี่ในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม และผูร้ ่ วมชมรายการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ของ
ผูช้ มสถานี โทรทัศน์สี กองทัพบกช่ อง 7 ที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วย
สถิติ One-Way ANOVA พบว่า พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ จาแนกตามประเภทของรายการ
บันเทิง จาแนกตามความถี่ ในการรับชม จาแนกตามช่ วงเวลาในการรับชม มี ค่า Sig. น้อยกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์รายการ
บันเทิ งที่ แตกต่ า งกันมี ผลต่อการรับ รู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์ สี กองทัพบกช่ อง 7 ที่ แตกต่ างกัน
ยกเว้น ประเภทรายการสารคดี แ ละรายการข่ า วที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ช ม
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน
4.7.2.1) เมื่อทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe พบว่า ผูช้ มที่รับชม
ละคร มีการรับรู ้แตกต่างกับผูช้ มที่รับชมรายการเกมส์โชว์ และรายการวาไรตี้
4.7.2.2) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ดว้ ยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่รับชมน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง มีการรับรู ้ แตกต่างกับผูช้ มที่รับชม 1-2
ชัว่ โมง 2-3 ชัว่ โมง และมากกว่า 3 ชัว่ โมง
4.7.2.3) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่รับชมช่วงเย็น (17.00-19.59 น.) มีการรับรู ้แตกต่างกับผูช้ มที่รับชม
ช่วงบ่าย (13.00-16.59 น.) และช่วงดึก (20.00-02.00 น.)
4.7.2.4) เมื่อทดสอบ Multiple Comparison Test) เพื่อหาผลต่างรายคู่ดว้ ยวิธี
Scheffe’s Method พบว่า ผูช้ มที่รับชมคนเดียว มีการรับรู ้แตกต่างกับผูช้ มที่รับชมร่ วมกับครอบครัว
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4.7.3) สมมติฐานที่ 3 ประเภทรายการโทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย วาไรตี้ ข่าว สารคดี
และละคร มีผลต่อการรับรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ผลการวิเคราะห์ Multiple
Regression Analysis พบว่า ค่า P-value ทั้งหมดเท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และค่า Adj. R2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 0.6162 ขณะที่ค่า Adj. R2 ของกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชายเท่ากับ 0.6724 และค่า Adj. R2 ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเท่ากับ 0.6059 ซึ่ งแสดงว่า
ปัจจัยด้านประเภทรายการของสถานีโทรทัศน์เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพ บกช่ อง 7 ร้ อยละ 61.62 จึ ง สรุ ป ได้ว่า ปฏิ เสธ H0 แสดงว่า ปั จจัย ด้านประเภทรายการ
โทรทัศน์มีผลต่อการรั บรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 โดยที่ มีผลต่อเพศชายมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 67.24 และมีผลต่อเพศหญิงรองลงมา คิดเป็ นร้อยละ 60.59 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ในรายปั จจัยย่อยพบว่า มีเพียงปั จจัยด้านรายการวาไรตี้ของสถานี โทรทัศน์เท่านั้น ที่ไม่มีผลต่อการ
รับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
4.7.4) สมมติ ฐ านที่ 4 คุ ณ ลัก ษณะของสถานี โ ทรทัศ น์ ที่ ป ระกอบด้ว ย ผู ้บ ริ ห าร
บุ ค ลากร (ที ม งาน/นั ก แสดง) เทคโนโลยี และสถานี เ ครื อข่ า ย มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ช ม
สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผลการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบว่า ค่า Pvalue ทั้งหมดเท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า Adj. R2 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 0.6868 ขณะที่ค่า Adj. R2 ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายเท่ากับ 0.6644 และค่า
Adj. R2 ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเพศหญิ ง เท่ า กับ 0.7013 ซึ่ งแสดงว่ า ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ลัก ษณะของ
สถานี โทรทัศน์เป็ นปั จจัยที่ มี ผลต่อการรั บรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศ น์สีก องทัพบกช่ อง 7 ร้ อยละ
68.68 จึงสรุ ปได้วา่ ปฏิเสธ H0 แสดงว่า ปั จจัยด้านคุณลักษณะของสถานี โทรทัศน์มีผลต่อการรับรู ้
ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยที่มีผลต่อเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 70.13
และมีผลต่อเพศชายรองลงมา คิดเป็ นร้อยละ 66.44 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายปั จจัยย่อยพบว่า มีเพียง
ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หารเท่านั้นที่ไม่มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
4.7.5) สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ความจงรักภักดี และความเชื่ อมัน่ มี
ผลต่อการรับรู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ผลการวิเคราะห์ Multiple Regression
Analysis พบว่า ค่า P-value ทั้งหมดเท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ค่า Adj. R2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 0.6419 ขณะที่ค่า Adj. R2 ของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
เท่ากับ 0.5989 และค่า Adj. R2 ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเท่ากับ 0.6732 ซึ่ งแสดงว่า ปั จจัยอื่น ๆ
ได้แก่ ความจงรัก ภัก ดี และความเชื่ อมัน่ เป็ นปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการรั บ รู ้ ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ร้อยละ 64.19 โดยที่มีผลต่อเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 67.32 และมีผลต่อ
เพศชายรองลงมา คิดเป็ นร้อยละ 59.89
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ตารางสรุ ปสมมติฐาน
ปัจจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
พฤติกรรมการรับชม
ประเภทรายการบันเทิง
ประเภทรายการสารคดี
ประเภทรายการข่าว
ความถี่ในการรับชม
ช่วงเวลาการรับชม
ผูร้ ่ วมชมรายการ
ประเภทรายการ
ผูบ้ ริ หาร
บุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง)
เทคโนโลยี
สถานีเครื อข่าย
ปัจจัยอื่น ๆ
ความจงรักภักดี
ความเชื่อมัน่

ผลการทดสอบ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้างต้น สามารถสรุ ปกรอบแนวคิดได้ดงั รู ปที่ 2
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
-รายได้
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ - สถานภาพ
พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์
- ความถี่ในการรับชม - ประเภทรายการ
- ช่วงเวลาในการรับชม - ผูร้ ่ วมชมรายการ

การรับรู ้ของผูช้ ม สถานีโทรทัศน์
สี กองทัพบกช่อง 7 ทัว่ ประเทศ
ไทย

ประเภทรายการโทรทัศน์
- วาไรตี้
- ละคร
- สารคดี
คุณลักษณะสถานีโทรทัศน์
- บุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง)
- เทคโนโลยี - สถานีเครื อข่าย
ปั จจัยอื่น ๆ
- ความจงรักภักดี
- ความเชื่อมัน่

รู ปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั หลังทดสอบสมมติฐาน
5.1 การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า คุ ณลักษณะของสถานี โทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย บุคลากร (ทีมงาน/
นักแสดง) เทคโนโลยี และสถานีเครื อข่าย มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
7 มีเพียงปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารเท่านั้น ที่ไม่มีผลต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ร้อยละ 68.68 โดยที่มีผลต่อเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 70.13 และมีผลต่อเพศชายรองลงมา ร้อยละ
66.44 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กษมา ตันเจริ ญ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการรับรู ้ภาพลักษณ์
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล พบว่า ด้านบุคลากร ด้าน
เทคโนโลยี มีผลต่อปั จจัยในการรับรู ้ภาพลักษณ์สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของผูช้ มในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ความจงรักภักดี และความเชื่ อมัน่ มีผล
ต่อการรับรู ้ของผูช้ มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรายุทธ ศิริไปท์
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(2550) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเบียร์ สิงห์ไลท์เปรี ยบเทียบ
กับเบียร์ ช้างไลท์ พบว่า การรับรู ้ การสื่ อสารเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ผ่านสื่ อมวลชน กับความภักดี ใน
ตราผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกัน คือยิง่ มีการรับรู ้มากยิง่ มีความภักดีในตราผลิตภัณฑ์มาก
5.2 ข้ อ จ ากัด ในการวิจั ย การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อ จ ากัด ในเรื่ อ งของระยะเวลาในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลของผูช้ มสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบอกช่อง 7 ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร เนื่ องด้วย
ผูช้ มกระจายอยูใ่ นหลายจังหวัด
5.3 ข้ อเสนอแนะงานวิจัยในครั้ งนี้ จากการศึกษาพบว่า ผูช้ มมีการรั บรู ้ มากที่สุดในเรื่ อง
สัญลักษณ์ สโลแกนของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับองค์กรมาก
ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายรั บ รู ้ จดจ าสั ญ ลัก ษณ์ ข ององค์ก รได้เ ป็ นอย่า งดี เพราะไม่ ว่า จะเห็ น สั ญ ลัก ษณ์
สโลแกนปรากฏที่ไหน กลุ่มเป้ าหมายก็จะมีการรับรู ้ จดจาได้ทนั ที องค์กรอื่น ๆ สามารถสามารถนา
เรื่ อง สัญลักษณ์ สโลแกนไปปรับใช้ให้กลุ่ มเป้ าหมายมี การรั บรู ้ จดจาที่ ดีข้ ึน เพื่อภาพลักษณ์ ของ
องค์กร
5.4 ข้ อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่ อไป
5.4.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเรื่ องของภาพลักษณ์เชิ งลึกเพิ่มเติม เพราะ
ปั จจัยในงานวิจยั นี้ ลว้ นแต่เป็ นองค์ประกอบของภาพลักษณ์ ท้ งั สิ้ น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ
ภาพลัก ษณ์ ข องสถานี โ ทรทัศ น์ สี ก องทัพ ช่ อง 7 อย่า งแท้จริ ง สามารถนาไปพัฒ นาปรั บปรุ ง
ภาพลัก ษณ์ ข องสถานี ใ ห้ มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพรายการ และสามารถแข่ ง ขัน กับ
สถานีโทรทัศน์อื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
5.4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยแยกประเภทรายการหรื อเจาะจงรายการ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้เหมาะสมกับผูช้ ม
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ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานมีผลต่ อประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงาน
บริษัท เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด
FACTORS WORKING MOTIVATIONS AFFECTING TEAM WORK EFFICENCY
OF EMPLOYEES MHE-DEMAG (T) LTD.
อรุ ณรัตน์ มงคลพิทกั ษ์ กุล
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ น
ทีมของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี. – ดีแมก (ที) จากัดและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ในการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี. – ดีแมก (ที)
จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั เอ็ม.
เอช.อี. – ดี แมก (ที ) จากัด จานวน 156 คน โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test , One Way
ANOVA F-Test ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สันโดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติไว้
ที่ระดับ 0.05 และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 25 – 30 ปี มีระดับการศึกษา
ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับอนุ ปริ ญญา/ปวส. มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท ส่ วนใหญ่
ระยะเวลาที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านในบริ ษ ทั แห่ งนี้ อยู่ระหว่าง 1-5 ปี และส่ วนใหญ่มีตาแหน่ งงานในระดับ
พนักงาน ระดับสภาวะแรงจูงใจในการทางานของพนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ระดับสภาวะ
ประสิ ท ธิ ภาพการท างานเป็ นที ม ของพนัก งานโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เพศที่ แตกต่ า งกัน ของ
พนัก งานไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ นที ม ที่ แ ตกต่ า งกัน ส าหรั บ เรื่ อ ง อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานที่ทาในองค์กร ตาแหน่งงานที่ทาในองค์กรที่แต่งต่างกันนั้น
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที มที่ แตกต่างกันอย่างมี ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และ ปั จจัย
แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับค่อนข้างสู งที่ 0.702 มีค่าความเชื่ อมัน่ ของการพยากรณ์อยูท่ ี่ 0.493 มีความคลาดเคลื่อนอยู่
ที่ 0.374 ซึ่ งตัวแปรที่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทางานเป็ นทีมมี 2 ตัวแปรคือ ปั จจัยแรงจูงใจใน
การทางานด้านสถานภาพลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิและด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
ABSTRACT
The purpose of this independent study were to study the factors affecting team work
efficiency, and the relationships between the Relationship of working motivation and teamwork
921

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

employees of MHE-Demag (T) Ltd. The questionnaire was used as an instrument for data
collection, and the samples consisted of 156 participants who were employees of MHE-Demag
(T) Ltd. Descriptive statistics used for data analysis were Percentage, Mean and Standard
Deviation. For the hypothesis testing, inferential statistics included the Independent Samples ttest, One-way ANOVA f-test and the Pearson Correlation Coefficient at a significantly level of
0.05.and Multiple Regression Analysis.
The results of the independent study revealed that The main of data collections were
male, 25-30 years old, College certificate or High vocational certificate, Salary between 15,00120,000 Baht per month, Period of work in this company between 1-5 years as follows. And work
in Operational level. Motivate conditions work level of employees, Summarize was maximum.
Teamwork level of employees, Summarize was Maximum.The results of the hypothesis testing
indicated that different gender of work did not differently affect team work efficiency. On the
other hand, ages, levels of education, average income per month and job positions significantly
and differently affected team work efficiency at a significantly level of 0.05. And The
Relationship of Working Motivations and Teamwork of the Employees. The result was shown
quite high every part relationship 0.702, Reliability 0.493, Tolerances 0.374 The Relationship of
Teamwork such as working conditions and advancement at a significantly level of 0.05.
บทนา
สภาพการแข่งขันในธุ รกิ จปั จจุ บนั มี การเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วขึ้ นฉะนั้นจึ งต้องเกิ ดการ
พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานในองค์ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น กว่ า เดิ ม เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผลโดยเฉพาะเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขันให้มากขึ้นองค์การจะเน้นในด้านการพัฒนา
บุคลากรในองค์การเป็ นหลักโดยอาศัยนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ (พสุ เดชะริ นทร์ , 2551)
เพราะการทางานในองค์การนั้นไม่มีใครสามารถทางานสาเร็ จได้ดว้ ยตัวคนเดียวการทางานจะต้องมี
การร่ วมมือกับบุคลากรคนอื่นในองค์การไม่วา่ จะเป็ นการร่ วมมือกับผูบ้ ริ หาร ผูน้ ากลุ่ม หรื อบุคคล
ในกลุ่มการกระทาเช่นนี้ คือ การร่ วมกันเพื่อทางานเป็ นทีม (Team Work) ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญใน
การนาไปพัฒนาองค์การให้เป็ นเลิศนั้นเอง
องค์การไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชนต้องเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเปลี่ ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นและสิ่ งที่ทา้ ทายผูบ้ ริ หารในยุคใหม่ คือ การแสวงหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ให้
องค์ก ารมี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ องและเกิ ด ความเจริ ญก้า วหน้า โดยมี พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่ จะทาให้องค์ก ารดาเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ ผลสาเร็ จ ตาม
วัตถุ ป ระสงค์ซ่ ึ ง ในทัศ นะของ (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคนอื่ น ๆ , 2550) ได้ก ล่ า วว่า ผูบ้ ริ หาร
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จาเป็ นต้องมี การจูงใจบุ คลากรในองค์การเพื่อเป็ นการกระตุ น้ ให้พนักงานในองค์การมีกาลังใจ มี
ความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทั้งนี้ จะส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้า
ขององค์การและความสาเร็ จของตัวบุคคลด้วยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่เกิดจากความต้องการที่
จะปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรงย่อมจะได้คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการปฏิบตั ิงานที่
เกิดจากการบังคับหรื อเกิดจากอานาจในการสั่งการผูบ้ ริ หารจึงควรทราบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
เช่ น การรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จ การได้รับความไว้วางใจในการปฏิ บตั ิงาน
พนักงานมีโอกาสเจริ ญเติบโตในตาแหน่งงานในอนาคตข้างหน้าโดยมีการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ
พร้ อมมีการพัฒนาความรู ้ ในการปฏิ บตั ิงานให้มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทา้ ท้ายในลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ เป็ นต้น
ถึงแม้วา่ บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จากัดได้ดาเนิ นกิจการมาเป็ นเวลากว่าสี่ สิบปี แล้วแต่ก็
ยัง ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ การท างานเป็ นที ม ของพนั ก งาน เช่ น พบว่ า พนั ก งานยัง ขาดการ
ประสานงานการท างานเป็ นที ม ในการท างานพนัก งานไม่ ค่ อ ยให้ ค วามส าคัญ กับ เป้ า หมาย
วัตถุ ประสงค์ขององค์กรเท่าที่ ควรและองค์กรยังไม่นาข้อเสนอแนะจากที มตรวจสอบภายในมา
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมเท่าใดนัก นอกจากนี้องค์กรยังขาดการส่ งเสริ มให้พนักงาน
สร้างข้อตกลงร่ วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกันในการทางาน ฯลฯ การวิจยั ในครั้งนี้
จึงมุ่งที่จะศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จากัด
ซึ่ งจะศึกษาปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมเพื่อนาผลการวิจยั
ไปใช้พฒั นาการทางานเป็ นทีมในส่ วนที่ยงั บกพร่ องตลอดทั้งส่ งเสริ มพัฒนาการทางานแก่องค์กร
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.
อี.-ดีแมก (ที) จากัด
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงาน
บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทางาน
ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน
2. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ด้านนโยบายและการบริ หารงานของบริ ษทั ด้านความ สัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน ด้านเงิ นเดือน
และสวัสดิ การ ด้านสถานภาพลักษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านความมัน่ คงในการปฏิ บตั ิ งาน ด้า น
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ความก้า วหน้า ในการปฏิ บ ัติ ง านและด้า นความส าเร็ จ ในการปฏิ บ ัติ ง านที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จากัด
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลในการวิจยั คือพนักงานบริ ษทั
เอ็ม.เอช.อี. – ดีแมก (ที) จากัด จานวน 255 คน จากพนักงาน 7 แผนก คือ แผนกบริ การ แผนกการ
ผลิต แผนกติดตั้ง แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกคลังสิ นค้าและแผนกวิศวกรซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ผู ้
ศึกษาเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดจานวน 156 คน
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยแรงจูงใจในการ
ท างานซึ่ งมี 9 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นนโยบายและการบริ ห ารงานของบริ ษ ัท ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชาด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน ด้านเงิ นเดือน
และสวัสดิ การ ด้านสถานภาพลักษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านความมัน่ คงในการปฏิ บตั ิงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการปฏิ บตั ิงานและด้านความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
ปั จจัยประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่ วมมื อประสานการทางานอย่าง
เหมาะสมและด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล ประมาณ 3 เดื อน ตั้งแต่เดือน มกราคม
พ.ศ.2560 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึ งข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที มของพนักงาน
บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี. -ดี แมก (ที) จากัด จะได้นามาเป็ นเกณฑ์พิจารณาปรับปรุ งการคัดเลือกพนักงาน
และการกาหนดอัตราผลตอบแทนที่คุม้ ค่าต่อพนักงาน
2. ท าให้ ท ราบถึ ง ข้อ มู ล แรงจู ง ใจในการท างานที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ นที ม ของ
พนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี. -ดี แมก (ที ) จากัดจะได้ปรั บปรุ งและเปลี่ ยนแปลงระบบงานเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
3. เพื่ อเป็ นแนวทางสาหรั บผูบ้ ริ หารในการวางแผนพัฒนาองค์ก รและพัฒนาบุคลากรเพื่ อสร้ าง
แรงจูงใจให้พนักงานทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัย แรงจู งใจในการทางานมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที ม ของ
พนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใน
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รู ปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี- ดีแมก (ที) จากัด ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ตามแผนกต่างๆ รวมจานวนทั้งสิ้ น 255 คน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Yamane, 1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 156 คน
วิธีการสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขั้นที่ 1. วิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งใช้เกณฑ์ก ารก าหนดกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบแบ่ ง ชั้นภู มิ แบบเป็ น
สัดส่ วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งเป็ น 7 แผนก คือแผนกบริ การ
แผนกการผลิ ต แผนกติดตั้ง แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกคลังสิ นค้า และแผนกวิศวกร เพื่อให้
ประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอยูใ่ นชั้นภูมิเดียวกัน
ขั้นที่ 2 การสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากจากบัญชีรายชื่อ
พนักงานแต่ละแผนก
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ได้ศึกษาจาก เอกสาร หนังสื อ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้ างแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาครอบคลุ มและตรงตามวัตถุ ประสงค์หลักของ
งานวิจยั
ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่ งถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วน
บุ ค คล ปั จ จัย แรงจู ง ใจในการท างานและปั จ จัย ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ นที ม ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามโดยผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการนาแบบสอบถามแจกไปยังกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมคืน
ด้วยตนเองในช่วงที่ทาการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2560 แล้วนาแบบสอบถามที่ได้มาทา
การตรวจและแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพื่อดาเนินการต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นาสถิติมาใช้ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาเสนอใน
รู ปแบบตารางการแปรความเชิ งบรรยายข้อมู ลในด้านข้อมู ลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ระดับปัจจัยด้านปัจจัยแรงจูงใจในการทางานและระดับประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีม
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด กลุ่มตัวอย่าง 156 คน
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีจานวน 125 คน (ร้อยละ80.10) มีอายุ 25 – 30 ปี มีจานวน 51 คน (ร้อย
ละ32.70) ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับอนุปริ ญญา/ปวส. มีจานวน 55 คน (ร้อยละ35.30) มี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน15,001 – 20,000 บาท จานวน 68 คน (ร้ อยละ43.60) ส่ วนใหญ่ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แห่งนี้อยูร่ ะหว่าง 1-5 ปี จานวน 76 คน (ร้อยละ48.70) และส่ วนใหญ่
มี
ตาแหน่งงานที่ทาในองค์การในระดับพนักงานจานวน 99 คน (ร้อยละ63.50)
2. ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ด้านนโยบายและการบริ หารงานของบริ ษทั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับ
ความเห็นต่อนโยบายของบริ ษทั มีความชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิได้จริ งในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.732
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็น
ต่ อความพึ ง พอใจที่ จะปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ ผูบ้ งั คับ บัญชาและสามารถเข้า กัน ได้ดีใ นระดับ มากมี
ค่าเฉลี่ย 0.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.736
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็น
ต่อสมาชิ กในทีมให้ความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานเพื่อที่จะทาให้บรรลุ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.691
ด้านบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ
บริ ษทั มีอุปกรณ์ เครื่ องมือและสิ่ งอานวยความสะดวกต่อการปฏิ บตั ิงานเพียงพอต่อการใช้งานใน
ระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742
ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ระดับความเห็ นต่ อ
บริ ษทั ให้สวัสดิ การที่ได้รับ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี รถรับส่ ง-บุคลากร
ค่าเช่ าที่ พกั เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิ จปั จจุ บนั ในระดับ มากโดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.83 ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.624
ด้า นสถานภาพลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับ
ความเห็นต่อลักษณะงานที่ทามีข้ นั ตอนและกระบวนการที่ชดั เจนแน่นอนในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.606
ด้านความมัน่ คงในการปฏิ บตั ิงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็ น
ต่อท่านมีความรู ้ สึกว่าท่านสามารถสร้ างเนื้ อสร้ างตัวที่จาเป็ นในการดารงชี วิตในปั จจุบนั ได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น บ้าน รถยนต์ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.583
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ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็น
ต่อตาแหน่ งที่ท่านปฏิ บตั ิ งานอยู่มีโอกาสก้าวหน้าทัดเทียมตาแหน่ งอื่นๆ ในระดับมากที่ สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.548
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็ น
ต่อท่านสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในการทางานได้ในระดับมากที่สุดโดย มีค่าเฉลี่ ย 4.51
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.562
3. ระดับประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีม
ด้านการร่ วมมือประสานการทางานอย่างเหมาะสม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ระดับความเห็นต่อสมาชิ กในทีมมีการช่ วยเหลือกันปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีปัญหาและ
อุปสรรคใด ๆ ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.713
ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ระดับความเห็ นต่ อบริ ษ ทั ของท่ า นมุ่ ง เน้นให้พ นักงานมี ส่ วนร่ วมในการรั บ รู ้ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นใน
บริ ษทั และสมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็นสามารถบอกปั ญหาและแนวทางแก้ไขโดยปราศจากความ
กลัวในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.761 เท่ากัน
4. การทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี. – ดีแมก (ที) จากัดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมที่
แตกต่างกัน พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.405 ในขณะที่เพศชายมี
ค่าเฉลี่ย 4.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.514 ค่า T-test 5.329 และค่า Sig. 0.052 จะเห็นว่า Sig. มีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 อายุของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมที่
แตกต่างกัน พบว่า พนักงานที่มีอายุ41-50 มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.413 ในขณะ
ที่พนักงานที่ มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด 3.75 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.509ค่า F-test
7.146 และค่า Sig. 0.000
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึ กษาของพนักงานที่ แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานเป็ นที มแตกต่างกัน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.275 ในขณะที่พนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 3.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.602 ค่า F-test 9.232 และค่า Sig. 0.000
สมมติฐานที่ 1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานเป็ นที มแตกต่างกัน พบว่า พนักงานที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้นไปมี ค่าเฉลี่ ย
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สู งสุ ด 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.252 ในขณะที่พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000
บาทมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.498 ค่า F-test 15.432 และค่า Sig. 0.000
สมมติฐานที่ 1.5 อายุงานที่ทาในองค์กรของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานเป็ นที มแตกต่างกัน พบว่า พนักงานที่มีอายุงานที่ทาในองค์กรมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.469 ในขณะที่พนักงานที่มีอายุงานที่ทาในองค์กรน้อย
กว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.591 ค่า F-test 3.025 และค่า Sig. 0.020
สมมติ ฐ านที่ 1.6 ต าแหน่ ง งานที่ ท าในองค์ ก รของพนั ก งานที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน พบว่า พนักงานที่มีตาแหน่ งงานระดับหัวหน้างานมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.358 ในขณะที่พนักงานที่มีตาแหน่งงานระดับพนักงาน
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 3.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.511 ค่า F-test 16.784 และค่า Sig. 0.000
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัย แรงจู ง ใจมี ค วามสัม พันธ์ ก ับประสิ ท ธิ ภาพการท างานเป็ นที ม ของ
พนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี. – ดีแมก (ที) จากัด
สมมติ ฐ านที่ 2.1 การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย แรงจู ง ใจในการท างานมี
ความสั มพันธ์ กบั ประสิ ท ธิ ภาพการทางานเป็ นที ม พบว่า มี ค วามสั มพันธ์ อยู่ที่ 0.702 มี ค่ าความ
เชื่ อมัน่ ของการพยากรณ์ อยู่ที่ 0.493 มี ความคลาดเคลื่ อนอยู่ที่ 0.374 ซึ่ งตัวแปรทั้ง 9 ตัวมี ปัจจัยที่
ส่ งผลกระทบต่อการทางานเป็ นที มอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 2 ตัวแปรคื อ
ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานด้านสถานภาพลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และ ปั จจัยแรงจูงใจในการ
ทางานด้านความก้าวหน้าในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งพบว่า ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานด้านสถานภาพ
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิมีค่า Sig. 0.003 และ ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ด้านความก้าวหน้าใน
การปฏิบตั ิงาน มีค่า Sig. 0.002 แสดงว่าปั จจัยแรงจูงใจในการทางานด้านสถานภาพลักษณะของงาน
ที่ ป ฏิ บ ัติ และ ปั จ จัย แรงจู ง ใจในการท างานด้ า นความก้ า วหน้ า ในการปฏิ บ ัติ ง านมี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับปั จจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิจยั ในเรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก
(ที ) จากัด มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการท างานเป็ นที ม ที่ แตกต่ างกัน พบว่าในเรื่ อง เพศ ไม่ มีผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีม สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (ขวัญชัย พูลวิวฒั น์ชยั การ, 2556) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องระบบการทางานและการทางานเป็ นทีมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการทางานของ
พนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร (ย่า นสี ล ม) ผลวิ จ ัย พบว่า ลัก ษณะบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน ในเรื่ อ ง เพศ
ไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของการทางานของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ (ย่านสี ลม) แต่ในด้านอื่ นๆ
ผลการวิจยั พบว่าอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานที่ทาในองค์กร และตาแหน่งงาน
ในองค์กรมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม ซึ่ งขัดแย้งกับ ผลงานวิจยั ของ ขวัญชัย พูลวิวฒั น์
928

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ชัยการ (2556) จะเห็ นว่ามีความเห็นพ้องในบางเรื่ องและแตกต่างในบางเรื่ องซึ่ งอาจเป็ นผลมาจาก
ทัศนคติ ความรู ้สึก ความคิดของแต่ละคนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนัน่ เอง
2. ระดับแรงจูงใจในการทางาน
ผลการวิจยั ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด
มีระดับแรงจูงใจในการทางาน มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับ
แรงจูงใจในการทางานทุกด้านอยูใ่ นระดับมากและมากที่สุด ยกเว้น ด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่
ในระดับ ปานกลาง โดยภาพรวมและโดยพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั ของหลายๆ ท่านดังนี้
(1) (รังสรรค์ อ่วมมี, 2550) ที่วา่ ได้ศึกษาเรื่ องคุณลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั กม.18 วิศวกรรม จากัด ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิ ดเห็ นต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(2) (พูนทรัพ ย์ คาวิชา, 2550) ได้ศึกษาเรื่ องการทางานเป็ นที มที่ มีผลต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ข ระดับ อ าเภอ จัง หวัด อุ ด รธานี ผลการวิ จ ัย พบว่า การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขระดับอาเภออยูใ่ นระดับสู งค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่
ในระดับมาก
(3) (รุ่ งนภา แสงมณี , 2552) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อ การทางานเป็ นทีม
ที่มีประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพกรพื้นที่ในสังกัดภาค 6 ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านอยู่ใ นระดับ มากเกื อ บทุ ก ด้า น ส่ ว นด้า นความเป็ นส่ ว นตัวและเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับปานกลาง
(4) (เรณู สี นิล, 2552) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และ เขต
2 ผลการวิจยั พบว่า แนวทางที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริ ง ผูบ้ ริ หารและครู มี
ความพึงพอใจต่อแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่พฒั นาขึ้นในระดับมาก
อย่างไรก็ตามผลงานวิจยั ที่มีไม่สอดคล้องคือ (ปิ ยะรัศมิ์ ดวงคา, 2552) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานโดยรวมและราย
ด้านส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านความรับผิดชอบมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับสู ง
ทั้งนี้เนื่องจากว่าสมมติฐานว่าด้วยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีต่อองค์ประกอบของงานที่
ต่างกัน มักจะทาให้เกิ ดผลต่างกัน ดังนั้นควรวัดจากการทดลอง จิ ตใจ อารมณ์ และปฏิ กิริยาของ
บุคคลเพื่อเป็ นการรวบรวมเจตคติในการปฏิบตั ิงาน
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นอกจากนั้นข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบว่ามีปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน มีผลตามค่าน้ าหนักดังนี้
1 ด้า นความก้า วหน้า ในการปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นข้อค้นพบที่ มี ค่ า น้ า หนัก เป็ นอันดับ แรกจาก
งานวิจยั พบว่า ในหัวข้อตาแหน่งที่ท่านปฏิบตั ิงานอยูม่ ีโอกาสก้าวหน้าทัดเทียมตาแหน่งอื่น ๆ เป็ น
ข้อบ่งชี้ ที่สาคัญที่สุดทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการทางานของแต่ละคนมีเป้ าหมายของชี วิตที่ตอ้ งการจะ
เจริ ญก้า วหน้า ในอนาคตเพื่ ออยู่ใ นสั ง คมอย่า งมี ค วามสุ ข สอดคล้องกับ แนวคิ ด (อัล เดอร์ เฟอร์
Alderfer, 1969) ที่วา่ ความต้องการด้านความเจริ ญเติบโตเป็ นความต้องการที่จะเจริ ญก้าวหน้าในการ
ทางาน สามารถทุ่มเทความรู ้ ความสามารถของตนในการทางานอย่างเต็มที่ และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนให้เพิม่ ขึ้นด้วย
2 ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การเป็ นข้อค้นพบที่มีค่าน้ าหนักอันดับท้ายสุ ดจากงานวิจยั ใน
หัวข้อบริ ษทั ให้ค่าตอบแทนในการทางานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ปฏิ บตั ิ งาน เป็ นข้อบ่งชี้ ที่สาคัญที่ สุดทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ ในปั จจุ บ นั มี ค่าครองชี พที่ สูง การได้รับ
เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า ตอบแทนล่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญที่ พ นัก งานพึ ง นึ ก ถึ ง มากที่ สุ ด
สอดคล้องกับ แนวคิ ด ทฤษฎี แรงจูง ใจของเฮอร์ ซ เบิ ร์ก (Herzberg) ที่ ว่า ปั จจัย ที่ ใช้ค้ า จุ นหรื อ
บารุ งรักษาจิตใจของบุคคลให้ทางานเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานหากไม่มี
ปั จจัยนี้ หรื อมี ในลักษณะที่ ไม่สอดคล้องกับบุ คคลในองค์กรจะส่ งผลให้บุคคลในองค์กรนั้นเกิ ด
ความไม่ชอบงานประกอบด้วยนโยบายบริ ษทั ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการปฏิ บตั ิงาน
เงินเดือน ผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลและสถานภาพของงาน
3. ระดับประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีม
ผลการวิจยั ระดับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก
(ที) จากัด พบว่าพนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด โดยภาพรวม มีระดับประสิ ทธิ ภาพ
การทางานเป็ นทีม มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีระดับการทางาน
เป็ นที ม ทุ ก ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก โดยภาพรวมและโดยพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นดัง กล่ า วมี ค วาม
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของหลายๆ ท่านดังนี้
(1) (รุ่ งนภา แสงมณี , 2552) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อการทางานเป็ นทีมที่
มีประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพกรพื้นที่ในสังกัดภาค 6 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการ
ทางานเป็ นที มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากเมื่ อพิ จารณารายด้า นพบว่า ระดับ การ
ทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมากเกื อบทุ กด้าน ส่ วนด้านความสัมพันธ์ที่ดีและการ
พัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
(2) (ธนกร กรวัชรเจริ ญ, 2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของ
พนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมอยู่
ในระดับมาก (เบญจมาภรณ์ คาหาญพล, 2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลประสิ ทธิ ภาพการ
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ทางานเป็ นทีมของพนักงานกรณี ศึกษา บริ ษทั ฟาร์ มเฮ้าส์ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นด้านการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (ฟาร์ มเฮ้าส์ ) ผล
วิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากในทุกด้าน
(3) (ลลิดา ศรี สัมพันธ์ , 2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยทางด้านการบริ หารงานที่มีผลต่อการสร้ าง
ทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพกรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความคิ ดเห็ นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จต่อปั จจัยทางด้านการสร้ างทีมงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากว่าทักษะของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันความชานาญต่างกันออกไปการทางานร่ วมกัน
จึ ง เป็ นการเติ ม ซึ่ ง กันและกัน การมี เป้ า หมายในการท างานร่ วมกัน จะสามารถท าให้บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดงั นั้นบริ ษทั จึงจาเป็ นต้องสร้างทีมงานขึ้นในองค์การและกระตุน้ ให้ทุกคนรู ้สึก
เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในทีมเพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงาน
นอกจากนั้นข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบว่ามีปัจจัยด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม มีผลตามค่าน้ าหนักดังนี้
1 ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นข้อค้นพบที่มีค่าน้ าหนักเป็ นอันดับ
แรกจากงานวิจยั พบว่า ในหัวข้อบริ ษทั ของท่านมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการรับรู ้ ปัญหาที่
เกิ ดขึ้ นในบริ ษทั และสมาชิ ก กล้าแสดงความคิ ดเห็ นสามารถบอกปั ญหาและแนวทางแก้ไขโดย
ปราศจากความกลัวเป็ นข้อบ่งชี้ ที่สาคัญที่ สุดทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการได้รับรู ้ ได้ร่วมกันคิ ดร่ วมกัน
แก้ไ ขจะท าให้ ง านผ่ า นไปได้ด้ว ยดี แ ละประสบความส าเร็ จ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด
เบลคและมูตนั (Blake & Mouton) ที่วา่ การทางานเป็ นทีมนั้น จะต้องมุ่งให้ได้ท้ งั ผลงานและความ
ร่ วมมือของสมาชิ กในทีมงานหลักการสาคัญของทฤษฎีน้ ี เชื่ อว่า คนเราต้องการทางานให้ได้ผลงาน
และต้องการมี ส่วนร่ วมในงานที่ รับผิดชอบซึ่ งการที่ จะทาให้สมาชิ กเข้ามามี ส่วนร่ วมนั้นจะต้อง
สร้ างบรรยากาศของการยอมรับเพื่อสนับสนุ นความคิดสร้ างสรรค์และเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กได้
แสดงความคิดเห็นในการทางานร่ วมกัน
2 ด้านการร่ วมมือประสานการทางานอย่างเหมาะสมมีค่าน้ าหนักอันดับท้ายสุ ดจากงานวิจยั
ในหัวข้อ การติดต่อสื่ อสารกันระหว่างสมาชิ กในทีมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา เป็ นข้อบ่งชี้ที่สาคัญที่สุดทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการสื่ อสารเป็ นสิ่ ง
ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง ขั้น ตอนลัก ษณะงานซึ่ งนาไปสู่ ค วามส าเร็ จ ในการท างานดัง นั้นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดี สื่ อสารอย่างตรงไปตรงมาจะทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ฟรานซิ ส และวูด๊ ค็อก เกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ว่า ทีมงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสมาชิ กในที มจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็ นอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมาจะต้องกล้า
เผชิ ญหน้าช่ วยแก้ปัญหาอย่างเต็มใจและจริ งใจซึ่ งความเปิ ดเผยของสมาชิ กในทีมจะต้องพูดคุ ยถึ ง
ปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หาร (ผูบ้ งั คับบัญชา) กับ
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ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูร้ ่ วมปฏิ บตั ิ งานก็ตามเพราะการติ ดต่อสื่ อสารเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการ
บริ หารงานให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์การติดต่อสื่ อสารจึงต้องอาศัยศิลปะในการถ่ายทอดข้อความ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม
ผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจู งใจในการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที มของ
พนักงานบริ ษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จากัด พบว่า แรงจูงใจในการทางานกับประสิ ทธิ ภาพ การ
ทางานเป็ นทีมในภาพรวม มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู งปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน
ด้ า นสถานภาพลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ัติ แ ละด้ า นความก้ า วหน้ า ในการปฏิ บ ัติ ง านมี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ นที ม โดยภาพรวมและโดยพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นดัง กล่ า วมี ค วาม
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ดังนี้
(1) (รุ่ งนภา แสงมณี , 2552) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อการทางานเป็ นทีมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพกรพื้นที่ในสังกัดภาค 6 ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อการท างานเป็ นที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมี 6 ด้า นได้แก่ ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างบุ คคล นโยบายและการบริ หาร ความมัน่ คงในการปฏิ บตั ิ งาน ความก้าวหน้า สภาพการ
ปฏิบตั ิงานและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(2) (จีรนันต์ ไชยงาม, 2553) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่กรม
พิ นิจ และคุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนโดยมี ก ารท างานเป็ นที ม เป็ นตัวแปรคัน่ กลาง พบว่า โมเดล
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องผลการปฏิ บ ัติ โ ดยมี ก ารท างานเป็ นที ม เป็ นตัว แปรคั่น กลางของ
เจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน พบว่าโมเดล ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ใ นเกณฑ์ ดี หรื อ โมเดลมี ค วามเที่ ย งตรงสู ง มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจัก ษ์เมื่ อพิ จารณาอิ ทธิ พ ลทางตรงที่ ส่ง ผลต่ อผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของเจ้า หน้า ที่ ก รมพิ นิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน พบว่า ตัวแปรการเสริ มพลังอานาจในการทางานมีอิทธิ พลทางตรงต่อการ
ทางานเป็ นทีมมีอิทธิพลรวมสู งสุ ด (0.78) และตัวแปรจิตพอเพียงระดับไตรภาค (-0.06) โดยตัวแปร
สาเหตุ ท้ ั งสองตั ว ร่ วมกั น อธิ บายความแปรปรวนของการท างานเป็ นที ม ได้ ร้ อ ยละ74
ทั้งนี้เนื่องจากว่า เน้นผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเป็ นสาคัญ ตลอดจนมองหาวิธีการ
สร้างจูงใจเพื่อให้เกิดความร่ วมแรงร่ วมใจในการทางานร่ วมกันเป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามผลงานวิจยั ที่ไม่สอดคล้องคือ
(1) (ธานี วีระวงษ์, 2551) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานซ่ อมบารุ งอากาศ
ยานกองซ่อมบารุ ง อากาศย่อย ฝ่ ายช่างกองบินไทย บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ภายในลาน
จอดรถท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ซ่ อ มบ ารุ งอากาศยานในลานจอดรถท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ฝ่ ายกองช่ า งมากที่ สุ ด ได้แ ก่
ความสาเร็ จในการทางาน ส่ วนระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานตามประเภทช่างที่ปฏิบตั ิในปั จจัยทั้ง 13 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็ จในการ
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ทางาน การได้รับการยอมรั บ ลักษณะงานที่ ทาความรั บผิดชอบ ความก้าวหน้าในอาชี พการงาน
นโยบายและการบริ ห ารงานการบัง คับ บัญ ชา เงิ น เดื อ นค่ า จ้า ง สภาพแวดล้อ มในการท างาน
ความก้า วหน้า ส่ ว นตัว ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล ความมั่น คงในการท างาน สถานภาพใน
หน่ วยงานในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันและเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานซ่ อมบารุ งอากาศยาน กองซ่ อมบารุ งอากาศย่อย ฝ่ ายช่ างกองบินไทย บริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)
(2) (สิ ริรัตน์ แก้วสมบัติ ,2553) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็ นทีมของครู กบั
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาเลย เขต 2 ผลการศึ กษาพบว่า การ
ทางานเป็ นทีมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการทางานเป็ นทีมเฉลี่ยสู งสุ ดคือ มนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี รองลงมาคือการบรรลุเป้ าหมาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
คือ แรงจูงใจมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากว่ า ผู ้บ ริ หารจ าเป็ นต้อ งหาแนวทางการปฏิ บ ัติ ง านที่ เ น้ น ด้า นงานและ
ความสัมพันธ์ไปพร้ อม ๆ กันและต้องใช้วตั ถุ ประสงค์และลาดับความสัมพันธ์ก่อนหลังของการ
ปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะทาให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนและดาเนิ นการทางานได้อย่างถูกต้องตาม
ต้องการและยังต้องอาศัยความร่ วมมื อ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อที่จะทาให้ประสบ
ผลสาเร็ จทั้งในด้านการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคร่ วมกันและการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เป็ นที มของบริ ษทั อื่น ๆ ที่ เป็ นธุ รกิ จประเภทเดี ยวกัน เพื่อนามาศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บให้เห็ นความ
แตกต่างของปั จจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม
2. ควรศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ ยวกับการทางานเป็ นทีม
เพิ่มขึ้น เช่น ด้านการลดความขัดแย้งในองค์กร ด้านความเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
3. ศึ กษาถึ งปั จจัยด้านอื่ น ๆ ที่ ส่ง ผลต่อการทางานเป็ นที ม เช่ น ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ยธรรมเพื่อให้สามารถปรับการทางานเป็ นทีม
4. การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เป็ นที ม ของพนั ก งานบริ ษัท เอ็ ม .เอช.ดี แ มก (ที ) จ ากัด ถ้ า มี ก ารศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปอาจศึ ก ษา
ความสัมพันธ์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับภาวะผูน้ า ความผูกพันและหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
เพื่อนามาเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการวิจยั ว่าสอดคล้องหรื อแตกต่างกันเพราะเหตุใด
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MARKETING MIX FACTOR AND OTHER FACTORS THAT AFFECT THE
DECISION TO BUY SINGLE-HOUSE DELIGHT BY PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC
COMPANY LIMITED
พรรณี สุ ดประเสริ ฐ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านเดี่ยวในโครงการดีไลท์ ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวในโครงการดีไลท์ ของ
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม
ด้านค่านิยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยว
ในโครงการดี ไลท์ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) การวิจยั ครั้งนี้ เลือกเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อ บ้านในโครงการดี ไลท์ จานวนทั้งสิ้ น 260 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane
ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, ANOVA และ
Correlation
ผลจากการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ จานวนสมาชิ ก
ในครัวเรื อน และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของลู กค้า ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยว
โครงการดีไลท์ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน (2) ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้า นราคา ด้า นสถานที่ จาหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวดี ไลท์ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ปัจจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
This study aims to 1) study personal factors. Single-House Delight By Pruksa Real Estate
Public Company Limited 2) To study marketing mix. And 3) to study other factors affecting the
decision to purchase Single-House Delight By Pruksa Real Estate Public Company Limited.
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Social status, image values And trust The relationship with the decision to buy Single-House
Delight By Pruksa Real Estate Public Company Limited. House on Delight Project A total of 260
samples were collected using the Yamane formula. The questionnaire was used as a tool to collect
data. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
And test hypotheses using T-test, ANOVA and Correlation statistics.
The findings were as follows: 1) Personal factors were gender, age, occupation status,
number of household members And the average monthly income of the customer. different There
is no difference in the decision to buy Single-House Delight By Pruksa Real Estate Public
Company Limited. And marketing promotion. There was a statistically significant relationship
with the decision to buy Single-House Delight By Pruksa Real Estate Public Company Limited at
the 0.05 level and 3) Other social status factors. The relationship with the decision to buy SingleHouse Delight By Pruksa Real Estate Public Company Limited at the 0.05 level of significance.
บทนา
ในปั จจุ บ ั น ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ นสิ่ งจ าเป็ นส าหรั บ การด าเนิ นชี วิ ต ของมนุ ษย์ ทุ ก คน
นอกเหนื อไปจากปั จจัยด้านอาหาร เครื่ องนุ่งห่ มและยารักษาโรค การที่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
นับเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญของประชาชนเพราะนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวมีความมัน่ คงในการ
อยูอ่ าศัยยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูใ่ ห้สูงขึ้น ยังช่วยส่ งเสริ มการออมหรื อการลงทุนระยะยาว
ของประชาชนด้วย จึงเกิ ดเป็ นธุ รกิ จการรับสร้ างที่อยู่อาศัย เรี ยกว่าธุ รกิ จบ้านจัดสรร การดาเนิ น
ธุ รกิ จให้ป ระสบความส าเร็ จจาเป็ นต้องให้ค วามส าคัญกับ การเลื อกตลาดที่ เหมาะสม เพื่ อระบุ
กลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนขึ้น ช่วยให้นกั การตลาดมีทิศทางในการวางแผนทางการตลาดที่แน่นอน และ
พัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผูซ้ ้ื อ
จะพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ รอบด้าน
ดังนั้น บริ ษ ทั ที่ พฒั นาด้านอสังหาริ มทรั พย์จึงต้องมีการปรั บกลยุทธ์เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งธุ รกิจบ้านจัดสรรจะมีความสาคัญต่อธุ รกิจเศรษฐกิจประเทศไทย ถือว่าธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นภาคนาของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจัยสาคัญในการกระตุน้ ให้เกิ ด
การลงทุนในธุ รกิ จและสร้ างธุ รกิ จอื่นอย่างต่อเนื่ อง เช่ น ธุ รกิ จวัสดุ ก่อนสร้ าง ธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์
ธุ รกิจที่นอนและธุ รกิจตกแต่งภายในรวมถึงธุ รกิจบริ การต่าง ๆ
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอุตสาหกรรมบ้านจัดสรรเพื่อการวางแผนการตลาดคือ
ต้องการศึ ก ษาความต้องการของลู ก ค้า การตัดสิ นใจซื้ อ เนื่ องจากสิ นค้า ที่ มี ร าคาแพง เพื่ อที่ จ ะ
สามารถนาผลที่ได้น้ นั มาวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรม และความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิ จที่ สินค้ามีมูลค่าสู ง ลู กค้าโดยทัว่ ไป
ไม่ได้มีความต้องการซื้ อบ่อย ๆ รวมทั้งบ้านยังถือเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญกับชีวติ และครอบครัว
ดังนั้นการตัดสิ นใจซื้ อย่อมขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง นักการตลาดจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจ
สัญญาณของลู กค้าว่าต้องการอะไรจากบทความต่าง ๆ ที่ เป็ นรายงานภาวะและสถานการณ์ ด้าน
ตลาด
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ สามารถสะท้อนให้เห็ นพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในตลาดอสังหาริ มทรั พย์ไ ด้หลาย
ประการพบว่าผูบ้ ริ โภคมีกาลังซื้ อด้วยเงินสดมีจานวนน้อยไม่ถึง 20% ส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยการกูย้ ืม
กับสถาบันการเงิน ในวงเงินสู ง ความสะดวกรวดเร็ วในการกูแ้ ละในภาวการณ์อตั ราดอกเบี้ยต่าจะ
ส่ งผลให้มีลูกค้ามีอตั ราการซื้ อบ้านเพิม่ ขึ้น
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยคุ ณทองมา วิจิตร
พงศ์พนั ธุ์ ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ โดยเป็ นบริ ษทั ฯ ที่มีผลการดาเนิ นงานที่ มีกาไร
ตลอด 23 ปี ที่ ผ่ า นมาแม้ ใ นช่ ว งสภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ า และได้ ก้ า วขึ้ นเป็ นผู ้น าในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ฯได้วางเป้ าหมายการเติบโตของรายได้ไม่นอ้ ย 25% ต่อปี
และมีรายได้ 100,000 ล้านบาทภายในปี 2560 ซึ่ งบริ ษทั ได้ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด ครอบคลุมทาเลที่มีศกั ยภาพ และการเจริ ญเติบโต
สู ง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ในปี พ.ศ.2552 บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน) ได้ทา
การขยายกลุ่มเป้ าหมายบ้านเดี่ยวไปในตลาดใหม่ๆ โดยพัฒนาตราสิ นค้าใหม่ คือ ดีไลท์ ซึ่ งมีกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน โครงการดีไลท์เปิ ดตัวเมื่อ ปี 2553 ซึ่ งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ น
อย่างดี จากจานวนลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านในโครงการดีไลท์ ซึ่ งในปั จจุบนั ลูกค้ามีความต้องการ
ที่อยุอ่ าศัยมากขึ้น และมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายเป็ นเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจซื้ อ ดังเช่ น
ลูกค้าที่เข้าเยีย่ มชมบ้านในโครงการดีไลท์ ส่ วนใหญ่มีความต้องการซื้ อที่อยูอ่ าศัยอยูแ่ ล้ว
ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง สนใจศึ กษาปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ย วดี ไ ลท์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ และปั จจัยอื่น
ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวดีไลท์ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุ งสิ นค้า
และบริ การให้ดีข้ ึน ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็ นข้อมูลสนับสนุ นในด้านการวางแผน
ตลาดเพื่อขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวในโครงการดี ไลท์ของ
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยว
ในโครงการดีไลท์ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
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3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิ ยม ด้านภาพลักษณ์ และด้าน
ความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวในโครงการดีไลท์ของบริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ จานวนสมาชิ กในครั วเรื อน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้า ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวโครงการดีไลท์ของ
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
จาหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวดี ไลท์ ของ
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
3. ปั จจัย อื่ น ๆ ด้า นสถานภาพทางสั ง คม ด้า นค่ า นิ ย ม ด้า นภาพลัก ษณ์ และด้า นความ
ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน)
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้ อหาการศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด และ ปั จจัย อื่ นๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ ของบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
โดยมุ่งเน้นปั จจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการขาย
รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความไว้วางใจ
2. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3. พื้นที่ศึกษา คือ โครงการดี ไลท์วงแหวน-วัชรพล โครงการดี ไลท์อ่อนนุ ช-มอเดอร์ เวย์
โครงการดีไลท์ดอนเมือง-โลคัลโรด โครงการดีไลท์พราะราม5-กาญจนาภิเษก และโครงการดีไลท์
บางนา-ศรี นคริ นทร์
4. ประชากร คือ ลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อโครงการดีไลท์ ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน)
5. กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ ในโครงการดีไลท์วงแหวน-วัชรพล
โครงการดีไลท์อ่อนนุช-มอเดอร์เวย์ โครงการดีไลท์ดอนเมือง-โลคัลโรด โครงการดีไลท์พระราม5กาญจนาภิเษก และโครงการดีไลท์บางนา-ศรี นคริ นทร์ จานวน 748 คน
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ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อนาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ จานวนสมาชิ กในครัวเรื อน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้ามาวิเคราะห์หากลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนที่ตดั สิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวใน
โครงการดีไลท์
2. เพื่อนาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย
และด้านส่ งเสริ มการตลาด มาประยุกต์ใช้ในการกระตุน้ ยอดขาย เพื่อเพิม่ ยอดขายในอนาคต
3. เพื่อนาปั จจัยอื่น ๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิ ยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความ
ไว้วางใจ มาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
4. เพื่อสร้างความได้เปรี ยบคู่แข่งในการทาการตลาดธุ รกิจที่พกั อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และ
เป็ นแนวทางในการสร้ างฐานการตลาดให้กบั ทางบริ ษทั ฯ รวมถึงตัวโครงการเองในการขยายตลาด
ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
การค้นคว้าเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านเดี่ยวโครงการดีไลท์ ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)” จะทาการศึกษาใน
ส่ วนของลูกค้าที่ซ้ื อบ้านเดี่ยวในโครงการดีไลท์ที่มีการดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้า เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวโครงการดีไลท์ ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการค้นคว้า คือแบบสอบถาม ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้สร้างเครื่ องมือ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาถึงแนวทางทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าที่กาหนดไว้
3. ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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4. สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
นามาวิเคราะห์ผศู ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งลักษณะคาถามเป็ น
แบบตัวเลือกให้เลือก และแบบคาตอบในลักษณะมาตรวัด Scale ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือวัดแบบอัตราส่ วน
การประเมิน 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จานวนสมาชิก
ในครัวเรื อน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยว
ดีไลท์ ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่าแต่ละข้อความมีคาตอบให้เลือกตามระดับความสาคัญ 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ ได้แก่ดา้ น
สถานภาพทางสังคม ด้านค่านิยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความไว้วางใจ มีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่าแต่ละข้อความมีคาตอบให้เลือกตามระดับความสาคัญ 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่าแต่ละข้อความมี
คาตอบให้เลือกตามระดับความสาคัญ 5 ระดับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) คือกลุ่มลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวโครงการดีไลท์ ของบริ ษทั
พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน) ในโครงการดีไลท์ 5 โครงการ
โครงการดีไลท์ วงแหวน-วัชรพล
จานวน 170 ราย
โครงการดีไลท์ อ่อนนุช- มอเตอร์เวย์
จานวน 123 ราย
โครงการดีไลท์ ดอนเมือง-โลคัลโรด
จานวน 189 ราย
โครงการดีไลท์ พระราม5- กาญจนาภิเษก
จานวน 79 ราย
โครงการดีไลท์ บางนา- ศรี นคริ นทร์
จานวน 187 ราย
รวม
จานวน 748 ราย
(ที่มา : ข้อมูล โครงการของบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) พ.ศ.2560)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การศึกษานี้ใช้การศึกษา 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในโครงการดีไลท์
ทั้ง
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5 โครงการ ตอบแบบสอบถามจานวน 260 ชุด และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
หลักทางสถิติ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ไว้แล้ว ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) บทความวิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ตลอดจนข้อมูลบทความจากหนังสื อพิมพ์และวารสารต่าง ๆ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จาการใช้แบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูลลงรหัสและ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบ
สอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จานวนสมาชิกในครัวเรื อน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
วิธีแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
1.2 ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านสถานภาพ
ทาง
สังคม ด้านค่านิยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความไว้วางใจ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.4 ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 4 เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistices) โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถาม
มา
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
2.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน
ใช้
การทดสอบด้วยค่า t-test Independent เพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปใช้การ
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ทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัว One Way Anowa หรื อ ค่า F – test เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาข้ อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ ชาย จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.7 มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 152 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 58.5 มีสถานภาพสมรส จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 มีอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.8 มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 1-2 คน
จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 85 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.7
สรุ ปตามสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ จ านวนสมาชิ ก ใน
ครั วเรื อน และรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนของลู ก ค้า ที่ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้า นเดี่ ย ว
โครงการดีไลท์ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ที่ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านราคา ด้านสถานที่
จาหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวดี ไลท์ ของ
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านเดี่ยวดีไลท์ ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านเดี่ยวโครงการดีไลท์ ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน) สามารถอภิปรายผลตาม
สมมติฐานได้ดงั นี้
1) จากการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวในโครงการดี ไลท์
ของ บริ ษ ทั พฤกษาเรี ย ลเอสเตท จากัด (มหาชน) พบว่า ไม่ มี ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลใดที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวในโครงการดี ไลท์ อาจเป็ นเพราะบ้านเดี่ ยวในโครงการดี ไลท์ ของบริ ษ ทั
พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน) นั้นเป็ นโครงการเป็ นบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นาในประเทศ
ไทย ซึ่ งอยู่ใ นทาเลติ ดแนวรถไฟฟ้ า ทาให้ผูซ้ ้ื อทุ ก กลุ่ มมี ความต้องการสู งสุ ดไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ จิ รั ช ญา อรรคทัย (2555) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการ
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ตัดสิ นใจซื้ อที่พกั อาศัยในหมู่บา้ นจัดสรรของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจานวนสมาชิ กในครอบครัวต่างกัน มีปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่พกั อาศัยในหมู่บา้ นจัดสรรของผูบ้ ริ โภค ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สมจิตร เปรมกมล (2552) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่กาหนดการตัดสิ นใจในการ
ซื้ อบ้านมือสองของผูบ้ ริ โภค กล่าวว่า ผูซ้ ้ื อที่มีปัจจัยต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อบ้านไม่แตกต่างกัน
2) จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
เดี่ยวในโครงการดีไลท์ ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัย ด้านราคา ด้าน
สถานที่จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะบ้านเดี่ยวในโครงการดีไลท์ ของบริ ษทั พฤกษา
เรี ย ลเอสเตท จากัด(มหาชน) มี ก ารตั้งราคาบ้า นที่ เหมาะสม มี ส ถานที่ ที่ ใ กล้แหล่ ง ชุ ม ชน แนว
รถไฟฟ้า และมีการทาการตลาดได้ดี จึงส่ งผลให้ผูซ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นภิส กรภควัฒน์จินดา (2559) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อบ้านมือสองของผูบ้ ริ โภค อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ผูซ้ ้ื อต้องการซื้ อ
บ้านที่ราคาเหมาะสม มีวงเงินสิ นเชื่ อและระยะเวลาการผ่อนชาระที่ถูก และมีการส่ งเสริ มการตลาด
โดยการมอบส่ ว นลดพิ เ ศษให้ อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ จิ รั ช ญา อรรคทัย (2555)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่พกั อาศัยในหมู่บา้ นจัดสรรของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอาเภออุ ทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กล่ าวว่าผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อบ้านจากราคาต้องมี ความ
เหมาะสมกับ สภาพของตัวบ้า น การคมนาคมสะดวกรวดเร็ ว มี รถไฟฟ้ า แอร์ พ อร์ ตลิ ง ก์ และมี
โปรโมชัน่ ที่ดี
3) จากการศึ กษาปั จจัยอื่ นๆ ที่ มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวในโครงการ
ดีไลท์ ของ บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยด้านสถานภาพทางสังคม มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวดี ไลท์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 อาจเป็ น
เพราะบ้านเดี่ ยวในโครงการดีไลท์ ของบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน) มีการจัดสภาพ
สังคมที่ดี มีความปลอดภัย โดยโครงการมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ของผูอ้ าศัยทุกกลุ่ม ทาให้ผซู ้ ้ื อสบายใจในการซื้ อและตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ จิรัชญา อรรคทัย (2555) ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่พกั อาศัยใน
หมู่บา้ นจัดสรรของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคมีความ
ต้องการซื้ อบ้านในสภาพสังคมที่มีความปลอดภัย และสะดวกในการขับรถ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นภิส กรภควัฒน์จินดา (2559) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านมื อสองของผูบ้ ริ โภค อาเภอลาลู กกา จังหวัดปทุ มธานี กล่าวว่า ผูซ้ ้ื อ
ส่ วนใหญ่ที่ซ้ื อบ้านเดี่ ยวต้องการความเป็ นส่ วนตัว ดังนั้นสังคมความเป็ นอยู่ในโครงการส่ งผลใน
การตัดสิ นใจซื้ อ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากการศึกษาพบว่าผูซ้ ้ื อชื่ นชอบในทาเลที่ต้ งั บ้านเดี่ยวในโครงการดีไลท์ ของ บริ ษทั
พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) เนื่ องจากอยูใ่ กล้แหล่งชุ มชน และใกล้รถไฟฟ้ า ซึ่ งทาให้ผซู ้ ้ื อ
สะดวกขึ้ นในการคมนาคม ดัง นั้นทางโครงการจึ ง ควรพัฒนาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ท้ งั ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อความสะดวกสบายแก่ผซู ้ ้ื อบ้าน
2. ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวดีไลท์ จากสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วแต่สไตล์
การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ดังนั้นโครงการจึงควรสร้างบ้านหลากหลายแบบเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าผู ้
ซื้ อบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาผลงานโครงการบ้า นเดี่ ย วโครงการอื่ นๆ ของ บริ ษ ัทพฤกษาเรี ย ล
เอสเตท จากัด (มหาชน) แต่ละแบบ เพื่อทราบความชอบของผูบ้ ริ โภคและนาไปพัฒนาแบบบ้านที่
เป็ นที่ตอ้ งการของผูซ้ ้ื อต่อไป
2. ควรทาการศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อบ้านเดี่ยวในโครงการดีไลท์ ของ บริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาการทางานของโครงการต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการซื้อซ้ากระเป๋าแบรนด์ โมอิของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING REPURCHASE OF MOEI BRAND BAG OF CONSUMERS
IN BANGKOK
จักรพันธ์ ชู ลาภ
บทคัดย่อ
การค้นคว้าครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ
โดยศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s และแนวทางการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า โดยให้
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้านกระเป๋ าแบรนด์โมอิ ทาการตอบแบบสอบถามเพื่อนาผลไปใช้วิเคราะห์
การวิจยั และสามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จ และนาข้อมู ล ไปประกอบการวางแผน
การตลาดเพื่อประสิ ทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ทาการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้สถิติ Independent Samples T-Test , One-Way ANOVA
และ Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-29 ปี มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้าขาย มีรายได้ต่อเดื อนมากกว่า 20,000 ขึ้นไป ใน
ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด มี ร ะดับ ความคิ ดเห็ น โดยรวม ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มากที่ สุ ด
(xˉ = 4.29, S.D. = 0.621) รองลงมาเป็ นด้านราคา (xˉ = 4.07, S.D. = 0.797) ด้านสถานที่จดั จาหน่าย
(xˉ = 4.03, S.D. = 0.799) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (xˉ = 3.75, S.D. = 0.904) ตามลาดับในส่ วนปั จจัย
การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า มีระดับความคิดอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.14, S.D. = 0.694) ในส่ วน
ปั จจัยการซื้ อซ้ า มีระดับความคิดอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.17, S.D. = 0.697)
ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน เพศและอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการซื้ อซ้ าที่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ า
พบว่า มีค่า R อยูท่ ี่ 0.773 มีค่า R Square อยูท่ ี่ 0.598 มีค่าความเชื่อมัน่ 0.334 และ ปัจจัยการบริ หาร
ประสบการณ์ลูกค้า พบว่า มีค่า R อยูท่ ี่ 0.669 มีค่า R Square อยูท่ ี่ 0.488 มีค่าความเชื่อมัน่ 0.378
ABSTRACT
This research aims to study factors influencing on repurchase Mooi brand bags by study
factor marketing mix (4P’s) and customer experience management guideline. The customers
who come to use the Moei brand shop to respond by questionnaire and research analysis used as
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a guideline for conducting business. Then bring the information to market planning for efficiency
and customer satisfaction.
The information statistical analysis includes Frequencies, Percentage, Mean and Standard
deviation. The hypothesis testing used Independent Samples T-Test, One-Way ANOVA and
Multiple Regression Analysis confidence level of 0.05.
The results show that sample group mostly female between 21 – 29 years old, education
level in bachelor’s degree. Have a private business / trade and more than 20,000 monthly
incomes.
The marketing mix factor have an overall rating most of the products (xˉ = 4.29,
S.D. = 0.621), followed by the price (xˉ = 4.07, S.D. = 0.797) distribution (xˉ = 4.03,
S.D. = 0.799) and promotion (xˉ = 3.75, S.D. = 0.904) respectively.
Customer relationship management factors was at high level (xˉ = 4.14, S.D. = 0.694)
and the repurchase factor was high level (xˉ = 4.17, S.D. = 0.697).
Hypothesis analysis results show the different sexes and occupations do not affect
different repurchases. At the statistical significance level of 0.05. The marketing mix factor
correlated with repurchase, the R value was 0.773, the R Square value was 0.598, and the
reliability was 0.334. The customer relationship management factors have the R value was 0.669,
the R value was 0.488 and the confidence value was 0.378.
บทนา
ในปั จจุบนั ไม่มีใครที่จะออกนอกบ้านโดยที่ไม่ใส่ เครื่ องนุ่ งห่ มหรื อไม่มีกระเป๋ า เพื่อเป็ น
การบอกให้สังคมได้รู้ว่าโลกเรามี การพัฒนาไปไกลและกระเป๋ าก็เป็ นสิ่ งที่ จะบอกความทันสมัย
หรื อความมีรสนิยม หรื อแม้แต่สไตล์ (Style) ความเป็ นตัวคุณได้จาก เรื่ องการตกแต่งร่ างกาย นั้นๆ
สิ น ค้า กระเป๋ าก็ เ ป็ นอี ก หนึ่ ง องค์ป ระกอบในการแต่ ง กายที่ ส ามารถบ่ ง บอกถึ ง รสนิ ย ม
ของแต่ละบุคคลกระเป๋ าในปั จจุบนั นั้นมีให้เลือกมากมายในท้องตลาด ทั้งกระเป๋ าแฟชัน่ หรื อกระเป๋ า
ที่มียี่ห้อต่างๆ การเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อการตัดสิ นใจซื้ อของลู กค้าจึงสามารถเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์
อื่นได้อยู่ตลอด แม้ว่าลูกค้าจะเคยเลือกซื้ อสิ นค้าอยู่เป็ นประจาก็ตาม แต่ดีที่สุดก็คือการทาให้ลูกค้า
ของคู่แข่งเปลี่ ยนมาใช้สินค้าของแบรนด์ตวั เอง ด้วยการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ถูกตรงตามใจ
ลูกค้า ณ จุดขาย ซึ่งโอกิลวี่ แอ็คชัน่ ให้ขอ้ มูลการวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชิ้นหนึ่ ง ในชื่ อ The Mind
of Shoppers ระบุวา่ 61% ของผูบ้ ริ โภคที่เดิ นเข้าไปจับจ่ายใช้สอยในซู เปอร์ มาร์ เกต มีการตัดสิ น
ณ จุดขาย เหนือกว่าการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะเห็นโฆษณาหรื อแม้กระทัง่ การตัดสิ นใจเพราะจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ อี ก ทั้ง ปั จจุ บ นั อยู่ใ นสภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า การปรั บ ตัวของผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพื่ อให้
948

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

กิจการดาเนินต่อไปได้ จึงสร้างแรงจูงใจลูกค้าด้วยการ ลด แลก แจก แถม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยึดลูกค้าให้คง
อยู่ไ ด้น้ ัน ในบางครั้ งการลดราคาก็ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นค าตอบที่ ดีที่ สุ ด การลดราคาเป็ นการท าให้ลู ก ค้า
คาดหวังกับราคาที่ถูกลง ซึ่ งส่ งผลทาให้แบรนด์น้ นั ไม่สามารถปรับราคาขึ้นสู่ ระดับเดิม หรื อสู งขึ้น
เมื่อเศรษฐกิจกลับคืนสู่ ภาวะปรกติ นัน่ หมายความว่า การลดราคาในวันนี้ จะทาให้แบรนด์ของคุ ณ
ต้องลดราคาตลอดไป
ดัง นั้นจึ ง เกิ ดความคิ ดที่ อยากจะศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวทางที่ ปฏิ บ ตั ิ ก ับ แบรนด์ก ระเป๋ าโมอิ
เพื่อพัฒนาให้ตรงจุดกับความต้องการของกลุ่มลู กค้า และเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในตราสิ นค้า
อี ก ทั้ง ต้องการพัฒนาสั ก ยะภาพให้แก่ แ บรนด์ และสิ นค้า เพื่ อที่ จะท าการขยายตลาดออกไปยัง
สถานที่ต่างๆมากขึ้น บริ การด้านความสะดวกในการซื้ อสิ นค้า และเพื่อเป็ นการเพิ่มยอดขายให้มาก
ขึ้น ในอนาคตมีแนวคิดที่จะขยายตลาดออกสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม มาเลเซี ย สิ งค์โป
และจะพัฒนาสู่ สากลต่อไปจากความเป็ นมาข้างต้น จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะ
ทาการศึ กษาในเรื่ อง ”ปั จจัย ที่ มีอิทธิ พลต่ อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร” โดยคาดว่า ผลการศึ ก ษาจะสามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้นาไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตัวกิจการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ซ้ า กระเป๋ าแบรนด์ โ มอิ ข องผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทางการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์
โมอิของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้านสถานที่ จดั
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยทางการบริ หารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

949

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ผบู ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต้ งั แต่ 18 - 40 ปี ที่เลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าแบรนด์โมอิ ณ สถานที่จดั จาหน่ายของทางร้าน เนื่ องจากไม่สามารถทราบ
จานวนที่แน่นอนของประชากรได้ จึงกาหนดค่าระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน
5 % (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา 2545: 25-26) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน สารองไว้ 15 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
2. การสุ่ มตัวอย่างใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเลื อกสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยเก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. พื้นที่ ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ณ สถานที่จดั จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์กระเป๋ าแบรนด์โมอิ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมของมูลเชิงสารวจด้วยแบบสอบถาม ตั้งแต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ – 23
มีนาคม พ.ศ.2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. นาผลที่ได้จากการวิจยั ปั จจัยส่ วนบุคคลนาไปปฏิบตั ิให้เกิดผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ
ให้ได้มากที่สุด
2. นาผลที่ได้จากการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไปปฏิบตั ิให้เกิดผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ า
แบรนด์โมอิให้ได้มากที่สุด
3. นาผลที่ได้จากการวิจยั ปั จจัยทางการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าไปปฏิบตั ิให้เกิดผลต่อการซื้ อซ้ า
กระเป๋ าแบรนด์โมอิให้ได้มากที่สุด
4. เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการทาวิจยั เรื่ องการซื้ อซ้ า สาหรับผูท้ ี่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
รู ปแบบของงานวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ งปั ย จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ ซ้ ากระเป๋ าแบรนด์ โ มอิ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ในรู ปแบบการวิจยั เชิ งสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อ ณ สถานที่จดั จาหน่ายกระเป๋ าแบรนด์
โมอิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ฯ ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 18 - 40 ปี
กลุ่ มตัวอย่างจะท าการเลื อกจากประชากรกลุ่ มดัง กล่ าว ที่มาซื้ อยังสถานที่ จดั จาหน่ า ย
กระเป๋ าแบรนด์โมอิ ตัวอย่างไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability) โดยคานวณได้จากสู ตร
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(กัลยา วาณิ ชย์-บัญชา, 2546 : 26) โดยกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 95 ซึ่ งหมายความว่ายอมรับให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผรู ้ วบรวมเอาไว้
ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ดังนี้
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร เป็ นต้น
2. ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
3. หนังสื อทางวิชาการ บทความ สาระนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยน าเสนอในรู ป แบบตารางบรรยายข้อ มู ล ด้า นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Analysis) ใช้วิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ
สรุ ปผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุ คคล จากกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน สรุ ปได้ว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 351 คน (ร้อยละ 87.3) มี อายุส่วนใหญ่ 21 - 29 ปี
จานวน 222 (ร้อยละ 55.5) ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 277 คน (ร้อย
ละ 69.3) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว / ค้าขาย จานวน 217 คน (ร้อยละ 54.3) และส่ วน
ใหญ่มีรายได้ ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จานวน 245 คน (ร้อยละ 61.3)
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด สรุ ปได้วา่
ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นในระดับมากมีค่าเฉลี่ ย
4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.621 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสิ นค้ามีความ
เป็ นเอกลัก ษณ์ ในระดับมาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย 4.38 ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.515 รองลงมามี ความ
คิ ดเห็ นต่ อ วัส ดุ หนัง กระเป๋ า (Polyurethane) มี คุ ณภาพดี ในระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.34 ค่ า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.613 ส่ วนมีรูปแบบกระเป๋ าที่หลากหลาย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
น้อยที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.735
ด้านราคา โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากมี ค่าเฉลี่ ย 4.07
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.797 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้า ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.679 รองลงมามีความ
คิดเห็นต่อ ราคาสามารถต่อรองได้และสิ นค้ามีหลากหลายราคาให้เลือก ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.933 และ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.780 ตามลาดับ
ด้านสถานที่ จดั จาหน่ าย โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.799 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ
รู ปแบบร้านเป็ นที่น่าสนใจ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.756 รองลงมา
มีความคิดเห็นต่อ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.846 ส่ วนมี ขนาดร้ า นที่ เหมาะสม ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่ สุด ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.795
ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ดเห็ นในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ ย 3.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.904 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ
มี ส่ ว นลดราคาสิ นค้า ในระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.83 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.889 รองลงมา
มีความคิดเห็นต่อมีการรับประกันคุณภาพ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.935 ส่ วนมีมีการโฆษณาทาง Internet หรื อ Social Network ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
น้อยที่สุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88
3. ปัจจัยการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า สรุ ปได้วา่
ปั จจัยการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ น
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.694 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นต่อการบริ การของทางร้านทาให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.587 รองลงมามี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อตราสิ นค้า ท าให้ร้า นมี ค วามน่ า เชื่ อถื อ
มากขึ้ น ในระดับมาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย 4.23 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.651 ส่ วนท่านพึงพอใจที่ จะ
เลือกใช้กระเป๋ าโมอิในการออกงานสาคัญ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุด ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.774
4. ปั จจัยการซื้ อซ้ า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยการซื้ อซ้ า สรุ ปได้วา่
ปั จ จัย การซื้ อซ้ า โดยรวมผู ้ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ ย 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.679 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ
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ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้า ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.653 รองลงมามี ค วามคิ ดเห็ นต่ อท่า นมี ความพึ ง พอใจในราคาของสิ นค้า ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.699 ส่ วนมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่ง่ายต่อการเลือกซื้ อและ
จัดส่ ง ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.748
5.การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลแตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อการซื้ อซ้ า กระเป๋ า
แบรนด์โมอิแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิแตกต่างกันโดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.539 และเพศชายมี
ค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.409 ค่า F-Test 7.383 และค่า Sig 0.057 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05
นั้นคือ ไม่ยอมรับสมมุติฐาน ดังนั้นเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิแตกต่างกัน โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.000 ส่ วนอายุระหว่าง 30-39 ปี และอายุมากกว่า 40 ปี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.567 และ มีค่าเฉลี่ ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.581 ตามลาดับ ค่า F-Test 6.802 และค่า Sig.
0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐาน ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันมี ผลต่อการซื้ อซ้ า
กระเป๋ าแบรนด์โมอิ และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างของการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ จาแนก
ตามอายุ โดยเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง
อายุ 21-29 ปี อายุ 30-39 ปี และอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 21-29 ปี แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่างอายุ 30-39 ปี และ อายุมากกว่า 40 ปี
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึ กษาที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อการซื้ อซ้ า กระเป๋ าแบรนด์โมอิ
แตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.505 ส่ วนระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ยต่าที่สุด
4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477 ค่า F-Test 22.672 และค่า Sig. 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ
ยอมรับสมมุติฐาน ดังนั้นระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ และ
เมื่อทาการการทดสอบความแตกต่างของการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ จาแนกตามระดับการศึกษา
โดยเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี แตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิแตกต่างกัน โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า อาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.26 ค่า
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เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.573 ส่ วนอาชี พลู กจ้างเอกชน/รั บจ้างมีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด 4.12 ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.561 ค่า F-Test 0.445 และค่า Sig. 0.776 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นั้นคือ ไม่ยอมรับ
สมมุติฐาน ดังนั้นอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ
สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่อการซื้ อซ้ า กระเป๋ าแบรนด์โมอิ
แตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า รายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาทมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.286 ส่ วนรายได้ 15,001-20,000 บาทมี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด 4.01 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.515 ค่า F-Test 4.660 และค่า Sig 0.003 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมุ ติฐาน ดังนั้นรายได้ที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อการซื้ อซ้ า กระเป๋ าแบรนด์โมอิ และได้ท าการการ
ทดสอบความแตกต่างของการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ จาแนกตามรายได้ โดยเปรี ยบเทียบ เป็ น
รายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาทแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้นอ้ ยกว่า
10,000 บาทและรายได้ 10,001-15,000 บาท ส่ วนกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ 15,001-20,000 บาท
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ
พบว่า มี ค วามสัม พันธ์ อยู่ที่ 0.699 มี ค่ าความเชื่ อมัน่ ของการพยากรณ์ อยู่ที่ 0.488 มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 0.378 ซึ่ งตัวแปรทั้ง 4 ตัวส่ งผลต่อการซื้ อซ้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งหมด โดย ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. 0.000 ด้านราคา มีค่า Sig. 0.001 ด้านสถานที่จดั จาหน่าย มีค่า
Sig. 0.001 ด้านส่ งเสริ ม การตลาด มี ค่ า Sig. 0.027 แสดงว่าปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้ ว ย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่ จ ัด จ าหน่ า ย ด้ า นส่ งเสริ มการตลาด
มีความสัมพันธ์ต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุ ติฐานที่ 3 ปั จจัย ทางการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามี ความสัมพันธ์ กบั การซื้ อซ้ า
กระเป๋ าแบรนด์โมอิ พบว่า มีความสัมพันธ์อยูท่ ี่ 0.773 มีค่าความเชื่ อมัน่ ของการพยากรณ์อยูท่ ี่ 0.598
มีค่าความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 0.334 ซึ่ งตัวแปรส่ งผลต่อการซื้ อซ้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 โดยการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า มีค่า Sig. 0.000 แสดงว่าปั จจัยทางการบริ หารประสบการณ์
ลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อซ้ ากระเป๋ าแบรนด์โมอิแตกต่าง
กัน พบว่าเพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อการซื้ อซ้ า เนื่องจากสิ นค้าของทางร้านสามารถใช้ได้ท้ งั เพศชาย
และเพศหญิง รวมไปถึ งผูบ้ ริ โภคที่เป็ นตัวแทนจาหน่ าย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณัฐพงษ์ พุ่มน้อย (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีในตราสิ นค้าเสื้ อซิ กเซนส์ พบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มี
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ผลต่อกระบวนการซื้ อ ซึ่ งในสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องแต่งกายไม่มีผลกับค่านิยมในการซื้ อของเพศ
ที่แตกต่างกัน ส่ วนด้านอายุ และรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อซ้ า พบว่าช่ วงของระดับอายุและ
ระดับ รายได้ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภคในระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน อาจเป็ นผลมาจาก
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุคคล อี กทั้งผลิ ตภัณฑ์ยงั มี ความคงทนต่อการใช้จึงทาให้ใช้
ระยะเวลาในการซื้ อซ้ า
2. ผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ า กระเป๋ าแบรนด์
โมอิ พบว่ า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นสถานที่ จ ัด จ าหน่ า ย ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด มี
ความสั มพันธ์ ก ารซื้ อซ้ า ทั้ง หมด ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ ณัฐพงษ์ พุ่มน้อย (2554) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีในตราสิ นค้าเสื้ อซิ กเซนส์ พบว่าด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลต่อความภักดีในตรา
สิ นค้า ทั้งนี้ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลอย่างมากต่อกลับมาซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภค นั้น
อาจเป็ นเพราะ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์
สถานที่จดั จาหน่ ายอยู่ใจกลางย่านท่องเที่ ยวและศูนย์รวมสิ นค้าขายส่ ง/ขายปลี ก อีกทั้งยังมี ส่วน
ส่ งเสริ มทางการตลาด ที่ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค จึงส่ งผลก่อให้เกิดการซื้ อซ้ า
3. ผลการวิจยั ปั จจัยการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ ากระเป๋ า
แบรนด์โมอิ พบว่ามี ความสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ
ราชวัฒน์ ศรทิพย์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าในธุ รกิจรถยนต์
พบว่าการบริ หารประสบการณ์เชิ งบวกให้กบั ลูกค้าก่อให้เกิดความประทับใจ ความรู ้สึกที่ดี ซึ่ งการ
บริ หารประสบการณ์ ลูกค้าได้ต้ งั แต่ก่อนการซื้ อ คือการให้ขอ้ มูลและการสร้างความรู ้สึกที่ดีต้ งั แต่
เข้ามาใช้บริ การ ส่ วนในระหว่างการซื้ อ คือการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งให้เรื่ องของความรู ้
เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณฑ์ แ ละการเอาใจใส่ ดู แล รวมไปถึ ง ภาษาที่ ใ ช้สื่ อสารก็ ส่ ง ผลให้ มี ก ารติ ดต่ อ ที่
สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้อีกด้วย ท้ายที่สุดเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับความต้องการจากการบริ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์แล้ว การบริ การหลังการขายก็มีความสาคัญมากเช่นเดียวกันและเป็ นการสร้างความรู ้สึก
ที่ ดี ไ ด้ ด้ว ยการให้ ค วามส าคัญ ไม่ ต่ า งจากบริ ก ารก่ อ นการซื้ อ หรื อ ระหว่า งซื้ อ ทั้ง นี้ การพัฒ นา
บุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อตอนสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างทันที ซึ่ ง
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจ และกลับมาซื้ อซ้ าอีก
4. ผลจากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า ใน
ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสิ น ค้า อยู่ใ นระดับ มาก รองจากด้า นการบริ ก าร ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั ของ ศิโสภา อุทิศสัมพันธ์กุล (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใน
การซื้ อซ้ าในธุ รกิจออนไลน์ Group Buying พบว่า ความชื่ นชอบในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกต่อความตั้งใจที่จะซื้ อซ้ า อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01 ความรู ้สึกชื่นชอบในตราสิ นค้าจะส่ งผลให้เกิด
การกลับมาใช้บริ การหรื อซื้ อซ้ าอีกในระยะเวลาต่อมา ทั้งนี้ การศึกษายังให้ความสาคัญกับคุณค่าใน
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ตราสิ นค้า ซึ่ ง จะก่ อให้เกิ ด ความภัค ดี ต่อ ตราสิ นค้า ในอนาคต ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจยั ของ
วรพรรณ อินวะษา (2551) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้ อซ้ าเครื่ องดื่ มชาเขียวของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้ในคุณค่าตราสิ นค้าส่ งผลต่อการซื้ อซ้ าเครื่ องดื่มชาเชี ยวโออิชิและ
ถ้าสามารถต้องสนองความต้องการและสร้ างความความรู ้ สึกเชิ งบวกให้กบั ลู กค้าได้ไม่ว่าจะเป็ น
ลูกค้าใหม่หรื อลูกค้าเก่า สิ่ งที่จะได้รับตอบจากการสร้างคุณค่าในตราสิ นค้า คือ คุณค่าในตราสิ นค้า
มีผลต่อความแตกต่างด้านราคาส่ งผลให้ต้ งั ราคาสิ นค้าได้สูงกว่าคู่แข่ง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาคุณค่าในตราสิ นค้าที่ส่งผลการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อนามาใช้
พัฒนาให้แบรนด์มีความแข็งแกร่ งมากยิง่ ขั้น
2. ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการซื้ อซ้ า เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับปั จจัย
การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร
FACTORS MARKETING MIX AND OTHER FACTORS THAT AFFECT THE
DECISION TO BUY CONDOMINIUMS IN THE SUKHUMVIT AREA BANGKOK
ณัฐวุฒิ บุตรสุ วรรณ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิเนียมในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษา
ปั จจัย อื่ นๆ ด้า นสถานภาพทางสัง คม ด้า นค่า นิ ยม ด้า นภาพลัก ษณ์ และด้านความไว้วางใจ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูก้ าลังตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T- test, ANOVA และ Correlation
ผลจากการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ และ รายได้ส่วนบุ คคลเฉลี่ ยต่อ
เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในเขตสุ ขุม วิ ท กรุ ง เทพมหานครที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบไป
ด้วย ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานครในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม ในเขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานครในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
This study aims to (1) study personal factors Affecting the decision to buy
condominiums in Sukhumvit area. Bangkok (2) to study the marketing mix factors related to
condo purchase decision in Sukhumvit area. Bangkok (3) to study other factors. Social status,
image values And trust The relationship with the decision to buy condominiums in Sukhumvit
area Bangkok. The sample is those who are buying condominiums. In the Sukhumvit area 400
samples in Bangkok. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in the research
958

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

were frequency, percentage, mean, standard deviation. And test hypotheses using T-test, ANOVA
and Correlation statistics.
The results found that (1) personal factors; age and income. The difference in the
decision to buy condominiums in Sukhumvit area Bangkok was significantly different at the 0.05
level. (2) Marketing Mix Factor consists of the place of distribution. And marketing promotion.
different Relationship with purchasing decision of condominium in Sukhumvit area Bangkok in
the same direction at the statistical significance level of 0.05. And (3) Other social status factors.
Relationship with decision to buy condominium in Sukhumvit area Bangkok Bangkok
Relationship with purchasing decision of condominium in Sukhumvit area Bangkok in the same
direction at the statistical significance level of 0.05.
บทนา
ที่อยูอ่ าศัยเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ยิ่งจานวนประชากรเพิ่มมาก
ขึ้นเท่าไร ความต้องการที่อยู่อาศัยย่อมเพิ่มขึ้นตามมา ทั้งนี้ เพราะการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่บ่งชี้ ถึงความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัย จานวนตัวเลขการเจริ ญเติบโตและการย้าย
ถิ่ นฐานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งครอบครัวในปั จจุบนั มี ขนาดเล็กลงจากเดิ ม ส่ งผลให้จานวน
ครัวเรื อนเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ้นไปด้วย สถานการณ์ในปั จจุบนั คน
ในเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร มีความเป็ นอยูอ่ ย่างเร่ งรี บและเวลาเป็ นสิ่ งสาคัญในการดาเนิ น
ชีวติ ทาให้คนส่ วนมากต้องการความรวดเร็ วและความสะดวกสบาย ที่อยูอ่ าศัยซึ่ งเป็ น 1 ในปั จจัย 4
เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งหนึ่ งในการช่ ว ยให้ ค นในเมื อ งหลวงมี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ดี ข้ ึ น
คอนโดมิเนียมจึงได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปั จจุบนั (นันทิดา วชิรปราการสกุล, 2549)
ภาคธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ของกรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีภาวะดีกว่าที่
คาดการณ์ ไว้ แต่ก็ถือว่ายังไม่มีความแน่ นอน อันเนื่ องมาจากความผันผวนทางการเมืองที่ เกิ ดขึ้ น
ในช่ วงครึ่ งปี แรกมีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริ มทรัพย์ทุกประเภท แต่พบว่าส่ วนใหญ่สามารถฟื้ น
ตัวกลับมาดี ข้ ึ นได้ใ นช่ วงครึ่ งปี หลัง ส่ วนในปี พ.ศ. 2560 นี้ แม้แนวโน้ม เศรษฐกิ จของประเทศ
โดยรวมอาจยังไม่สดใส แต่เชื่ อว่า ภาคธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ของกรุ งเทพมหานคร จะมี ภาวะที่
ดีกว่าปี ที่ผา่ นมา เพราะสามารถดูได้จากการเมืองที่มีความเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่าแผนการ
ปฏิ รูป ประเทศของรั ฐบาลจะช่ วยให้ มี ค วามชัด เจนมากขึ้ นในแง่ ข องนโยบายและทิ ศ ทางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งจะช่วยให้บรรยากาศในธุ รกิจและความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคปรับตัวดีข้ ึน
ซึ่ ง ผลการส ารวจโครงการคอนโดมิ เ นี ย มต่ า งๆ ของบริ ษ ัท พลัส พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ากัด
ในช่วงครึ่ งปี แรก ของปี พ.ศ. 2559 ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีโครงการคอนมิเนียมเปิ ดขาย
ในตลาด จานวน 168 โครงการ 94,718 ยูนิต (รวมโครงการเก่าย้อนหลังไป 3 ปี และโครงการเปิ ด
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ใหม่) โดยทั้งปี พ.ศ. 2559 มีคอนโดมิเนี ยม ทั้งโครงการที่เปิ ดใหม่ และเก่าที่ยงั เสนอขายอยูใ่ นตลาด
มีประมาณ 1.3 แสนยูนิต ด้านการก่อสร้างของ 168 โครงการ ที่อยูร่ ะหว่างการขายนี้กาหนดก่อสร้าง
แล้วเสร็ จพร้ อมอยู่ในปี พ.ศ.2559 และพ.ศ. 2560 ประมาณ 70% และอยู่ในระหว่า งการก่ อสร้ า ง
กาหนดเสร็ จหลังปี พ.ศ.2560 อีก 30% ซึ่ งห้องชุ ดที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ างแล้วยังขายไม่หมดนี้ เมื่ อ
สร้างเสร็ จแล้วจะถูกดูดซับได้หมดภายใน 1 ปี (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
จากการที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร
เพราะว่ า กรุ งเทพมหานครนั้ น มี ก ารเติ บ โตแบบไม่ ห ยุ ด ยั้ง โดยเฉพาะเขตศู น ย์ ก ลางของ
กรุ งเทพมหานครอย่างสุ ขมุ วิท ซึ่ งถือเป็ นเขตเศรษฐกิจที่สาคัญตามวิถีทางด้านเทคโนโลยี และทาง
บริ ษทั คอลลิ เออรส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) ยังคาดการณ์ ว่าจะมีคอนโดมิเนี ยมเปิ ดขาย
มากกว่า 50,000 ยูนิต ซึ่ งมากกว่าปี พ.ศ. 2558-2559 กว่า 20% (เดลิ นิวส์ ออนไลน์, 2560) โดย
มุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถใช้ประโยชน์สาหรับนักลงทุน ในการประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นใจในการลงทุน ช่วยในการกาหนดทิศทางวางแผนในการลงทุน และยังสามารถนา
ปั จจัยที่ศึกษามาได้ ไปวิเคราะห์ให้เข้ากับสถานการณ์ ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทาง
สังคม เพื่อก่อให้เกิดการตัดสิ นใจลงทุน และเพื่อให้เกิดภาวะทางความเสี่ ยงในด้านต่างๆน้อยที่สุด
ในการลงทุนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ ก ษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยม ในเขตสุ ขุมวิท
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิ ยม ด้านภาพลักษณ์ และด้าน
ความไว้ ว างใจ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ยม ในเขตสุ ขุ ม วิ ท
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จานวนสมาชิกในครัวเรื อน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้า ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขมุ วิท
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
จัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนียม ใน
เขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความ
ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้ อหาการศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด และ ปั จจัย อื่ นๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นปั จจัย
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการขาย รวมถึงปั จจัยอื่นๆ
ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความไว้วางใจ
2. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
3. พื้นที่ศึกษา คือ โครงการคอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
4. ประชากร คื อ ลู ก ค้ า ที่ ต ั ด สิ นใจซื้ อโครงการ คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขตสุ ขุ ม วิ ท
กรุ งเทพมหานคร
5. กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนียม ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อนาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถาพภาพ อาชี พ จานวนสมาชิ กในครัวเรื อน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้า มาวิเคราะห์ใช้ในการลุงทุน เพื่อตัดสิ นใจ ซื้ อ คอนโดมิเนี ยม ใน
เขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อนาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จาหน่ าย
และด้านส่ งเสริ มการตลาด เพื่อ นาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อไป
ในอนาคต
3. เพื่อนาปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิ ยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความ
ไว้วางใจมาวิเคราะห์ ความต้องการของลู กค้า ที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม ในเขต
สุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
4. เพื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ยบคู่ แ ข่ ง ขัน ในการท าการตลาดธุ ร กิ จ ที่ พ ัก อาศัย ประเภท
คอนโดมิเนี ยม และเป็ นแนวทางในการสร้ างฐานการตลาดให้กบั ทางบริ ษทั ฯ รวมถึงตัวโครงการ
เองในการขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นต่อไปในอนาคต
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขต สุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การวิจยั เชิงสารวจ ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดกรอบความคิดและกาหนดแนวทางในการวิจยั ดังนี้
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3 การสร้างและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่ กาลังตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขต
สุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร ถือว่าเป็ นประชากรที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถนับจานวนได้แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่ กาลังตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขต
สุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงต้องคานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (non – random sample) โดยใช้สูตรใน
การคานวณ W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่า ความเชื่ อมันร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาในครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีจานวน 400 ชุด จานวนข้อคาถามทั้งหมด 71 ข้อ ประกอบด้วยเนื้ อหา 4
ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม เป็ นข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นแบบมีคาตอบให้เลือกตอบ (multiple choices) มีจานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิเนี ยม ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วน (rating scale) มีจานวน 20 ข้อ โดย
จาแนกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่จดั จาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ส่ วนที่ 3 ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ปั จจัย อื่ นๆที่ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม
ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วน (rating scale) มีจานวน 20 ข้อ โดยจาแนกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสถานภาพทางสังคม
2. ด้านค่านิยม
3. ด้านภาพลักษณ์
4. ด้านความไว้วางใจ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วน (rating scale) มีจานวน 25 ข้อ โดยจาแนกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
2. ด้านการค้นหาข้อมูล
3. ด้านการประเมินทางเลือก
4. ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ
5. ด้านความน่าเชื่อถือของบริ ษทั
การหาคุณภาพของเครื่ องมือ
การหาคุณภาพของเครื่ องมือครั้งนี้ ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยทาการค้นคว้าจากเอกสารตารางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข ให้
สอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความถูกต้องในเนื้ อหาเครื่ องมือ นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งให้สมบูรณ์
2. การทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือนาแบบสอบถามไปสอบถามกับบุคคลที่คล้าย
กับกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 ราย แล้วนาไปหาค่ าความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธี สัมประสิ ทธิ อลั ฟาของ
ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ค่าความเชื่อมัน่ ที่ได้ตอ้ งมากกว่า 0.70 ขึ้นไป จึงสามารถใช้ได้
3. สร้ างแบบสอบถามฉบับจริ งที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้ว เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่จะ
ทาการศึกษาวิจยั
สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาข้ อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ ชาย จานวน 212 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 53.0) อายุ 21 – 30 ปี จานวน 161 คน (คิด
เป็ นร้ อยละ 40.3) มีส ถานภาพโสด จานวน 180 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 45.0) มี อาชี พพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 188 คน (คิดเป็ นร้อยละ 47.0) มีจานวนสมาชิ กในครัวเรื อน ต่ากว่า
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หรื อเท่ากับ 3 คน จานวน 258 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 64.5) และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ต่ ากว่า หรื อ
เท่ากับ 50,000 บาท จานวน 188 คน (คิดเป็ นร้อยละ 47.0)
สรุ ปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้
ส่ วนบุ คคลเฉลี่ ยต่อเดื อนและ จานวนสมาชิ กในครอบครั ว ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร ที่ แตกต่างกัน สามารถสรุ ปตามสมมติฐานย่อยได้
ว่า
1.1 เพศ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในเขต สุ ขุ ม วิ ท
กรุ งเทพมหานคร ที่ ไม่แตกต่างกัน
1.2 อายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในเขต สุ ขุ ม วิ ท
กรุ งเทพมหานคร ที่ แตกต่างกัน ในด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3 สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขต สุ ขุมวิท
กรุ งเทพมหานคร ที่ ไม่แตกต่างกัน
1.4 อาชี พ ที่ แตกต่า งกันมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มในเขต สุ ขุมวิท
กรุ งเทพมหานคร ที่ ไม่แตกต่างกัน
1.5 จานวนสมาชิ ก ที่ แตกต่า งกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในเขต
สุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร ที่ ไม่แตกต่างกัน
1.6 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
เขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร ที่ แตกต่างกัน ในด้านการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นสถานที่ จดั จาหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ย มในเขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดประกอบไปด้วย ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มในเขต สุ ขุม วิท กรุ งเทพมหานคร ในทิ ศทาง
เดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิ ยม ด้านภาพลักษณ์ และด้าน
ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนี ยม ในเขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ด้านสถานภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมีเนียม ใน
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เขตสุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานครมี ความสัมพันธ์ ก ับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในเขต สุ ขุมวิท
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขต สุ ขุม วิท กรุ ง เทพมหานคร ผูว้ ิจ ัย สามารถอภิ ป รายผลตามการทดสอบ
สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้
ส่ วนบุ คคลเฉลี่ ยต่อเดื อนและ จานวนสมาชิ กในครอบครั ว ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขต สุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร ที่ แตกต่างกัน พบว่า อายุ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในเขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
ในด้านการตัดสิ นใจซื้ อ อาจเป็ นเพราะเมื่อผูซ้ ้ื อที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น ฐานะการทางานมีความมัน่ คง
ส่ งผลมีการตัดสิ นใจซื้ อคอนโด ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานครได้ง่ายขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ พิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้
ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พ และ
รายได้สูงจะมี ความคิ ดเห็ นในการคอนโดมิเนี ยมแตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นราภรณ์ ใจคาลื อ (2551) ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของ
ประชากรในเขตเทศบาลนครภู เก็ต จังหวัดภู เก็ต กล่ าวว่า อาชี พ รายได้ แตกต่างกันมี ปัจจัยการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในเขตเทศบาลนครภู เก็ ต จังหวัดภู เก็ต ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นสถานที่ จดั จาหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มในเขต สุ ขุม วิท กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน อาจเป็ นเพราะ
สถานที่ต้ งั คอนโด ในเขตสุ ขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร เป็ นย่านชุมชนจึงทาให้ทาการตลาดได้ง่าย ผูซ้ ้ื อ
จึงตัดสิ นใจซื้ อคอนโดดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ทาการศึกษา
เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กล่าวว่า ผูซ้ ้ื อซื้ อคอนโดจากสถานที่ต้ งั ใกล้สิ่งสาธารณู ปโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ
ชาภา วุฒิมาปกรณ์ (2555) ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม
ระดับสู งของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า ผูซ้ ้ื อดู ทาเล สถานที่ต้ งั เพื่อให้ตรงกับ
พฤติกรรมของตนเอง อีกทั้งการลด แลก แจก แถม ยังมีผลส่ วนหนึ่งในการตัดสิ นใจ
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่น ๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิ ยม ด้านภาพลักษณ์ และด้าน
ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยอื่น ๆ ด้านสถานภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
เขต สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร ในทิ ศทางเดี ยวกัน อาจเป็ นเพราะสภาพทางสังคมในเขตสุ ขุมวิท
กรุ งเทพมหานคร ถื อได้ว่าเป็ นเขตที่ มีสภาพเศรษฐกิ จที่ ดี เนื่ องจากมี ที่พกั อาศัย สถาบันการเงิ น
ห้างสรรพสิ นค้า อยู่เยอะจึงทาให้ผซู ้ ้อรู ้สึกสะดวกจึงตัดสิ นใจซื้ อคอนโดดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ ธนาวุฒิ เขี ย วรอด (2553) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า ผูซ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
สภาพสังคมของโครงการ และสภาพสังคมของเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ชา
ภา วุฒิ ม าปกรณ์ (2555) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม
ระดับสู งของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า ผูซ้ ้ื อจะตัดสิ นใจซื้ อจากเกณฑ์เศรษฐกิจ
เนื่องจากใกล้สิ่งสาธารณู ปโภค ทาให้สะดวก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคจะสภาพสั งคมของโครงการคอนโดมิ เนี ยม ก่ อน
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นโครงการจึงควรสร้างบรรยากาศของโครงการให้น่าอยู่ เช่น มีสถานที่ออกกาลัง
กาย สระว่ายน้ า และที่สาคัญทาเลที่ต้ งั ต้องใกล้กบั สิ่ งสาธารณู ปโภค
2. ผูซ้ ้ื อจะพิจารณาจากการส่ งเสริ มการขายของโครงการคอนโดมิเนียม ดังนั้นทางโครงการ
จึงควรจัดการส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสม เพื่อทาให้ผซู ้ ้ื อตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อของผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยม ในเขต สุ ขุมวิท
กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ เป็ นแนวทางในการสร้างคอนโดมิเนียมต่อไป
2. ควรท าการศึ ก ษาความต้อ งการของผู ต้ ัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขต สุ ขุ ม วิ ท
กรุ งเทพมหานคร เพื่อทราบความต้องการ และให้ผปู ้ ระกอบการปรับปรุ งโครงการคอนโดมิเนี ยม
ต่อไป
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TRADERS IN JATUJAK MARKET
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อาจารย์ที่ปรึ กษา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่า
พื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูค้ า้ ที่ตดั สิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขาย
ในตลาดนัดจตุจกั รที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบลูกโซ่
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน วิเคราะห์สถิติ
เชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิ ง
อนุมาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 31 – 40 ปี มีระดับการศึก ษาในระดับปริ ญญาตรี มี
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท/เดื อน ขายสิ นค้าประเภทอุปโภค มีราคาค่าเช่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท/เดือน และปั จจัยคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ใน
ตลาดนัดจตุจกั รอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการการตัดสิ นใจเช่า
พื้นที่คา้ ขายในตลาดนัดจตุจกั รของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร ได้แก่ ด้านการสื่ อสาร (β = 0.608) และ
ด้านความไว้วางใจ (β = 0.297) ตามลาดับ มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.8 (Adj. R2 = 0.452)
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริ การ, การตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขาย
ABSTRACT
The objectives of the study were Studying the service quality operators that affect the
decision making of renting the area in Jatujak Market. The research population was selected from
the operators who selling consumer product in Jatujak market. Snowball Sampling method with
the questionnaire was used as a tool to collect 400 samples. Descriptive statistics analysis were
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frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics analysis with t-Test, FTest and Multiple Regression Analysis. The results of the study were most of the respondents is
female, age between 31 to 40 years old, the education level is between 10,001 – 20,000
THB/month Sales of consumer goods and For the rental price is less than or equal to 10,000
THB/month. For the service quality had intermediately influence to the operators that decide to
rent the area in Jatujak market.
The results of testing hypothesis found that: The service quality factor that affect the
decision making of renting the area in Jatujak market of operators in Jatujak market as following
Communication (β = 0.608), and reliability (β = 0.297). The power of predictation is 45.8
percentage (Adj. R2 = 0.452).
Key Words : SERVICE QUALITY, DECISION MAKING TO RENT THE COMMERCIAL AREA
บทนา
ตลาดนัดจตุจกั ร แต่เดิมคือตลาดนัดกรุ งเทพมหานคร เริ่ มจัดขึ้นที่บริ เวณท้องสนามหลวง มี
ชื่ อ เรี ยกว่ า “ตลาดนัด สนามหลวง” เมื่ อ พ.ศ. 2491 ในสมัย จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม เป็ น
นายกรั ฐ มนตรี ขณะนั้ นรั ฐ บาลมี น โยบายให้ มี ต ลาดนั ด ทุ ก จั ง หวัด และจั ง หวัด พระนคร
(กรุ งเทพมหานครในสมัยนั้น) ได้เลือกสนามหลวงเป็ นสถานที่จดั ตลาดนัด ต่อมาใน พ.ศ. 2492 ทาง
ราชการมีความจาเป็ นจะต้องใช้สนามหลวง จึงย้ายตลาดนัดไปอยูใ่ นพระราชอุทยานสราญรมย์ แต่
เนื่องจากสนามชัยคับแคบไม่เหมาะสม จึงได้ยา้ ยตลาดนัดกลับไปอยูท่ ี่สนามหลวงเช่นเดิม ในวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ต่อมาใน พ.ศ. 2521 สมัย พล.อ.เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้
มีนโยบายที่จะใช้สนามหลวงเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็ นสถานที่จดั งาน
สมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี และเป็ นสถานที่จดั งานรัฐพิธีต่าง ๆ การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้
มอบที่ ดินย่านพหลโยธิ น ตอนต่ อจากสวนจตุ จกั รด้า นทิ ศใต้ ให้แก่ ก รุ ง เทพมหานครเพื่ อใช้ใ น
กิ จการสาธารณประโยชน์ จานวน 74.57 ไร่ ตามบัญชาของ ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2522 กระทัง่ ตลาดนัดจตุจกั รได้เปลี่ ยนอานาจการดูแลจากกรุ งเทพมหานคร สู่ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ทัว่ โลกยอมรับ
ว่า “ตลาดนัดจตุจกั ร” เป็ นตลาดนัดเก่าแก่ของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์และได้ชื่อว่าเป็ นตลาดนัด
กลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ น 1 ใน 10 สถานที่ ท่องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานครและเป็ น 1 ใน
1,000 สถานที่ในโลกที่ตอ้ งไม่พลาดมาเยี่ยมชม (อุราณี ทับทอง, และพรรณิ ภา จาปาดง, 2555, น.
13) ตลาดนัดจตุจกั รเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทยที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยว
เป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งที่ มีขนาดใหญ่ใจกลางกรุ งเทพมหานคร มี การบริ หารจัดการอย่างมี ระบบและ
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ได้รับการสนับสนุ นจากภาครั ฐในด้านต่าง ๆ เป็ นเหตุ ให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาการคุ ณภาพการ
ให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัด
จตุจกั ร
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายในตลาดนัดจตุจกั ร
ขอบเขตของการวิจัย
ด้า นเนื้ อหา ศึ ก ษาค้น คว้า มุ่ ง เน้น เกี่ ย วกับ ตัวแปรปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Service
Quality : SERVQUAL) และด้านประชากร ประชากรที่ ตอ้ งการศึ กษาในงานวิจยั นี้ คือ ผูค้ า้ ที่
จาหน่ ายสิ นค้าประเภทสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคในตลาดนัดจตุจกั ร ทั้งหมด 9,299 คน และเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. คุณภาพการให้บริ การ หมายถึ ง เครื่ องมือในการประเมินคุ ณภาพในการบริ การของผู ้
ให้บริ การและสถานประกอบการพื้นที่เช่า ในการให้บริ การและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู ้
เช่ า ได้แก่ สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) ความไว้วางใจ (Reliability) การสนองตอบลูกค้า
(Responsiveness) ความสามารถ (Competence) ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร (Courtesy) ความ
น่ าเชื่ อถื อ (Credibility) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) ความสะดวก (Access) การสื่ อสาร
(Communication) ความเข้าใจลูกค้า (Understanding the Customer) (Parasuraman, Zeithaml, and
Berry, 1985, อ้างถึงใน ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549)
2. การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การเลื อกทาเลที่ต้ งั ของผูค้ า้ เพื่อประกอบการค้าในสถานที่ใด
สถานที่หนึ่ ง จากสิ่ งกระตุน้ ภายในและภายนอกของสถานที่ประกอบการ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และ
คณะ, 2546)
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
(Service Quality: SERVQUAL)
- สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ - ความไว้วางใจ
- การสนองตอบลูกค้า - ความสามารถ
- ความสุภาพและความเป็ นมิตร - ความสะดวก
- ความมัน่ คงปลอดภัย - การสื่ อสาร
- ความน่าเชื่อถือ
- ความเข้าใจลูกค้า

การตัดสินใจเช่ าพื้นทีค่ ้ าขาย
ของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจกั ร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลงานวิจยั นี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ทางการรถไฟแห่ งประเทศไทยและผู ้
ประกอบธุ รกิจตลาดนัดหรื อพื้นที่เช่าในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การของพื้นที่เช่าและพัฒนา
บุ คลากรที่ ทาหน้า ที่ ส่ งมอบบริ การที่ มี คุณภาพให้กบั ผูค้ ้าเพื่อสร้ า งความประทับใจที่ ดีต่อสถาน
ประกอบการพื้นที่เช่า
2. ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจยั รวมถึ งเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่
สนใจศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องคุณภาพการให้บริ การต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้ บริการ
ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549, น. 182-186) กล่าวว่า นักการตลาดบริ การเริ่ มหันมาให้
ความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับคุ ณภาพของการบริ การกันมากในช่ วงทศวรรษ
1980 ที่ ผ่า นมานี้ เอง การศึ ก ษาวิจ ัย ทางด้า นคุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ส าคัญ คื อ งานของ Parasuraman,
Zeithaml, and Berry พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าประเมินคุ ณภาพของการบริ การที่เขา
ได้รับเรี ยกว่า “คุณภาพของการบริ การที่ลูกค้ารับรู ้ ” (Perceived Service Quality) ซึ่ งจะเกิดขึ้นจาก
การที่ ลูก ค้าท าการเปรี ย บเทีย บ “บริ การที่คาดหวัง ” (Expected Service) กับ “บริ ก ารที่ รับรู ้ ”
(Perceived Service) ซึ่ งก็คือประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบริ การแล้วนัน่ เอง ในการ
ประเมินคุณภาพของการบริ การดังกล่าวนั้น ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความสาคัญ
10 ประการดังต่อไปนี้
1. Reliability (ความไว้วางใจ) หมายถึ ง ความสามารถที่จะให้บริ การตามที่ได้สัญญากับ
ลูกค้าไว้อย่างถูกต้อง โดยที่มิตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ
2. Tangibles (สิ่ งที่สามารถจับต้องได้) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่ ง
อานวยความสะดวก พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่าง ๆ
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3. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) หมายถึง ความเต็มใจที่จะให้บริ การอย่างรวดเร็ ว
และยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้า
4. Credibility (ความน่าเชื่อถือ) หมายถึง ความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ของผูใ้ ห้บริ การ
5. Security (ความมัน่ คงปลอดภัย) หมายถึง ปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงและความลังเล
สงสัย
6. Access (ความสะดวก) หมายถึง สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อสื่ อสาร
ได้ง่าย
7. Communication (การสื่ อสาร) หมายถึ ง การรับฟั งลูกค้าและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่ลูกค้า
โดยใช้ภาษาที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้
8. Understanding the Customer (ความเข้าใจลูกค้า) หมายถึง พยายามที่จะทาความรู ้จกั และ
เรี ยนรู ้ความต้องการของลูกค้า
9. Competence (ความสามารถ) หมายถึง ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นของพนักงานในการ
ให้บริ การลูกค้า
10. Courtesy (ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร) หมายถึง คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อ
กับลูกค้าในการแสดงออกถึงความสุ ภาพ เป็ นมิตร เกรงใจและให้เกียรติลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, สุ พาดา สิ ริกุตตา, อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, พิมพา หิ รัญกิ ตติ, เกรี ยงไกร
ชานาญไพศาล และชู ชาติ มีจินดา (2546, น. 114-122) กล่ าวว่า โมเดลพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยมี
จุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อเกิดความต้องการสิ่ งกระตุน้
นั้นจะผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดา ซึ่ ง
ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง
ๆ ของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งจะนาไปสู่ การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
งานวิจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อรรนพ เรื องกัลป์ ปวงศ์และสราวรรณ์ เรื องกัลป์ ปวงศ์ (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง “แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ า จังหวัดนนทบุรี” กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั มี 2 กลุ่ ม คื อ 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญ ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเป็ นผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในแหล่ ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ า 3 แห่ งในจังหวัดนนทบุรี (ตลาดน้ าวัดแสงสิ ริธรรม ตลาดน้ าไทรน้อยและตลาด
น้ าวัดตะเคียน) ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ คนในพื้นที่และนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 9 คน
กลุ่ ม ที่ 2 คื อ นัก ท่ องเที่ ย วที่ ม าท่ องเที่ ย วตลาดน้ า ทั้ง 3 แห่ ง ในจัง หวัดนนทบุ รี จานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับตามวิธีการของครอ
นบาค 0.959 และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า (1) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นพบว่า อยู่ใ นระดับ มาก คื อ ด้า นความสะดวกในการเข้า ถึ ง
รองลงมา คือ ด้านความประทับใจและด้านการบริ การท่องเที่ยว (2) การบริ หารจัดการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก คื อ ด้านธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านกิ จกรรมทางการท่องเที่ยว และ (3) ความพึงพอใจคุณภาพในการ
ให้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านความ
เป็ นรู ปธรรมของบริ การ รองลงมา คือ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การและด้านการตอบสนอง
ต่อผูร้ ับบริ การ
Sanderson, Danielle Claire (2015) ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ “ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูค้ รอบครองทรัพย์สินเชิงพาณิ ชย์” งานวิจยั นี้ใช้แบบจาลองสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์
การถดถอย โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ก ั บ ผู ้ค ้า ปลี ก ผู ้เ ช่ า ส านั ก งานและผู ้ค รอบครองทรั พ ย์สิ น
อุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร (UK) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผูค้ รอบครองทรัพย์สินเชิงพาณิ ชย์มากที่สุด ได้แก่ การสื่ อสาร ความเข้าใจในความต้องการและการ
ตอบสนองต่อคาขอของผูค้ รอบครองทรัพย์สินเชิ งพาณิ ชย์และปั จจัยที่อิทธิ พลอย่างมากต่อการรับรู ้
ของผูค้ รอบครองทรั พ ย์สิ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ได้แก่ การเรี ย กเก็ บ เงิ น เอกสาร ความสะอาดและการ
บารุ งรักษาสถานที่
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพ
การให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร ประชากรที่ใช้ใน
งานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุ จกั ร มีจานวนแผงค้าทั้งหมด 9,495 แผง แบ่งออกเป็ น 30
โครงการ ผูว้ ิจยั ทาการศึ กษาผูค้ า้ ที่ ขายประเภทสิ นค้าอุ ปโภคและบริ โภค โดยไม่รวมผูค้ า้ สิ นค้า
ประเภทสัตว์เลี้ ยงในโครงการที่ 13 จานวน 196 คนและแผงค้าต้นไม้ ประชากรเท่ากับ 9,299 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384
คน แต่เพื่อสารองความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงได้เก็บเพิ่มอีก 16 คน ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ จะใช้กลุ่ม
ตัวอย่า งทั้ง หมดเท่ า กับ 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถามที่ทาการปรับปรุ งแล้ว
นาไปใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.6 ถึง 1 และค่าความเชื่ อมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.87
หรื อเท่ากับร้อยละ 87.0 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
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การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยนาเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ คือ ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่คา้ ขายในตลาดนัด โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่าง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) และเพศชาย
จ านวน 152 คน (ร้ อ ยละ 38.00) ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 31 – 40 ปี จ านวน 135 คน (ร้ อ ยละ 33.75)
รองลงมามีอายุ 20 – 30 ปี จานวน 119 คน (ร้อยละ 29.75) และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 60 ปี จานวน
6 คน (ร้อยละ 1.50) ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 205 คน (ร้อยละ 51.25)
รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับมัธยมปลาย/ปวช. จานวน 73 คน (ร้อยละ 18.25) และน้อยที่สุด
มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า จานวน 25 คน (ร้อยละ 6.25) ส่ วนใหญ่มีรายได้
10,001 - 20,000 บาท/เดือน จานวน 121 คน (ร้อยละ 30.25) รองลงมามีรายได้ 20,001 – 30,000
บาท/เดือน จานวน 103 คน (ร้อยละ 25.75) และน้อยที่สุดมีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท/เดือน
จานวน 24 คน (ร้อยละ 6.00) และมีผไู ้ ม่ตอบแบบสอบถามจานวน 12 คน (ร้อยละ 3.00) ส่ วนใหญ่
ขายสิ นค้าประเภทอุปโภคจานวน 279 คน (ร้ อยละ 69.75) และขายสิ นค้าประเภทบริ โภคจานวน
121 คน (ร้อยละ 30.25) ส่ วนใหญ่มีราคาค่าเช่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน จานวน 122
คน (ร้อยละ 30.50) รองลงมามีราคาค่าเช่ า 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จานวน 101 คน (ร้อยละ
25.25) และน้อยที่สุดมีราคาค่าเช่า 40,001 – 50,000 บาท/เดือน จานวน 20 คน (ร้อยละ 5.00) และมีผู ้
ไม่ตอบจานวน 17 คน (ร้อยละ 4.25)
คุณภาพการให้ บริการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ าพืน้ ทีค่ ้ าขายของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 3.01, SD = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร
ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.96, SD = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตลาดนัดจตุจกั รมีจุด
ให้บริ การด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.03, SD = 1.06) รองลงมาตลาดนัดจตุจกั รมี แผนที่
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ป้ าย บอกตาแหน่ งของพื้นที่เช่ าได้อย่างชัดเจน (X̅ = 3.01, SD = 0.99) และน้อยที่สุดมีอุปกรณ์
ติดต่อสื่ อสารภายในตลาดนัดจตุจกั รได้อย่างทัว่ ถึง (X̅ = 2.85, SD = 1.11)
ด้านความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั รในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 3.14, SD = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตลาดนัดจตุจกั รมีการเปิ ด – ปิ ด
ให้บริ การตรงตามวันและเวลาที่แจ้งไว้มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด (X̅ = 3.47, SD = 0.93) รองลงมาผูค้ า้
ชาระค่าเช่าพื้นที่ตามอัตราที่กาหนดไว้ (X̅ = 3.21, SD = 1.05) และน้อยที่สุดข้อสัญญาเช่าพื้นที่มี
ความเป็ นธรรมต่อผูค้ า้ (X̅ = 2.78, SD = 1.07)
ด้านการสนองตอบลูกค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั รใน
ระดับปานกลาง (X̅ = 2.82, SD = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตลาดนัดจตุจกั รมีพ้ืนที่เช่าไว้
รองรับผูค้ า้ อย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.03, = 1.01) รองลงมาผูใ้ ห้บริ การมีความพร้อมที่
จะให้บริ การผูค้ า้ ตลอดเวลา (X̅ = 2.96, SD = 1.09) และน้อยที่สุดตลาดนัดจตุจกั รมีพ้ืนที่รองรับ
สาหรับรับ-ส่ งสิ นค้าของผูค้ า้ อย่างเพียงพอ (X̅ = 2.55, SD = 1.09)
ด้านความสามารถมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั รในระดับ
มาก (X̅ = 3.44, SD = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตลาดนัดจตุจกั รเป็ นแหล่งการค้าที่ได้รับ
ความนิ ยมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.03, SD = 0.99) รองลงมาตลาดนัดจตุจกั รมีจานวนผูซ้ ้ื อเป็ น
จานวนมาก (X̅ = 3.57, SD = 1.09) และน้อยที่สุดผูใ้ ห้บริ การสามารถช่วยเหลือ แนะนาผูค้ า้ ได้อย่าง
ดี (X̅ = 3.07, SD = 1.01)
ด้านความสุ ภาพและความเป็ นมิตรมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัด
จตุจกั รในระดับปานกลาง (X̅ = 3.11, SD = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ห้บริ การ
ให้บริ การผูค้ า้ ด้วยความเต็มใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.29, SD= 1.04) รองลงมาผูใ้ ห้บริ การมีกิริยา
ท่าทางและมารยาทเหมาะสมขณะให้บริ การแก่ผูค้ า้ (X̅ = 3.25, SD = 1.08) และน้อยที่สุดผู ้
ให้บริ การมีการติดตามดูแลผูค้ า้ หลังการตกลงเช่าพื้นที่ (X̅ = 2.75, SD = 1.05)
ด้านความน่ าเชื่ อถื อมี ผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ าพื้ นที่ ค ้าขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุ จกั รใน
ระดับปานกลาง (X̅ = 3.23, SD = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตลาดนัดจตุจกั รเป็ นศูนย์รวม
ของกลุ่มเป้ าหมายของผูค้ า้ มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด (X̅ = 3.39, SD = 0.99) รองลงมาตลาดนัดจตุจกั ร
สามารถดาเนิ นการค้าได้อย่างราบรื่ น (X̅ = 3.25, SD = 0.99) และน้อยที่สุดช่องทางชาระค่าเช่ า
พื้นที่มีความไว้วางใจได้ (X̅ = 3.10, SD = 1.05)
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร
ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.89, SD = 0.83) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตลาดนัดจตุ จกั รมี
มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 3.05, SD = 0.98) รองลงมา
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจาจุดเพียงพอ (X̅ = 2.91, SD = 1.01) และน้อยที่ สุดสิ่ งอานวย
ความสะดวกภายในพื้นที่เช่าของผูค้ า้ มีความแข็งแรงปลอดภัย (X̅ = 2.73, SD = 0.93)
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ด้านความสะดวกมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั รในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 2.88, SD = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตาแหน่งที่ต้ งั ของจุดให้บริ การ
เข้าถึงได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 2.94, SD = 1.04) รองลงมาระยะเวลาในการรอรับบริ การมี
ความเหมาะสม (X̅ = 2.89, SD = 0.89) และน้อยที่สุดสามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้ เช่น จาก
พนักงาน เอกสาร แผ่นพับ อินเตอร์ เน็ต (X̅ = 2.82, SD = 0.95)
ด้านการสื่ อสารมี ผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั รในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 2.84, SD = 0.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ห้บริ การสื่ อสารกับผูค้ า้ เข้าใจง่าย
และชัดเจนมี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด (X̅ 2.98, SD = 0.97) รองลงมาผูใ้ ห้บริ การสามารถอธิ บายกฎ
ข้อบังคับให้กบั ผูค้ า้ ได้อย่างเข้าใจและครบถ้วน (X̅ = 2.84, SD = 1.02) และน้อยที่สุดผูค้ า้ สามารถ
ติดต่อสื่ อสารผ่านช่องทางอื่นได้ (X̅ = 2.72, SD = 1.05)
ด้านความเข้าใจลู กค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั รใน
ระดับปานกลาง (X̅ = 2.76, SD = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การแก่ผคู ้ า้
อย่างเท่าเทียมกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 2.85, SD = 1.05) รองลงมาผูใ้ ห้บริ การรู ้จกั และจดจาผูค้ า้
ประจาได้เป็ นอย่างดี (X̅ = 2.79, SD = 1.06) และน้อยที่สุดผูใ้ ห้บริ การรับฟั งปั ญหา ข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นต่าง ๆ ของผูค้ า้ (X̅ = 2.66, SD = 1.11)
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยคุณภาพการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายใน
ตลาดนัดจตุจกั ร ครั้งที่ 1 โดยนาตัวแปรทานายทั้ง 10 เข้าสู่ สมการ พบว่า ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้อง
ได้ ด้านความไว้วางใจ ด้านการสื่ อสาร และด้านความเข้าใจลูกค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่
ค้าขายในตลาดนัดจตุจกั รอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงนาตัวแปรทั้ง 4 ทาการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อีกครั้ง
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ

B

Std.
Error

β

t

Sig.

15.134

0.000

Tolerance

VIF

Constant
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้
(X8)
ด้านความไว้วางใจ (X9)

1.586

0.105

-0.062

0.043

-0.083

-1.435

0.152

0.405

2.467

0.248

0.039

0.297

6.338

0.000

0.626

1.596

ด้านการสื่ อสาร (X16)

0.406

0.052

0.608

7.735

0.000

0.222

4.505

ด้านความเข้าใจลูกค้า (X17)

-0.053

0.045

-0.081

-1.181

0.238

0.291

3.433

R = 0.677 R2 = 0.458 Adj. R2 = 0.452 SEE = 0.466 F = 83.409 Sig. = 0.000
Durbin-Watson = 2.126
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พบว่า ด้านความไว้วางใจและด้า นการสื่ อสารส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่ า พื้นที่ คา้ ขายใน
ตลาดนัดจตุจกั รอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.8 มี
ค่าความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ 0.466 และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่คา้ ขายในตลาดนัด
จตุจกั รมากที่สุด คือ ด้านการสื่ อสาร โดยมีค่า β = 0.608 และด้านความไว้วางใจ โดยมีค่า β =
0.297
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Ŷ = 1.586+0.248x9+0.406x16
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ZŶ = 0.297Zx9+0.608Zx16
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
ผลจากวิจยั ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 135 คน (ร้อยละ 33.75) มีระดับการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท/เดือน จานวน
121 คน (ร้อยละ 30.25) ขายสิ นค้าประเภทอุปโภคจานวน 279 คน (ร้อยละ 69.75) มีราคาค่าเช่าน้อย
กว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน จานวน 122 คน (ร้อยละ 30.50)
ผลจากการวิจยั ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้
ในตลาดนัดจตุจกั ร พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้
ในตลาดนัดจตุ จกั รในระดับ ปานกลาง (X̅ = 3.01) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า น
ความสามารถมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดมีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.44) รองลงมาด้าน
ความน่าเชื่อถือมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 3.23) และน้อยที่สุดด้านความเข้าใจ
ลูกค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.76)
การทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังนี้
ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่ คา้ ขายในตลาดนัด ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านความไว้วางใจ (Reliability) และด้านการสื่ อสาร (Communication)
ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจเช่ าพื้นที่คา้ ขายในตลาดนัดจตุจกั ร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ ง
ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ด้านการสื่ อสาร (β = 0.608) และด้านความไว้วางใจ (β = 0.297) โดยมี
อานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.8
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อภิปรายผล
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั ร
พบว่า ด้านการสื่ อสารส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่คา้ ขายของผูค้ า้ ในตลาดนัดจตุจกั รมากที่สุด อยู่
ในระดับปานกลาง พบว่า “ผูใ้ ห้บริ การสื่ อสารกับผูค้ า้ เข้าใจง่ายและชัดเจนและสามารถอธิ บายกฎ
ข้อบังคับ ให้กบั ผูค้ ้าได้อย่า งเข้าใจอย่างครบถ้วน” ซึ่ งการติ ดต่อของเช่ าพื้นที่ คา้ นั้นจะต้องมี การ
สื่ อสารและอธิ บายกฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ผูค้ า้ ที่ มาติดต่อของเช่ าพื้นที่เกิ ดความเข้าใจในภาษาที่ ผู ้
ให้บริ การใช้และอธิ บายได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญที่สุดในการให้บริ การผูค้ า้ เพราะ
เกิ ดปฏิ สัม พันธ์ กบั ผูค้ า้ โดยใช้น้ าเสี ย งน่ าฟั งและการอธิ บายได้อย่างเข้าใจ เพราะการสื่ อสารที่ ดี
สามารถเปิ ดใจผูร้ ับฟั งได้เป็ นอย่างดีและทาให้ผฟู ้ ั งเกิดความพึงพอใจในการสนทนา และน้อยที่สุด
“ผูค้ า้ สามารถติ ดต่อสื่ อสารผ่านช่ องทางอื่ นได้” สาเหตุ เพราะการติ ดต่อสื่ อสารกับทางตลาดนัด
จตุจกั รในปั จจุบนั สามารถติดต่อได้ที่จุดอานวยการตลาดนัดจตุจกั รหรื อทางโทรศัพท์เท่านั้น ซึ่ งยัง
ไม่มีการสื่ อสารผ่านทางอื่น ๆ อย่างเป็ นทางการจึงทาให้ผูค้ า้ เห็ นว่าการติดต่อสื่ อสารยังไม่มีความ
หลากหลาย และด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า “มีการเปิ ด – ปิ ด ให้บริ การตรง
ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้” “ชาระค่าเช่าพื้นที่ตามอัตราที่กาหนดไว้” “มีขนาดพื้นที่เช่าตามที่กาหนด
ไว้” และ “ข้อสัญญาเช่ าพื้นที่มีความเป็ นธรรม” ซึ่ ง ตลาดนัดจตุจกั รเป็ นตลาดนัดที่บริ หารจัดการ
อย่างมีระบบ มีการแจ้งกาหนดการเปิ ด – ปิ ด อัตราค่าเช่า ขนาดของพื้นที่เช่ าและมีขอ้ สัญญาเช่ าไว้
อย่า งเป็ นทางการและข้อสัญญาเช่ าอาจจะมีรายละเอียดที่เป็ นกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับจนผูค้ า้ เห็ นว่าไม่
เป็ นธรรมต่อตัวผูค้ า้ ได้จึงทาให้มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรรนพ เรื องกัลป์
ปวงศ์และสราวรรณ์ เรื องกัลป์ ปวงศ์ (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง “แนวทางการพัฒนาคุ ณภาพการ
บริ การของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ า จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจคุณภาพการ
ให้บริ การด้านความเชื่อถือไว้วางใจในภาพรวมของความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายประเด็นพบว่า อันดับแรก คือ ความเชี่ ยวชาญในการบริ หารจัดการท่องเที่ยว รองลงมา คือ การ
ให้บริ การข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและราคาตามสื่ อต่าง ๆ มีความถูกต้องแม่นยา โดยประเด็นการ
รั ก ษาค ามัน่ สั ญญาตามที่ โฆษณาเป็ นอันดับ สุ ดท้า ย และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Sanderson,
Danielle Claire (2015) ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ “ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สินเชิ งพาณิ ชย์” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สินเชิงพาณิ ชย์มากที่สุด ได้แก่ การสื่ อสาร ความเข้าใจในความต้องการและการตอบสนองต่อ
คาขอของผูค้ รอบครองทรัพย์สินเชิงพาณิ ชย์
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยนีไ้ ปใช้
1. การสื่ อสาร ควรทาการจัดอบรมให้กบั พนักงานและผูใ้ ห้บริ การที่ทาหน้าที่ติดต่อกับผูค้ า้
โดยตรงเพื่อพัฒนาความรู ้ทกั ษะความสามารถในการสื่ อสารที่ดีและสามารถอธิบาย ตอบคาถามของ
ผูค้ า้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุ งการติดต่อสื่ อสารผ่านช่องทางอื่นได้ เพื่อให้
979

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ทันต่อยุคสมัยปั จจุบนั จึงควรใช้อินเตอร์ เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสาร เช่น
เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. ความไว้วางใจ ควรรักษาความสามารถที่จะให้บริ การตามสัญญาที่ได้ประกาศไว้ได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อไม่เกิดข้อร้องเรี ยนในเรื่ องของสัญญาและข้อตกลง
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้ งต่อไปควรศึ กษากลุ่ มผูค้ า้ ที่ จาหน่ ายสิ นค้าประเภทอื่ น ๆ ในตลาดนัด
จตุจกั รเพิ่มเติม
2. ในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ (Benchmarking) กับ ผู ้ค ้า ในสถาน
ประกอบการธุ รกิจพื้นที่เช่าอื่น ๆ
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ส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการนวดแผนไทย
ของผู้บริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
THE SERVICE MARKETING MIX AFFECTS THE CONSUMERS DECISION TO
SELECT THAI MASSAGES IN PATHUM THANI PROVINCE
รัตนาภรณ์ จันทร์ กระพ้อ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สุ มาลี สว่ าง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยของผู บ้ ริ โ ภคในจัง หวัด ปทุ ม ธานี กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัดปทุมธานี จานวน 400
คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชี พ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุมธานี แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผน
ไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี (2) ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การมีดา้ นที่แตกต่าง 4
ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค คล และด้า นการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี ขณะที่ดา้ นราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ ทั้ง 3 ด้าน ไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการตลาดบริ การ, นวดแผนไทย
ABSTRACT
This independent study is aims to study The Service Marketing Mix that affects the
consumers decision to use Thai Massages in Pathum Thani Province. The sample of the study was
composed of 400 people that were Consumers who decided to use Thai massage in Pathum Thani
Province, which were from Convenience Sampling. The questionnaire was used as a data
collection instrument.
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The results of study found that: (1) The personal factors are gender, age, occupation,
status and average income per month. That the different affect the consumers decision to use Thai
massages in Pathum Thani Province, there were different. Except for gender aspect differences,
there was no effect on the consumers decision to use Thai massage in Pathum Thani Province. (2)
The Factors of Service Marketing Mix has different side of the 4 aspects are Products side,
Promotion side, People side and The creation side and presentation of physical characteristics.
Product that is different from the other side of the product, side by side, the personal side and the
creation of the physical characteristics, affecting the consumers decision to use Thai massage in
Pathum Thani Province. While, Price side, Distribution channel side and Process side. All three
aspects of the process did not affect the consumers decision to use Thai massage in Pathum Thani
Province.
KEY WORD: THE SERVICE MARKETING MIX, THAI MASSAGES.
บทนา
ธุ รกิจนวดแผนไทยเป็ นธุ รกิจที่ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง ทั้งสามารถดาเนิ นการได้ต้ งั แต่ระดับ
ผูป้ ระกอบการคนเดี ยว เช่น รับจ้างนวดตามบ้าน หรื อเปิ ดบริ การตามแหล่งชุ มชน ทาให้ธุรกิจนวด
แผนไทยจึงเป็ นธุ รกิ จที่มีความน่ าสนใจและเป็ นทางเลื อกหนึ่ งของผูท้ ี่ตอ้ งการประกอบธุ รกิ จของ
ตนเอง ดังนั้น จึงสนใจนาเอาส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ในธุ รกิจนวดแผนไทย โดยมูลค่าตลาด
ของธุ รกิ จสปาและนวดแผนไทยนปี พ.ศ. 2556 สปาและนวดแผนไทยมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 3,469
ล้านบาท เมื่อพิจารณาภาพรวมตลาดท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพทัว่ โลกจะมีมูลค่าสู งถึง 1.7 ล้านล้านบาท
โดยภูมิภาคเอเชียครองสัดส่ วนสู งสุ ดร้อยละ 26 ซึ่ งไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 13 เป็ นอันดับ 2
ของตลาดอาเซียน (สมาคมสปาไทย, 2556, อ้างถึงในสุ เนตรตรา จันทบุรี, 2559)
จังหวัดปทุมธานีเป็ นจังหวัดในเขตปริ มณฑลที่รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยเปลี่ยนจาก
พื้นที่ทาการเกษตรไปเป็ นพื้นที่สร้างหมู่บา้ นจัดสรร อพาร์ เมนท์ คอนโดมิเนี ยม สาเหตุให้ประชากร
หนาแน่นขึ้น เป็ นเพราะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง 13 แห่ ง ทาให้มีนกั ศึกษาย้ายเข้ามาอาศัยอยูต่ ามอ
พาร์ เมนท์และคอนโดมิเนี ยมเป็ นจานวนมาก มีตลาดค้าส่ งทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่รับสิ นค้าจาก
ทัว่ ประเทศในและก็เป็ นแหล่ งกระจายสิ นค้าไปทัว่ ประเทศที่ มีชื่อเสี ยงและสาคัญถึ ง 2 แห่ ง คื อ
ตลาดไทและตลาดสี่ มุมเมือง ทาให้ผูท้ ี่มีอาชี พเกี่ ยวกับการค้าและคนงานก็ยา้ ยเข้ามาอาศัยเพื่อทา
ธุ รกิจมากขึ้น ทั้งยังมีศูนย์การค้าที่ทนั สมัยและศูนย์การค้าที่จาหน่ายสิ นค้าเกี่ยวกับ IT โดยเฉพาะ
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และในจังหวัดปทุมธานียมีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนหลายพันโรงงาน ทาให้มีคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากไปด้วย จากข้อมูลสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองได้จดั ลาดับจานวน
ประชากรผูย้ า้ ยเข้าสุ ทธิ ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2550-2556 จังหวัดปทุมธานีมีผยู ้ า้ ยเข้ามาเป็ นอันดับที่ 1 ของ
ประเทศ (สานักงานสถิติจงั หวัดปทุมธานี , 2560) จึงทาให้จงั หวัดปทุมธานีเป็ นที่น่าสนใจ
จึงมีความสนใจศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ”
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การนวดแผนไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผน
ไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานในการศึกษา
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน
2. ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตในการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามุ่งทาการศึกษาถึง “ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ”
2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกใช้
บริ การนวดแผนไทยในจังหวัดปทุมธานี เนื่ องจากไม่ทราบจานวนของผูบ้ ริ โภคที่แน่นอน ผูศ้ ึกษา
จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2551) ในการ
คานวณหาได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างและทาการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 - มีนาคม พ.ศ. 2560
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวด
แผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ” มีกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- สถานภาพ
- รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการนวด
แผนไทยของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี

2. ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
บริการ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านส่งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ

รู ปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
วิธีการดาเนินงาน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาต้องการศึกษาในเรื่ อง “ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ” เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) และเครื่ อ งมื อ วิจ ัย ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้ว ยแบบสอบถาม
(Questionnaire)
ในการกาหนดประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ
นวดแผนไทยในจัง หวัดปทุ มธานี เนื่ องจากไม่ ท ราบจานวนของผูบ้ ริ โภคที่ แน่ นอน ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการคานวณจาก สู ตรของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา,
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2551) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 384 คน โดยเก็บเพื่อสารองความผิดพลาดจึงได้
เก็บเพิ่มอีก 16 คน เท่ากับเก็บกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บจากผูต้ อบแบบสอบถามหน้าร้านนวดแผนไทย
ในจังหวัดปทุมธานี
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ส่ วนที่ 2 ข้อมูลส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ ก ารนวดแผนไทยของผู ้บ ริ โ ภคในจัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยแบ่ ง ออกเป็ น 7 ด้า น ได้แ ก่ ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ และส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี จานวนแบบสอบถามทั้งหมด 38 ข้อ
จากนั้ นน าข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ (1) สถิติเชิ งพรรณนา เป็ นค่าสถิติ
พื้นฐานที่ใช้วเิ คราะห์บรรยายข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) สถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผูศ้ ึกษาได้เลื อกใช้สถิ ติที่ใ ช้ก ารทดสอบค่า Independent Sample
t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มและกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
เป็ นอิสระจากกัน และค่า F-Test หรื อสถิติที่ใช้ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า
สองกลุ่ม นามาเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของ LSD (Least Square Difference) และสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) เป็ นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ โดยคัดเลือกตัวแปรทานาย
เข้าสู่ สมการถดถอยพหุ คูณด้วยวิธี Stepwise
ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึ ก ษาข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 56.30) อยูใ่ นช่วง
อายุ ระหว่า ง 36-50 ปี (ร้ อ ยละ 38.80) ประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จส่ วนตัว/ค้า ขาย (ร้ อ ยละ 32.50) มี
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สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน (ร้ อยละ 48.30) และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 - 20,000 บาท
(ร้อยละ 42.50)
การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการนวด
แผนไทยของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
โดยเลือกศึกษาคือส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มาทาการวิเคราะห์ โดยการใช้สถิ ติหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในเรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยของผู บ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุมธานีในระดับมาก (̅̅xˉ = 3.88) และเมื่อพิจารณาลงไปในรายด้านแต่ละด้าน ดังนี้
(1) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การบริ การด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (̅̅xˉ = 3.83) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับการมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการให้บริ การมากที่สุด (̅̅xˉ =
3.91) (2) ปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารบริ ก ารด้า นราคา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับบริ การด้านราคาในระดับมาก (̅̅xˉ = 3.82) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับการที่มีการกาหนดราคาและระบุราคาชัดเจนมากที่สุด (̅ˉ̅x = 4.02) (3) ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ ก ารบริ ก ารด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับมาก (̅̅xˉ = 3.89) โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการที่ที่ต้ งั ของสถานบริ การอยู่ในทาเลที่สะดวกในการเดิ นทางไปใช้
บริ การ เช่ น ที่ทางาน บ้าน (̅̅xˉ = 3.98) และการที่ภายในสถานที่บริ การมีการแบ่งพื้นที่ ใช้บริ การ
อย่างเป็ นสัดส่ วนทั้งสองอย่างมากที่สุด (̅̅xˉ = 3.98) (4) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การบริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับบริ การด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดในระดับมาก (̅̅xˉ = 3.50) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการที่มีการ
สื่ อสาร แนะนาบริ การจากพนักงานมากที่สุด (̅̅xˉ = 3.79) (5) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
บริ การด้านบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับบริ การด้านบุคคลในระดับมาก (̅̅xˉ =
4.17) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการที่พนักงานแต่งกายสุ ภาพ สะอาด
เรี ยบร้อยเสมอมากที่สุด (̅̅xˉ = 4.24) (6) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การบริ การด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับบริ การด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมาก (̅̅xˉ = 4.04) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับการที่มีสถานที่โดยรอบมีบรรยากาศดี สะอาด เรี ยบร้ อย ปลอดภัยมากที่สุด (̅̅xˉ =
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4.07) และ (7) ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ การบริ การด้ า นกระบวนการ พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ค วามสาคัญกับ บริ ก ารด้า นกระบวนการในระดับมาก (̅̅xˉ = 3.93) โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามส าคัญกับการที่ พ นักงานมี ก ารสอบถามอาการ โรค ประจาตัว
แนะนาประเภทการให้บริ การกับลู กค้าเสมอ (̅̅xˉ = 3.95) และการที่มีการควบคุ มคุ ณภาพความ
สะอาดของ น้ า อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูเ่ สมอทั้งสองอย่างมากที่สุด (̅̅xˉ = 3.95)
การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารนวดแผนไทยของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด
ปทุมธานี
ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ทาการ
วิเคราะห์โดยการใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวด
แผนไทยในระดับ มาก (̅̅xˉ = 3.96) โดยผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ดเห็ นและให้
ความสาคัญกับการที่มีความเห็นว่าการดูแลสุ ขภาพร่ างกายด้วยวิธีการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทย
ดีและเหมาะสมกับผูท้ ี่ตอ้ งการผ่อนคลาย หรื อรักษาอาการเจ็บป่ วย เช่น ปวดเมื่อยมากที่สุด (̅̅xˉ =
4.12)
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวด
แผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ แตกต่ า งกันด้า นอายุ อาชี พ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ส่ วนประสมการตลาด
บริ การ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด
บุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัย ด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี มีดา้ นที่แตกต่าง 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค คล และด้า นการสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ขณะที่
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ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านกระบวนการ ทั้ง 3 ด้าน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดบริ การบริ การที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ผูศ้ ึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. ปั จจั ยส่ วนบุ คคลที่แตกต่ างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การนวดแผนไทยของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่ างกัน
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผน
ไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ ม ธานี ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ ผกาพันธ์ อรพิ นท์เงิ น
(2555) เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ” ที่
พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาณิ กานต์ คงนันทะ (2553) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้
บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ ยวชาวต่า งชาติ บนถนนข้า วสาร กรุ งเทพมหานคร” ที่ พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทยบนถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ทั้งนี้ในการศึกษาที่ทาให้เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผน
ไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีน้ นั อาจเป็ นเพราะการที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวด
แผนไทยไม่ว่าจะเพศใดล้วนต้องการได้การบริ การที่ดี ได้รับความผ่อนคลาย หายจากอาการปวด
เมื่อยที่เป็ น และได้รับความพึงพอใจในการใช้บริ การเหมือน ๆ กัน ซึ่ งตรงกับที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญ และมีความเห็นที่วา่ การดูแลสุ ขภาพร่ างกายด้วยวิธีการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทย
ดีและเหมาะสมกับผูท้ ี่ตอ้ งการผ่อนคลาย หรื อรักษาอาการเจ็บป่ วย เช่น ปวดเมื่อยมากที่สุด ซึ่ งทาให้
เพศที่ แตกต่า งกันไม่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัด
ปทุมธานี
1.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาณิ กานต์ คงนันทะ (2553 ) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้
บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ ยวชาวต่า งชาติ บนถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร” ที่ พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ อาชี พ สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทย
บนถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สารภี ไตรย
วงศ์ และสันติ ลิทธิ จนั ดา (2554) ) เรื่ อง “ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทย
ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดเพชรบูรณ์ ” ที่พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ สถานภาพ
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การสมรส ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรทิพย์ จันทร์ แจ้ง, วันทนีย ์ ภูมิภทั รา
คม และธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร (2553) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อ
สุ ขภาพของผู ้บ ริ โภคในจัง หวัด นนทบุ รี ” ที่ พ บว่ า ด้ า นรายได้ ต่ อ เดื อ น และสถานภาพมี
ความสัมพันธ์กบั การเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุ ขภาพในจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ในการศึกษาที่ทาให้ปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชี พ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุมธานี แตกต่างกัน เป็ นเพราะว่าเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นร่ างกายอาจจะล้าหรื อปวดเมื่อยได้ง่าย
กว่าคนอายุนอ้ ย ซึ่ งตรงกับที่ ปรี ชา รักษ์พลเมือง (2553) จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกล่าว
ว่า เมื่อย่างเข้าสู่ วยั ชราหรื อผูส้ ู งอายุอวัยวะต่าง ๆ ย่อมเสื่ อมลงเป็ นธรรมชาติ โดยเฉพาะแขนขา ข้อ
ต่อต่าง ๆ และกล้ามเนื้ อ ซึ่ งอาการปวดเมื่อยจะมีต้ งั แต่อาการเล็กน้อยจนกระทัง่ ถึงปวดรุ นแรงจน
ทนไม่ไหว ทาให้ตอ้ งหันมาดูแลสุ ขภาพร่ างกายด้วยวิธีการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยที่เหมาะสม
กับผูท้ ี่ตอ้ งการผ่อนคลาย หรื อรักษาอาการเจ็บป่ วยกันมาก โดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 36-50 ปี ที่
เป็ นวัยที่มีอาชีพ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนที่มนั่ คงมีความพร้อมในการเลือกดูแลตนเอง และที่
เป็ นอย่างนี้ ก็เนื่ องจากว่าคนที่มีอายุน้อยอาจจะสนใจในการใช้บริ การอย่างอื่น เช่ น การออกกาลัง
กาย เล่ นฟิ ตเน็ ต เล่นกี ฬา เล่ นโยคะ และสปา เป็ นต้น ซึ่ งดู ทนั สมัยสมกับวัย หรื อเลื อกบริ การที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึ งกันมาดู แลสุ ขภาพร่ างกายทดแทน จึ งทาให้ปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชี พ
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทย
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีแ่ ตกต่ างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการนวดแผน
ไทยของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี มี ด้านที่ แตกต่าง 4 ด้าน คื อ
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (3) ด้านบุคคล และ (4) ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี ขณะที่ดา้ นราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ ทั้ง 3 ด้าน ไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี เรี ยงจากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุดตามลาดับ ดังนี้
2.1 ปั จจัยด้านบุ คคล ให้ความสาคัญกับการที่ พนักงานแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรี ยบร้ อย
เสมอมากที่สุด เพราะการแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรี ยบร้อยเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคมองเห็นและสามารถ
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สังเกตก่อนเข้าใช้บริ การเป็ นอันดับแรก ดังนั้นในเรื่ องการแต่งกายให้สุภาพ สะอาด เรี ยบร้อย ของ
พนักงานเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การนวดแผนไทย
2.2 ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ให้ความสาคัญกับการมี อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ใช้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานในการให้บริ การมากที่สุด เพราะผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการมีอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ใช้สัมผัสร่ างกายโดยตรง การใช้ของมีคุณภาพและได้มาตรฐานจะช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในบริ การที่ได้รับมากขึ้น
2.3 ปั จจัยด้านด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ให้ความสาคัญกับการที่มี
สถานที่โดยรอบมีบรรยากาศดี สะอาด เรี ยบร้อย ปลอดภัยมากที่สุด เพราะบรรยากาศโดยรวมเป็ น
สิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคเห็ นก่อนเข้ารับบริ การว่ามีความสะอาด เรี ยบร้ อย ปลอดภัยหรื อเปล่า ถ้าบรรยากาศ
โดยรอบดีก็มีส่วนที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การนวดแผนไทยได้ง่ายขึ้น
2.4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ให้ความสาคัญกับการที่มีการสื่ อสาร แนะนาบริ การ
จากพนักงานมากที่สุด เพราะธุ รกิจนวดแผนไทยนั้นพนักงานจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การโดยตรง การสื่ อสาร
และแนะนาบริ การจากพนักงานจึงมีความสาคัญที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจใช้บริ การต่อไปได้
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาณิ กานต์ คงนันทะ (2553) เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร” ที่
พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารบริ ก ารทั้ง 7 ด้า นคื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางที่จดั จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และด้า นกระบวนการ ที่ แตกต่า งกันมี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยบนถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ตรงกับผลการศึกษาที่พบว่ามีดา้ นที่แตกต่าง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สารภี ไตรยวงศ์ และสันติ สิ ทธิ จนั ดา (2554) เรื่ อง “ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดเพชรบูรณ์ ” ที่พบว่า ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมการตลาดบริ การบริ การ 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การ
การนวดแผนไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงกับผลการศึกษาที่พบว่ามีดา้ นที่แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุคลากร
ทั้งนี้ที่ผลการศึกษาที่ออกมาว่าด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ
ทั้ง 3 ด้าน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี น้ นั
เป็ นเพราะพื้นที่ที่ลงไปศึกษาราคาบริ การแต่ละร้านไม่แตกต่างกันมาก แต่ละร้านมีการกาหนดราคา
และระบุ ราคาชัดเจน ทาให้ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค สถานที่ ก็อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคี ยงกันมีให้เลื อกหลายร้ าน ทาให้ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
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เลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค และในด้านกระบวนการในการให้บริ การเองก็ไม่แตกต่างกันมาก จึง
ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
จากผลการศึกษาข้างต้นที่คน้ พบ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่าง
มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ดัง นั้น เพื่ อให้เกิ ดการตอบสนองต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ มธานี ผูท้ ี่ สนใจจะประกอบธุ รกิ จนวดแผนไทย หรื อเพื่อนาไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและประกอบกิ จการพิจารณาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ควรให้ความ
สนใจและลงทุนในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ 4 ด้าน คือด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ 4 ด้านนี้
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทย จึงควรนาข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาธุ รกิจ ดังนี้
1. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวด
อย่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ตอ้ งมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการให้บริ การ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีตรายี่ห้อ
เป็ นที่ยอมรับ เพราะส่ วนนี้ มีสรรพคุ ณที่ ช่วยให้เกิ ดความผ่อนคลาย หรื อแก้อาการปวดเมื่อย และ
เป็ นส่ ว นที่ สั ม ผัส กับ ตัว ของผู บ้ ริ โ ภคโดยตรงจึ ง ควรเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้จ ากธรรมชาติ ดัง นั้น
คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข โดยจะต้องมีรายละเอียดระบุไว้อย่าง
ชัดเจน มีใบรับรองมาตรฐานในการให้บริ การ ก็จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสบายใจในการเข้ารับบริ การมาก
ยิง่ ขึ้น
2. ปั จ จั ยด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ผูป้ ระกอบการควรให้ ค วามส าคัญกับ การการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ โภค ให้มีการแนะนาบริ การหรื อแนะนาโปรโมชั่นพิเศษ
ต่างๆ จากพนักงานให้ผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจในการใช้บริ การ เพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อดึ งดู ด
ความสนใจผูบ้ ริ โภคให้มีความรู ้สึกที่ดี และยังสร้างความน่าสนใจให้กบั สถานประกอบการ
3. ด้ านบุคคล ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการบริ การของพนักงานที่ตอ้ งมีการ
สั ม ผัส ร่ า งกายของผู บ้ ริ โ ภค ดัง นั้น ผู ้บ ริ โ ภคจึ ง ให้ ค วามส าคัญ กับ การแต่ ง กายสุ ภ าพ สะอาด
เรี ย บร้ อย สุ ข ภาพของพนัก งานที่ จะต้องไม่ มีโรคติ ดต่ อ สุ ขภาพแข็ง แรง ผูป้ ระกอบการจึ ง ควร
คัดเลือกพนักงานเป็ นอย่างดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
4. ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ
สถานที่โดยรอบให้มีบรรยากาศดี สะอาด เรี ยบร้อย และปลอดภัย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมีการ
ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดอยู่เ สมอ ไม่ ว่า จะเป็ นตู ้ โต๊ะ เตี ย ง ผ้า ปู เ ตี ย ง ปลอดหมอน เสื้ อ ผ้า ที่ ใ ห้
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ผูบ้ ริ โภคไว้เปลี่ ย น หรื อบรรยากาศการตกแต่ง ของสถานประกอบการโดยรวม เพื่อสร้ างความ
เชื่ อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคว่าบรรยากาศภายมีความเป็ นธรรมชาติ มีกลิ่นหอม เสี ยงเพลง ให้ความรู ้สึก
ในร้ า นเหมาะส าหรั บ การผ่อนคลายระหว่า งการเข้า ใช้บ ริ ก ารเพราะบรรยากาศก็ มี ส่ วนในการ
ตัดสิ นใจเลือกให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษานี้ และควรทาการศึกษาในโอกาสต่อไป คือ
การฝึ กอบรมบุคคล/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ หรื อ คุ ณภาพการให้บริ การในธุ รกิจนวดแผนไทย เพราะ
การที่ ผูใ้ ช้บริ การจะเกิ ดความพึงพอใจขึ้นอยู่กบั การบริ การ และผลการศึกษาครั้ งนี้ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมากที่สุด ซึ่ งผู ้
ที่สนใจศึกษาต่อจะสามารถเจาะลึกในประเด็นนี้ได้
2. เนื่ องจากผูศ้ ึกษาทาการศึกษาแค่ในจังหวัดปทุมธานี เท่านั้น ทาให้ขอ้ มูลที่ได้อาจยังไม่
ครอบคลุม ดังนั้นควรมีการทาการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจ เช่น จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสี ยงของประเทศไทย อาจทาให้ได้ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน
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จังหวัดปทุมธานี
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อาจารย์ที่ปรึ กษาคณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุ มกาเนิ ดในร้ านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัด
ปทุมธานี (2)เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ด
คุ มกาเนิ ดในร้ านยาเอ็ก ซ์ ตา้ พลัส จังหวัดปทุ มธานี เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล คื อ
แบบสอบถามโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด จากผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุ ม ธานี และนาข้อมู ลที่ ไ ด้ม าประมวลผลสถิ ติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ ไ ด้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F-test ,Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพการสมรส โสด ระดับการศึกษาต่า
กว่าปริ ญญาตรี อาชี พ พนักงาน/ลู กจ้างบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุ มกาเนิ ดในร้ านยา
เอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน พบว่าอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุมกาเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนสถานภาพการสมรสที่
แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุ ม ก าเนิ ดในร้ า นยาเอ็กซ์ ต้า พลัส จัง หวัด
ปทุมธานีไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ด
คุ มก าเนิ ดในร้ า นยาเอ็กซ์ ต้า พลัส จัง หวัดปทุ มธานี ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านบุ คคลมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุ มกาเนิ ดในร้ านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
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ด้านช่องทางการ จาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านสภาพสิ่ งแวดล้อม ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อยาเม็ดคุมกาเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัดปทุมธานี
คาสาคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซื้ อ
ABSTRACT
The objectives of this independent study was to (1)demographic factors
influencing the decision-making behavior of purchasing contraceptive in Exta Plus drugstore ,
Pathumthani. (2)The study was to marketing mix to the decision-making behavior of purchasing
contraceptive in Exta Plus drugstore , Pathumthani.The instrument was the questionnaire. Data
were collected from a sample of 400 consumers in Pathumthani. The data gathered were then
processed and analyzed through statistics including test hypothesis by Frequency, percentage,
mean, standard deviation, F-test and Multiple Regression Analysis. The results of this study were
as follow:the sample mostly consisted of: aged 26-35 years; single people; those undergraduated;
employees; those with monthly income of 10,001-20,000 bath. In terms of demographic factors,
the sample with different demographic factors had different to influencing the decision-making
behavior of purchasing contraceptive in Exta Plus drugstore , Pathumthani. Differences aged,
education, occupation, monthly income to influencing the decision-making behavior of
purchasing contraceptive in Exta Plus drugstore , Pathumthani with statistical significance level of
0.05,accepting the established hypothesis. The different status to influencing the decision-making
behavior of purchasing indifferently consumer of contraceptive in Exta Plus drugstore ,
Pathumthani.Moreover, marketing mix factors influencing the decision-making behavior of
purchasing contraceptive in Exta Plus drugstore , Pathumthani included Process and People
different to influencing the decision-making behavior of purchasing differently consumer of
contraceptive in Exta Plus drugstore , Pathumthani, with statistical significance level of 0.05,
accepting the established hypothesis. However, Product, Price, Place, Promotion and Physical
Evidence did not to influencing the decision-making behavior of purchasing contraceptive in
Exta Plus drugstore , Pathumthani.
KEY WORDS : Marketing mix, Decision-Making Behavior
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บทนา
ปั จจุบนั ตลาดยาเม็ดคุมกาเนิ ดในประเทศไทยเป็ นตลาดที่ใหญ่เทียบกับผลิตภัณฑ์ยา
ทั้งหมดและเป็ นตลาดที่มีการเจริ ญเติบโตสู ง เนื่ องจากการใช้ยาเม็ดคุ มกาเนิ ดชนิ ดรับประทานเป็ น
วิธีการคุมกาเนิดที่ง่ายและไม่ยงุ่ ยากเท่ากับวิธีการคุมกาเนิดประเภทอื่น ๆ ทาให้บริ ษทั ฯผูผ้ ลิตยาเม็ด
คุมกาเนิดทาการวิจยั และพัฒนาในด้านประสิ ทธิ ภาพในการคุมกาเนิ ดและความปลอดภัยที่มีมากขึ้น
นอกจากนี้ มีการผลิ ตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่เป็ น Niche market
(ตลาดกลุ่มเฉพาะ) มากขึ้น จึงทาให้ยาเม็ดคุมกาเนิดรุ่ นใหม่ ๆ ผลิตออกมาสู่ ทอ้ งตลาดมีการเพิ่มการ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ตลาดยาเม็ดคุมกาเนิ ดในปั จจุบนั เป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสู ง
ทั้ง ในด้า นการท ากิ จ กรรมทางการตลาดรู ป แบบต่ า ง ๆ เนื่ อ งจากผู ้บ ริ โ ภคมี ก ารยอมรั บ การ
รับประทานยาเม็ดคุมกาเนิ ดมากขึ้นและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการรับประทาน
ยาเม็ดคุ มกาเนิ ดในปั จจุบนั มิได้หวังเพื่อผลคุ มกาเนิ ดเพียงอย่างเดี ยว หากแต่ผูบ้ ริ โภคสามารถได้
ผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนื อจากการคุมกาเนิ ดด้วย เช่น สิ ว รอบเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณ รู ปร่ าง
ภาวะอาการต่าง ๆ จึงทาให้มีการทากิ จกรรมด้านการตลาดในด้านนี้ มากขึ้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาคุมกาเนิ ด ในปั จจุบนั นอกจากเลือกใช้วิธีการคุมกาเนิ ดด้วยวิธีใช้ยาคุมกาเนิ ด
ชนิ ด รั บ ประทานแล้ว นอกจากเลื อ กจากประสิ ทธิ ภ าพในการคุ ม ก าเนิ ด แล้ ว ยัง เลื อ กจาก
ผลประโยชน์ อื่ น ๆ ที่ มี ใ นยาเม็ ด คุ ม ก าเนิ ด อี ก ด้ว ย จึ ง ท าให้ ผู บ้ ริ โ ภคในปั จ จุ บ ัน มี ท้ งั ทานเพื่ อ
คุ ม กาเนิ ดโดยตรงและทานเพื่อหวัง ผลอื่ น ๆของยาเม็ดคุ มก าเนิ ดแต่ไ ม่ ได้ทานเพื่อหวัง ผลเรื่ อง
ประสิ ทธิ ภาพของการทานคุ มกาเนิ ดก็มีค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การหาซื้ อยาเม็ดคุมกาเนิ ดในร้ าน
ขายยายังหาซื้ อได้โดยทัว่ ไป อีกทั้งยังมีเภสัชประจาร้านที่สามารถให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาแก่
ลูกค้าได้ จากข้อมูลข้างต้นจึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อยาคุมกาเนิ ดโดยมุ่งเน้นที่
จะศึ กษาเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อและ
สามารถนาประโยชน์เหล่ านี้ ไปใช้ในการวางแผนหรื อปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในด้านการส่ งเสริ มปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อยาเม็ด
คุมกาเนิดนั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ปรับปรุ งการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อใช้ในการแข่งขันต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุมกาเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยา
เม็ดคุมกาเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัดปทุมธานี
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สมมุติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ยาเม็ดคุมกาเนิด ในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส แตกต่างกัน
2.ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดส่ ง ผลต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ด
คุมกาเนิด ในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิงที่เคยซื้ อยา
เม็ดคุมกาเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส ในเขตจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2560 รวมประมาณ 2 เดือน
นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
1.ส่ วนประสมทางการตลาด 7P’S หมายถึง วิธีการที่ธุรกิจนาไปใช้เพื่อที่จะให้ลูกค้า
เข้ามาซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหรื อใช้บริ การ ซึ่ งประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดจาหน่ายการส่ งเสริ มการตลาด บุคคล กระบวนการ สิ่ งแวดล้อมภายในร้าน
2. พฤติกรรม หมายถึง การศึกษา การเลือกสรร การกาจัด สิ่ งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การประสบการณ์ แนวคิดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ผลงานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ใ ห้ก ับร้ านยาเอ็ก ซ์ ต้า พลัส และร้ า นยาอื่ น ๆ ในการ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.ผลงานวิจยั นี้เป็ นแนวทางให้กบั ร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส และร้านยาอื่น ๆ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งการบริ การที่ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3.ผลงานวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูท้ ี่สนใจศึกษางานวิจยั ในครั้งต่อไป
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กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สภาพประชากรศาสตร์
1. อายุ
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. อาชีพ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อยาเม็ด
คุมกาเนิด
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. สถานที่จดั จาหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. สภาพแวดล้อมภายในร้าน

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)ให้คาจากัดความว่า หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชี พ ระดับการศึกษา องค์ประกอบ
เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมนามาใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
และสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยกาหนดตลาดของกลุ่มเป้ าหมายรวมทั้งทาให้ง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่นๆ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
แนวความคิดด้านการตัดสิ นใจซื้ อ S-R Theory เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิด
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดยมี จุดเริ่ ม ต้นจากการที่ เกิ ดสิ่ ง กระตุ ้น (Stimulus) ท าให้เกิ ดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุ น้ เหล่านี้ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูเ้ ช่ าซื้ อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ ง
เปรี ยบเสมื อนกล่ องดา ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูเ้ ช่ าซื้ อจะ
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ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆของผูเ้ ช่าซึ่ งจะนาไปสู่ การตอบสนองของผูเ้ ช่าหรื อการตัดสิ นใจเช่า
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ในด้านต่าง ๆ ซึ่ งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะ
ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การของแต่ละ
บุคคลมีน้ นั มีความแตกต่างกัน
แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ ฟิ ลลิ ป (2 547) กล่ า วว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด(Marketing Mix)
หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ สามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ใ ห้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาดประกอบด้วย ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิจการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4“กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ 4Ps” อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อานนท์ ศรพงษ์ (2556)ได้วิจยั เรื่ องพฤติกรรการซื้ อยาจากร้ านขายยาของผูบ้ ริ โภค
ในอาเภอวังสมบู รณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ ประกอบไปด้วยอายุ
ระดับ การศึกษาอาชี พ และ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อยาจากร้านขายยาของ
ผูบ้ ริ โภคใน อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยด้าน ส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านสถานที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อยาจากร้านขายยาของ
ผูบ้ ริ โภค ในอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในด้านบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อยาจากร้ าน
ขายยาของ ผูบ้ ริ โภคในอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รัชนีวรรณ เถาว์อ้ นั (2553) ได้วจิ ยั เรื่ อง พฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า ผูท้ ี่ใช้บริ การร้านยาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ย
10,001-20,000 บาท ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อร้านขายยาแผนปั จจุบนั ของ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยทางด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ในระดับมาก รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
สภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อร้านขายยาแผนปั จจุบนั ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระเบียนการวิจัย
ในการดาเนิ นการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้การสุ่ มตัวอย่าง แบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยแจกให้กบั ผูท้ ี่มาใช้บริ การในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จานวน 400 ชุด ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Questions) โดยคาถาม
จะเป็ นลักษณะให้เลือกตอบ (Multiple Choice)และแบบ Rating Scale ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) ผู ว้ ิ จยั ได้นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น มาทดสอบความเชื่ อ มัน่
(Reliability) และปรับปรุ งแก้ไข แล้วไปทาการทดสอบ (Pre-Test) จานวน 30 ชุด ด้วยวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach’Alpha) ซึ่ งค่า ที่ ได้ 0.772 โดยใช้เกณฑ์ย อมรั บ ที่ ค่ามากกว่า 0.700 จากนั้น
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ในบริ เวณร้ านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส ที่กาหนด
และรอรับคืนโดยเริ่ มแจกตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้เวลาในการเก็บ 2 เดื อน
จานวน 400 ชุดแล้วนามาทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปมาประมวลผล สถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ไ ด้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า F-test ,Multiple
Regression Analysis
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 สถานภาพการสมรส โสด
จานวน 340 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.00 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 50.00 อาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รายได้ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00
ปั จจัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดจากผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกระบวนการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.53
โดยให้ ค วามส าคัญ กับ ด้า นระบบการช าระเงิ น ที่ ร วดเร็ ว มากที่ สุ ด และพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี
ความเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านเภสัชกร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยรวม 3.41โดยให้ความสาคัญกับด้าน
เภสัชกรให้ความรู ้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.00
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุ มกาเนิ ดอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก ค่าเฉลี่ ยรวม 3.42
โดยให้ความสาคัญกับการซื้ อเนื่องจากมีสินค้าให้เลือกมากมาย มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 3.89
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

เครื่ องมือที่ใช้

ผลการทดสอบ

สมมติฐานข้อที่ 1
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุมกาเนิ ดในร้านเอ็กซ์
ต้า พลัส จังหวัดปทุมธานี
1.

ด้านอายุ

F-test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

2.

ด้านสถานภาพ

F-test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

3.

ด้านการศึกษา

F-test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

4.

ด้านอาชีพ

F-test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

5.

ด้านรายได้

F-test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

สมมติฐานข้ อที่ 2
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาคุมเม็ดกาเนิด
ในร้านเอ็กซ์ตา้ พลัส จังหวัดปทุมธานี
1.

ด้านผลิตภัณฑ์

Multiple Regression Analysis ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

2.

ด้านราคา

Multiple Regression Analysis ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

3.

ด้านสถานที่จาหน่าย

Multiple Regression Analysis ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

4.

ด้านส่ งเสริ มการขาย

Multiple Regression Analysis ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

5.

ด้านเภสัชกร

Multiple Regression Analysis

สอดคล้องกับสมมติฐาน

6. ด้านกระบวนการ

Multiple Regression Analysis

สอดคล้องกับสมมติฐาน

7. ด้านสภาพแวดล้อม

Multiple Regression Analysis ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ด้ านปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อยาเม็ดคุมกาเนิด
Unstandardized
Coefficients

ปัจจัยที่ส่งผลต่ อ
การเลือกซื้อ

Standardized
Coefficients

Collinearity
Statistics
t

Sig.

5.942

0.000

-0.056

-0.862

0.102

0.010

0.017

0.086

ด้านส่งเสริ มการตลาด
(X4)

-0.031

ด้านเภสัชกร
(X5)

B

Std
Error.

Constant

2.839

0.478

ด้านผลิตภัณฑ์
(X1)

-0.085

0.099

ด้านราคา
(X2)

0.017

ด้านสถานที่
(X3)

Tolera
nce

VIF

0.389

0.568

1.762

0.166

0.868

0.723

1.382

0.014

0.194

0.846

0.456

2.194

0.065

-0.031

-0.476

0.634

0.561

1.784

0.147

0.063

0.121

2.335

0.020

0.910

1.099

ด้านกระบวนการ
(X6)

0.042

0.013

0.154

3.106

0.002

0.985

1.015

ด้านสภาพแวดล้อม
(X7)

-0.020

0.023

-0.044

-0.869

0.386

0.967

1.034

R= 0.214

Beta

R2 =0.046 Adj.R2 =0.029 SEE=0.4985 F=2.685 Sig.=0.010

พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการและด้านด้านเภสัชกรมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ยาเม็ดคุมกาเนิด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยาเม็ดคุมกาเนิด เท่ากับ 0.154 และ0.121 ตามลาดับ
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ0.214 มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 4.6
และมีความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.4985
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบและมาตรฐานดังนี้
สมการรู ปแบบคะแนนดิบ Y= 2.839+0.042X6+0.147X5
สมการรู ปแบบมาตรฐาน 𝑧𝑦 = 0.042ZX6+0.147ZX5
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สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชี พ
ด้านรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อยาเม็ดคุมกาเนิ ดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส
แตกต่างกัน ทาให้ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการและด้านเภสัชกร
มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ยาเม็ดคุ มกาเนิ ด อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 โดยมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ยาเม็ดคุมกาเนิ ด เท่ากับ 0.154 และ0.121
ตามลาดับ
อภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อยาเม็ ด คุ ม ก าเนิ ด ในร้ า นเอ็ ก ซ์ ต้า พลัส
เนื่ องจาก สภาพแวดล้อมทางสั งคมเศรษฐกิ จไม่ค่ อยดี นัก ท าให้คนวัยท างานในยุค ปั จจุ บ นั ต้อง
วางแผนในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดารงชี วิตสู งขึ้นไม่พอกับเงิ นเดื อนที่ได้รับเพราะ
การศึกษาต่ ากว่าปริ ญาตรี ทาให้การสร้ างชี วิตคู่น้ นั จาเป็ นต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเลี้ ยงดู
บุ ตรค่อนข้างสู ง มาก จึ ง นิ ย มอยู่ด้วยกันก่ อนแต่ งงานทาให้ยาเม็ดคุ ม กาเนิ ดเป็ นที่ ถู กใช้ก ันอย่า ง
แพร่ หลาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อานนท์ ศรี พงษ์ (2556) ได้วิจยั เรื่ องพฤติกรรมการซื้ อยา
จากร้านขายยาของผูบ้ ริ โภคในอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล
ที่ประกอบไปด้วยอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อยา
จากร้านขายยาของผูบ้ ริ โภคในอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้อง กับ งานวิจยั ของ สมประสงค์ แตงพลอย ( ได้วิจยั เรื่ อง (2553
พฤติ ก รรมการซื้ อยาจากร้ า นขายยาของผูบ้ ริ โภคในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อยาจากร้านยาของผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ สอดคล้องกับ 0.05
) งานวิจยั ของ ออมทอง ทิ พย์ภูวตานนท์ 2557) ได้วิจยั เรื่ องปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกร้ านขายยาของผุบ้ ริ โภค อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ รายได้
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้านขายยาของผูบ้ ริ โภค อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ปั จจัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ยาเม็ ด
คุ ม ก าเนิ ด พบว่า ปั จจัย ด้า นกระบวนการและด้า นเภสั ช กรมี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดคุ มกาเนิ ด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
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เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ยาเม็ดคุมกาเนิ ด เท่ากับ 0.154 และ0.121 ตามลาดับ ในด้านกระบวนการนั้น
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับขั้นตอนการชาระเงินที่รวดเร็ วเพราะความเร่ งรี บของคนในสังคมการมี
ขั้นตอนการบริ การที่ รวดเร็ ว ทาให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ ความสะดวกมากขึ้ น ระบบภายในร้ า นมี การ
บันทึกข้อมูลและประวัติลูกค้าที่สามารถเชื่ อมโยงกันได้ทุกสาขา ทาให้ทราบถึ งประวัติการรักษา
เป็ นการเพิ่มสะดวก ความปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้น มีการออกใบเสร็ จชาระเงินให้ทุกครั้งเพื่อ
การตรวจสอบของผูบ้ ริ โภค ทาให้ได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่ อถื อ ส่ วนด้านบุคคล เภสัชกรมี
ความสามารถให้ความรู ้ ความเข้าใจอธิ บายการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการปฏิบตั ิงานอยู่
ตลอดเวลาทาให้รองรับผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพได้ตลอดเวลา ผูบ้ ริ โภคจึงเกิดความ
เชื่อมัน่ ไว้ใจซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ออมทอง ทิพย์ภูวตานนท์ (2557) ได้วิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกร้ า นขายยาของผุบ้ ริ โภค อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุ ท รปราการ พบว่าปั จจัยด้า นส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าในด้านกระบวนการ มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่ งแวดล้อมภายนอก ด้านบุคลากร ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านราคา ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที่จดั จาหน่ าย ตามลาดับมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อก
ร้ า นขายยาของผู ้บ ริ โ ภค อ าเภอบางพลี จัง หวัด สมุ ท รปราการ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนี วรรณ เถาว์อ้ นั (2553) ได้วิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเลือกร้านขายยา
แผนปั จจุ บ นั ของผู บ้ ริ โ ภคในอาเภอเมื อ ง จัง หวัดกระบี่ พบว่า ปั จจัย ทางด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาดเลื อก ด้า นกระบวนการ ในระดับมาก รองลงมาคื อด้านบุ คลากร ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
สภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อร้ านขายยาแผนปั จจุบนั ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งนี้
1.ด้านกระบวนการ ร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส มีระบบการจัดการการชาระเงิ นที่ รวดเร็ ว
ใช้ได้ง่าย มีความแม่นยา สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ มีการชาระเงิ นโดยที่ไม่ตอ้ งใช้เงินสด ทา
ให้ผทู ้ ี่มาใช้บริ การไว้วางใจ ไม่ตอ้ งรอนานเกิดความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส ควร
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนัก งานแคชเชี ยร์ โดยจะต้องมี การฝึ กอบรมกระบวนการการ
ทางานมาก่อนลงปฏิบตั ิหน้าร้าน การพัฒนาอุปกรณ์ที่ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้น
2. ด้านบุคลากร ร้ านยาเอ็กซ์ตา้ พลัส จะมีเภสัชกรที่ปฏิ บตั ิ งานอยู่ตลอดเวลาทาให้
สามารถให้คาปรึ กษา คาแนะนา เกี่ ยวกับการใช้ยาได้อย่างถู กต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังมีความรู ้
ความสามารถในการอธิ บายข้อมูลของยาได้อย่างละเอียดครบถ้วนทาให้เข้าใจง่ายส่ งผลให้การรักษา
ดียิ่งขึ้น และควรให้มีการจัดฝึ กอบรม พัฒนาในด้านความรู ้เกี่ยวกับวิชาชี พมากยิ่งขึ้นเป็ นผลทาให้
เภสัชกรได้รับข้อมูลใหม่ๆได้ทนั เวลา เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ DECISION TO BUY SUPPLEMENTS IN
RANGSIT UNIVERSITY
ณัฐยา ไทรหอมหวล
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระนี้ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร นอกจากนี้ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติที่ใช้ในการวิจยั
คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis หรื อ MRA)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยรังสิ ตส่ วนใหญ่ เพศหญิง มี คิดเป็ น
ร้อยละ 62 มี อายุในช่ วง 20-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 57 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 68 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 20,000-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39 และมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 56 และปั จจัยส่ วนประสมการตลาดส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของผูบ้ ริ โภคโดยรวมส่ งผลมากที่สุด โดยเฉพาะด้านราคา และผลการศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อก็พบว่า ส่ วนใหญ่นิยมเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ประเภทผลิ ตภัณฑ์เพื่อลดน้ าหนักหรื อ
กระชับสัดส่ วน โดยเห็นว่าราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมมากที่สุด พบเห็นได้จากสื่ อโฆษณา
ทางโทรทัศน์และอินเตอร์ เน็ต กลุ่มตัวอย่างจะซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทุกๆ 1 เดือน ผลหลังจาก
บริ โภคพบว่า มีน้ าหนักลดลง รู ปร่ างกระชับสมส่ วน และจะนิ ยมซื้ อตามร้ านค้าปลี กรู ปแบบใหม่
นอกจากนี้ ยงั พบว่า พ่อแม่ ผูป้ กครอง และครอบครัว มีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด โดยมีเหตุ
จูงใจ คือ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จากผลการศึกษาทั้งหมดจึงเป็ นที่น่าสนใจว่าการที่จะ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวจาเป็ นต้องให้ความสนใจกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลักที่รับประทาน แล้วยังต้อง
ให้คาแนะนาที่ดีแก่ผูร้ ับฟั งข่าวารโดยทัว่ ไปด้วย โดยเฉพาะสรรพคุ ณที่ ถูกต้องและเป็ นความจริ ง
และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า เพศ อายุ และราคา
สิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
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Abstract
The researcher tries to find the answer on the factors affecting the consumers’
decision to buy supplements in Rangsit University. And to study the behavior of dietary
supplements. In addition, marketing mix of factors affecting the consumers’ decision to buy
supplements Rangsit University was studied. By taking sample 400 people that collect basic data
of the sample by questionnaires. The analyses, statistical is the average frequency, percentage,
standard deviation Analyzes of variance (ANOVA) and multiple regression analysis (MRA)
From this research, we found that most groups of people who studied at Rangsit
University for women is 62 percent and age of 20-40 years or 57 percent, have a single status, 68
percent have an average monthly income at 20,000-30,000 Baht and 39 percent have a bachelor
degree. Marketing mix factors affect consumers' decisions to buy supplements as a whole,
especially the price. The results of the decision-making behavior study found that the majority of
products was selected for weight loss or slimming products. The price of the product is the most
appropriate. The promotion has a good effect from television and internet advertising. The
sampling customer buys supplements every 1 month. Mostly on weight loss. Bought at new retail
stores. It also found that parents and family are the most contributed to purchasing decisions. The
incentives are properties of food supplements. Based on the results of the study, it is interesting to
focus on the main consumers. It also has to give good advice to the audience in general. The
results of the analysis of the relationship between factors affecting the purchase decision showed
that gender, age and price of the product The relationship with purchase decision was statistically
significant at the 0.05 level.
Keywords : Supplement , Consumers’decision
บทนา
ปั จจุบนั วิธีการดาเนิ นชี วิตที่เปลี่ ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ มีมลพิษ
ตั้งแต่อากาศที่หายใจ น้ าที่ดื่ม หรื อแม้แต่อาหารที่รับประทาน ก่อให้เกิดปั ญหาอนุมูลอิสระสะสมใน
ร่ างกายเป็ นประจาทุกวันแบบไม่รู้ตวั ทาให้มนุ ษย์เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเสื่ อม3 ทั้งเกิดจากภายนอก
และจากภายใน คือ ความเครี ยดจากการทางานก็ก่อให้เกิดปั ญหากับระบบร่ างกายเช่นกัน จึงส่ งผล
ให้ผูบ้ ริ โภคมี ความใส่ ใจดู แลสุ ขภาพมากขึ้ น โดยอาหารทุ กมื้ อหรื อสิ่ งที่ เลื อกมารั บประทานใน
3

แหล่งที่มา : นพ.เรย์ ดี สแตรนด์, 2556
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ชีวติ ประจาวันย่อมส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพร่ างกายมนุ ษย์เสมอ ซึ่ งผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารถือเป็ นตัว
ช่ วยและทางเลื อกใหม่สาหรั บพฤติ กรรมคนในปั จจุ บนั เนื่ องจากนวัตกรรมใหม่ๆที่ เริ่ มเข้ามามี
บทบาท และผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารนับเป็ นหนึ่ ง ในผลิ ตภัณฑ์สุข ภาพที่ ผูบ้ ริ โภคสะดวกแก่ ก าร
รับประทานและสามารถหาซื้ อได้ง่ายตามแหล่งจาหน่ายต่าง ๆ
นอกจากนี้ แนวโน้มของการดู แลสุ ขภาพที่ เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้สินค้าและ
บริ การที่เกี่ยวกับสุ ขภาพมีการเติบโตเช่นกัน โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในประเทศไทย
เป็ นตลาดที่น่าสนใจ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมจะชะลอตัวก็ตาม แต่ก็ส่งผลกระทบต่อตลาด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารโดยรวมไม่ ม ากนัก ดัง จะเห็ น ได้จ ากศู น ย์วิ จ ัย กสิ ก รไทยมี ก ารส ารวจ
“พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุ งเทพมหานคร” พบประเด็นการเปลี่ ยนแปลงค่าใช้จ่ายใน
ด้า นสุ ขภาพที่ เกี่ ย วข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ผลการสารวจระบุ ว่า กลุ่ มตัวอย่า งมี การปรั บ
พฤติกรรมโดยร้อยละ 25.7 ของคนกรุ งเทพมหานครที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนมาบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารที่ผลิตในประเทศทดแทนการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ผลิ ตในต่างประเทศที่ มี
ราคาแพง4 จากข้อมูลข้างต้นนี้ จึงแสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคมีการตื่นตัวมากขึ้นและหันมาใส่ ใจดู แล
รักษาสุ ขภาพของตัวเองมากกว่าเดิม แนวโน้มในการผลิตและการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุ ขภาพจึง
เพิ่มขึ้นตามมาอย่างเห็นได้ชดั ตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารภายในประเทศไทยอยูใ่ นกระแสบริ โภค
นิยม เพราะเหตุผลนี้น้ นั ทาให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
ดังนั้นผูศ้ ึ ก ษาจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยได้ทาการศึกษาปั จจัยด้านต่างๆ คือ ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งจะทาให้ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ทาธุ รกิจทางด้าน
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภค
อัน จะน าไปสู่ ก ารตัดสิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารให้ ม ากยิ่ง ขึ้ น และการพัฒ นากลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาด รวมถึ งการบริ หารงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมายให้
ได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้ อและการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
2. ขอบเขตด้า นระยะเวลา ท าการค้น คว้า และเก็ บ ข้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่า งตั้ง แต่ เ ดื อ น
ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึง มีนาคม พ.ศ.2560
3. ขอบเขตด้านสถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ตตั้งอยู่ เลขที่ 52/347 หมู่บา้ นเมืองเอก ถ.
พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
4. ขอบเขตด้านประชากร บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

สมมติฐานการศึกษา
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถนาผลงานวิจยั นี้นาไปใช้ในเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการเพื่อพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ท าให้ส ามารถพัฒนาส่ ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนาไปกาหนดใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด
3. สามารถนาข้อมู ล เป็ นประโยชน์ ใ ห้แก่ ผูท้ ี่ ส นใจและศึ ก ษาค้นคว้า งานวิจ ัย หรื อ
ประกอบการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาค้นคว้างานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษา ”ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารของผูบ้ ริ โภคในมหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ” ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ท าการรวบรวมเอกสารเกี่ ย วกับ มี
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด ทฤษฏี เ กี่ย วกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของผู้ บ ริ โ ภค : สิ ริ ว รรณ รั ก จิ ต
และธุรณิ ก ศรี สุวรรณกร (2544) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
ผูม้ าใช้บริ การร้ านขายยาในห้างสรรพสิ นค้า พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความนิ ยมบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหารทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุช่วง 20-40 ปี มีการศึกษาดี มีรายได้สูง และคิดว่าคุม้
กับ เงิ น ที่ เ สี ย ไป ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า การบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารมี ค วามจ าเป็ น
ส่ วนข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคให้ความน่าเชื่อถือที่สุดคือ แพทย์และเภสัชกร
แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด : เกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) ได้ศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสขุภาพของ นิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร” พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคาเป็ นอันดับ
แรก โดยเฉพาะมีป้ายบอกราคาอาหารที่ชดั เจน อันดับ 2 คือ ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ–สภาพแวดล้อมของร้าน โดยเฉพาะในด้านความสะอาดภายในร้าน อันดับ 3 คือ ให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การโดยเฉพาะในด้านทางร้านบริ การให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว
แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ : สุ กญั ญา เรี ยงเครื อ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มกระชับสัดส่ วน Wealthy ของผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี ” พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30-39ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท มี
สถานภาพโสด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีมาตรฐานการผลิ ตที่ดี ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรที่
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น่ าเชื่ อถื อ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดให้ความสาคัญกับการมีพนักงานขายแนะนาสิ นค้ามาก
ที่สุด
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง : รักษ์เกียรติ จิรันธร ณรงค์ศกั ดิ์ สิ งห์ไพบูลย์พร ภัท
ราภรณ์ เงาดุลยวัต ศิวพร มงคลสุ ข และศรี วิมล มหัทธโนบล (2550) ได้ศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.26 โดยเป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา มีเหตุผลใน
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพ เพื่อชดเชยสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอในแต่ละ
วัน โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อและเพื่อนเป็ นบุคคลที่ให้
คาแนะนาในการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารเพื่อสุ ข ภาพ ผลการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์
ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ราคาสิ นค้า และประสบการณ์
เดิมในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ และ นิยะดา จันทร (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภคเพศชายในกรุ งเทพมหานคร และแผนธุ รกิ จ ผลิตภัณฑ์สาหรับ
เพศชาย พบว่า ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภคเพศชายมีอายุ 26-30 ปี มากที่สุด และ
เป็ นพวกรักร่ วมเพศ ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่ากว่า 25,000 บาทต่อเดือน
มักตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้วยตนเอง และรับประทานอย่างต่อเนื่ องน้อยกว่า 1 ปี
และสรรพคุ ณที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการมากว่า ที่ สุดคื อ ผลิ ตภัณฑ์บารุ งสมอง และปั จจัยที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารให้ความสาคัญที่สุด คือ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย รองลงมาคื อ
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประเภทของงานวิ จั ย : การศึ ก ษาในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative) โดยการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) และเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม
(Questionnaire)
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง : ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรและ
นักศึกษาที่บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในมหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวนทั้งหมดเท่ากับ 19,100 คน5
โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ บุ ค ลากรและนัก ศึ กษาที่ บริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวนทั้งหมดเท่ากับ 19,100 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึง
ใช้ สู ต รการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ 6โดยใช้ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% และยอมรั บ ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนของกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 0.05 และการสุ่ มตัวอย่าง สาหรับงานวิจยั นี้ ทางผูว้ ิจยั มีการ
5
6

แหล่งที่มา : สานักงานฝ่ ายทะเบียนและฝ่ ายบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิ ต
แหล่งที่มา : Taro Yamane, 1967
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กาหนดและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non–probability Sampling) โดย
ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือ กลุ่มเป้ าหมายที่ยินดีให้ความ
ร่ วมมือกับผูว้ จิ ยั ในการให้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถามจากบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ที่มีความสนใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึ กษา : สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของการศึกษางานวิจยั ได้เลื อกใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้ างของแบบสอบถาม ออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และเลือกคาตอบได้เพียง
1 ข้อ วิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการพฤติกรรม
ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร มีจานวน 8 ข้อ โดยลักษณะของคาถามจะมี 2 แบบ คือ แบบที่
1 แบบมีหลายคาตอบให้เลือก และให้เลือกเพียงคาตอบเดียว (Best Answer) , แบบที่ 2 แบบมีหลาย
คาตอบให้เลือก และให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple Answer) และส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ ยวกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยแต่
ละคาตอบมีระดับคะแนน (Rating Scale) ตามลาดับความสาคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการทดสอบ (Pre-test) จานวน 30 ชุ ด กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ เพื่อทดสอบว่าคาถามและคาตอบและสารวจข้อผิดพลาด
อีกครั้ งเพื่อความสมบูรณ์ แบบของแบบสอบถาม และได้ผลการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Cronbach's
Alpha) ของแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.700 พบว่า ค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามการวิจยั นี้มีค่าเท่ากับ 0.742 ดังตาราง
ปัจจัยด้ านต่ างๆ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านราคา
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านตัดสิ นใจ
รวม

จานวนข้ อคาถาม
6
3
3
4
10
26

ค่ าความเชื่ อมั่น (Cronbach's Alpha)
0.704
0.703
0.722
0.760
0.722
0.742

การวิเคราะห์ ข้อมูล : สถิติเชิ งพรรณนา ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็ นการทดสอบสมมติฐานและ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้ คือ T-Test F-Test (OneWay ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภคใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต” โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั นามาประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปโดยผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั
ในส่ วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี
จานวน 248 คน (ร้อยละ 62) มีอายุในช่วง 20-40 ปี จานวน 228 คน (ร้อยละ 57) มีสถานภาพโสด
จานวน 272 คน (ร้อยละ 68) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 20,000-30,000 บาท จานวน 156 คน
(ร้อยละ 39) และมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 223 คน (ร้อยละ 56)
ในส่ วนพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ประเภทผลิ ตภัณฑ์เพื่อลดน้ าหนักหรื อกระชับสัดส่ วน จานวน 124 คน (ร้อยละ
31) มีความถี่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 1 เดือนต่อครั้ง จานวน 112 คน (ร้อยละ 28) และ
มีความเห็ นว่าราคาผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารมีความเหมาะสม จานวน 224 คน (ร้อยละ 56) โดยสื่ อ
โทรทัศน์ และ อินเตอร์ เน็ตที่มีผลต่อการตัดสิ ใจซื้ อ จานวน 116 คน (ร้อยละ 29) ซึ่ งผลภายหลังจาก
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีน้ าหนักลดลง รู ปร่ างกระชับสมส่ วน
จานวน 120 คน (ร้อยละ 30) สถานที่ที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากที่สุด คือ ร้านค้าปลีกรู ปแบบ
ใหม่ จานวน 168 คน (ร้อยละ 42) บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ พ่อแม่/ผูป้ กครอง/
ครอบครัว จานวน 144 คน (ร้อยละ 36) และมีเหตุจูงใจด้านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ จานวน 152 คน
(ร้อยละ 38)
ในส่ วนปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกระดับความสาคัญแต่ละด้าน ได้ดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญ
มาก ( = 3.73) โดยให้ความสาคัญสู งที่สุดในเรื่ อง มีความสะดวกในการรับประทาน ( = 4.00 ใน
ระดับมาก) รองลงมา คือ การได้รับเครื่ องหมาย อย. ( = 3.88 ในระดับมาก) และให้ความสาคัญต่า
ที่สุด คือ ลักษณะ รู ปแบบ สี สันของสิ นค้า ( = 3.49 ในระดับมาก) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญปาน
กลาง ( = 3.35) โดยให้ความสาคัญสู งที่สุดในเรื่ อง มี ความน่าเชื่ อถือของร้านค้าปลี ก/ตัวแทนขาย
ตรง ( = 3.49 ในระดับมาก) รองลงมา คือ หาซื้ อง่ายมีจาหน่ ายทัว่ ประเทศ ( = 3.43 ในระดับ
มาก) และ ให้ความสาคัญต่าที่สุด คือ การจัดแสดงสิ นค้า ( = 3.13 ในระดับปานกลาง) ด้านราคา
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับสาคัญมากที่สุด ( = 4.64) โดยให้
ความสาคัญสู งที่สุดในเรื่ อง มีการเปรี ยบเทียบราคากับยี่ห้ออื่น ( = 4.31 ในระดับมากที่สุด) และ
รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ( = 4.21 ในระดับมากที่สุด) และ ให้ความสาคัญต่าที่สุด
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คือ มีการระบุราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณ ( = 4.00 ในระดับมาก) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก ( = 4.20)
โดยให้ความสาคัญสู งที่สุดในเรื่ อง มีรายการส่ งเสริ มขาย ( = 4.12 ในระดับมาก) รองลงมา คือ มี
ข้อมูลสิ นค้าหรื อสั่งซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต ( = 3.96 ในระดับมาก) และ ให้ความสาคัญต่าที่สุด
คือ มีการโฆษณาผ่านสื่ อ ( = 3.80 ในระดับมาก)
ในส่ วนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็ น ด้วยกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เ สริ ม อาหารของผู บ้ ริ โ ภคใน
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต โดยรวมในระดับ ความส าคัญ มาก ( = 3.92) ในด้า นการตัด สิ น ใจเพราะ
กระบวนการผลิต หรื อวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ( = 4.67 ในระดับมากที่สุด) รองลงมา
คือ ในด้านการตัดสิ นใจเพราะมีความน่ าเชื่ อถื อ ปลอดภัย ( = 4.48 ในระดับมากที่สุด) และให้
ความสาคัญต่าที่สุด คือ ด้านการตัดสิ นใจเพราะมีพนักงานให้บริ การเพียงพอ ( = 3.45 ในระดับ
มาก)
สรุ ปผลการวิจัย
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ค่ า t-Test/F-Test
ผลการทดสอบ
/(Sig.)
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
t- Test
4.220 (0.000)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
1.ด้ านเพศ
2.ด้ านอายุ
F-Test
3.695 (0.028)
สอดคล้องกับสมมติฐาน
t- Test
-0.655 (0.513) ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
3.ด้ านสถานภาพ
F- Test
0.167 (0.918)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
4.ด้ านรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
5.ด้ านระดับการศึกษา
F- Test
1.289 (0.277)
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐาน

เครื่ องมือทีใ่ ช้
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ค่ า t-Test/Fผลการทดสอบ
Test /(Sig.)
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
Multiple Regression
ไม่สอดคล้องกับ
1.ด้ านผลิตภัณฑ์
-0.573 (0.567)
Analysis
สมมติฐาน
2.ด้ านช่ องทางการจัด
Multiple Regression
ไม่สอดคล้องกับ
0.410 (0.682)
Analysis
สมมติฐาน
จาหน่ าย
Multiple Regression
สอดคล้องกับ
4.963 (0.000)
3.ด้ านราคา
Analysis
สมมติฐาน
4.ด้ านการส่ งเสริม
Multiple Regression
ไม่สอดคล้องกับ
0.948 (0.344)
Analysis
สมมติฐาน
การตลาด
สมมติฐาน

เครื่ องมือทีใ่ ช้

การอภิปรายผลการวิจัย
การวิเ คราะห์ ส มมติ ฐานที่ มี เพศ อายุ ต่ า งกัน มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เสริ ม อาหาร
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่มีเพศ อายุ ต่างมองว่าการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารเป็ นสิ่ ง ที่ นอกเหนื อไปจากปั จจัย ที่ มีค วามจาเป็ นในชี วิตประจาวัน ท าให้
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีความแตกต่างกันไปทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ สุ กญั ญา เรี ยง
เครื อ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้านประชากรณ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศ อาชี พ สถานภาพ
ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไปทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ สิ ริวรรณ รักจิต
และธุรณิ ก ศรี สุวรรณกร (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
ผูม้ าใช้บริ การร้ านขายยาในห้างสรรพสิ นค้า พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศ อายุ รายได้ต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
ผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ตในด้านราคาโดยรวมให้ความสาคัญในระดับสาคัญมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายประเด็นพบว่า ราคาเมื่อถูกเปรี ยบเทียบกับยี่ห้ออื่น และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
มีค่าเฉลี่ยสู งใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ตต่างต้องการได้รับข้อมูลด้าน
ราคาหลากหลายแหล่ งมาเปรี ยบเที ยบกัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคยึดถือไว้เป็ นหลักในการพิจารณา
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อาจจะกล่าวถึงได้วา่ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารแต่ละชนิ ด
อาจจะไม่แตกต่างกัน ทาให้ผูบ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยรังสิ ตได้พิจารณาจากราคาเป็ นหลัก และด้าน
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ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ ซึ่ งปริ มาณแต่ละอันแตกต่างกัน ทาให้การพิจารณาจากปริ มาณจึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญในการเลือกบริ โภคจากความคุม้ ค่าน้อยกว่าเหมือนเปรี ยบเทียบกับราคาที่เปรี ยบเทียบกับยี่ห้อ
อื่น และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และจะมีการตัดสิ นใจซื้ อเพิ่มขึ้นตามความสาคัญ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสขุภาพของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศึกษา
กับกลุ่มนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อายุ 20 ปี ขึ้นไป พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยเฉพาะมีป้ายบอกราคาอาหารที่ชดั เจน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ กญั ญา เรี ยงเครื อ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มกระชับสัดส่ วน Wealthy ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
ต้องมีมาตรฐานการผลิ ตที่ดี ได้รับการรับรองคุ ณภาพจากองค์กรที่น่าเชื่ อถือ และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดให้ความสาคัญกับการมีพนักงานขายแนะนาสิ นค้ามากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจยั การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
ผูบ้ ริ โภคในมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต พิ จ ารณาจากแบบสอบถาม ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญปั จจัย ด้านราคามากที่ สุ ด โดยเฉพาะมี การเปรี ย บเที ย บราคาเมื่ อต่ า งยี่ห้อกัน ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการจึงควรปรับปรุ งการเสนอราคาให้ใกล้เคียงกันกับยีห่ อ้ อื่นๆ
และเนื่องจากมีการให้ความสาคัญปั จจัยส่ วนประสมการตลาดสู งสุ ดในแต่ละด้านของ
ทั้ง 4 Ps ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวกในการรับประทาน ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย คื อ สร้ างความน่ าเชื่ อถื อของร้ านค้าปลี ก/ตัวแทนขายตรง ด้านราคา คือ
ราคาถู ก เมื่ อ เที ย บกับ ยี่ ห้ อ อื่ น ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด คื อ มี ร ายการส่ ง เสริ มขาย ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการสามารถจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั 4 ปั จจัย และนาไปปรับ
ใช้เพื่อดาเนินกลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสมกับธุ รกิจ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ ในงานครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในพื้นที่อื่นๆ
เพราะ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ น ามาศึ ก ษาครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะในมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ครอบคลุ มในกลุ่มเป้ าหมายมากกว่านี้ เช่น ควรศึกษาเพิ่มเติมในประชากรวัยผูส้ ู งอายุและผูอ้ อกกา
ลัง กาย หรื อ นัก กี ฬ า เนื่ อ งจากกลุ่ ม บุ ค คลดัง กล่ า ว นี้ มี ค วามต้อ งการบริ โ ภคสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการอย่างแน่นอน เพื่อทราบความเป็ นไปและแนวทางการตลาดได้ชดั เจนมากขึ้น
2. งานวิจยั ในอนาคตแนะนาให้ผวู ้ ิจยั ท่านต่อไปอาจจะต้องศึกษาตัวแปรต้นโดยมีตวั
แปรเพิ่มขึ้น เช่ น ปั จจัยเหตุผลสาหรับการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม หรื อปั จจัยพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เป็ นต้น
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3. ควรมีการศึกษาของกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มทั้งที่เคยและไม่เคยบริ โภค
ว่าปั จจุบนั ยังคงบริ โภคอยู่ หรื อเลิ กบริ โภคไปแล้ว เพื่อศึกษาดู ว่าเพราะเหตุใดผูท้ ี่บริ โภคยังคงได้
บริ โภคอยู่ และผูท้ ี่ เคยบริ โภคจึ งเลิ ก บริ โภค แล้วผูท้ ี่ ไม่ เคยบริ โภคทาไมจึ งไม่บริ โภคผลิ ตภัณฑ์
อาหารเสริ ม
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การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภค
มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิ ทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การไปรษณี ย ์
เอกชนของผูบ้ ริ โภค และเพื่อศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน ทาการศึกษา
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ tTest, One way ANOVA และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21 - 30 ปี มี รายได้
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บริ ษทั เอกชน สถานภาพโสด การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ พบว่า ปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปั จจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร พบว่า ปั จ จัย ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ
สอดคล้องกับ สมมติ ฐ าน ส่ ง ผลทางบวกต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารไปรษณี ย ์เ อกชนของ
ผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการตลาดบริ การ
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Abstract
This research has the objective to study about demographic behavior of using social
networks and marketing mix factors that influence the consumers' decision to buy Korean concert
tickets. Including a studyabout consumer behavior of decision to buying Korean concert tickets in
Thailand from social media. The sample used in the research is 400 staff from concert organizer
companies to answer the questionnaire.
The results of personal data research revealed that the majority of respondents were 265
females, aged between 21 and 30 years old. Employees of private companies earn 10,001-20,000
social networking habits. Have more than four years of social network experience. Have 3-5
hours / day use social media at night (19.00-24.00). Use social networking services at home. The
organizers and staff who held the Korean concert focused on the service marketing mix at a
mostly. The service marketing mix factor influenced the decision to buy Korean concert, which
was the service factor, followed by the creation and presentation of physical characteristics. And
process aspects
The results of hypothesis testing showed that 1) Demographic factors, including age,
affect the decision to buy Korean concert tickets from different social media channels, but gender,
education status, occupation, different monthly income, affect the decision to buy Korean concert
tickets from social media is no different. And 2) the marketing mix of services influences the
decision to buy Korean concert tickets, namely physical evidence and process aspects according
to the hypothesis.
KEY WORDS : SERVICE MARKETING MIX
บทนา
ระบบการสื่ อสารจึงเกิดขึ้นในรู ปแบบไปรษณี ยซ์ ่ ึ งเป็ นสาธารณู ปโภคที่สาคัญของเมืองไทย
เนื่ อ งจากเป็ นช่ อ งทางการติ ด ต่ อสื่ อสารพื้ น ฐานของประชาชนทัว่ ประเทศ เพราะมี เครื อข่ า ยที่
กว้างขวางคลอบคลุ มทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นท้องที่ทุรกันดารที่ห่างไกล ก็สามารถติดต่อกันได้ดว้ ย
ไปรษณี ย ์ และเป็ นการติดต่อสื่ อสารที่มีอตั ราค่าบริ การที่ถูกกว่าการติดต่อสื่ อสารประเภทอื่น ๆ อีก
ทั้งไปรษณี ยจ์ ะเป็ นอี กช่ องทางหนึ่ งของการติ ดต่ อสื่ อสารเพื่อธุ รกิ จที่ ตอ้ งการความเร่ งด่ วนและ
รวดเร็ ว ถึงที่หมายจานวนมากมายในเวลาเดียวกันและคุม้ ค่าต่อการลงทุน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าขนาดใหญ่ที่เป็ นหน่วยงานธุ รกิจได้ ซึ่ งบริ การไปรษณี ยใ์ นปั จจุบนั ที่มีอยูน่ ้ นั ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้อ งการของประชาชนไม่ เ พี ย งพอเท่ า ที่ ค วร ในขณะที่ ป ริ ม าณของ
ผูใ้ ช้บริ การมีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ จึงทาให้การขยายตัวของการบริ การไปรษณี ยท์ ี่ยงั ขยายตัวไม่ทนั กับ
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ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนั้น ยังมี ขอ้ จากัดของทาเลที่ ต้ งั ของศู นย์บริ การไปรษณี ยก์ ารสื่ อสาร
การตลาดที่ดี จึงทาให้เกิ ดการก่ อตั้งไปรษณี ยเ์ อกชนในรู ปแบบบริ ษทั เป็ นจานวนมาก เช่ น Kerry
FedEx DHL PORLOR EXPRESS เป็ นต้น ทาให้เกิดการขยายตัวของตลาดธุ รกิจบริ การขนส่ ง
ไปรษณี ย ์ และมีการแข่งขันมากขึ้น จึงต้องมีการคิดค้นกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อแย่งส่ วนแบ่ง
การตลาดกับ ผู ป้ ระกอบการรายอื่ น การบริ ก ารธุ ร กิ จ ไปรษณี ย ์ข องเอกชนในปั จจุ บ ันสามารถ
ให้บริ การครบวงจรมีการควบคุมการทางาน โดยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่ได้รับ
การฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดี ที่สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว ถู กต้อง สร้ างความประทับใจให้กบั
ลู กค้า และยังสามารถตรวจสอบรายรับรายจ่าย เพ่อสาหรับเป็ นข้อมูลในการพัฒนาหรื อประเมิ น
ความก้าวหน้าของธุ รกิจได้ บริ การธุ รกิจไปรษณี ยข์ องเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยทาให้งานบริ การ
ด้านไปรษณี ยม์ ีความสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับการติดต่อสื่ อสารในปั จจุบนั ที่มีความ
เจริ ญก้า วหน้าไปอย่างรวดเร็ วและสามารถรองรั บ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างครบถ้วน
สมบู ร ณ์ แต่ เ นื่ อ งจากธุ ร กิ จไปรษณี ย ์ข องเอกชนยัง ไม่ ค่ อ ยเป็ นที่ รู้ จกั ของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารด้า นการ
ติดต่อสื่ อสารและการขนส่ งอันเนื่ องมาจากการค้าขายมากนัก การดานเนิ นธุ รกิ จจึงต้องมีการขยาย
การบริ การให้มากขึ้นเพื่อจะได้ เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคในทุกเขตและทุกพื้นที่ภายในประเทศต่อไป
(ชฎาภรณ์ รวมวงษ์ , 2550 , น.1-2)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชน
โดยศึกษาจากปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านสถาน
ที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
บริ การ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของการทาการตลาดของธุ รกิ จไปรษณี ยเ์ อกชน และศึกษาหาแนว
ทางการปรับกลยุทธ์ที่ดีเพื่อให้ธุรกิจไปรษณี ยเ์ อกชนมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในธุ รกิจบริ การต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชน
ของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึ กษาปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา
ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการบริ การ
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ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภค
2. ขอบเขตด้า นประชากร ประชากร คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การไปรษณี ย ์เ อกชน จึ ง
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา ทาการศึกษาวิจยั ใช้ระยะเวลาระหว่าง เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม
2560
สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การไปรษณี ย ์
เอกชนของผูบ้ ริ โภค
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้สามารถให้ธุรกิจไปรษณี ยเ์ อกชนนาไปปรับปรุ งแก้ไขธุ รกิจของตนเองให้มี
ความสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
2. ผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิ จ
ไปรษณี ยเ์ อกชน เพื่อให้ธุรกิจไปรษณี ยเ์ อกชนประสบความสาเร็ จและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
3. ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้ในการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ด้
ต่อไป
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ( Independent variable )
ตัวแปรตาม ( Dependent variable )
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1.

2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนของ
ผูบ้ ริ โภค

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านผลิตภัณฑ์ / บริ การ
ด้านราคา
ด้านสถานที่ต้ งั
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงานให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการบริ การ
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แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demegraphy มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก Deme = people คือประชาชน
หรื อประชากร Graphy = writing up , description หรื อ study คือ การศึกษาหรื อศาสตร์ ประชากรศาสตร์
หมายถึ ง การวิเคาระห์ ทางประชากรในเรื่ องขนาดโครงสร้ าง การกระจายตัวและการเปลี่ ยนแปลง
ประชากรในเชิ งสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ปั จจัยทางประชากรอาจ
เป็ นไปได้ท้ งั สาเหตุและผลของปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไว้คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาตร์ หมายถึ ง ข้อมูลเกี่ ยวกับตัว
บุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชี พ รายได้ ศาสนา และเชื้ อชาติซ่ ึ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วใช้เป็ นลักษณะพื้นฐานที่นกั การตลาดมักจะนามาพิจารณาสาหรับการแบ่งส่ วนตลาด
(Market Segmentation) โดยนามาเชื่ อมโยงกับความต้องการ ความชอบและอัตราการใช้สินค้าของ
ผูบ้ ริ โภค
แนวความคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ 7P
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542: น.11) กล่ า วว่ า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึ ง การมี สินค้าที่ ตอบสนองความต้องการของลู กค้า กลุ่ มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่
ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสิ นค้าให้
สอดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ หาเพื่ อ ความสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เ กิ ด
ความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
สาหรับธุ รกิจบริ การนั้น Payne Adriam (1993, อ้างถึงใน อรุ ณรัตน์ เตชะธราดล 2551: น.
19 - 20) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาดทัว่ ไป (4Ps) สาหรับธุ รกิจบริ การ
นั้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องมาจากปั ญหาและลักษณะเฉพาะของการบริ การที่ ดังนั้นจะต้องเพิ่มเติมอีก
3Ps เพื่อความแตกต่างที่ทา้ ทายสาหรับธุ รกิจบริ การนั้น คือ
กระบวนการให้บริ การ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการให้บริ การ ความยุง่ ยากของขั้นตอน
ความยืดหยุน่ ของขั้นตอน และการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับบริ การ
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (People) หมายถึ ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุ ค คลที่ ให้บริ ก ารแก่ ลู กค้า
พนักงานที่ทาหน้าที่สนันสนุ นแต่ไม่ได้มีปฎิ สัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยตรง พนักงานที่ทาหน้าที่ในการ
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงกระบวนการให้บริ การลูกค้าที่มารับบริ การ รวมถึงลูกค้าคนอื่น ๆ ในสถาน
บริ การ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สาคัญมาก องค์การควรต้องมีการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่ มงานรวมถึ ง
การอบรมซ้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบริ การมีมาตรฐานที่ดีอยูเ่ สมอ
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ลักษณะหรื อองค์ประกอบทางกายภาพ หรื อหลักฐานที่สื่อคุ ณภาพการบริ การ (Physical
Evidence) หมายถึ ง สถานที่ที่ให้บริ การ อุปกรณ์ ในการให้บริ การ ประกาศนี ยบัตรต่าง ๆ รางวัลที่
องค์กรได้รับ ป้ ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) น.192 (อ้างถึ ง อภิ วิทย์ ยัง่ ยืนสถาพร 2558 : น.12) พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทางการค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การ
ประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรื อเป็ นขั้นตอนซึ่ ง
เกี่ ยวกับความคิดประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของเขา หรื อ หมายถึงการศึกษาพึงการตัดสิ นใจและการกระทาของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้า
Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคไว้ว่าเป็ น
พฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ โ ภคแสดงออกไม่ ว่า จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมิ น ผล หรื อ การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้เป็ นการศึ กษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรั พยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิ น เวลา และกาลังเพื่อ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน
และบ่อยแค่ไหน
แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , ปริ ญ ลัก ษิตานนท์, ศุ ภร เสรี รัตน์ และองอาจ ปทะวานิ ช (2538, น.
18) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (decision process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสองทางเลื อ กขึ้ นไป พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคจะพิ จ ารณาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
กระบวนการตัดสิ นใจทั้ง ด้านจิ ตใจ (ความรู ้ สึกนึ กคิ ด) และพฤติ กรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ น
กิจกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่ งเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ ง กิจกรรมเหล่านี้ ทาให้เกิดการ
ซื้ อและเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ
คือ การรับรู ้ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นางสาวนฤมล พันธ์เตี้ย (2559) ได้ทาการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขาสาเหร่ นอกจากนี้ ยงั ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทยจากัด สาขาส าเหร่ รวมทั้งความพึงพอใจในการใช้บริ ก ารบริ ษทั ไปรษณี ย ์ไทย จากัด สาขา
สาเหร่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขาสาเหร่
จานวน 400 คน ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บ รวบรวมข้อมู ล จาก
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ ความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Chi1024
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square) ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพทางานบริ ษทั เอกชน และมีระดับรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การคือ การเลือกใช้บริ การรั บ-ส่ งพัสดุ ในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้
บริ การเดือนละครั้งช่วงเวลาที่ใช้บริ การเวลา 12.01 – 16.00 น. และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง
ต่ากว่า 100 บาท นอกจากนี้ ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
สาขาสาเหร่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านราคาค่าบริ การ รองลงมาคือ
ด้านกระบวนการการให้บริ การ และมีความพึงพอใจน้อยที่ สุด คือด้านลักษณะกายภาพ ผลการวิจยั
พบว่า ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การที่บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขา สาเหร่ นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยทาง
การตลาดในด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้า นราคาค่ า บริ ก าร ด้า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ด้า น
กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การที่บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขา สาเหร่
สุ พิชชา ศรเลี่ยทอง (2558) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ด้า นคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารบริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไ ทย จากัด กรณี ศึ ก ษา : ที่ ท าการไปรษณี ย ์ จัง หวัด
พิษณุ โลก (ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบ 17 ตาบล) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ณ ที่ทาการ
ไปรษณี ย ์ จังหวัดพิษณุ โลก โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้
ในการศึ กษาคือ ผูท้ ี่ ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ณ ที่ทาการไปรษณี ย ์
จังหวัดพิษณุ โลกจานวน 150 รายผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ในช่ วง 21-30 ปี มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001-15,000 บาท ส่ วนใหญ่มีอาชี พลู ก จ้าง,พนัก งาน
บริ ษทั ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ 1. ด้านสิ่ งที่สามารถจับ
ต้องได้หรื อรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ พบว่าผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจ มาก โดยให้ความสาคัญใน
เรื่ องของ ทาเล ที่ต้ งั ของที่ทาการไปรษณี ยเ์ ดินทางสะดวกและสถานที่ให้บริ การสะอาด สวยงาม 2.
ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ พบว่า ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ มาก โดยให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งของ
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและบริ การไม่ผิดพลาด 3. ด้านการตอบสนอง พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความพึง
พอใจ มาก โดยให้ความสาคัญในเรื่ องของ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะให้บริ การ 4. ด้านการสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ ลูก ค้า พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึ งพอใจ มาก โดยให้ค วามส าคัญในเรื่ องของ
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจทุกครั้ง 5. ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความ
พึงพอใจ มาก โดยให้ความสาคัญในเรื่ องของ เจ้าหน้าที่ถือผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยด้านข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกัน และปั จจัย
ด้านประเภทการให้บริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความพึงพอใจด้าน
คุณภาพการให้บริ การที่แตกต่างกัน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธี การศึ กษาเชิ ง ส ารวจ
(Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูก้ รอก
ข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การไปรษณี ย ์
เอกชนในสถานที่ ต่า ง ๆ ซึ่ ง ผู ว้ ิจ ัย ไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ดัง นั้นจึ ง ก าหนดขนาด
ตัวอย่างจากสู ตรคานวณไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 และระดับ ค่ า ความคลาดเคลื่ อนร้ อ ยละ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 400 ชุ ด ดาเนิ นการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) กับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ได้ความเชื่ อมัน่ (Reliability)
ของแบบสอบถาม จะนาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ดังนี้
1. สถิ ติพ รรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
2. สถิติอนุ มาน (Inferential Statistics) หาค่าความสัมพันธ์ 2 ตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกัน ใช้
ค่าสถิติ t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มและใช้สถิติ F-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) และวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) และทา
การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้
กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 331 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.70 มี
สถานภาพโสด จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.50 ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า
จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.20 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.50 มีรายได้ มากกว่า 25,001 บาท จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50
การวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ
ไปรษณีย์เอกชนของผู้บริโภค
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การด้า นผลิ ตภัณฑ์/บริ การส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.10 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ ด้านสถานที่ต้ งั ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.71 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ริ ก ารไปรษณี ยเ์ อกชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 2.99 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.18 ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ ต่อเดือน

สถิตทิ ใี่ ช้ การวิจยั
t -Test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA

Sig.
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ไปรษณี ยเ์ อกชนของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
Constant

B
0.714

Std.
Error
0.157

0.169 0.036
ด้ านผลิตภัณฑ์ /บริการ (X1)
0.404 0.057
ด้ านราคา (X2)
- 0.151 0.039
สถานทีต่ ้งั (X3)
0.134 0.029
การส่ งเสริมการตลาด (X4)
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (X7) 0.265 0.058
R = 0.844 R2 = 0.713 Adj.R2 = 0.708 SEE = 0.415

β

t

Sig.

4.564

0.00

0.157 4.708 0.00
0.440 7.090 0.00
- 0.175 - 3.882 0.00
0.206 4.531 0.00
0.331 4.580 0.00
F = 139.160 Sig. = 0.00

Tolerance

VIF

0.662
0.190
0.358
0.355
0.140

1.511
5.263
2.790
2.819
7.124

โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในระดับสู ง โดยพิจารณาจากค่า R มีค่าเท่ากับ
0.844 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 71.3 โดยพิจารณาจากค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.713 และมีค่าความ
คลาดเคลื่ อนเท่ า กับ 0.415โดยด้า นที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารไปรษณี ยเ์ อกชนของ
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ผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคื อ ด้านราคาโดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
0.440 โดยพิจารณาจากค่ า β มี ค่าเท่ ากับ 0.440 รองลงมาคื อ ด้านลักษณะทางกายภาพโดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.331 โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากับ
0.331 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
0.206 โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากับ 0.206 ด้านสถานที่ต้ งั ส่ งผลทางลบโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ – 0.175 โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากับ – 0.175
และน้อยที่สุดคือด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.157 โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากับ 0.157
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 0.714 + 0.169 (X1) + 0.404 (X2) + - 0.151 (X3) + 0.134 (X4) + 0.265 (X7)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ZY = 0.157 (X1) + 0.440 (X2) + - 0.175 (X3) + 0.206 (X4) + 0.331 (X7)
อภิปรายผล
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การไปรษณี ย ์
เอกชนของผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า “ด้านผลิตภัณฑ์” เพราะมีบริ การด้านการจัดส่ งที่หลากหลาย
และมีบริ การเสริ มต่าง ๆ เข้ามาร่ วมด้วยซึ่ งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชนอัน
เนื่ องจากได้รับความสะดวกสบายครบวงจรทั้งด้านการจัดส่ งพัสดุ และชาระค่าบริ การต่าง ๆ ในที่
เดี ยวกัน “ด้านราคา” เพราะ ราคาผลิ ตภัณฑ์ อันได้แก่ กล่ อง ซอง มี ราคาเท่ากับไปรษณี ยท์ วั่ ไป
(หรื อไปรษณี ยไ์ ทย) “สถานที่ ต้ งั ” เพราะ สถานที่ ต้ งั ใกล้แหล่ งชุ มชนหรื อห้างสรรพสิ นค้า และ
สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การ “ด้านการส่ งเสริ มการตลาด” เพราะ มีการทาหน้าเว็บเป็ นของ
ตนเอง เพื่อกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ และ “ด้านลักษณะทางกายภาพ” เพราะ มีการ
รับประกันสิ่ งของหากเกิดความเสี ยหายขณะจัดส่ ง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของนาย
จาตุรันต์ เวคะวากยานนท์ (2552) “ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ไปรษณี ยข์ องผูบ้ ริ โภค ณ ที่ทาการไปรษณี ยจ์ งั หวัดยโสธร” พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การไปรษณี ยข์ องผูบ้ ริ โภค ณ ที่ ทาการไปรษณี ยจ์ งั หวัดยโสธร ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การไปรษณี ยข์ องผูบ้ ริ โภค ณ ที่ทาการไปรษณี ยจ์ งั หวัดยโสธร และสามารถร่ วมกันทานายการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ด้ร้ อยละ 56 และมี ความสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ ศิ รินันท์
วงศ์สุรตระกูล (2554) “ได้ทาการศึกษาปั จจัยทางด้านการตลาดบริ การ และศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยทางด้านการตลาดบริ การ ของที่ทาการไปรษณี ย ์ ในเขตอาเภอ
เมื อง จัง หวัด นครราชสี ม า” พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารไปรษณี ย ์ที่ มี ผ ลต่ อการใช้บ ริ ก ารปั จจัย ทางด้า น
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การตลาดบริ การ ของที่ทาการไปรษณี ย ์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้านบริ การ ด้าน
อัตราค่าบริ การ ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกายภาพที่แสดงถึงคุ ณภาพ
ของการบริ การ และด้านกระบวนการให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05
และมีความสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของเอกสิ ทธิ์ คงทอง (2556) “ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะ
และพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในการฝากส่ งสิ นค้าผ่านบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด หรื อ ปณท” พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่คาดหวังความปลอดภัยของสิ นค้าที่ฝากส่ ง
มากที่ สุด ปั จจัยด้านช่ องทางบริ การมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจฝากส่ งสิ นค้าผ่าน ปณท มากที่ สุด
เนื่ องจาก ปณท มี ที่ทาการเป็ นจานวนมาก อยู่ในทาเลที่หาง่ าย รองลงมาคือปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการมี ค วามพึ งพอใจปั จจัยด้านช่ องทางบริ ก ารมากที่ สุ ด แต่ มีค วามพึง พอใจด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาดน้อยที่ สุด จากการวิจยั พบว่าคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการและพฤติ กรรมการ
จัดส่ งสิ นค้ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การตลาดเชิงบูรณาการ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การไปรษณี ยเ์ อกชน
2. ควรมีการศึกษางานวิจยั ในเชิ งคุณภาพ เพิ่มเติม กับกลุ่มผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก และนามาพัฒนาธุ รกิจไปรษณี ยเ์ อกชนให้เจริ ญเติบโตมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เพื่อหาความแตกต่างของการ
เลือกใช้บริ การระหว่างไปรษณี ยเ์ อกชน กับ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
บรรณานุกรม
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พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ และปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีของผู้บริโภค
Behavior of using social networks and marketing mix factors that influence the consumers'
decision to buy Korean concert tickets
อนรรฆ จิตร์ มั่น (anak.chitman@gmail.com)
ปริญญ์ ศุกรี เขตร (prinn.s@rsu.ac.th)
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี 3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เ คยซื้ อบัต รชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็ นเครื่ องมือ
ผลจากวิจยั ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 265 คน มีอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพ พนักงาน
บริ ษทั เอกชนมีรายได้ 10,001 - 20,000 พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีประสบการณ์ใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 4 ปี มีเวลาในการเล่น3-5 ชัว่ โมง/วัน ช่วงเวลาในใช้ช่วงกลางคืน
(19.00–24.00 น.)ใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่บา้ นผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ ก ารอยู่ใ นระดับ มากโดยปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารมี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ บัต รชมคอนเสิ ร์ ต เกาหลี คื อ ด้า นกายภาพและการน าเสนอ รองลงมาคื อ ด้า น
กระบวนการ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุที่แตกต่ า งกันมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลี แตกต่างกันแต่ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ต
เกาหลี ได้แก่ ด้านกายภาพและการนาเสนอ และด้านกระบวนการ
คาสาคัญ:ส่ วนประสมการตลาดบริ การ, เครื อข่ายสังคมออนไลน์, คอนเสิ ร์ต, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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Abstract
This research has the objective to study about demographic behavior of using social
networks and marketing mix factors that influence the consumers' decision to buy Korean concert
tickets. Including a studyabout consumer behavior of decision to buying Korean concert tickets in
Thailand from social media. The sample used in the research is 400 staff from concert organizer
companies to answer the questionnaire.
The results of personal data research revealed that the majority of respondents were 265
females, aged between 21 and 30 years old. Employees of private companies earn 10,001-20,000
social networking habits. Have more than four years of social network experience. Have 3-5
hours / day use social media at night (19.00-24.00). Use social networking services at home. The
organizers and staff who held the Korean concert focused on the service marketing mix at a
mostly. The service marketing mix factor influenced the decision to buy Korean concert, which
was the service factor, followed by the creation and presentation of physical characteristics. And
process aspects
The results of hypothesis testing showed that 1) Demographic factors, including age,
affect the decision to buy Korean concert tickets from different social media channels, but gender,
education status, occupation, different monthly income, affect the decision to buy Korean concert
tickets from social media is no different. And 2) the marketing mix of services influences the
decision to buy Korean concert tickets, namely physical evidence and process aspects according
to the hypothesis.
Keywords: MARKETING MIX, SOCIAL NETWORKS, CONCERT, CONSUMER
BEHAVIOR
บทนา
เนื่ องจากในปั จจุ บนั เทคโนโลยีได้พฒั นาไปแบบก้าวกระโดด ผูค้ นส่ วนใหญ่ต่างเข้าถึ ง
อินเตอร์ เน็ตได้ไม่ยาก จึงทาให้ สื่ อใหม่ (New Media) อย่าง สื่ อโซเชี ยลมีเดีย (Social Media) เริ่ มเข้า
มามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของมนุษย์มากขึ้นในทุกขณะ เห็นได้จากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือ การสร้างกลุ่มหรื อสังคม (Community) บนโลก
ออนไลน์ หรื อที่เรี ยกว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่กลุ่มคนที่มีความชื่ นชอบหรื อ
ความสนใจในเรื่ องเดี ยวกัน มารวมกลุ่มกันเพื่อแบ่งปั นเรื่ องราวที่เกี่ ยวข้องซึ่ งกันและกัน นาไปสู่
การทากิจกรรมเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทั้งบนโลกออนไลน์และบนสังคมโลกในความเป็ นจริ ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็ นเหตุทาให้ผูค้ นจากทัว่ ทุกมุมโลกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทาให้เกิ ดการ
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แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศกันมากขึ้น ความบันเทิงก็เช่ นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยยุค
สมัยที่ผา่ นไป ค่าครองชีพก็เปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วยเช่นกัน แม้วา่ ต้นทุนการทาการตลาดออนไลน์
ของบริ ษทั ให้ความบันเทิงจะสามารถลดและปรั บเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ผลกาไรและ
ค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ทั้งเรื่ องสถานที่ ค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการการดาเนิ นงาน ค่าตอบแทน
พนักงาน หรื อแม้แต่ค่าตัวของศิลปิ น คือสิ่ งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่ นกัน ดังนั้น การกาหนดราคา
บัตรเข้า ชมคอนเสิ ร์ ตเพื่ อ ให้คุ ้ม ทุ นต่ อการนาเข้า ความบันเทิ ง จากต่ า งประเทศ จึ ง เลี่ ย งไม่ ไ ด้ที่
จาเป็ นต้องตั้งเพดานราคาที่ค่อนข้างสู ง ในขณะที่กลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปิ นส่ วนใหญ่กลับเป็ นวัยรุ่ น
ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม คนที่ ย งั ไม่ มี รายได้เป็ นของตนเอง หรื อยังมี รายได้ที่ ไ ม่แน่ นอน สิ่ งที่ ตามมาคื อ ไม่
สามารถจาหน่ ายบัตรเข้าชมได้ท้ งั หมด จากความเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ภาคธุ รกิ จความบันเทิงจึ ง
จาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้ าหมาย
ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม จากที่เคยทาการตลาดอยูบ่ นสื่ อเดิมๆ อย่าง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
หากอยากเข้าถึงประชาชนก็ตอ้ งแลกด้วยค่าใช้จ่ายอันแสนแพง แต่เมื่อมีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะมาก
มีช่องทางเลือกมากขึ้น ผูค้ นเข้าถึงได้มากขึ้น ต้นทุนของการทาการตลาดบนสื่ อใหม่จึงมีราคาถูกลง
เช่นกัน
ดังนั้น การกาหนดราคาบัตรเข้าชมคอนเสิ ร์ตเพื่อให้คุม้ ทุนต่อการนาเข้าความบันเทิงจาก
ต่างประเทศ จึ งเลี่ ยงไม่ได้ที่จาเป็ นต้องตั้งเพดานราคาที่ ค่อนข้างสู ง ในขณะที่ กลุ่ มคนที่ ชื่นชอบ
ศิลปิ นส่ วนใหญ่กลับเป็ นวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ยงั ไม่มีรายได้เป็ นของตนเอง หรื อยังมีรายได้ที่ไม่
แน่นอน สิ่ งที่ตามมาคือ ไม่สามารถจาหน่ายบัตรเข้าชมได้ท้ งั หมดด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น
จึงเป็ นเหตุให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะเลือกศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่จะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ตเกาหลีของผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่สนใจนาข้อมูล
ที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ภาคธุ รกิจบันเทิงหรื อตัวแทนรับจัดคอนเสิ ร์ตต่างประเทศ
ในประเทศได้นาไปเป็ นแนวทางการดาเนินงานต่อไปได้
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1.เพื่ อศึ กษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ต
เกาหลี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ต
เกาหลี
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และการซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี
สมมติฐาน
1. ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลีแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี
1032

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้ อหา ศึกษามุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวแปรปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและ
ด้านประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั นี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลี จานวน 400 คน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ทาให้ทราบถึงอิทธิ พลของเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการประยุทธ์ใช้ในการทา
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. ทาให้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. สามารถนาผลวิจยั ไปใช้ประยุกต์กบั งานด้านอื่น ๆ เช่น งานจัดการประกวด งานจัดการ
แสดง
4. ผลงานวิจยั นี้มีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าให้แกผูท้ ี่สนใจเพื่อเป็ นแนวทางศึกษาการ
ตัดสิ นในซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ตในครั้งต่อไป
กรอบแนวคิด

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542 : น. 11) กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึ ง การมี สินค้าที่ ตอบสนองความต้องการของลู กค้า กลุ่ มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่
ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสิ นค้าให้
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สอดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ หาเพื่ อ ความสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เ กิ ด
ความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
Kotler and Armstrong(2004 :p.5) กล่าวสรุ ปไว้วา่ การตลาด คือ กระบวนการทางสังคม ใน
สิ่ งที่ทาให้บุคคลและกลุ่มของบุคคล ได้รับในสิ่ งที่จาเป็ น และมีความต้องการโดยการพึ่งพาอาศัย
การสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์และสิ่ งที่มีคุณค่ากับบุคลอื่น การส่ งมอบความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าโดยทาให้ได้รับผลกาไร
แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
รัชฏาภรณ์ รังสี ประเสริ ฐ (2552: 58 น.) ได้ให้นิยามของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไว้ว่า
เป็ นสายใยของความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ เชื่อมโยงคนจากทุกมุมโลกเข้า ด้วยกัน
Boyd & Ellison (2007, อ้างถึงใน ภัทรา เรื องสวัสดิ์,2553: น. 26) ให้นิยามของเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ไว้วา่ เป็ นการสร้างเครื อข่ายการสื่ อสารจากปั จเจกชน มีการเชื่ อมต่อข้อมูล ข่าวสาร
และแบ่งปั นไปยังบุคคลอื่น
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ชูชยั สมิทธิ ไกร (2554 : น.6) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือก การซื้ อ การใช้ และการกาจัดส่ วนที่เหลือของสิ นค้าหรื อบริ การต่าง
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน พฤติกรรมเหล่านี้ สามารถอธิ บายโดย
ละเอียดดังนี้
อดุลย์ จาตุรงคกุล(2539) ได้กล่าวความหมายว่า หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสามารถใน
การซื้ อ หรื อทุกคนที่มีเงิน มีความเต็มใจที่จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
ทฤษฎีประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2538: น.41-42) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic)
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ใน
การแบ่งส่ วนตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ ที่ช่วยกาหนดตลาดเป้ าหมาย
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2551 : น. 38-39) กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ
เพศ ลัก ษณะของครอบครั ว การศึ ก ษา รายได้ เป็ นต้น มี ค วามส าคัญ ต่ อ นัก การตลาด เพราะ
เกี่ ยวเนื่ องกับอุ ปสงค์ (Demand) ในสิ นค้าทั้งหมด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ช้ ี ให้เห็ นถึ งการ
เกิ ดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นจะหมดไปหรื อลดความสาคัญลง ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่
สาคัญ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จริ ย า ศรี ธนพล (2557) ได้ศึ กษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดของธุ รกิ จละครเวที
บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภค ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุในช่วง 26-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญา
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ตรี ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิ สระ มี รายได้ต่อเดื อนเฉลี่ ย 10,001-20,000 บาท ต่อมา
ผลการวิจยั ถึงปั จจัยส่ วนประสมการตลาดพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ใ นระดับ มาก โดยปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่ สุ ด คื อ ปั จจัยด้า นสถานที่ และช่ องทางการจัดจาหน่ าย รองลงมา คื อ ปั จจัย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านเพศ มีการ
เลื อ กใช้ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลในด้า นอายุ ด้า น
การศึ กษา ด้า นสถานภ่ พ ด้านอาชี พ และด้า นรายได้ มี ก ารเลื อกใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ศศกร ดาขา (2550) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมคอนเสิ ร์ตของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มคอนเสิ ร์ตส่ วนใหญ่ชอบชมคอนเสิ ร์ตแนวป๊ อปมาก
ที่สุด ซึ่ งในรอบปี ที่ผ่านมาผูช้ มคอนเสิ ร์ตส่ วนใหญ่ จะชมเฉพาะคอนเสิ ร์ตไทยอย่างเดียว หรื อ ชม
ทั้งคอนเสิ ร์ตไทยและคอนเสิ ร์ตต่างประเทศ ในสัดส่ วนเท่ากัน และมีความถี่ ในการชมคอนเสิ ร์ต
ประมาณ 1-2 ครั้ง โดยลักษณะการมาชมคอนเสิ ร์ตนั้นจะมาชมคอนเสิ ร์ตกับเพื่อนเป็ นส่ วนใหญ่
โดยมี เ หตุ ผ ลที่ ม าชมคอนเสิ ร์ ต นั้น เพราะต้อ งการความบัน เทิ ง ซึ่ งผู ช้ มคอนเสิ ร์ ต ส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็ นว่าราคาบัตรที่เหมาะแก่การเข้าชมคอนเสิ ร์ตนั้น ควรเป็ นราคาประมาณ 501-1,000 บาท
และการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับการแสดงคอนเสิ ร์ต พบว่าผูช้ มคอนเสิ ร์ตส่ วนใหญ่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการแสดงคอนเสิ ร์ตจากสื่ อต่าง ๆ 0-1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยส่ วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
คอนเสิ ร์ ต จากสื่ อ โทรทัศ น์ ม ากที่ สุ ด ส่ ว นสื่ อที่ ผู ช้ มคอนเสิ ร์ต เปิ ดรั บ น้อยที่ สุ ด คื อ ครอบครั ว
ในขณะที่สื่อที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมคอนเสิ ร์ตมากที่สุด คือ โทรทัศน์ และ เพื่อน ต่อมา
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านการสื่ อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมคอนเสิ ร์ตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมของปั จจัยทางด้านการสื่ อสารการตลาดนั้น
พบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมคอนเสิ ร์ตในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกชมคอนเสิ ร์ตมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านราคา ซึ่ งมีผลในระดับมาก
ในขณะที่ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมคอนเสิ ร์ตน้อยที่สุด แต่ก็ยงั ถือว่า
มีผลในระดับมากเช่นกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ ต เกาหลี ข องผู บ้ ริ โ ภคประชากรที่ ใ ช้ใ นงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผู บ้ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ บัต รชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลี จานวน 400 คนเนื่ องจากประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ต
เกาหลี จึงไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน ดังนั้นจึงใช้สูตรคานวณไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G.
Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5โดย
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ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถามทีทาการปรับปรุ งแล้วนาไปตรวจสอบความเทียงตรง (Validity)
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ดังนี้
การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ กลุ่ม
ตัว อย่า ง โดยน าเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับ
กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ โดยมีนยั สาคัญทางสถิติทีระดับ0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1. ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลทีแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ต
เกาหลีที่แตกต่างกันใช้การวิเคราะห์สถิติแบบIndependent Sample : t-Test และ การวิเคราะห์สถิติ
แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test)
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีโดย
ใช้วธิ ีการ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลจากวิจยั ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 265 คน (ร้อยละ 66.25) มีอายุ 21 – 30ปี จานวน 202 คน (ร้อยละ 50.50)มีสถานภาพโสด
จานวน 311 คน (ร้อยละ 77.75)มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 266 คน (ร้อยละ 66.50)มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 325 คน (ร้อยละ 81.25)มีรายได้ 10,001 - 20,000บาท จานวน 113
คน (ร้อยละ 28.20)
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผลจากการวิ จ ัย ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บัต รชม
คอนเสิ ร์ ต เกาหลี พ บว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อบัต รชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลี ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15สามารถสรุ ปรายด้านได้ดงั นี้
1.ด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.12พบว่า ความมีชื่อเสี ยงและความนิ ยมที่ได้รับของศิลปิ นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.24 รองลงมา พบว่า ความน่ าสนใจของรู ปแบบจัดคอนเสิ ร์ตมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10และน้อยที่สุด
คื อ ความน่ า เชื่ อของบริ ษ ทั ตัวแทนผูร้ ั บ จัดคอนเสิ ร์ตในประเทศไทยโดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.02
ตามลาดับ
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2. ด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.08
พบว่า ราคาบัตรคอนเสิ ร์ตมี ความเหมาะสมกับคุ ณภาพการจัดคอนเสิ ร์ตมี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.21รองลงมา พบว่า ราคาบัตรมีให้เลือกหลากหลายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.06และน้อยที่สุด คือ มี
การแสดงราคาอย่างชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ตามลาดับ
3.ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26พบว่า สามารถเลื อกช่ องทางจาหน่ายบัตรได้หลายช่ องทางมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29รองลงมา พบว่า สถานที่จดั คอนเสิ ร์ต สามารถรองรับคนได้จานวนมากโดยมี
ค่าเฉลี่ ย 4.24 และน้อยที่ สุ ด คื อ ทาเล ที่ ต้ งั คอนเสิ ร์ต เดิ นทางไปมาสะดวกโดยมี ค่า เฉลี่ ย 4.23
ตามลาดับ
4. ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ต เกาหลี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04พบว่า การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ตมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.21รองลงมา พบว่า การให้สิทธิ พิเศษจากการซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ตมีโดยมีค่าเฉลี่ย
4.00และน้อยที่สุด คือ มีการจัดแถลงข่าวการจัดคอนเสิ ร์ตโดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลาดับ
5. ด้านพนักงานที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.20พบว่า พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลและแนะนาเกี่ยวกับคอนเสิ ร์ตได้ถูกต้องและชัดเจนมีค่าเฉลี่ย
มากโดยมีค่าเฉลี่ ย 4.20รองลงมา คือ มีพนักงานเพียงพอสาหรับการให้บริ การลู กค้าโดยมีค่าเฉลี่ ย
4.19 และน้อ ยที่ สุ ด พบว่า พนัก งานให้ บ ริ ก ารด้ว ยความสุ ภ าพ เรี ย บร้ อ ย โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.18
ตามลาดับ
6. ด้านกายภาพและการนาเสนอที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18พบว่า รู ปแบบการจัดแสดงคอนเสิ ร์ตมีความน่าสนใจ เช่น เวทีคอนเสิ ร์ต แสง สี
เสี ยง มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.21รองลงมา พบว่า มีที่จอดรถเพียงพอสาหรับลูกค้าโดยมี
ค่าเฉลี่ ย 4.17 และน้อยที่สุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สร้ างความมัน่ ใจโดยมีค่าเฉลี่ย 4.15
ตามลาดับ
7. ด้านกระบวนการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.21 พบว่า มีระบบการสารองซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ต เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ วความรวดเร็ วในการ
ให้ บ ริ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ดโดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.25รองลงมา พบว่า ช่ ว งเวลาในการแสดงอย่า ง
เหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ย 4.20และน้อยที่สุด คือ มีขอ้ มูลลักษณะที่นงั่ ชม ราคาบัตร และรายละเอียดที่
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและบริ การต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ตามลาดับ
ข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
ผลจากวิจยั ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 4 ปี จานวน 289 คน (ร้อยละ
72.25) มีเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีบญั ชีผใู ้ ช้ Facebook จานวน 375 คน (ร้อยละ 25.10) มีช่องทาง
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ในการเล่นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทาง Smartphone จานวน 385 (ร้อยละ 43.40) มีเวลาในการเล่น
เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ 3-5 ชั่วโมง/วัน จานวน 105 คน (ร้ อยละ 26.25) สถานที่ ที่ ใ ช้บ ริ ก าร
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่บา้ น จานวน 216 คน (ร้ อยละ 54.00) มีช่วงเวลาในใช้บริ การเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ช่วงกลางคืน (19.00–24.00 น.) จานวน 202 (ร้อยละ 50.50)
ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมและความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลจากวิจยั ข้อมูลพฤติกรรมและความคิดของผูต้ อบแบบสอบถามมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีพบว่า พฤติกรรมและความคิดของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15สามารถสรุ ปรายข้อได้
ดังนี้
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการให้ บ ริ ก าร เช่ น สามารถตอบค าถาม ชี้ แจงข้อ สงสั ย ให้
คาแนะนาได้เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.24รองลงมา พบว่า การให้บริ การเหมือนกัน
ทุ ก รายโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ัติ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.23และน้อยที่ สุ ด พบว่า การให้ บ ริ ก ารเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่ โ ดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.08 และการติ ด ป้ า ยประกาศหรื อ แจ้ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการให้บริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการเลือกใช้ สื่อโซเชี ยลมีเดียในการค้ นหาข้ อมูลคอนเสิ ร์ตเกาหลี
ผลจากวิจยั ข้อมูลการเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลคอนเสิ ร์ตเกาหลี ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี พบว่า การเลื อกใช้สื่อโซเชี ยลมี เดี ย ในการค้นหาข้อมูล
คอนเสิ ร์ตเกาหลีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24สามารถสรุ ปรายข้อได้ดงั นี้
เข้าถึ งผูค้ นจานวนมากได้ในเวลาเดี ยวกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมา
พบว่า มีความสะดวก รวดเร็ ว ในการนาเสนอข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 และน้อยที่สุด พบว่า มีความ
น่าเชื่อถือโดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจซื้อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี
ผลจากวิจยั ข้อมูลการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีพบว่า การตัดสิ นใจซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลีในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 สามารถสรุ ปรายข้อได้ดงั นี้
ตัด สิ น ใจซื้ อ บัต รคอนเสิ ร์ต เพราะความชื่ น ชอบในตัว ศิ ล ปิ นมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 4.28 รองลงมา พบว่า ตัดสิ นใจซื้ อเพราะสามารถสร้ างประสบการณ์และความประทับใจ
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23 และน้อยที่สุด พบว่า ตัดสิ นใจซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ตเพราะความชื่ นชอบในบริ ษทั ที่
จัดงานคอนเสิ ร์ตโดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตร
ชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีแตกต่างกัน
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สมมติฐาน

สถิติ

Sig.

เพศ

T-Test

0.83

อายุ

F-Test

0.00*

สถานภาพ

F-Test

0.99

การศึกษา

F-Test

0.21

อาชีพ

F-Test

0.46

รายได้ต่อเดือน

F-Test

0.26

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่ งต่ ากว่าระดับ
นัย ส าคัญทางสถิ ติท างกาหนดไว้เท่ า กับ 0.05 จึ ง ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก และยอมรั บ สมมติ ฐาน
ทางเลือก แสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลี
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ

B

Std. Error

(Constant)

2.665

0.224

ด้านกายภาพและการ
นาเสนอ(X6)

0.078

0.034

ด้านกระบวนการ (X7)

0.074

0.037

t

Sig.

11.885

0.000

0.120

2.318

0.106

1.991

β

Tolerance

VIF

0.021*

0.844

1.185

0.047*

0.794

1.259

R = 0.332 R2 = 0.110 Adj. R2 = 0.094SEE = 0.447F = 6.932* Sig. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โดยปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี
มากที่สุด คือ ด้านกายภาพและการนาเสนอ(X6) โดยมีค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ 0.120 โดยพิจารณาจาก β= 0.120และสุ ดท้ายด้านกระบวนการ (X7)โดยมีค่าค่าสัม
ประสิ ทธ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.106 โดยพิจารณาจาก β= 0.106
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
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Y = 2.665+0.078X6+0.074X7
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ZY = 0.120ZX6+0.106ZX7
การอภิปรายผล
ผลการวิจยั โดยรวม พบว่า อายุ เป็ นเพีย งปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ เพีย งปั จจัยเดี ย ว
เท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี โดยผลการวิจยั ที่ได้คือช่วงอายุระหว่าง
21-30 ปี เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ของผูต้ ดั สิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี มีนยั สาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของศศกร ดาขา (2550) ที่ ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกชมคอนเสิ ร์ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูช้ มคอนเสิ ร์ตส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มาก
ที่สุด เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของ สิ รัมชญาศิวาบุตรี และสุ พาดา สิ ริกุตตา (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ การรับรู ้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสิ ร์ตต่างประเทศในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูช้ มคอนเสิ ร์ตส่ วนใหญ่มีระหว่างอายุ 22-25 ปี เช่ นเดี ยวกันและผลจาก
การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ต
เกาหลี พบว่า ภาพรวมของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชม
คอนเสิ ร์ตเกาหลีในระดับน้อย เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดแล้ว พบว่า มีปัจจัยในด้านกายภาพและ
การนาเสนอ และด้านกระบวนการเท่านั้น ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี
มากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การในด้านอื่ นๆ ทั้งด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และพนักงาน กลับไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเหล่านั้นมาก
เท่าที่ควร ซึ่ งจากผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี ในด้านกายภาพและการนาเสนอ และด้า นกระบวนการ สอดคล้องกับ
ผลงานการวิจยั ของ พรทิพา เหล่ากิจรุ่ งโรจน์ (2549) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารโรงภาพยนตร์ ร ะบบมัล ติ เ พล็ ก ซ์ ข องผู บ้ ริ โภค ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การโรงภาพยนตร์ ระบบมัลติเพล็กซ์
อยู่ในระดับมาก คือ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ และปั จจัยด้านกระบวนการ
เช่นเดียวกับที่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พิมพาพร งามศรี วิเศษ (2555)ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัย
ส่ วนประสมด้านการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวน
สัตว์ซาฟารี เวิลด์ของนักท่องเที่ยว โดยพบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการของ
สวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารี เวิลด์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวน
สัตว์ซาฟารี เวิลด์ของนักท่องเที่ยว
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษางานวิจยั ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบริ ษทั ผูจ้ ดั คอนเสิ ร์ต และบริ ษทั ผูน้ าเข้า
คอนเสิ ร์ตจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึก และนามาพัฒนาธุ รกิจคอนเสิ ร์ตให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จจัย อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น การตลาดเชิ ง บู รณาการ ผลกระทบหรื อ
ค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภคที่มีความชื่ นชมกระแสศิลปิ นเกาหลี เช่ น ในเรื่ องราคาบัตรที่มีระดับสู งกว่า
ราคาบัตรชมคอนเสิ ร์ตทัว่ ไปที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าเหมาะสมหลายเท่า
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมคอนเสิ ร์ตเกาหลี ของ
กลุ่มวัยทางานและกลุ่มวัยรุ่ นเพื่อให้เห็นภาพรวมของธุ รกิจจัดคอนเสิ ร์ตเกาหลีให้มีความชัดเจนมาก
ยิง่ ขึ้น
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การรับรู้ ภาพลักษณ์ ของผู้บริ โภคชาวไทยทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ ง
The image recognition of Thai customers affect to the SAMSUNG
สิ ริพร ไชยบุบผา
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สุ มาลี สว่ าง
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์สมาร์ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ใช้และเคยใช้สมาร์ ตโฟน
ยี่ห้อซัม ซุ ง จานวน 400 คน จากการสุ่ ม แบบตามสะดวกผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ต เครื่ องมื อเป็ น
แบบสอบถามและมีการวัดค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.954 ทาการวิเคราะห์โดยผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ป
โดยมีสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้น และผลการวิจยั พบว่า
1. โดยผลการวิเคราะห์ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ตอบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ใ ช้และเคยใช้
สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ ง พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันในด้าน เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ
จานวนปี ที่เคยใช้ จานวนเครื่ องที่เคยครอบครองนั้นส่ งผลต่อความพึงพอใจนการเลือกใช้เลือกใช้
สมาร์ ตโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นอายุ สถานภาพ และรายได้ที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลื อกใช้เลื อกใช้สมาร์ ตโฟนของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ใน
ตราสิ นค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความแข็งแกร่ งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ด้านความชื่ นชอบที่เกี่ยวพัน
กับแบรนด์และด้านความมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ แตกต่างกันนั้นส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคชาวไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
Abstract
This research has the purpose for study the image recognition of Thai customers affect to
the SAMSUNG smartphone product.The research samples are Thai customers use SAMSUNG
smartphone in the present and used to use it 400 persons from the internet random, the
questionnaire was used as a data collection instrument, and get the reliability measure results as
0.945. The all data collected from the questionnaire will be analyzed through a software program
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by the statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation etc. and the results
found.
1. The results of the analysis of the respondents were consumers who used and used
smart. All 400 SAMSUNG smartphones that find the different demographic factors in terms of
sex, education, occupation, years for used, the number of product were sold that affects to
satisfaction decision to purchase the Samsung brand of Thai consumers are different, there were
significantly statistic at the 0.05 level. Except for gender aspect differences, there was no effect
on the consumer’s decision to purchase the Samsung brand of Thai consumers isn’t significantly
statistic at the 0.05
2. The results of the analysis of the sample groups which answer the questionnaire about
the 3 image recognitions for logos such as Strength of Brand Associations, Favorability of brand
associations and Uniqueness of brand associations are different that affects to satisfaction
decision to purchase the Samsung brand of Thai consumers are different, there were significantly
statistic at the 0.05 level.
บทนา
ในยุคของการสื่ อสาร การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนความก้าวหน้าในเรื่ องเทคโนโลยีหรื อข้อมูลการค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ มีความสาคัญอย่างยิ่งไม่
ว่าจะทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศจนถึงระดับโลก มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ การแข่งขันทาง
การค้าซึ่ งการที่ จะเป็ นผูไ้ ด้เปรี ยบเหนื อคนอื่ นจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ติ ดตามข่าวสารและเข้าถึ ง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว โดยหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยสาหรับปั จจุบนั ต้องยกให้สมาร์ ตโฟน
สมาร์ ตโฟนคือ โทรศัพท์ยคุ ใหม่ที่พฒั นาจนมีความสามารถมากกว่าการกดรับสายและโทร
ออกเพราะมี แอปพลิ เคชันเสริ มความสามารถต่ าง ๆ จะเรี ยกได้ว่า เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ ก ที่
สามารถพกพาและมีระบบการเชื่ อมต่อไร้สายอย่างอิสระ
ในช่วงที่ผา่ นมา ยี่ห้อสมาร์ ตโฟนที่มีการเติบโตมากที่สุด หนึ่ งในหลาย ๆ ยี่ห้อที่เป็ นที่รู้จกั
คงหนี ไม่พน้ ยี่ห้อ ซัมซุ ง (SAMSUNG) พิจารณาได้จากสัดส่ วนการใช้งานสมาร์ ตโฟนตามยี่ห้อใน
ประเทศไทยนั้น ซัมซุ ง มีการเลือกใช้จากผูบ้ ริ โภคสู งที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ปั จจุบนั ซัมซุ ง
วางแผนเพื่อเจาะตลาดระดับกลางและสู งมากขึ้นเพื่อยกระดับแบรนด์ให้เทียบเท่าแบรนด์คู่แข่งอย่าง
แอปเปิ ลผลักดันการเป็ นผูน้ าด้านความทันสมัย ความสวยงาม ความคุ ม้ ค่า ความมี คุณภาพที่ ไ ด้
มาตรฐาน และเพิ่มด้วยโปรโมชัน่ กระตุน้ ให้เกิดความต้องการและดึงดูด โดยซัมซุ งได้พยายามสร้าง
ระบบนิเวศวิทยาของผูใ้ ช้สมาร์ ตโฟนโดยเน้นจุดเด่นในด้านการแบ่งปั นข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และ
ความสามารถพิเศษต่าง ๆ หากผูบ้ ริ โภคใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งเหมือนกัน ด้วยกลยุทธ์น้ ี ซัมซุ ง
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สามารถชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคที่แต่เดิมเคยใช้ยี่ห้อซัมซุ งอยูแ่ ล้วหากต้องเกิดซื้ อสมาร์ ตโฟนเครื่ องใหม่ก็
จะนึ กถึ งซัมซุ งและกลับมาซื้ ออี กครั้ ง (Repurchase) ทั้งยังกระตุน้ ให้เกิ ดการบอกต่อ (Word of
Mouth) ในโลก Social Media (Gronroos, 1990)
ความสาคัญของภาพลักษณ์แบรนด์ มักจะเป็ นภาพลักษณ์เชิงบวกที่ถูกสร้า งขึ้นโดยนักการ
ตลาดที่พยายามเชื่ อมโยงความแข็งแกร่ ง ความชื่ นชอบและความมีเอกลักษณ์ที่เกี่ ยวพันกับแบรนด์
ให้อยู่ในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค นอกเหนื อจากแหล่งข้อมูลที่ ถูกควบคุ มโดยนักการตลาดแล้ว
ความเกี่ ยวพันกับแบรนด์ (brand association) อาจจะถู กสร้ างขึ้นได้อีกหลายวิธีดว้ ยกัน เช่ น จาก
ประสบการณ์ ตรงของผูบ้ ริ โภค จากข้อมู ลของแบรนด์ที่ ถูก สื่ อสารจากองค์กรหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง จากการพูดปากต่อปาก(Word of mouth) และจากการอ้างอิงของตัวแบรนด์เอง เช่น ชื่ อ
หรื อโลโก้ รวมทั้งการกาหนดตัวตนของแบรนด์ผ่าน บริ ษทั ประเทศ ช่ องทางการจาหน่ าย หรื อ
บุคคลอ้างอิง สถานที่ และกิจกรรมที่จดั ขึ้นโดยเฉพาะ (Keller, 2003 อ้างในสุ รีย ์ เนียมสกุล, 2556)
ความแข็งแกร่ งที่เกี่ ยวพันกับแบรนด์ (Strength of Brand Associations) การเชื่ อมโยงที่
แข็งแกร่ งกับแบรนด์ผสานกับปั จจัยอื่น ๆ ที่จะส่ งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค
ความชื่นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ (Favorability of Brand Associations) การเลือกว่าสิ่ งใด
เป็ นความชื่ นชอบและเอกลักษณ์ ที่เกี่ ยวพันกับแบรนด์เพื่อที่จะสามารถเชื่ อมโยงให้เข้ากับแบรนด์
ได้
เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ (Uniqueness of Brand Associations) ความเกี่ยวพันกับ
แบรนด์ที่ ไม่ สามารถแบ่ งปั นหรื อหาได้จากแบรนด์คู่ แข่ งคนอื่ น ๆ หัวใจส าคัญของการกาหนด
ตาแหน่งของแบรนด์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลื อกใช้สมาร์ ตโฟน ยี่ห้อ
ซัมซุงของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ แบรนด์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
สมาร์ ตโฟนซัมซุ ง ประกอบด้วย ด้านความแข็งแกร่ งที่ เกี่ ยวพันกับแบรนด์ ด้านความชื่ นชอบที่
เกี่ยวพันกับแบรนด์ ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้สมาร์ ตโฟน ยี่ห้อ
ซัมซุงของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
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2. ปั จจัยภาพลักษณ์ แบรนด์ที่ประกอบด้วย ด้านความแข็งแกร่ งที่เกี่ ยวพันกับแบรนด์ดา้ น
ความชื่ นชอบที่เกี่ ยวพันกับแบรนด์ ด้านเอกลักษณ์ ที่เกี่ ยวพันกับแบรนด์ ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ใช้สมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุง
ระเบียบการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากร
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ประชากรที่ใช้เป็ นกลุ่ มตัวอย่างสาหรับการศึ กษาคื อ ผูใ้ ช้และเคยใช้
สมาร์ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุงในประเทศไทย
ขอบเขตด้ านตัวแปรทีใ่ ช้ ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1. ประชากรศาสตร์
2. ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1. ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ใช้สมาร์ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุงในประเทศไทย
ขอบเขตด้ านระยะเวลาทีศ่ ึกษา
ท าการเก็ บ ข้อ มู ล จากการจัด ท าแบบสอบถามผ่า นช่ อ งทางอิ นเตอร์ เ น็ ต โดยสอบถาม
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ใช้งานและเคยใช้งานสมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ ง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม
พ.ศ. 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที่จะใช้คือประชาชนชาวไทยที่ใช้และเคยใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งซึ่ งไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่ชดั เนื่องจากในประเทศไทยมีผใู ้ ช้สมาร์ตโฟนยีห่ ้อซัมซุงเป็ นจานวนมาก
2. กลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
เพราะไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ชดั ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถคานวณได้
จากสู ตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
และระดับค่า ความคลาดเคลื่ อนที่ ระดับ ร้ อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2549) ได้จานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง
โดยในงานวิจยั นี้ ได้กาหนดการเลื อกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น เป็ นการเลื อก
กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั นี้ทางผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือสาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งรายละเอียดของคาถามที่ใช้ในการสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยการรับรู ้ ดา้ นภาพลักษณ์ แบรนด์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อสมาร์ ตโฟนซัมซุ งประกอบด้วยทั้ง 3 ด้าน
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในการเลือกใช้สมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ งต่อไป
การแปลความหมายด้วยวิธีก ารคานวณอันตรภาคชั้นโดยท าการหาค่าเฉลี่ ยและแปลผล
คะแนนทั้ง 5 ระดับ หรื อแบบช่วง (พัชรี ยาพรรณ หมุดสุ วรรณ์, 2554)
แบบสอบถามซึ่ งมีจานวน 30 คน (Per-test) และนาผลที่ ได้มาหาค่าความน่ าเชื่ อถื อ ค่า
Cronbach’s Alpha ควรมีค่ามากกว่า 0.70 หรื อร้ อยละ 70 จึงจะเชื่ อว่ามีความน่าเชื่ อถือ (กัลยา วา
นิชย์บญั ชาและฐิตา วานิชบัญชา, 2558) ค่าความเชื่อมัน่ ที่สามารถวิเคราะห์ได้คือ 0.954
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาจากผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสื อ วารสาร ตาราวิชาการ บทความ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็ นค่าสถิ ติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์
บรรยายข้อมูลทัว่ ไป
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบัค
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้การทดสอบค่า Independent Sample t-test
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มโดยกลุ่มทั้งสองเป็ นอิสระจาก
กัน สถิติที่ใช้ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม นามาเปรี ยบเทียบรายคู่
โดยใช้วิธีการของ LSD (Least Square Difference) และสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis: MRA) ใช้การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระมากกว่าหนึ่ งตัวและความสัมพันธ์โดยคัดเลือกตัวแปรทานายเข้าสู่ สมการถดถอยพหุ คูณด้วย
วิธี Stepwise
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ระยะเวลาในการดาเนินการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต โดยประชาชนชาวไทยผูใ้ ช้งานและเคย
ใช้งานสมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ ง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างทีต่ อบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ต อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ใ ช้แ ละเคยใช้ส มาร์ ตโฟนยี่ห้อ ซัม ซุ ง
จานวนทั้งหมด 400 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นประชากรเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.2 มี ช่วงอายุอยู่
ระหว่า ง 20-30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.8 มี ระดับการศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ 62.8
ประกอบอาชีพนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 40.5 สถานภาพเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 88.2
รายได้ต่อเดื อนอยู่ที่ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.3 เคยใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งมาแล้ว
มากกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.3 และจานวนเครื่ องสมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งที่เคยใช้มากกว่า 5 เครื่ อง
คิดเป็ นร้อยละ 41.3
การวิเคราะห์ ปัจจัยการรับรู้ ด้านภาพลักษณ์ แบรนด์ ทสี่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่
มีต่อสมาร์ ตโฟนซัมซุ ง
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ต อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ใ ช้แ ละเคยใช้ส มาร์ ตโฟนยี่ห้อ ซัมซุ ง
จานวนทั้ง หมด 400 คน โดยส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั บ รู ้ ใ นด้า นความแข็ ง แกร่ ง ที่ เกี่ ย วพัน กับ แบรนด์
(Strength of Brand Associations) อยู่ในระดับมาก ( x = 3.44) การรับรู ้ในด้านความชื่ นชอบที่
เกี่ยวพันกับแบรนด์ (Favorability of brand associations) อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.40) และการ
รับรู ้ในด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ (Uniqueness of brand associations) อยูใ่ นระดับมาก (
x = 3.44)
การวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการเลือกใช้ สมาร์ ตโฟนยีห่ ้ อซัมซุ งในครั้งต่ อไปของผู้บริโภค
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ต อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ใ ช้แ ละเคยใช้ส มาร์ ตโฟนยี่ห้อ ซัม ซุ ง
จานวนทั้งหมด 400 คน โดยส่ วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจต่อการใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งในครั้งต่อไป
ในระดับปานกลาง ( x = 2.87) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ยินดี และพร้ อมที่ จะแชร์ ขอ้ มูล
ประสบการณ์ ดี ๆ ที่ ไ ด้รับ จากการใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งให้กบั ครอบครั ว เพื่ อน ๆ และชาว
โซเชียลมีเดียได้รับรู ้ ( x = 2.98)
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้ อ ที่ 1ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ ง ผลต่อความพึงพอใจในการเลื อกใช้
สมาร์ ตโฟน ยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคชาวไทยแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศอายุ
ระดับการศึ กษาอาชี พสถานภาพรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนจานวนปี เคยใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ ง และ
จานวนเครื่ องที่เคยใช้สมาร์ตโฟน ยีห่ อ้ ซัมซุง
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โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ใช้และเคยใช้สมาร์ ต
โฟนยีห่ อ้ ซัมซุ ง จานวนทั้งหมด 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ จะพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ จานวนปี ที่เคยใช้ จานวนเครื่ องที่
เคยครอบครองนั้นส่ งผลต่อความพึงพอใจในการเลื อกใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคชาว
ไทยแตกต่า งกัน อย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ยกเว้นในส่ วนด้านอายุ สถานภาพ และ
รายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลื อกใช้เลือกใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งของ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทย อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ในแบรนด์ที่ประกอบด้วย ด้านความแข็งแกร่ งที่
เกี่ยวพันกับแบรนด์ ด้านความชื่ นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ใช้สมาร์ ตโฟนยีห่ ้อซัมซุ ง แตกต่างกัน
โดยผลการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามเป็ นผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ แ ละเคยใช้
สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ ง จานวนทั้งหมด 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านภาพลักษณ์
ในแบรนด์ท้ งั 3 ด้าน แตกต่างกันนั้นส่ งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ ง
ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กใช้ สมาร์ ต โฟน ยี่ ห้ อ ซั ม ซุ ง ของ
ผู้บริโภคชาวไทยทีแ่ ตกต่ างกัน
จากผลการวิเคราะห์จะเห็ นได้ว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีท้ งั หมด 5 ด้าน คือ เพศ
ระดับการศึกษา อาชี พ จานวนปี ที่ เคยใช้และจานวนเครื่ องที่เคยครอบครองแตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใช้สมาร์ ตโฟน ยีห่ อ้ ซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคชาวไทยแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้อง
กับ ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ (2554) ได้กล่าวไว้วา่ เพศ ความแตกต่างของเพศมีผลต่อความพึงพอใจที่
มี ต่ อ ประโยชน์ ข องสมาร์ ต โฟนในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นภาพลัก ษณ์ ข องตรา ด้า นอารมณ์ แ ละ
ความรู ้ สึกของผูใ้ ช้ แต่ไม่สอดคล้องกลับปรั ชญาคม ล้วนรั ตน์ (2554) ที่ได้วิจยั “ภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ที่มีผลต่อความไว้วางใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
มหานคตร” ได้กล่าวไว้ว่า เพศ การศึกษาและอาชี พของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมี ความ
ไว้วางใจในบริ ษทั ทีโอทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ด้านการศึกษาสอดคล้องกับ
ทัศ น์พ ล วริ นทร์ รักษ์ (2558) ที่ ได้วิจยั “การเปรี ยบเที ย บการรับรู ้ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้าระหว่า ง
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ตโฟนยี่ห้อแอปเปิ ลและซัมซุ งของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ได้กล่าวไว้ว่า
ในด้านการศึกษามีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโทรศัพท์สมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ แอปเปิ ลและซัมซุ ง
ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านผูใ้ ช้ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ 0.05
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ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ในแบรนด์ ทแี่ ตกต่ างกันมีผลต่ อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวไทยที่
ใช้ สมาร์ ตโฟนยีห่ ้ อซัมซุ ง
จากการวิเคราะห์จะเห็ นได้ว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ในแบรนด์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ใช้สมาร์ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ งแตกต่างกันนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ใช้สมาร์ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุงประกอบด้วย
ความแข็งแกร่ งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ จากการวิเคราะห์จะเห็ นได้วา่ ด้านความแข็งแกร่ งที่
เกี่ยวพันกับแบรนด์ของสมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ งนั้นเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้และส่ งผลต่อความ
พึงพอใจมากที่สุดสะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ซมั ซุ งสามารถสร้างการเชื่ อมโยงที่แข็งแกร่ งโดยผสาน
กับ ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสบการณ์ ข องผู ้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ แบรนด์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งมีการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางพร้อมกับย้ าความทรงจาของผูบ้ ริ โภค
ให้เกิ ดการนึ ก ถึ ง แบรนด์อยู่ตลอดเวลาอย่า งต่ อเนื่ อง ผ่า นการโฆษณา ประชาสัม พันธ์ และการ
สื่ อสารทางการตลาด รวมถึงกิจกรรมที่จดั ร่ วมกับกับผูอ้ ื่นซึ่ งอาจจะเป็ นการโฆษณาทางอ้อม เพื่อให้
กลุ่มเป้ าหมายรั บทราบและเข้าใจเกี่ ยวกับสมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งได้อย่างถู กต้อง ความชื่ นชอบที่
เกี่ ย วพันกับ แบรนด์ จากการวิเคราะห์ จะเห็ นได้ว่า ด้า นความชื่ นชอบที่ เกี่ ย วพันกับแบรนด์ข อง
สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง ความชื่ นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรด์น้ นั ถือเป็ นความ
ชื่ นชอบและเอกลักษณ์ที่แบรนด์ซัมซุ งจะสามารถเชื่ อมโยงเพื่ อให้เข้ากับแบรนด์ได้ โดยนักการ
ตลาดนั้นจาเป็ นต้องคิด วิเคราะห์อย่างระมัดระวัง จากความชื่ นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรด์ของแบรนด์
ซัมซุ งที่อยูใ่ นระดับปานกลางนั้น อาจเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ ที่ทาให้การเชื่อมโยงแบรนด์ในสายตา
ผูบ้ ริ โภคเกิดในด้านลบมากกว่าบวก จะด้วยสาเหตุเกี่ยวกับการระเบิดของผลิตภัณฑ์ในช่วงปลายปี
2559 หรื อระบบการทางานของสมาร์ ตโฟนเมื่อใช้ไปสักระยะจะเกิดปั ญหาในระบบปฏิบตั ิการหรื อ
แอปพลิเคชัน (application) เป็ นต้น ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์จากการวิเคราะห์จะเห็นได้
ว่ามีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ของซัมซุ งนั้นอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าสมาร์ ตโฟนของ
ซัมซุ งนั้นค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่ งส่ วนที่ทาให้สมาร์ ตโฟนซัมซุ งโดดเด่น
กว่ายี่ห้ออื่น ๆ อาจจะเป็ นระบบปฏิบตั ิการ (application) ที่เรี ยกว่า แอนดรอยด์ (Android) ซึ่ งเป็ น
ระบบที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกฟั งก์ชนั (Function) ลูกเล่นที่หลากหลาย เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
มาลินี มาลีคล้าย (2554) ได้ทาการวิจยั “การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีผลภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ให้คากล่าวไว้ว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ต่อแบ
รนด์อิชิตนั ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับด้านคุ ณค่าตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีระดับการ
รับรู ้มากที่สุด
สรุ ปผลข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
จากการวิเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการรับรู ้ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่มีต่อผลิตภัณฑ์
สมาร์ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุง ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้
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ด้านที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลอย่างระดับการศึกษาและอาชี พพบว่าระดับการศึกษาและอาชี พมี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานสมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ ง ยกตัวอย่างเช่น ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันนั้นผูบ้ ริ โภคจะมีความวิเคราะห์ในการเลื อกซื้ อสมาร์ ตโฟนแต่ละรุ่ นโดยดู จากความคุ ม้ ค่าของ
การใช้งานที่ จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด ในขณะด้านอาชี พนั้นจะส่ งผลในด้าน
คุณสมบัติสมาร์ ตโฟนที่สามารถนามาช่วยในการทางานของแต่ละสายอาชีพแตกต่าง
ด้านที่ 2 ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ท้ งั 3 ด้าน ด้านความแข็งแกร่ งที่ เกี่ ยวพันกับแบรนด์ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั คิดว่าสมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ งเป็ นที่รู้จกั ดีและมีชื่อเสี ยงในระดับมากที่สุด
และมากแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคนั้นมีการรับรู ้ถึงแบรนด์ซมั ซุ งเป็ นอย่างมากซึ่ งถือเป็ นจุดแข็งของ
ซัมซุ ง ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในการมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์มีชื่อเสี ยงที่ดี มีความ
ทันสมัย ความเหมาะสมในเรื่ องราคา คุณภาพ การบริ การที่เอาใจใส่ ด้านความชื่ นชอบที่เกี่ยวพันกับ
แบรนด์ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ น้ นั คิ ดว่า สมาร์ ตโฟนซัมซุ งนั้นสามารถซื้ อหาได้ง่ายและ
สะดวกดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะให้ความสาคัญในด้านช่องทางการเข้าถึงลูกค้าที่มีมากมายเข้าถึง
ได้ง่ า ยและสะดวกโดยเน้น สื่ อ กลางที่ ช่ วยในการเข้า ถึ ง ลู ก ค้า อย่า งเช่ น ตัว แทนขายที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์หรื อพัฒนาคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์ให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อให้เหนื อกว่า
สมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ อื่น ๆ ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั คิดว่า
สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัมซุ งนั้นมี ค วามสวยงาม โดดเด่ น และมี เทคโนโลยีที่ทนั สมัยแสดงให้เห็ นว่า
ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบในตัวผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างมากในทุกด้าน ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญ
ในด้านตัวผลิตภัณฑ์มากที่สุด ควรทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความคุ ม้ ค่าในการใช้สมาร์ ตโฟนยี่ห้อซัม
ซุงมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมจากการงานวิจยั นี้ และควรทาการวิจยั ในโอกาสต่อไปใน
อนาคต คือ คุณภาพในการบริ การของพนักงานขาย และคุณภาพบริ การหลังการขายของสมาร์ ตโฟน
ยีห่ อ้ ซัมซุง เนื่องจากระยะเวลาที่จากัดของผูว้ ิจยั ทาให้สามารถทาการวิจยั ได้แค่ในส่ วนของด้านการ
รับรู ้ภาพลักษณ์เพียงเท่านั้น ทางผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรว่าในการทาวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาหัวข้องานวิจยั ที่
กว้างมากขึ้นเพื่อจะได้สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลจากทุกด้านได้มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งผูท้ ี่สนใจที่ตอ้ งการจะ
ศึกษาต่อนั้นสามารถนาข้อมูลงานวิจยั นี้ไปใช้ต่อได้ในอนาคต
2. เนื่องจากผูท้ าวิจยั มีเวลาในการจัดทาและเก็บข้อมูลระยะเวลาใน 4 เดือน และทาเกี่ยวกับ
สมาร์ ตโฟนยีห่ อ้ ซัมซุ งเพียงเท่านั้น ดังนั้นควรมีระยะเวลายาวนานขึ้นเพื่อจะสามารถทาการวิจยั เพื่อ
เปรี ยบเที ยบระยะเวลาในแต่ละช่ วงไตรมาสเนื่ องจากกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของบริ ษทั และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกใหม่ ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โภค อี ก ทั้ง ยัง เพิ่ ม เติ ม ในด้า นหั ว ข้อ ที่
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นอกเหนื อจากการรับรู ้ ภาพลักษณ์ แบรนด์ และสามารถทาวิจยั เกี่ ยวกับสมาร์ ตโฟนแบรนด์อื่น ๆ
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละแบรนด์ในอุตสาหกรรมของไทย
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความภักดีของลูกค้ าของบริษัท ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ ป จากัด
(FACTORS INFLUENCE CUSTOMERS TO CUSTOMER LOYALTY
OF C.B.K. ENGINEERING GROUP COMPANY LIMITED)
เกศิณี แซ่ ล้อ (kesinee522@gmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปริญญ์ ศุกรี เขตร (prinn.s@rsu.ac.th)
อาจารย์ที่ปรึ กษา คณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง กรุ๊ ป
จากัด การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความ
ภักดี ของลู กค้า ของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิ เนี ยริ่ ง กรุ๊ ป จากัด 2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการ
บริ การ ที่ส่งผลต่อความภักดีของลู กค้า ของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง กรุ๊ ป จากัด 3) เพื่อศึกษา
ปั จ จัย ด้า นราคา ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ของ บริ ษ ทั ซี . บี . เค. เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง กรุ๊ ป จ ากัด
4) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความมีชื่อเสี ยง ที่ส่งผลต่อความภักดี ของลู กค้า ของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิ
เนี ยริ่ ง กรุ๊ ป จากัด โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมเครื่ องมือจากประชากร 30 บริ ษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เป็ นฝ่ ายบริ หาร และผูม้ ีอานาจในการเรี ยกใช้บริ การ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง กรุ๊ ป
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติถดถอยพหุ ในการวิเคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า 1) ปั จจัยด้านความพึงพอใจ ไม่สามารถอธิ บายความภักดี ได้ โดยพิจารณาจาก ค่า F=2.284
Sig = 0.142 อีกทั้งไม่ส่งผลต่อความภักดี ของลู กค้า 2)ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ส่ งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 19.90
และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.412 3)ปั จจัยด้านด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการความภักดีของลูกค้า
ได้ โดยพิจารณาจาก ค่า F=0.554 Sig = 0.463 4) ปั จจัยด้านด้านชื่ อเสี ยง ไม่ส่งผลต่อการความภักดี
ของลูกค้า โดยพิจารณาจาก F=3.542 Sig = 0.070 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยคุณภาพ
การให้บริ การ ส่ งผลต่อความภักดี ของลู กค้า และ ปั จจัยด้านด้านชื่ อเสี ยง ส่ งผลต่อความภักดี ของ
ลูกค้า ขณะที่ ปั จจัยด้านความพึงพอใจ และปั จจัยด้านราคา ไม่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ที่สาคัญ
คื อปั จจัยด้า นราคาไม่ ส่ งผลต่ อความภัก ดี ข องลู กค้า จึ งไม่ ค วรเน้นการลดราคาหรื อการแข่ ง ขัน
สงครามราคาเพราะลูกค้าจะเน้นความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสี ยงมากกว่า
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริ การ, ราคา, ความมีชื่อเสี ยง, ความภักดี
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ABSTRACT
The study of the effect of the indicator that influence customers to loyalty of C.B.K.
Engineering Group Company Limited. The purposes of this study are 1) The Satisfaction that
influences customers to loyalty of C.B.K. Engineering Group Company Limited. 2) Service
Quality influences customers to loyalty of C.B.K. Engineering Group Company Limited. 3) Price
influence customers to loyalty of C.B.K. Engineering Group Company Limited. and 4) Corporate
Reputation influence customers to loyalty of C.B.K. Engineering Group Company Limited. To
study outer indicating which promote the willing to customer loyalty from the customers of
C.B.K. Engineering Group Company Limited. By doing the questionnaire to 30 customers in the
industry who has the power to requesting services. And interpret information by statistics, mean,
standard deviation and Multiple Regression Analysis reported as follows. 1)The satisfaction no
description to loyalty as reported F=2.284 Sig = 0.142 .Moreover uninfluenced customers to
customer loyalty. 2)The service quality has influence customers to loyalty as the significant 0.05
, R2 = 0.199 , SEE = 0.412 3)The price no description to loyalty as reported F=0.554 Sig =
0.463 .Moreover uninfluenced customers to loyalty. 4) The corporate reputation no description to
customer loyalty as reported F=3.542 Sig = 0.070 .Moreover uninfluenced customers to
loyalty.The result of this research show that the service quality and Corporate Reputation has
influence customers to loyalty.While the satisfaction and price uninfluenced customers to loyalty.
In addition, price factors do not affect loyalty, company should not focus on price reduction or
competitive price war because customers will focus on reliability and reputation.
KEY WORDS : SATISFACTION, SERVICE QUALITY, PRICE, CORPORATE
EPUTATION, CUSTOMER LOYALTY
บทนา
บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง กรุ๊ ป จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ ยวกับงานอุตสาหกรรม
โดยมีลกั ษณะงาน คือ งานประเภทซ่ อมบารุ งเครื่ องจักร (Maintenance) , งานติดตั้งเครื่ องจักร
(Installation) , งานประกอบ งานเชื่อม (Fabrication) , ย้ายเครื่ องจักร (Relocate) , งานระบบความ
ปลอดภัยของเครื่ องจักร ระบบไฟ ระบบน้ า ระบบลม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักร (Utility) เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ธุ รกิจประเภท รับซ่อมบารุ ง และติดตั้งเครื่ องจักรโรงงาน มีอตั ราเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง เนื่ องจากพนักงานที่มีความเชี่ ยวชาญและมี ความรู ้ ความสามารถ แตกตัวและออกไปตั้ง
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บริ ษทั เพื่อรับงานเอง ส่ งผลให้อตั ราการแข่งขันในธุ รกิจเดียวกันสู งขึ้น อีกทั้งยังมีคู่แข่งในธุ รกิจนี้ ที่
เป็ นบริ ษทั ต่างชาติ ทั้งในจีน ญี่ปุ่น อเมริ กา และยุโรปอีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มี
อยู่ และหาลู กค้ารายใหม่ให้ทนั กับสถานการณ์ ในปั จจุบนั เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ระกอบการ ไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกในปั จจุบนั อีกทั้งยังเพื่อ
การเข้าถึ งลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริ การ และหาแนวทางขยายฐานลูกค้า อย่างมัน่ คงต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1)เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความพึงพอใจ ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็น
จิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
2)เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค.
เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
3)เพื่อศึกษาปั จจัยด้านราคา ส่ งผลต่อความภักดี ของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง
กรุ๊ ป จากัด
4)เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความีชื่อเสี ยง ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิ
เนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
สมมติฐานในการริจัย
1.ปั จจัยความพึงพอใจ ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้า ของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง กรุ๊ ป
จากัด
2.ปั จจัยคุณภาพในการให้บริ การ ส่ งผลต่อความภักดี ของลู กค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิ
เนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
3.ปั จจัยราคา ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
4.ปั จจัยด้านความมีชื่อเสี ยง ส่ งผลต่อความภักดี ของลู กค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง
กรุ๊ ป จากัด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ความพึงพอใจ
(Satisfaction)
ตัวแปรตาม
คุณภาพในการ
ให้บริ การ
(Service Quality)

ความภักดีของลูกค้า
(Customer Loyalty)

ปัจจัยด้านราคา (Price)

มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั
(Corporate Reputation)
ขอบเขตการศึกษา
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปั จจัยด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) ด้านคุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ด้านราคา (Price) และด้านความมีชื่อเสี ยง (Corporate Reputation)
2.ขอบเขตด้า นประชากร คื อ ลู กค้าของบริ ษทั 30 บริ ษทั ในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรม เป็ นฝ่ าย
บริ หาร และผูม้ ีอานาจในการเรี ยกใช้บริ การ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
3.ขอบเขตด้านเวลา เริ่ มศึกษาวิจยั ตั้งแต่ 10 มกราคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2560 เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน
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นิยามคาศัพท์ เฉพาะ
1.ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมายหรื อเป็ น
ความรู ้ สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ จากการรับบริ การจาก บริ ษทั ซี .บี .เค.
เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
2.คุณภาพการบริ การ หมายถึง การบริ การลูกค้า ตามที่ลูกค้าคาดหวัง ตามเป้ าหมาย เสร็ จ
ตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ และรับรู ้ได้ โดยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ เชื่อถือ ที่จะมอบหมายงาน
ให้ทา จากการรับบริ การจาก บริ ษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
3.ราคา หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริ การ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
4.ชื่อเสี ยง คือ การที่กลุ่มประชาชนจดจาอะไรที่เกี่ยวกับองกรณ์ และพูดถึงองค์กรณ์วา่ เป็ น
อย่างไร ของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
5.ความภักดีของลูกค้า หมายถึง การกลับมาใช้บริ การของลูกค้าเดิม ที่เคยใช้บริ การมาก่อน
หน้านี้แล้ว ซึ่ งเกิดจากปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.เป็ นแนวทางปรับปรุ งด้านคุณภาพในการให้บริ ก ารของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง กรุ๊ ป
จากัด เพื่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า
2.นาแนวทางที่ ได้ม าปรั บกลยุทธ์ ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า
3.เป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เกี่ยวกับการซื้ อซ้ าต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจ
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่
พึงพอใจเป็ นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้วา่ จะมี
มากหรื อน้อย
เมนาร์ ด ดับบริ ล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.1975:9) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ความรู ้สึกในทางบวกและ
ความรู ้สึกในทางลบ ความรู ้สึกในทางบวกเป็ นความรู ้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดความสุ ข
ความสุ ขนี้เป็ นความสุ ขที่แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือเป็ นความรู ้สึกที่มีระบบ
ย้อนกลับความสุ ขสามารถทาให้เกิดความสุ ขหรื อความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ ความรู ้สึกทางลบ
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ความรู ้สึกทางบวกและความรู ้สึกที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์
ของความรู ้สึกทั้งสามนี้ เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับคุณภาพในการให้ บริการ
จินตนา บุญบงการ (2539, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของการบริ การว่าเป็ นสิ่ งจับต้อง
สัมผัสแตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่ อมสู ญสภาพไปได้ง่าย บริ การจะทาขึ้นทันทีและส่ งมอบให้
ผูร้ ับบริ การทันทีหรื อเกือบจะทันทีดงั นั้นการบริ การจึงเป็ นกระบวนการของกิจกรรมของการส่ ง
มอบบริ การจากผูใ้ ห้ไป ยังผูร้ ับบริ การ ไม่ใช่สิ่งที่จบั ต้องได้ชดั เจน แต่ออกมาในรู ปของเวลา
สถานที่รูปแบบ และที่สาคัญเป็ นสิ่ งที่เอื้ออานวยทางจิตใจ ทาให้เกิดความพึงพอใจ คาว่าการบริ การ
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE ซึ่ งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กบั อักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้
อาจได้ความหมายของการบริ การที่สามารถยึดเป็ นหลักการปฏิบตั ิได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง
7 นี้ คือ
S = Smiling & Sympathy ยิม้ แย้มและเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อ ความลาบาก
ยุง่ ยากของผูม้ ารับการบริ การ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผูร้ ับบริ การอย่างรวดเร็ ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผรู ้ ับบริ การ
V = Voluntariness Manner การให้บริ การที่ทาอย่างสมัครใจเต็มใจทาไม่ใช่ทางาน 19 อย่าง
เสี ยไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การและภาพลักษณ์ขององค์กร
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุ ภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้นขณะให้บริ การและให้บริ การมากกว่า
ผูร้ ับบริ การคาดหวังเอาไว้
พาราซุรามาน และเบอร์ รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990) เสนอว่า คุณภาพเป็ น
สิ่ งที่เกิดจากความคาดหมายของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อบริ การนั้น กล่าวโดยสรุ ปได้วา่
คุณภาพก็คือ ผลิตภัณฑ์บริ การที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งเกิดจากการเปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ในการให้บริ การ/
ผลิตภัณฑ์ หากผูร้ ับบริ การได้รับการบริ การเป็ นไปตามที่คาดหวัง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยด้ านราคา
ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
(เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และ สแตนตัน. 2001 : 7) หรื อหมายถึง คุณค่า ผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเองราคา
เป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา
ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้วา่ ราคา (Price) หมายถึง จานวนที่
ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์บริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความมีชื่อเสี ยง เป็ นทีร่ ้ ู จัก
Barnett, Jermier และ Lafferty (2006: 34) กล่าวว่า ชื่อเสี ยงองค์กร (Corporate Reputation)
เป็ นการตัดสิ นโดยรวม (Collective Judgments) ของผูส้ ังเกตการณ์ (Observers) เกี่ยวกับองค์กร
ธุ รกิจใด ๆ บนพื้นฐานของการประเมิน (Assessments) ถึงผลกระทบด้านการเงิน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา
Fombrun (1996) อธิ บายว่า ชื่ อเสี ยง คือ ผลรวมของภาพลักษณ์ดา้ นต่าง ๆ (Sum of Images)
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีอยูใ่ นใจของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ บ่งบอกถึงการรับรู ้
(Perceptual Representation) เกี่ยวกับการกระทาในอดีต (Past Actions) และสิ่ งที่น่าจะเกิดขึ้น
(Future Prospects) เกี่ยวกับบริ ษทั ซึ่ งบ่งชี้ถึงสิ่ งดึงดูดใจโดยรวม (Overall Appeal) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น
ลภิรัตนกุล (2540:81-83) ได้อธิ บายว่า ภาพลักษณ์ของบริ ษทั (Corporate Image) คือ ภาพที่
เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานธุ รกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง หมายรวมไปถึง
ด้านการบริ หารหรื อการจัดการ (Management) ของบริ ษทั แห่งนั้นด้วย และหมายรวมไปถึงสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ (Product) และบริ การ (Service) ที่บริ ษทั นั้นจาหน่าย
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความภักดีของลูกค้ า
กิตติ สิ ริพลั ลภ (2542:81) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสิ นค้า คือ การที่ผบู ้ ริ โภคมี
ทัศนคติที่ ดีต่อตราสิ นค้าหนึ่ งไม่วา่ จะเกิดจากความเชื่ อมัน่ การนึกถึง และหรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค และ
เกิดการซื้ อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา มีคากล่าวว่าการ สร้างลูกค้าใหม่ 1 คน จะมีตน้ ทุนสู งกว่าการรักษา
ลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 5 – 10 เท่า และในปั จจุบนั เกิดความหลากหลายในตราสิ นค้า ประกอบกับการใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยน หรื อหันไปใช้สินค้าตราใหม่ๆ อยู่
เสมอ ดังนั้นกลยุทธ์ที่สาคัญทางการตลาดคือ การสร้างความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) การ
สร้างความภักดีในตราสิ นค้าจึงมีความจาเป็ นมาก และทาให้ลูกค้าเกิดต้นทุนที่จะเปลี่ยนไปใช้สินค้า
ตราอื่น
แจ๊กดิช เชซ และแอนดรู โซเบล (Jagdish Shetz and Andrew Sobel, 2004 อ้างถึงใน วรรณ
พร ไกรเลิศ, 2547: 286) ให้ความหมายว่า “ความภักดีหมายถึงการสวามิภกั ดิ์ต่อลูกค้าและยกให้
ความต้องการหรื อผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน” เมื่อลูกค้ารู ้สึกได้ถึงความภักดีที่ธุรกิจมีต่อพวก
เขา ก็จะไปตอกย้าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีงามและช่วยเสริ มให้เกิดความรู ้สึกไว้วางใจ (Trust)
เมื่อเกิดความไว้วางใจมากก็จะใช้บริ การถี่ข้ ึน อันนาไปสู่ ความผูกผันและความจงรักภักดีในการใช้
บริ การต่อไป
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ถวิกา ศิริสวัสดิลก (2552) ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า กรณี ศึกษา
ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าซันซิล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 55.0 มีอายุ 21 ถึง 30 ปี มากที่สุด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่
มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ซื้ อสิ นค้าเดือนละครั้งมากที่สุด ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตรา
สิ นค้าซันซิล ในภาพรวมมีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับปานกลาง ภาพลักษณ์ของ
สิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับปานกลาง การโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาด
มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับปานกลาง และนวัตกรรมและคุณภาพของสิ นค้า มี
อิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับปานกลาง ความภักดีต่อตราสิ นค้าซันซิ ล โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
Eugene Sivadas, Jamie L. Baker‐Prewitt, (2000) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพบริ การ ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีของห้างค้าปลีก ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
การบริ การส่ งผลต่อทัศนคติ การใช้บริ การซ้ า และความพึงพอใจ ความพึงพอใจส่ งผลต่อทัศนคติ
ทางบวก การใช้บริ การซ้ าและการแนะนาลูกค้า แต่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อความภักดี การให้คาแนะนา
และบริ การที่ดี ส่ งผลทางบวกต่อความภักดี
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้า ของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง
กรุ๊ ป เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าของบริ ษทั 30 บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป็ นฝ่ ายบริ หาร และผูม้ ีอานาจในการเรี ยกใช้บริ การ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด มาจาก
ฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด จึงไม่สามารถเปิ ดเผยชื่อและข้อมูลของ
บริ ษทั ลูกค้าได้ผวู ้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จานวน 30 บริ ษทั โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) คาถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งคาถามจากข้อมูล
ตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ คุณภาพการบริ การ ความมีชื่อเสี ยง ปั จจัย
ด้านราคา และความภักดีของลูกค้า ปรับปรุ งและดัดแปลงให้แบบสอบถามมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั และทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ Cronbach’s alpha มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.748 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
สถิติที่ใช้เป็ นสถิติสาเร็ จรู ปทางสถิติ และใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเชิงอ้างอิง โดยสถิติการวิเคาระห์ถดถอยอย่างง่าย และวิเคราะห์ถดถอยพหุ
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยด้ านความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีอิทธิ พลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การแก้ไขปั ญหาหน้างานในการบริ การ ความพึงพอใจมีอิทธิ พลในระดับ
มาก, การให้บริ การด้วยประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.97 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมา
การให้บริ การตามระยะเวลาที่ให้สัญญาไว้กบั ลูกค้า ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจมีอิทธิ พลในระดับมาก
3.87 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และการติดตามผลงานหลังจากการให้บริ การเสร็ จสิ้ น มีอิทธิพล
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 2.97 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98
ปัจจัยด้ านคุณภาพในการให้ บริการ
คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บริ ษทั มีความเข้าใจถึงความต้องการของท่านเป็ นอย่างดี มี
อิทธิ พลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และการให้บริ การ มีความ
รวดเร็ ว และว่องไว มีอิทธิ พลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 3.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
ปัจจัยด้ านราคา
ปั จจัยด้านราคา มีอิทธิ พลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การให้บริ การของบริ ษทั มีราคาคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป มีอิทธิ พลใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และจะกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง ถ้ามีการ
ลดราคาค่าบริ การ มีอิทธิ พลในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 2.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40
ปัจจัยด้ านความมีชื่อเสี ยงขององค์ กร
ปั จจัยด้านความมีชื่อเสี ยง มีอิทธิ พลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บริ ษทั มีความน่าเชื่ อถือ,ชื่อเสี ยงของบริ ษทั เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์การที่สงั่ สมมา มีอิทธิ พลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.74 และชื่อเสี ยงของบริ ษทั เกิดขึ้นจากความประทับใจในการบริ การ มีอิทธิ พลในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 3.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านราคา และด้าน
ชื่อเสี ยง ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ของลูกค้า บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้า อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 และ
ปัจจัยด้านด้านชื่อเสี ยง ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้า อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 โดยปัจจัยด้านชื่อเสี ยง
มีอิทธิพลมากที่สุด และคุณภาพในการให้บริ การรองลงมา โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์พหุ คูณ อยู่
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ในระดับปานกลาง พิจารณาได้จากค่า R = 0.593 มีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 35.10 และมี
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.392
สามารถขียนในรู ปสมการ คะแนนดิบและมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการรู ปคะแนน ดิบ
Y = 2.119 + 0.554X2 + 0.506X4
สมการรู ปคะแนน มาตรฐาน
Zy = 0.498ZX2 + 0.656ZX4
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิ พลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การแก้ไขปั ญหาหน้างานในการบริ การ ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลในระดับมาก, การให้บริ การด้วยประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.97 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 รองลงมา การให้บริ การตามระยะเวลาที่ให้สัญญาไว้กบั ลูกค้า ค่าเฉลี่ย ความพึง
พอใจมีอิทธิพลในระดับมาก 3.87 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และการติดตามผลงานหลังจากการ
ให้บริ การเสร็ จสิ้ น มีอิทธิ พลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 2.97 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.98
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บริ ษทั มีความเข้าใจถึงความต้องการของท่าน
เป็ นอย่างดี มีอิทธิ พลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และการ
ให้บริ การ มีความรวดเร็ ว และว่องไว มีอิทธิ พลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 3.27 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
ผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านราคา มีอิทธิ พลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การให้บริ การของบริ ษทั มีราคาคุม้ ค่ากับเงิน
ที่จ่ายไป มีอิทธิ พลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และราคาในการ
บริ การเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีอิทธิ พลในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 2.10 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40
ผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความมีชื่อเสี ยง มีอิทธิ พลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บริ ษทั มีความน่าเชื่ อถือ,ชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั เกิดขึ้นจากประสบการณ์การที่สั่งสมมา มีอิทธิ พลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.83 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และชื่อเสี ยงของบริ ษทั เกิดขึ้นจากความประทับใจในการบริ การ มี
อิทธิ พลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 3.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
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อภิปรายผล
ผลจากการศึกษา เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิ
เนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด จะเห็นได้วา่ ปั จจัยด้านคุณภาพส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าเนื่องจาก บริ ษทั
มุ่งเน้นในเรื่ องคุณภาพการบริ การมาโดยตลอด โดยการทางานตามความต้องการของลูกค้า ภายใน
ระยะเวลาที่ลูกค้ากาหนด และนึกถึงคุณภาพของงานเป็ นหลัก ด้วยความเต็มใจและซื่ อสัตย์ โดย
ทีมงานที่มีประสบการณ์ ความชานาญ ความรู ้ และความสามารถ อีกทั้งเมื่อจบงาน บริ ษทั ยังมีการ
ติดตามผลงานเสมอ เพื่อเป็ นการการันตีคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายมา ทั้งหมดนี้ นามาซึ่ ง
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ ภาพจา ของบริ ษทั และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .
บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง
กรุ๊ ป จากัด พิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม เมื่อพิจารณารายข้อการเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือการให้บริ การด้วยความชื่อถือ และการให้บริ การด้วยความ
ซื่อสัตย์ ขณะที่การให้บริ การด้วยความรู ้ความสามารถ การให้บริ การด้วยความเต็มใจ และสุ ดท้าย
การให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและว่องไว มีค่าเฉลี่ยตามลงมาตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ (Shiffman and Kanuk, 1997) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่ เป็ น
พิเศษ ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การและด้านความเอาใจใส่ ของพนักงาน มี ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับทฤษฎีของ (Gronroos, 1990, Buzzell & Gale,
1987, อ้างถึงใน ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) สรุ ปว่า คุณภาพการให้บริ การเกิดจากการรับรู ้
คุณภาพการให้บริ การของลูกค้าที่มาใช้บริ การ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับบริ การนั้น ๆ แล้ว ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 5 ด้านที่สาคัญ ดังนี้ ด้านความเชื่ อถือไว้วางใจ ด้านความเชื่ อมัน่ ด้านสิ่ งที่สามารถ จับต้อง
ได้ ด้านความเอาใจใส่ ต่อลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ปั จจัยด้านความมีชื่อเสี ยงขององค์กรมีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าของ บริ ษทั ซี .บี.เค.
เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด พิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความ
น่าเชื่อถือของบริ ษทั และความมีชื่อเสี ยง ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมาคือบริ ษทั มีภาพลักษณ์ที่ดูดี ชื่อเสี ยงของบริ ษทั สะท้อนถึงผลงานที่ผา่ นมา ชื่ อเสี ยงของ
บริ ษทั เกิดขึ้นจากการบริ หาร จัดการ วางแผนงาน ชื่ อเสี ยงของบริ ษทั เกิดขึ้นจากความประทับใจใน
การบริ การ และสุ ดท้ายชื่อเสี ยงของบริ ษทั เกิดขึ้นจากการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ (อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2543 : 128) พบว่า พฤติกรรมการซื้ อซ้ าเป็ นพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ต่อ
ตรายีห่ ้อ เป็ นพันธะทางจิตวิทยา (Psychological Commitment) ต่อตรายีห่ ้อเดิม
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งนี้
1.ด้านคุณภาพการบริ การ บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนียริ่ ง กรุ๊ ป จากัด ควรปรับปรุ ง และกาหนด
กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพการบริ การ ฝึ กอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดการ
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วางแผนงานให้รวดเร็ ว และทางานให้ตรงกับความต้องการของลู กค้า ให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ
และกลับมาใช้บริ การอีก
2.ด้านความมีชื่อเสี ยงขององค์กร บริ ษทั ซี .บี.เค. เอ็นจิเนี ยริ่ ง กรุ๊ ป จากัด ควรนาข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั ไปปรับปรุ ง สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั โดยการปฎิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ลูกค้าเกิ ดภาพจา เกิ ดความประทับใจในบริ การ เกิ ดความ
น่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในธุ รกิจเดียวกันในปั จจุบนั และเกิดความภักดีของลูกค้า
3.ปั จจัย ด้า นราคาไม่ ส่ ง ผลต่ อความภัก ดี ข องลู ก ค้า จึ ง ไม่ ค วรเน้นการลดราคาหรื อการ
แข่งขันสงครามราคาเพราะลูกค้าจะเน้นความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสี ยงมากกว่า
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง 2) ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง 3) ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่
ส่ งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-Test, One-way analysis of varience และ
Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีรายได้ 20,00130,000 บาท มี ระดับ การศึ กษาอยู่ใ นระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พพนักงานรั ฐวิ สาหกิ จ/พนักงาน
บริ ษทั เอกชน สถานภาพโสด การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลปั จจัยส่ วนประสมการตลาด พบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้ามากที่สุด การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้ามากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติ ฐานด้านประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้ ระดับการศึกษา และอาชี พที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางแตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจาหน่ ายส่ งผลทางบวกต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
และปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการขาย ส่ งผลทางลบต่อความ
ภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง และด้านการตลาดออนไลน์
ส่ งผลทางบวกต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการตลาด, การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ, ความภักดี ต่อตรา
สิ นค้า

1064

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

Abstract
The objective of this study, Factors Affecting the Brand Loyalty of cosmetics brand is (1)
Demography factors influenced on Brand Loyalty of cosmetics brand. (2) Marketing mix factors
affect to Brand Loyalty of cosmetics brand. (3) Integrated Marketing Communication (IMC)
factors affect to Brand Loyalty of cosmetics brand. The study would explore for 400
questionnaires. The statistical analyses data information,which is Frequency, Percentage, Mean,
Standard deviation. The statistical to test hypothesis which is Independent Sample t-Test, Oneway analysis of varience and Multiple Regression Analysis.
The study found that the most sample group were women age around 21-30 years old,
Earned and average monthly income 20,001-30,000 baht, bachelor degree graduation, single and
working in company. The Marketing mix factors that the consumers gave the highest level of
significant were product. The Integrated Marketing Communication (IMC) factors that the
consumers gave the highest level of significance were public relations.
From the hypothesis, The results showed that the different income, education and
occupation describe the different consumer brand loyalty of cosmetics brand. In addition, The
Marketing mix factors; Product and Place affect to consumer brand loyalty of cosmetics brand,
And the Integrated Marketing Communication (IMC) factors; Promotion has negatively affected
to consumer brand loyalty of cosmetics brand, On the contrary Public Relations Direct marketing
and Online marketing have positively affected to consumer brand loyalty of cosmetics brand with
statistical significance at level 0.05
KEY WORDS : MARKETING MIX, IMC, BRAND LOYALTY
บทนา
ธุ รกิจเครื่ องสาอาง เป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งมากในปั จจุบนั อันเนื่ องมาจากเป็ น
ธุ รกิจที่ผปู ้ ระกอบการสามารถประกอบธุ รกิจได้ง่าย ไม่ตอ้ งใช้ความรู ้หรื อเงินลงทุนที่มากนัก อีกทั้ง
ในธุ รกิ จเครื่ องสาอางนั้น เป็ นธุ รกิ จที่มีผลกาไรสู ง จะเห็ นได้ว่าแม้จะผูป้ ระกอบธุ รกิ จเดิ มอยู่เป็ น
จานวนมากอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มีนกั ธุ รกิจหน้าใหม่ แบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ ทอ้ งตลาด
อยู่ อ ย่ า งสม่ า เสมอ และข้อ มู ล จากรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า พบว่ า ข้อ มู ล การจัด ตั้ง ธุ ร กิ จ ผลิ ต
เครื่ องสาอางตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 มีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสถิ ติการขอจดแจ้ง
และอนุ มตั ิ ให้ผลิ ตเครื่ องสาอางในช่ วงปี พ.ศ.2555-2558 ก็มีจานวนเพิ่มสู งขึ้นอย่างเห็ นได้ชัด จึ ง
กล่าวได้วา่ ธุ รกิจเครื่ องสาอางมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นเมื่อธุ รกิจมีการ
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แข่งขันที่สูง ปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ธุรกิ จยังคงดาเนิ นต่อไปได้อย่างต่อเนื่ อง นัน่ ก็คือการสร้ างแบ
รนด์ และการสร้างกลยุทธ์ในการทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า โดยการสร้างสัมพันธ์
ที่ดีให้ลูก ค้า มีป ระสบการณ์ ที่ดีกบั ตราสิ นค้า เกิ ดความผูกพันในตราสิ นค้า และมี ก ารซื้ อซ้ า ไม่
เปลี่ ย นตราสิ นค้า ในการซื้ อสิ นค้า ประเภทเดี ย วกัน ก่ อให้เกิ ดการสร้ า งปริ ม าณการขายที่ สู ง ขึ้ น
สามารถเพิ่มราคาสิ นค้าให้สูงขึ้น และรักษาฐานลูกค้าให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนได้
ดังนั้น ทางผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็ นความสาคัญในการศึกษาถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อตรา
สิ นค้าเครื่ องสาอางเพื่อนามาเป็ นแนวทางและเกิ ดประโยชน์ใ นการพัฒนาแบรนด์เครื่ องสาอาง
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
3. เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้า
เครื่ องสาอาง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิส ระ ทาการศึ กษาปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาด ซึ่ ง ประกอบด้วย ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา และด้า นการจัด
จาหน่าย
ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการ
โฆษณา ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ ด้า นการขายโดยพนัก งาน ด้า นการตลาดทางตรง และด้า น
การตลาดออนไลน์
ตัวแปรตาม ทาการศึกษาความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อเครื่ องสาอาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อ
เครื่ องสาอางจานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา ทาการศึกษาวิจยั ใช้ระยะเวลาระหว่าง เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม
2560
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สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ นค้ า
เครื่ องสาอางแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด มีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
3. ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถนาผลจากงานวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิ จ
เครื่ องสาอางต่อไปได้
2. ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึงใจผูบ้ ริ โภคได้
3. ผลการวิ จ ัย นี้ สามารถน าไปพัฒ นาต่ อ ยอดไปสู่ ก ารสร้ า งพฤติ ก รรมการซื้ อ ซ้ า และ
การตลาดแบบปากต่อปากได้
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ( Independent variable )
ตัวแปรตาม ( Dependent variable )
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แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ
รายได้ การศึ ก ษา อาชี พ ลัก ษณะครอบครั ว และสถานภาพ โดยผู ้บ ริ โภคที่ มี ล ัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้แต่ละบุคคลมีความชอบ ทัศนคติ รสนิ ยม วิถีชีวิตที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลให้มีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกันไปด้วย
Belch and Belch (2005, อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) กล่าวว่า ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ มีความเชื่อมโยงกับความต้องการ และพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค โดยประกอบไปด้วย อายุ บุคคลที่มีอายุที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจในสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เพศ เพศที่ แตกต่างกัน จะมี ทศั นคติ การรั บรู ้ และการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการ
บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกัน สถานภาพการสมรส สถานภาพที่แตกต่างกันก็มีแนวโน้มที่
จะมีรสนิยมในการเลือกสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน การศึกษา ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มที่จะ
เลื อกบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มากกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่า อาชี พ อาชี พที่แตกต่างกันจะ
นาไปสู่ ความต้องการและความจาเป็ นที่จะต้องใช้สินค้าหรื อบริ การต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน รายได้ หรื อ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในตราสิ นค้าและบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
Phillip Kotler (2007,อ้างถึงและแปลโดยเมธา ฤทธานนท์, 2537,159) กล่าวว่า ส่ วนประสม
การตลาด คือการทาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และลักษณะเฉพาะตัวของมัน ซึ่ งส่ วนประสม
การตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ครอบคลุ ม
รวมถึง การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานขาย และการตลาดทางตรง
เสรี วงษ์มณฑา (2542,11) กล่าวว่า ส่ วนผสมการตลาด คือ การมีสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับและยินดี จ่าย มีการจัดจาหน่ าย
และกระจายสิ นค้าที่ สอดคล้องกับพฤติ กรรมการซื้ อของลู กค้า ส่ วนผสมการตลาดประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
เสรี วงษ์มณฑา (2542,131-133) กล่าวว่า การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบครบเครื่ อง
เป็ นกลยุทธ์การประสานงานและการติดต่อสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มการตลาดโดยใช้ทุกเครื่ องมือของการ
จูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข่าวสารและภาพพจน์ที่สอดคล้องและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ (2554,241-242) กล่าวว่า การติดต่อสื่ อสารทางการตลาด
เชิ งองค์รวม เป็ นการใช้ช่องทางการติดต่อสื่ อสารอย่างพิถีพิถนั เพื่อส่ งมอบข่าวสารที่ชดั เจน เสมอ
ต้นเสมอปลาย เกี่ยวกับองค์การและผลิตภัณฑ์ขององค์การ เป็ นการสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์
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และเสริ มภาพลักษณ์ให้ข่าวสารดีข้ ึนเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับตราผลิตภัณฑ์ โดยเริ่ มจากการสร้าง
ความคุน้ เคยที่ผบู ้ ริ โภคเป้าหมาย
แนวคิดและทฤษฎีความภักดีต่อตราสิ นค้ า
อดุลย์ และดลยา จาตุรงคกุล (2550,90) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ทาให้เกิ ดความซื่ อสัตย์ต่อตรา
ยี่ห้อและนาไปสู่ การซื้ อซ้ า ซึ่ งการสร้ างความซื่ อสัตย์ต่อตรายี่ห้อนั้น เกี่ ยวข้องกับทัศนคติต่อตรา
ยีห่ อ้ และร้านค้าด้วย โดยเชื่อว่า ความซื่ อสัตย์ต่อตรายีห่ อ้ เกิดมาจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิด
ความพอใจและได้รับการเสริ มแรง ซึ่ งนาไปสู่ การซื้ อซ้ า
Aaker (1996, อ้างถึงใน ฉันท์ชนก เรื องภักดี ,2557,23-36.) กล่าวว่า ค่าตราสิ นค้า คือกลุ่ม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่สัมพันธ์กบั ชื่ อตราสิ นค้า และสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มหรื อลดคุ ณค่าสิ นค้า
หรื อบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภค ค่าตราสิ นค้าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่าง คื อ การรู ้จกั ชื่ อตรา
สิ นค้า (Brand Name Awareness) คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (Perceived Quality) ภาพลักษณ์ความเชื่อมโยง
ในตราสิ นค้า (Brand Associations) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และสิ นทรัพย์ประเภท
อื่น ๆ ของตราสิ นค้า (Other Proprietary Brand Assets)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กชพรรณ วิลาวรณ์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางค์
ประเทศเกาหลี ประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว หน้ า (SKIN CARE) ส าหรั บ ผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางจาก
ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด ไม่มีอิทธิ พลต่อลู กค้าในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง ประเทศเกาหลี
ประเภทบารุ งผิวหน้าอย่างมีนยั สาคัญ
ปิ ยมาภรณ์ คุ ม้ ทรัพย์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางสกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง
การขายโดยพนักงาน และการจัดกิ จกรรม และปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาด ได้แก่การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดโดย
การบอกต่อ การจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง สกินฟู้ด
ณัฐธยาน์ สุ ราลัยอุทิศ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความภักดีในผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสาอาง ตามทรรศนะของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเพราะคุณภาพของสิ นค้าเหมาะสมกับราคาและมักไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้ยี่ ห้ออื่ น ปั จ จัย หลัก ที่ มี ผ ลต่ อความภัก ดี ต่ อการเลื อ กซื้ อ เครื่ องส าอาง กลุ่ ม ตัว อย่า งจะให้
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ความสาคัญด้านชื่ อเสี ยงของผลิ ตภัณฑ์มาเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมา คื อ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และด้านตราผลิตภัณฑ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธี การศึ กษาเชิ ง ส ารวจ
(Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูก้ รอก
ข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้เครื่ องสาอาง ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงกาหนดขนาดตัวอย่างจากสู ตรคานวณไม่ทราบ
ขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน
400 ชุ ด ดาเนิ นการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) กับกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่ง
ออกเป็ น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์เชิงอ้างอิง (Inferential
Statistics) ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ใช้สถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ตวั แปร 2 ตัวแปรที่เป็ น
อิสระต่อกัน ใช้สถิติ One-way analysis of varience (ANOVA) ในการวิเคราะห์ตวั แปรมากกว่า 2
ตัวแปร ในการทดสอบสมมติ ฐาน หากพบความแตกต่างจะทดสอบความต่ างรายคู่โดยใช้วิธี
Scheffe's method และ LSD จากนั้นท าการทดสอบปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้า
เครื่ องสาอาง โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.3 มี
อายุ 21-30 ปี จานวน 300 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.0 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 197 คน คิด
เป็ นร้อยละ 49.3 มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 305 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.3 มี
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 มีสถานภาพ
โสด จานวน 337 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.3
การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมการตลาดทีม่ ีผลต่ อความภักดีต่อตราสิ นค้ าเครื่ องสาอาง
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมี ผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความภักดีต่อ
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ตราสิ นค้ามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และน้อย
ที่สุดคือ ด้านการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ปั จ จั ยการสื่ อ สารการตลาดเชิ งบู รณาการที่มี ผลต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ นค้ า
เครื่ องสาอาง
พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์
ส่ งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ด้านการโฆษณา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และน้อยที่สุดคือ ด้านการขายโดยพนักงานและ ด้านการตลาดทางตรงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มี อิทธิ พลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้า
เครื่ องสาอางที่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
รายได้ ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานภาพ

สถิตทิ ใี่ ช้ การวิจยั
t -Test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA

Sig.
0.141
0.221
0.000*
0.040*
0.000*
0.230*

สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
Constant

B
2.274

Std.
Error
0.253

0.243 0.038
ด้ านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.018 0.043
ด้ านราคา (X2)
0.138 0.037
ด้ านการจัดจาหน่ าย (X3)
R = 0.349 R2 = 0.122 Adj.R2 = 0.115 SEE = 0.452

β

t

Sig.

8.973

0.000

0.306 6.459 0.000
0.020 0.413 0.680
0.182 3.769 0.000
F = 18.302 Sig. = 0.000

Tolerance

VIF

0.991
0.952
0.950

1.009
1.051
1.053

โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.349 โดยพิจารณาจาก R = 0.349 มีอานาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 12.2 โดยพิจารณาจาก R2= 0.122 และมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.452
โดยพิจารณาจาก SEE = 0.452
โดยพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้ามากที่ สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.306 โดยพิจารณาจากค่า β =
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0.306 และปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.182 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.182
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 2.274 + 0.243X1 + 0.138X3
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Zy = 0.306ZX1 + 0.182ZX3
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 3 ปั จจัย การสื่ อ สารการตลาดเชิ งบู รณาการมี ผ ลต่ อความภัก ดี ต่อ ตราสิ นค้า
เครื่ องสาอาง
ปัจจัยการสื่ อสารการ
B
Std.Error
t
Sig.
β
ตลาดเชิงบูรณาการ
2.749
0.240
11.444 0.000
Constant
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
-0.093
0.033
-0.148 -2.803 0.005
(X4)
0.090
0.041
0.105 2.189 0.029
ด้ านการโฆษณา (X5)
ด้ านการประชาสัมพันธ์
-0.010
0.040
-0.012 -0.246 0.806
(X6)
ด้ านการขายโดยพนักงาน
-0.035
0.040
-0.047 -0.888 0.375
(X7)
ด้ านการตลาดทางตรง
0.244
0.039
0.345 6.183 0.000
(X8)
ด้ านการตลาดออนไลน์
0.105
0.041
0.135 2.561 0.011
(X9)
R = 0.385 R2= 0.148 Adj. R2 = 0.135 SEE = 0.447 F = 11.392 Sig = 0.000**

Tolerance

VIF

0.777

1.286

0.945

1.059

0.841

1.188

0.764

1.308

0.697

1.435

0.785

1.274

โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.385 โดยพิจารณาจาก R = 0.385 มีอานาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 14.8 โดยพิจารณาจาก R2= 0.148 และมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.447
โดยพิจารณาจาก SEE = 0.447
โดยพบว่าด้านที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้ามากที่สุด ได้แก่ ด้านการตลาดทางตรง มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.345 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.345
รองลงมาคือด้านการส่ งเสริ มการขาย มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
0.148 โดยพิจารณาจากค่า β = -0.148 และน้อยที่สุดคื อด้านการโฆษณา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.105 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.105
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
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สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 2.749 + 0.093X4 + 0.090X5 + 0.244X8 + 0.105X9
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Zy = 0.148ZX4 + 0.105ZX5 + 0.345ZX8 + 0.135ZX9
อภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางที่
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า รายได้ ระดับการศึกษา และอาชี พที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าที่แตกต่างกัน เนื่ องจาก รายได้ เป็ นปั จจัยที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ ดังนั้นการที่จะมีการซื้ อซ้ าในสิ นค้าแต่ละแบรนด์ ก็จะต้องมีกาลังซื้ อที่จะสามารถ
ซื้ อซ้ าได้ ระดับ การศึ กษา ผูท้ ี่ มี ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันจะมี การพิจารณาเลื อกซื้ อสิ นค้าใน
มุมมองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งจะให้ความสาคัญที่คุณภาพและความคุ ม้ ค่า
ของตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า อาชี พ เพราะแต่ละอาชี พจะมี ส่วนในการให้บุคคลแสดงพฤติ กรรม มี
ทัศนคติ และรสนิ ยมในการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ แตกต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐธยาน์
สุ ราลัยอุทิศ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความภักดี ในผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ตาม
ทรรศนะของประชาชนในเขตอาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งราย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านรายได้
การศึกษา และอาชี พที่แตกต่างกัน มีความเห็ นที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภสั สร ศรี มนตรี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ที่ต่างกันมีความภักดีในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง ผลการวิจยั
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจาหน่าย ส่ งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง ในด้าน
ผลิ ตภัณฑ์เพราะมี ผ ลิ ตภัณฑ์ที่ มี คุ ณภาพ มี ค วามหลากหลาย และมี บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ส วยงามน่ า ใช้
เนื่องจากพฤติกรรมการบริ โภคในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคจะใช้ความสาคัญเรื่ องคุณภาพและบรรจุภณ
ั ฑ์
มาก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ดี ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดความพึงพอใจและไม่กล้าไปลองใช้แบรนด์
อื่น และการมีบรรจุภณั ฑ์ที่สวยงามเป็ นการทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการสะสม สร้างการซื้ อซ้ าและเกิดความ
ภักดี ต่อแบรนด์ได้ ด้านการจัดจาหน่ าย สถานที่ จดั จาหน่ ายหรื อช่ องทางในการจัดจาหน่ ายที่ ใกล้
และผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งได้ง่าย ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้ง่าย สร้ างความสะดวก
ความพึงพอใจ และลดระยะเวลาในการจัดหาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งการมี
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
ความเชื่ อถือในแบรนด์มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ มาลี จันทะเสน(2557) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า เครื่ อ งส าอางที่ ซ้ื อ ผ่า นเคาน์ เ ตอร์
ห้างสรรพสิ นค้า ผลการวิจยั พบว่า ด้านส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีในตราสิ นค้า
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เครื่ องสาอางที่ซ้ื อผ่านเคาน์เตอร์ ห้างสรรพสิ นค้าระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือ ความมีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และ
น้อยที่สุดคือด้านส่ วนผสมของผลิ ตภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐนันท์ รวมทรั พย์ทวี
(2557) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด ความภัก ดี ข องผู ้ช มสื่ อ เครื อ เนชั่น
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตและส่ วนประสมทางการตลาด ล้วนมี ผลต่อ
ความภักดีในการรับชมสื่ ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า
เครื่ องสาอาง ผลการวิจยั พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการขาย ส่ งผลทางลบต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้า
เครื่ องสาอาง เพราะการจัดการส่ งเสริ มการขายไม่วา่ จะเป็ นการลดราคา การจัดโปรโมชัน่ เป็ นการ
ทาให้ภาพลักษณ์ของทั้งในตัวสิ นค้าและตัวแบรนด์ต่าลง ในด้านการโฆษณาและการตลาดทางตรง
ส่ งผลทางบวกต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอาง เพราะการโฆษณาที่มีความหรู หรา ดูดีเป็ น
การสร้ างให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความภูมิใจที่ใช้แบรนด์และยืนหยัดที่จะยังคงใช้แบรนด์น้ นั ต่อไป และ
การตลาดทางตรง ท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ สึก ว่าตนเองเป็ นคนส าคัญ แบรนด์มี ก ารติ ดต่ อกับ
ผูบ้ ริ โภคโดยตรงอย่างใกล้ชิด สร้างทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกล้ากมล
สุ ริยนั ต์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจที่มี
ผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางเกาหลีแบรนด์ ETUDE HOUSE ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับความภักดีต่อตราสิ นค้าที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการตลาด
ทางตรง มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้าที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้ทาการศึกษารู ปแบบของส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อซ้ า เนื่ องจากกลยุทธ์ ทางการตลาดจะมี ประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่ อลู ก ค้าเกิ ดความพึงพอใจใน
สิ นค้าและเกิดการซื้ อซ้ า
2. ผูว้ จิ ยั เสนอแนะให้ทาการศึกษารู ปแบบของการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบอกต่อแบบปากต่อปาก เนื่ องจากความยัง่ ยืนของแบรนด์หรื อตราสิ นค้านั้นจะเกิ ด
ผลดีหากลูกค้าเป็ นผูย้ นื ยันและแนะนากับคนรอบข้าง เป็ นการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น
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การพยากรณ์ความต้ องการสิ นค้ ากับการเพิม่ ความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน
ของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
Demand Forecasting Strategies and Competitive Advantage for SMEs in Thailand
มานิตา มะลิวลั ย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
E-Mail: manita.m@rsu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นบทความวิชาการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอวิธีการพยากรณ์ความต้องการ
ของลู กค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs เนื่ องจากการพยากรณ์ ความต้องการสิ นค้ามีประโยชน์ต่อ
ธุ ร กิ จ อย่า งมาก เช่ น ช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดความแปรปรวน สามารถลดต้น ทุ น ใน
กระบวนการผลิต ลดต้นทุนการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนการผลิต และ
จัดสรรทรัพยากรให้พร้อมล่วงหน้าได้ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้าได้ดีข้ ึน นอกจากนั้นการพยากรณ์ สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการ
ดาเนินงาน เพื่อตรวจสอบว่าวิธีการหรื อกลยุทธ์ที่องค์กรใช้อยูน่ ้ นั เป็ นวิธีที่เหมาะสมหรื อไม่ หรื อใช้
เป็ นเครื่ องมื อในการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงาน โดยประเมินสถานการณ์ และสร้ างความ
คาดหวัง ในอนาคต ส าหรั บ เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการพยากรณ์ มี อยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่ จากการศึ ก ษา
ค้นคว้าในครั้งนี้ทาให้ทราบว่าเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมนามาพยากรณ์ ได้แก่ วิธีการพยากรณ์แบบ
หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) วิธีการพยากรณ์แบบหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
แบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Moving Average) วิธีการพยากรณ์แบบหาค่าเฉลี่ยเคลื่ อนที่แบบสอง
ครั้ ง (Double Moving Average) วิธีการปรับให้เรี ยบแบบเอ็กซ์โพเนนเชี ยลของฮอลท์ (Holt’s
Exponential Smoothing) และวิธีการปรับให้เรี ยบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing)
คาสาคัญ : การพยากรณ์ การพยากรณ์ความต้องการสิ นค้า ความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน SMEs
Abstract
The purpose of this paper is to present the forecasting methodology for Small and
Median Enterprise. As recognize, demand forecasting can give many benefits to business
organization such as increase operation performance, reduce variance, reduce production cost,
reduce inventory cost, increase production and others resource planning capability, and increase
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customer responsibility. Moreover, demand forecasting methodology also use as tool for
performance measurement; it use to check whether organization strategies suitable for the current
situation. Demand forecasting methodology can use as a tool to set operation goal by evaluate
current and future situation. There are many methodologies for demand forecasting; however,
from this study, we found that the famous forecasting methodologies are Simple Moving
Average, Weight Moving Average, Double Moving Average, Holt’s Exponential Smoothing and
Exponential Smoothing.
บทนา
ธุ รกิ จ SMEs ในปั จจุบนั ต้องเผชิ ญกับข้อจากัดมากมายที่เป็ นอุปสรรคและปั ญหาต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิจและเป็ นเหตุให้ตน้ ทุนสู งขึ้นจากหลายปั จจัยการดาเนิ นธุ รกิ จมีสภาวะการแข่งขันทาง
ธุ รกิจที่เป็ นไปอย่างรุ นแรงและมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่รวดเร็ ว ดังนั้นหลายองค์กรจึงต้องมี
การหาหลักการหรื อจาเป็ นต้องปรับตัว ปรับวิธีการทาธุ รกิจ เพื่อลดต้นทุนต่างๆให้ต่าลง หาวิธีการ
บริ หารจัดการองค์กรให้สามารถอยูร่ อดในธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนพร้อมทั้งสามารถสร้างจุด
แข็งและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เหนื อกว่าคู่แข่งให้ได้ แต่สิ่งสาคัญที่ตอ้ งคานึ งถึ งคือ ผลกาไร
และความพึงพอใจสู งสุ ดของลู กค้าสิ่ งหนึ่ งที่เรามักพบปั ญหาคือ ความต้องการของลู กค้าเป็ นสิ่ งที่
คาดเดายากเนื่ องจากเป็ นค่าที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตามความ
นิยม และขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา บางช่วงมีความต้องการมาก บางช่วงมีความต้องการลดลง เทคนิ คการ
พยากรณ์เป็ นวิธีการที่ใช้หลักการทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาประยุกต์มาประกอบการวางแผนและ
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การพยากรณ์ ยงั เป็ นเครื่ องมือที่
ช่ วยให้ได้ขอ้ มู ลสาหรั บการผลิ ตหรื อยอดขายในอนาคต ที่ จะทาให้องค์กรสามารถวางแผนการ
สั่งซื้ อวัตถุ ดิบ วัสดุ และสิ นค้าสาเร็ จรู ปมากักตุ นเอาไว้ในปริ มาณที่เหมาะสม เพื่อควบคุ มต้นทุ น
สิ นค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับต่าแต่ยงั สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
การพยากรณ์จะเป็ นพื้นฐานในการวางแผนและการตัดสิ นใจต่างๆในโซ่ อุปทาน องค์กรที่มี
ระบบการพยากรณ์ที่ดีจะได้มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันสู ง อย่างไรก็ตามในแต่ละองค์กรย่อมมี
เป้ า หมายในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ แตกต่ า งกัน มี สินค้า ที่ ท้ งั เหมื อนและแตกต่ างกัน มี เงื่ อนไขและ
รายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน ทาให้วตั ถุประสงค์และขั้นตอนการพยากรณ์ที่จะบรรลุเป้ าหมายมี
ความแตกต่างกันออกไปด้วย โดยการพยากรณ์ แต่ละวิธีน้ นั จะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่น้ นั จะต้อง
พิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ์ ที่น้อยที่ สุดด้วยดังนั้น แต่ละองค์กรจึ งต้องมี
ความเข้าใจในหลักการของการพยากรณ์ซ่ ึ งการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมควรพิจารณาจาก
หลายปั จจัย เพื่อที่ จะสามารถเลื อกวิธีการพยากรณ์ ที่แม่นยาและใกล้เคี ยงปริ มาณความต้องการ
สิ นค้าที่สุด
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ศึกษาและทบทวนงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การประยุกต์ใ ช้การพยากรณ์ กบั การวางแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมกับ ประเภทของธุ รกิ จ
นอกจากจะสามารถผลิตสิ นค้าได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและเตรี ยมความพร้อมของวัตถุดิบในการผลิต ดังจะ
เห็นได้จากงานวิจยั (รวิพิมพ์ ฉวีสุขและธนีกานต์ จุฑาเจริ ญวงศ์ ,2553) ที่ได้เปรี ยบเทียบเทคนิคการ
พยากรณ์แบบอนุ กรมเวลาทั้งหมด 8 วิธีสาหรับใช้พยากรณ์ปริ มาณความต้องการและวางแผนการ
ผลิ ตชิ้ น ส่ ว นไก่ ส าหรั บ ผลิ ต ภัณฑ์ ไ ก่ แ ปรรู ป แช่ แข็ ง เพื่ อ วางแผนในการหาจานวนของไข่ แ ละ
กาหนดการไข่เข้าฟั กซึ่ งพบว่าวิธีการพยากรณ์ ที่เหมาะสมสาหรั บสิ นค้าที่ ใช้ชิ้นส่ วนเนื้ อไก่ เป็ น
วัต ถุ ดิ บ ได้แ ก่ วิ ธี ป รั บ ให้ เ รี ย บแบบโฮลท์ แ ละวิ น เทอร์ ส ที่ มี ฤ ดู ก าลโดยพิ จ ารณาจากค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ Root mean squared error (RMSE), Mean absolute deviation (MAD)
และ Mean absolute percentage error (MAPE) นอกจากนั้นการพยากรณ์ที่เหมาะสมสามารถช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตได้จากงานวิจยั (ณรงค์เดช เดชทวิสุทธิ์ ,2555) ได้ประยุกต์ใช้
การพยากรณ์ ร่วมกับการวางแผนการจัดตารางการผลิตหลักในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้เมื่อนา
ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) มาพิจารณาพบว่าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้แต่ละชนิ ดมีความ
เหมาะสมสาหรับเทคนิ คของการพยากรณ์ ที่แตกต่างกันและการนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดตารางการผลิตหลักพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม
มีประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพียง 51.57 เปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็ น 90.73 เปอร์ เซ็นต์หรื อประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิ ตเพิ่มขึ้น 39.16 เปอร์ เซ็ นต์ท้ งั นี้ การพยากรณ์ สาหรับการวางแผนการผลิ ตยังสามารถช่ วยลด
ขนาดของความคลาดเคลื่ อนในการวางแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์ได้งานวิจยั (จุฑามาศ ศุภนคร
,2554) โดยหาวิธีพ ยากรณ์ ที่เหมาะสมกับอนุ กรมเวลายอดขายรายเดื อนของชิ้ นส่ วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์แบริ่ งชนิดโลหะผงชนิ ดสแตนเลสและชนิ ดพลาสติกเพื่อลดขนาดของความคลาดเคลื่อน
ในการวางแผนการผลิ ตของโรงงานกรณี ศึก ษาซึ่ งผลการวิจยั พบว่าวิธี พยากรณ์ ที่เหมาะสมกับ
อนุกรมเวลายอดขายรายเดือนของชิ้นส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์แบริ่ งชนิ ดโลหะผงและชนิ ดพลาสติก
คือ วิธีการปรับเรี ยบด้วยเอ็กซ์โปเนนเชี ยลแบบเส้นตรงส่ วนชนิ ดสแตนเลสคื อการปรับเรี ยบด้วย
เอ็กซ์โปเนนเชียลสองชั้น อีกทั้งการพยากรณ์ยงั มีส่วนในการช่วยตัดสิ นใจสาหรับการวางระบบการ
วางแผนการผลิตรวมที่เหมาะสมและสามารถช่วยในเรื่ องของการลดทุนต้นในการจัดเก็บและระบบ
ของการกระจายสิ นค้าด้วย
ความหมายและความสาคัญของการพยากรณ์
การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ ถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนาค่าพยากรณ์ที่ได้น้ นั มา
ใช้ป ระโยชน์ เ พื่ อ การตัด สิ น ใจต่ า งๆ โดยทั่ว ไปแล้ว การพยากรณ์ จ ะถู ก แบ่ ง ตามหน้า ที่ ห ลัก ที่
เกี่ ย วข้องเช่ น ในด้า นการผลิ ต ความต้องการที่ ป ระมาณการไว้จะถู ก นามาใช้เป็ นข้อมู ล ในการ
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บริ หารสิ นค้าคงคลังและการจัดซื้ อ เพื่อให้มีวตั ถุดิบพอเพียงในการผลิตและมีสินค้าให้เพียงพอต่อ
การขาย ภายใต้ตน้ ทุ นสิ นค้าคงคลังที่ เหมาะสมกับการบริ หารแรงงาน โดยจัดสรรกาลังคนและ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับปริ มาณการผลิตที่ได้พยากรณ์ไว้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ, 2545:
249)
ความสาคัญของการพยากรณ์
1. ฝ่ ายการตลาด สามารถน าค่ า พยากรณ์ ไ ปสร้ า งยอดขายให้ ไ ด้ต ามเป้ า หมายของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เพื่อใช้ในการควบคุมงานของฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
2. ฝ่ ายการเงิน สามารถนาค่าพยากรณ์ ไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทางบประมาณ
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้ทุกส่ วนขององค์กรอย่างเหมาะสม
3. ฝ่ ายผลิ ต สามารถน าค่ า พยากรณ์ ไ ปใช้ ใ นการบริ ห ารแรงงานและก าลัง คนให้
สอดคล้องกับปริ มาณการผลิตที่ได้พยากรณ์ไว้ในแต่ละช่วงเวลา นาค่าพยากรณ์ไปใช้ในการกาหนด
กาลังการผลิต เพื่อให้มีขนาดของโรงงานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่ องจักรที่เพียงพอในปริ มาณที่ได้
พยากรณ์ไว้ในการวางแผนการผลิตรวม เพื่อจัดสรรแรงงานและกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับการ
จัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่ วนที่ตอ้ งใช้ในการผลิตในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนั้นยังสามารถวางแผนผัง
กระบวนการผลิ ต และจัด ตารางการผลิ ต เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ ปริ ม าณสิ น ค้า ที่ ต้อ งผลิ ต และ
กาหนดเวลาการผลิตให้สอดคล้องกับช่วงความต้องการของลูกค้า
ประโยชน์ ของการพยากรณ์
จากตัวอย่างงานวิจยั ข้างต้นจะเห็ นว่าการพยากรณ์ ที่เหมาะสมนั้นสามารถช่ วยในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพลดความแปรปรวนสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และสามารถลดต้นทุนการ
จัดเก็บสิ นค้าคงคลังได้ การพยากรณ์ยงั สามารถนามาช่วยกาหนดตารางการใช้ทรัพยากรในปั จจุบนั
และจะท าให้ท ราบว่า ปั จจุ บ นั ในองค์ก รมี ท รั พ ยากรอะไรบ้า ง เช่ น เครื่ องจัก ร แรงงาน เงิ นสด
หมุนเวียน ได้มีการใช้ไปเท่าใดถูกใช้อย่างมีหลักการและมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่และมีลกั ษณะการ
ใช้อย่างไรส่ งผลให้องค์กรไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นและสามารถแสวงหาทรัพยากรอื่นมาเพิ่ม
ได้และที่สาคัญที่สุดการพยากรณ์สามารถนาไปใช้ในการวางแผนช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้กบั
ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นในอนาคตได้เพื่อให้
มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถต่อสู ้กบั คู่แข่งได้รวมทั้งรักษาส่ วนแบ่งตลาด
ได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนั้นแล้วการพยากรณ์ยงั สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผล
การดาเนินงานเพื่อตรวจสอบว่าวิธีการหรื อกลยุทธ์ที่องค์กรใช้อยูน่ ้ นั เป็ นวิธีที่เหมาะสมหรื อไม่หรื อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานโดยประเมินสถานการณ์และสร้างความ
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คาดหวังในอนาคตส่ งผลให้ทุกคนในองค์กรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องมี ความกระตือรื อร้ นในการทางาน
มากขึ้น
การพยากรณ์ มีประโยชน์และช่ วยเพิ่มความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั องค์กรได้ แต่
ก่อนที่แต่ละองค์กรจะดาเนินการพยากรณ์ได้น้ นั จะต้องเข้าใจขั้นตอนของการพยากรณ์ ดังต่อไปนี้
1. เลือกสิ นค้าที่จะทาการพยากรณ์
2. กาหนดระยะเวลาที่จะทาการพยากรณ์ เช่น แต่ละไตรมาสของปี โดยกาหนดเป็ นช่วง
ระยะเวลา เช่น ระยะสั้น ปานกลาง หรื อ ระยะยาว
3. เลือกตัวแบบที่จะใช้พยากรณ์
4. รวบรวมข้อมูลที่จาเป็ น
5. เตรี ยมการแทนค่าในตัวแบบที่จะใช้พยากรณ์
6. ดาเนินการพยากรณ์และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการวางแผน
การพยากรณ์ทมี่ ีประสิ ทธิภาพจะต้ องมีข้นั ตอนพืน้ ฐาน ดังต่ อไปนี้(Chopra and Meindl, 2007)
1. กาหนดวัตถุ ป ระสงค์และทาความเข้า ใจเพื่อนาผลการพยากรณ์ ไ ปใช้ และกาหนด
ช่วงเวลาที่การพยากรณ์จะครอบคลุมถึง เพื่อเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. รวบรวมข้อมูลที่จาเป็ น เช่น แผนการผลิต ปริ มาณการผลิต ยอดขายในอดีต แผนการ
จัดซื้ อ เป็ นต้นเพราะคุณภาพของข้อมูลมีผลต่อค่าพยากรณ์
3. แยกประเภทของสิ นค้าที่ มีลกั ษณะปริ มาณความต้องการที่ คล้ายคลึ งกันไว้เป็ นกลุ่ ม
เดียวกัน จะต้องพยากรณ์สาหรับกลุ่มสิ นค้าก่อนแล้วจึงแยกพยากรณ์เป็ นรายสิ นค้าในแต่ละกลุ่มอีก
ครั้ง โดยเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละกลุ่มและแต่ละลักษณะสิ นค้าด้วย
4. ก าหนดข้อ จ ากัด หรื อ ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพยากรณ์ แ ละก าหนด
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ในการพยากรณ์ดว้ ย เพื่อกรณี ที่มีผนู ้ าผลการพยากรณ์ไปใช้จะได้ทราบถึงเงื่อนไข
ข้อจากัดที่มีผลต่อค่าพยากรณ์
5. เลือกเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะใช้ในการพยากรณ์
6. ตรวจสอบความแม่นยาของค่าพยากรณ์ที่ได้กบั ค่าจริ งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อปรับ
วิธีการ หรื อสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ให้เหมาะสมในครั้งต่อไป
ช่ วงเวลาของการพยากรณ์
สามารถแบ่งตามระยะเวลาของการพยากรณ์ได้ 3 ประเภทคือ (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2544)
1. การพยากรณ์ในระยะสั้น เป็ นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่ไม่เกิน 1 ปี โดยทัว่ ไปมักจะอยู่
ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน เช่น การพยากรณ์การวางแผนจัดซื้ อ การจัดตารางการทางาน การมอบหมาย
งาน การพยากรณ์ยอดขาย และการพยากรณ์ระดับการผลิต
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2. การพยากรณ์ระยะกลาง เป็ นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่อยูใ่ นช่วง 3 เดือน ถึง 3 ปี จะใช้
มากในการพยากรณ์การวางแผนการขาย การวางแผนการผลิต การวางแผนด้านงบประมาณเงินสด
และการวิเคราะห์การวางแผนการดาเนินงานต่างๆ
3. การพยากรณ์ระยะยาว เป็ นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป มักใช้สาหรับ
การวางแผนการผลิตภัณฑ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การขยายทาเลที่ต้ งั และการวิจยั พัฒนา
ลักษณะของข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า
ก่อนที่เราจะเลือกเทคนิคการพยากรณ์ได้ จาเป็ นต้องทราบลักษณะของข้อมูลความต้องการ
ก่ อนมี ลกั ษณะเป็ นอย่างไร เพราะลักษณะของข้อมู ลความต้องการจะเป็ นตัวบ่งบอกเทคนิ คการ
พยากรณ์นนั่ เอง ดังที่ (ศิริลกั ษณ์, 2535) ได้กล่าวว่า การตัดสิ นใจทางธุ รกิจจาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลที่
เป็ นข้อเท็จจริ งที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ โดยไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ นตัวเลข
เท่านั้นแต่ยงั รวมถึ งข้อความ หรื อผลที่ได้จากการสังเกตอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการ
พยากรณ์ การแบ่งข้อมูลตามระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
1. ข้ อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data)เป็ นข้อมูลที่เก็บ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งที่ทา
การวิจยั เท่านั้น เช่นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดการจัดเก็บภาษีน้ ามันของรัฐบาล
ว่าจะส่ งผลต่อการบริ โภคและอัตราเงินเฟ้ ออย่างไร เป็ นการศึกษาข้อมูลในช่ วงเวลาที่มีการลดการ
จัดเก็บภาษี ณ เวลานั้น จะเห็ นได้ว่าเป็ นการศึกษาค่าของข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเท่านั้น และไม่
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลา
2. ข้ อมู ลอนุ กรมเวลา (Time Series)เป็ นข้อมู ลที่เก็บอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ตน้ จนสิ้ นสุ ด
เวลาที่ระบุ เพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การศึกษาปริ มาณการ
ส่ ง ออกของสิ นค้า ทุ เรี ย นตั้ง แต่ ปี 2555 – 2559 โดยอนุ ก รมเวลาจะหมายถึ ง ค่า ของข้อมู ล ที่
เปลี่ ย นแปลงไปตามล าดับ ของเวลาที่ เ กิ ดขึ้ น ดัง นั้น จึ ง จาเป็ นที่ องค์ก รจะต้อ งเก็ บ ข้อ มู ล ความ
ต้องการของลูกค้าหรื อบริ การในอดีตตามช่วงเวลาต่างๆไว้ การวิเคราะห์ลกั ษณะของข้อมูลดังกล่าว
จะเรี ยกว่า การวิเคราะห์ อนุ กรมเวลา(Analysis of Time Series)วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
อนุ กรมเวลาก็เพื่อหารู ปแบบของตัวแปรที่เราสนใจ เช่ นปริ มาณความต้องการของลู กค้าที่เกิ ดขึ้ น
เป็ นผลต่อเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของเวลาหรื อไม่ โดยลักษณะการเปลี่ ยนแปลงของข้อมู ล
อาจจะมีรูปแบบหรื อไม่มีก็ได้ ช่ วงเวลาที่ เก็บบันทึกข้อมูลก็จะสามารถบันทึ กเป็ นรายชัว่ โมง วัน
สัปดาห์ ไตรมาส หรื อรายปี ฯลฯ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของข้อมูลที่ศึกษา ซึ่ งข้อมูลที่นามาใช้วิเคราะห์
ยิ่งมากเท่าใด ผลการวิเคราะห์ก็จะมีความถูกต้องใกล้เคียงความจริ งมากขึ้นเท่านั้นลักษณะพื้นฐาน
หรื อส่ วนประกอบพื้นฐานของข้อมูลแบบอนุกรมเวลา สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1) แบบแนวโน้ ม (Trend ตัวย่อT)คือ ปริ มาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงหรื อ
คงที่ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่ องกันเมื่อเวลาผ่านไปเป็ นระยะเวลายาว ความยาวของข้อมูลนั้นไม่สามารถ
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กาหนดได้ชดั เจนว่าเป็ นเวลาเท่าใด แต่ไม่ควรต่ากว่า 10 ช่วงเวลา แนวโน้มนี้ มกั เป็ นผลกระทบจาก
ปั จจัยต่างๆที่ เกี่ ยวข้องทาให้ขอ้ มู ลเปลี่ ยนแปลงไปในแนวโน้มเดี ยวกัน เช่ น จานวนประชากรที่
เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ มี ก ารได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางวัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้อ ม รายได้รวมทั้ง ความทันสมัย ทาง
เทคโนโลยี ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง ตัวอย่างเช่น ราคาน้ ามันที่
ค่อยๆขยับตัวสู งขึ้น หรื ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่
จะแสดงโดยใช้กราฟเส้นตรง ดังภาพต่อไปนี้
Demand

Time

ภาพที่ 1.1 ลักษณะของข้อมูลที่เป็ นแนวโน้ม
2) แบบฤดู กาล (Seasonal ตัวย่ อS)คื อ ปริ มาณความต้องการที่ มีค่าเพิ่มขึ้ น หรื อ
ลดลงเมื่อถึ งเวลาหรื อฤดู กาลเดิ ม อาจจะเป็ น รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรื อ รายวันก็ได้
การเคลื่ อนไหวที่ซ้ า ๆ กันในช่ วงเวลาเดี ยวกันนั้น อาจจะได้รับอิ ทธิ พลจากปั จจัยอื่นๆที่ มีผลต่อ
ฤดู กาลหลายปั จจัย เช่ น อุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ เทศกาล วัฒนธรรมทางสังคมและงบประมาณ
ของทางภาครัฐเป็ นต้น มีลกั ษณะคล้ายกับการผันแปรแบบวัฏจักร แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ส้ ันกว่า
เช่ น ภายในเวลา 1 ปี ทาให้สามารถคาดการณ์ เหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นได้ เช่ น ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่
ตรุ ษจีน สงกรานต์ มักจะมีผนู ้ ิยมเดินทางท่องเที่ยวจานวนมากทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และเครื่ องบิน

ภาพที่ 1.2ลักษณะของข้อมูลที่เป็ นฤดูกาล
3) แบบวัฏจักร (Cycle ตัวย่ อC)คือ การเปลี่ ยนแปลงของข้อมูลที่มีลกั ษณะขึ้นลง
และเคลื่ อนที่ซ้ าๆกันคล้ายกับแบบฤดู กาล แต่เป็ นไปอย่างช้าๆโดยจะใช้เวลานานหลายปี ในการ
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เปลี่ยนแปลง โดยวัฏจักรของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันไปและช่วงของเวลาก็จะสั้นยาว
ไม่เท่ากัน สาเหตุของปริ มาณความต้องการมีลกั ษณะขึ้นลงแบบวัฏจักร เนื่ องจากวัฏจักรทางธุ รกิ จ
(Business Cycle) ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดการเติบโตหรื อถดถอยของเศรษฐกิ จ และสาเหตุอีก
ประการหนึ่ง คือวงจรชีวิตของสิ นค้า (Product Life Cycle) จะขึ้นอยูก่ บั ว่า สิ นค้านั้นอยูใ่ นช่วงใด
ตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นเมื่ อสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดจนถึ งช่ วงลดลง โดยในแต่ละช่ วงเวลาจะมี ปริ มาณความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป โดยวัฏจักรหนึ่ งอาจจะครอบคลุมเวลาตั้งแต่ 5 – 10 ปี ขึ้น
ไป การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรทางเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ทางการเมืองด้วย

ภาพที่ 1.3ลักษณะของข้อมูลที่เป็ นวัฏจักร
เทคนิคการพยากรณ์
เทคนิคการพยากรณ์สามารถจาแนกการพยากรณ์ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1) การพยากรณ์ เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Forecasting Methods)เป็ นเทคนิ คที่
อาศัยประสบการณ์ ผูพ้ ยากรณ์ เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งอาจจะไม่มีการใช้ขอ้ มูลในอดี ต เนื่ องจากไม่ได้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลในอดี ตไว้หรื อมีแต่มีไม่พอเพียงต่อการนามาสร้างรู ปแบบในการพยากรณ์
ดังนั้นความถูกต้องของการพยากรณ์เชิ งคุณภาพจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และความสามารถของผู ้
พยากรณ์เป็ นหลักซึ่ งได้แก่
- ความเห็นของผู้บริ หาร(A Jury of Executive Opinion)วิธีน้ ี จะใช้ผบู ้ ริ หาร
ระดับสู งที่มีความรู ้ เกี่ ยวกับการตลาด คู่แข่งและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จมาพยากรณ์ รวมกันข้อดี
ของเทคนิคนี้ก็คือใช้ประสบการณ์ของกลุ่มผูบ้ ริ หารหลายคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและ
กัน ข้อเสี ย คื อถ้า ความคิ ดเห็ นของคนใดคนหนึ่ ง ชี้ นากลุ่ ม แล้ว จะท าให้ ค วามน่ า เชื่ อถื อในการ
พยากรณ์ ลดลง เทคนิ คนี้ จะเหมาะสมกับการพยากรณ์ สาหรั บการวางแผนในระยะยาว และการ
แนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ ตลาด
- การพยากรณ์ จากพนักงานขาย (Sale Forecast Estimate)วิธีน้ ี จะใช้ความรู ้
ด้านการตลาดของพนักงานขาย เพื่อที่จะคาดการณ์ความต้องการที่เกิดขึ้น เนื่ องจากพนักงานขายจะ
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เป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดกับลู กค้ามากที่สุด ดังนั้นจะทาให้การพยากรณ์ น่าเชื่ อถือมากขึ้น แต่ถา้ ผูพ้ ยากรณ์ มี
ความลาเอียง หรื อบิดเบือนข้อมูล ก็อาจจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ได้
- การวิจัยตลาด (Market Research)วิธีน้ ี เป็ นการสารวจผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับ
ข้อมู ล สิ นค้าและบริ ก ารที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการ นิ ยมใช้แบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งและพัฒนาขึ้ นเพื่ อ
สอบถามพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคและแนวความคิดเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ใหม่โดยการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรที่สารวจ การสารวจนี้ อาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง การ
สอบถามผ่านทางโทรศัพท์ หรื อจดหมายทางอิเลคทรอนิ กส์ จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่ องมือ
ทางสถิติ
- วิธีเดลฟี (Delphi Technique)วิธีน้ ี จะใช้ท้ งั ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ในเรื่ องที่
จะพยากรณ์ จากทั้งในและนอกองค์กรมาพยากรณ์ ร่วมกัน แต่จะไม่มีการประชุ มร่ วมกันเหมื อน
วิธี ใ ช้ค วามเห็ นของผู บ้ ริ หาร เพื่ อหลี ก เลี่ ย งการเผชิ ญหน้า ระหว่า งผูเ้ ชี่ ย วชาญด้ว ยกัน ที่ อาจจะ
ก่อให้เกิดการชี้นาทางความคิด แต่จะใช้วธิ ี ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทุกคนตอบแบบสอบถามผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามทุกชุ ดจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกคนจะถูกนามาสรุ ปเข้าด้วยกันและส่ งผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามกลับไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทุกคนเพื่อปรับปรุ งความคิดเห็นต่างๆ ขั้นตอนเหล่านี้
จะถู ก ท าซ้ า กลับ ไปกลับ มาจนได้ค วามคิ ดเห็ นที่ เป็ นเอกฉันท์ จึ ง ท าให้ วิธี น้ ี ใ ช้ท้ งั เวลาและเกิ ด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสู ง
2) การพยากรณ์ เชิ งปริมาณ (Quantitative Forecasting Methods)จะเป็ นเทคนิคที่
ต้องใช้ขอ้ มูลในอดีตมาสร้างรู ปแบบการพยากรณ์ในรู ปของสมการคณิ ตศาสตร์ ความถูกต้องของ
การพยากรณ์ น้ ี จะขึ้ นอยู่กบั ความแม่นย าของข้อมู ลที่ มีอยู่และวิธี การในรู ปแบบของสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ การพยากรณ์เชิงปริ มาณ สามารถจาแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
- การวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา (Time Series) เป็ นการพยากรณ์ ที่ อ ยู่ ใ ต้
สมมติ ฐานที่ ว่ารู ปแบบของข้อมู ลในอดี ตที่ เคยเกิ ดขึ้ นมาแล้วจะยังคงเกิ ดขึ้ นต่อไปในอนาคตซึ่ ง
รู ปแบบของข้อมูลอนุ กรมเวลาที่ท้ งั ที่เป็ นแนวโน้ม ฤดูกาล และวัฏจักร รู ปแบบของข้อมูลที่กล่าว
ไปสามารถหาค่าพยากรณ์ได้ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย วิธีการหาค่าเฉลี่ย
เคลื่ อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก วิธีการปรับให้เรี ยบแบบเอ็กซ์โพเนนเชี ยล วิธีพยากรณ์แบบฤดูกาลของ
วินเตอร์ เป็ นต้น
- ตัวแบบหรื อการวิเคราะห์ เชิ งสาเหตุ (Causal or Associative Models)เป็ น
การพยากรณ์ดว้ ยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งที่จะพยากรณ์เช่น การพยากรณ์โดย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) ซึ่ งในความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันจนทาให้นามาพยากรณ์หาความสัมพันธ์ได้หรื อไม่
จะเห็นได้วา่ เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริ มาณนั้นขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลในอดีต ค่าการพยากรณ์จะมี
ความน่าเชื่ อถือลดลงเมื่อระยะเวลาการพยากรณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการที่จะพยากรณ์
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ในระยะยาว ควรจะนาเอาเทคนิ คการพยากรณ์ ท้ งั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพมาวิเคราะห์ร่วมด้วย
ในบทความนี้ จะขอกล่ า วถึ ง วิธี ก ารพยากรณ์ เชิ ง ปริ ม าณซึ่ ง เป็ นที่ นิย มนาไปประยุ ก ต์จ ริ ง อย่า ง
แพร่ หลาย อีกทั้งจะเห็นได้จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการสิ นค้าซึ่ งส่ วนใหญ่
ใช้การพยากรณ์เชิงปริ มาณทั้งนั้น โดยวิธีการพยากรณ์ที่นิยมใช้มี ดังต่อไปนี้
วิธีการพยากรณ์แบบหาค่ าเฉลีย่ เคลื่อนทีอ่ ย่างง่ าย (Simple Moving Average)
การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เหมาะสาหรับที่จะใช้พยากรณ์กบั ข้อมูลแบบมีแนวโน้มที่
ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ มีอตั ราการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของข้อมูลเพียงเล็กน้อย วิธีน้ ี เป็ นการ
พยากรณ์ ขอ้ มู ลในอนาคตโดยใช้ขอ้ มู ลจริ งที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ตมาหาค่าเฉลี่ ย โดยที่ จะใช้ขอ้ มู ลก่ อน
หน้าที่เกิดขึ้นจริ งรวมกันจานวน n ค่าแล้วหาค่าเฉลี่ย ค่า n ที่ใช้จะเป็ นจานวนคู่หรื อจานวนคี่ก็ได้
แต่ จะต้องใช้ข ้อมู ล อย่า งต่ า 3 ช่ วงเวลาขึ้ นไปโดยปกติ วิธี หาค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อนที่ อย่า งง่ า ยนี้ ไม่ ไ ด้
กาหนดค่า nที่จะนามาหาค่าเฉลี่ยว่าต้องมีค่าเท่าใด แต่จะเลือก n ที่ทาให้ค่าพยากรณ์ใกล้เคียงกับค่า
จริ ง มากที่ สุ ด สามารถดู จากค่ า ความคลาดเคลื่ อนที่ เกิ ดขึ้ นว่า จานวน n เท่ า ใดที่ ใ ห้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนโดยรวมต่ าสุ ด อย่างไรก็ตามถ้าข้อมูลอนุ กรมเวลาที่จะนามาใช้ในการพยากรณ์ มีค่า
เคลื่ อนไหวขึ้ นลงช้า ก็ควรจะใช้ค่า n ต่ า ถ้าข้อมู ลอนุ กรมเวลาที่ จะนามาใช้ในการพยากรณ์ มีค่า
เคลื่อนไหวขึ้นลงเร็ ว ก็ควรจะใช้ค่า n สู ง (ทรงศิริ, 2549) มีสูตรในการคานวณ ดังนี้

เมื่อ

𝑛

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t
คือ ค่าจริ งที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ t
n คือจานวนที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย

วิธีการพยากรณ์แบบหาค่ าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบถ่ วงนา้ หนัก (Weighted Moving Average)
วิธี น้ ี จะใช้ก ับ ข้อมู ล ที่ มี ล ักษณะเหมื อนวิธีก ารหาค่า เฉลี่ ยเคลื่ อนที่ อย่า งง่ า ย เป็ นการหา
ค่า เฉลี่ ย เคลื่ อนที่ ซ่ ึ ง มี การถ่ วงน้ า หนัก การถ่ วงน้ า หนัก คื อการให้น้ า หนัก กับ ข้อมู ลที่ อยู่ใ กล้ก ับ
ช่วงเวลาที่จะพยากรณ์ มากที่สุดมากกว่าข้อมูลในอดีตที่ไกลออกไป ในการกาหนดน้ าหนักให้กบั
ข้อมูลแต่ละค่าไม่มีสูตรกาหนดตายตัว ขึ้นกับประสบการณ์ของผูพ้ ยากรณ์ ให้นาข้อมูลจริ งคูณด้วย
น้ าหนักที่ได้กาหนดขึ้น โดยกาหนดให้ขอ้ มูลที่อยู่ใกล้ปัจจุบนั ที่สุดมีค่าน้ าหนักมากที่สุด สาหรับ
ข้อมูลที่ไกลออกไปก็ให้ลดค่าน้ าหนักลงมาตามลาดับ เช่น ต้องการหาค่าพยากรณ์ในเดือนที่ 5 โดย
กาหนดให้จานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ ยเป็ น 3 (n) และกาหนดให้ค่าน้ าหนักของข้อมู ลใน
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เดือนที่ 4 เป็ น 3 ให้ค่าน้ าหนักของข้อมูลในเดือนที่ 3 เป็ น 2 และให้ค่าน้ าหนักของข้อมูลในเดือนที่
2 เป็ น 1 ตามลาดับ จากนั้นให้หารด้วยผลรวมของน้ าหนักที่นามาถ่วง มีสูตรคานวณ ดังต่อไปนี้

เมื่อ

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t
คือ ค่าจริ งที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ t
คือ ค่าน้ าหนักความสาคัญของข้อมูล ณ เวลาที่ t
n คือ จานวนที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย

ข้อดี ข องวิธี ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อนที่ แบบถ่ วงน้ า หนัก คื อ ให้ค วามส าคัญกับ ข้อมู ล ในปั จจุ บ ัน
มากกว่า ข้อมู ล ที่ ไ กลออกไป ท าให้ส ะท้อนความเป็ นจริ ง มากกว่า การพยากรณ์ ด้วยวิ ธี ค่ า เฉลี่ ย
เคลื่ อนที่ แบบง่าย ที่ ให้ความสาคัญของทุ กข้อมู ลเท่าเทียมกัน แต่ยงั คงเป็ นการพยากรณ์ ตามหลัง
เนื่ องจากเป็ นการเฉลี่ ยข้อมูลในอดี ต และยังต้องใช้ขอ้ มู ลจานวนมากเช่ นเดี ยวกับการหาค่าเฉลี่ ย
เคลื่อนที่แบบง่าย
วิธีการพยากรณ์แบบหาค่ าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบสองครั้ง (Double Moving Average)
วิธีน้ ีคือการนาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ าอีกครั้งหนึ่ ง วิธีน้ ี เหมาะ
สาหรับข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นแนวโน้มประกอบอยูซ่ ่ ึ งมีข้ นั ตอนและสมการที่ใช้ในการคานวณ ดังนี้
1) หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ( M t ) โดยใช้สมการ
Mt

= Ŷt 1 =

(Yt  Yt 1  Yt  2    Yt q 1 )
q

2) คานวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับที่ 2 (Double Moving Average: M t )
M t

=

(M t  M t 1  M t  2    M t q 1 )
q

3) คานวณผลต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ท้ งั สองระดับ

= 2M t  Mt หรื อ M t  (M t
4) คานวณความลาดชัน (slope) ของอนุกรมเวลา (  )


=

2
(M t  M t )
q 1

5) สมการที่ใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูลในช่วงเวลา p คือ
Ŷt  p =    p
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โดยที่ p
q
Yt

= จานวนช่วงเวลาในอนาคตที่จะพยากรณ์
= จานวนข้อมูลที่ใช้ในการเฉลี่ยเคลื่อนที่
= ข้อมูลในปั จจุบนั (ช่วงเวลา t)

วิธีการปรับให้ เรียบแบบเอ็กซ์ โพเนนเชียลของฮอลท์ (Holt’s Exponential Smoothing)
วิธีน้ ี เหมาะสาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้มแบบเส้นตรงและยังเหมาะกับการพยากรณ์ ในระยะ
สั้นจนถึงการพยากรณ์ในระยะปานกลาง การพยากรณ์ดว้ ยวิธีน้ ีจะใช้ค่าปรับเรี ยบสองตัว คือ α และ
β เป็ นค่าคงที่ปรับเรี ยบแยกจากกัน วิธีน้ ีมี 3 สมการ ดังนี้
1) การประมาณอนุกรม Exponential smoothing หรื อระดับปัจจุบนั
= aYt  (1  a)(L t 1  Tt 1 )
Lt
2) การประมาณการแนวโน้ม
= (L t  L t 1 )  (1  )Tt 1
Tt
3) การพยากรณ์ช่วงเวลา p ในอนาคต
Ŷt  p = Lt  pTt
โดยที่

Lt

A
Yt


T
P
Ŷt  p

= มูลค่าใหม่ที่ปรับเรี ยบร้อย
= ค่าปรับคงที่สาหรับข้อมูล (0  a  1)
= ค่าสังเกตใหม่หรื อค่าจริ งของอนุกรมในช่วงเวลา t
= ค่าปรับคงที่สาหรับการประมาณแนวโน้ม (0    1)
= การประมาณการแนวโน้ม
= ช่วงเวลาที่พยากรณ์ในอนาคต
= การพยากรณ์สาหรับช่วงเวลา p ในอนาคต

วิธีการปรับให้ เรียบแบบเอ็กซ์ โพเนนเชียล (Exponential Smoothing)
เป็ นเทคนิคการพยากรณ์ที่ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่ งเป็ นการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วง
น้ า หนัก โดยให้น้ า หนัก ของข้อมู ล ในปั จจุ บ นั มากที่ สุ ดและน้ า หนักจะลดหลัน่ กันไปแบบเอ็ก ซ์
โพเนนเชี ยลสาหรับค่าของข้อมูลที่ห่างไกลออกไป โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักหรื อสัมประสิ ทธิ์ ปรับให้
เรี ยบ (เรี ยกว่าค่าแอลฟา: α) ที่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่นิยมเพราะง่าย และใช้ขอ้ มู ล
จานวนน้อยกว่าการหาค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่แบบถ่วงน้ าหนักซึ่ งต้องใช้ขอ้ มูลในอดี ต nค่า และค่าถ่วง
น้ า หนัก nค่ า เช่ นกัน เป็ นวิธี ที่ เอาผลที่ ไ ด้จากการพยากรณ์ ที่ ผ่า นมาไปใช้ใ นการพยากรณ์ ข อง
ช่วงเวลาต่อไปด้วยโดยมีสูตรในการคานวณดังนี้
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ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t = α(ค่าจริ งที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ t-1) + (1-α)(ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t-1)
โดยที่
หมายเหตุ การพยากรณ์ จะต้ องเริ่ มต้ นด้ วยการสมมติ ค่าพยากรณ์ เริ่ มต้ นของข้ อมูลแรกก่ อน จึ งจะ
สามารถนาข้ อมูลมาเพื่อพยากรณ์ ในเดือนถัดๆไปได้ โดยทั่วไปแล้ วจะกาหนดให้ ค่าพยากรณ์ เริ่ มต้ น
มีค่าเท่ ากับค่ าจริ งที่เกิดขึน้ เสมอ
จะเห็นได้วา่ ในการพยากรณ์ดว้ ยวิธีน้ ีจะใช้ขอ้ มูลเพียง 3 ค่าเท่านั้นในการคานวณ ได้แก่ ค่า
ข้อ มู ล เริ่ มต้น เป็ นข้อ มู ล ในปั จ จุ บ ัน ค่ า พยากรณ์ ที่ ผ่ า นมาล่ า สุ ด และค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์ ปรับให้เรี ยบ (α) ที่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึ ง 1สาเหตุที่เรี ยกว่าเป็ นการพยากรณ์ แบบวิธี
ปรับเรี ยบ (Exponential smoothing) ก็เพราะว่าในการคานวณนั้นข้อมูลในอดีตของแต่ละช่วงเวลา
ย้อนหลังนั้น จะมีค่าลดลงไป (1-α) เท่าค่า αที่สูง จะเพิ่มความไว แต่ความเรี ยบของค่าพยากรณ์จะ
น้อยค่า αที่ต่ า จะทาให้ความไวลดลง แต่ความเรี ยบของค่าพยากรณ์ จะเพิ่มขึ้นและเนื่ องจากค่า α
เป็ นได้หลายค่า จึงควรที่จะพยากรณ์ โดยทาการเปลี่ ยนค่า α ไปเรื่ อยๆ แล้วจึงนามาตรวจสอบค่า
ความคลาดเคลื่อน
เกณฑ์ การพิจารณาค่ าพยากรณ์ทเี่ หมาะสม
เราสามารถพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าที่แท้จริ งกับค่าพยากรณ์ หรื อที่เราเรี ยกว่า “ค่า
ความคลาดเคลื่อน (residuals)” ซึ่ งมีรูปแบบสมการดังนี้
e t = Yt  Ŷt
e t = ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ในช่วงเวลา t
โดยที่
Yt = ค่าของข้อมูลจริ งในช่วงเวลา t
Ŷt = ค่าที่พยากรณ์ในช่วงเวลา t
การหาค่ าความคลาดเคลื่อนที่แท้ จริ งเฉลี่ย (Mean Absolute Deviation: MAD) เป็ น
ตัวชี้ วดั ความถูกต้องของการพยากรณ์ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย นอกจากนั้นยังนิ ยมนามาใช้วดั
เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์ โดยผูพ้ ยากรณ์ควรจะเลือกสมการพยากรณ์ที่มีค่า MAD ต่าสุ ดโดย
การเฉลี่ยค่าความผิดพลาดของค่าพยากรณ์ ซึ่ งจะมีประโยชน์มากสาหรับการวิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัด
ความผิดพลาดในหน่วยเดียวกันกับข้อมูลอนุกรมเวลาเดิม มีรูปแบบสมการในการพิจารณาดังนี้
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n

MAD = 1  Yt  Ŷt
n
t 1

โดยที่

Yt = ค่าของข้อมูลจริ งในช่วงเวลา t

Ŷt = ค่าที่พยากรณ์ในช่วงเวลา t

n = จานวนข้อมูล
การหาค่ าเฉลี่ยความผิดพลาดกาลังสอง (Mean Square Error: MSE) เป็ นวิธีวดั ความ
แม่นยา โดยแก้ปัญหาวิธีหาค่าเฉลี่ ยความผิดพลาดโดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างยอดจริ งกับ
ยอดพยากรณ์โดยวิธียกกาลังสอง
n

MSE = 1  (Yt  Yˆt ) 2
n
t 1

โดยที่

Yt = ค่าของข้อมูลจริ งในช่วงเวลา t

Ŷt = ค่าที่พยากรณ์ในช่วงเวลา t

n = จานวนข้อมูล
การหาค่ าร้ อยละความคลาดเคลื่อนสั มบูรณ์ เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error:
MAPE) การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย หรื อ
MAPE นั้นจะมีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าอีก 2 วิธีที่กล่าวมา เนื่ องจากเป็ นการวัดความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริ งจึงสามารถที่จะใช้ในการประเมินการพยากรณ์ได้เหมาะสมกว่า
ˆ

MAPE = 1  Yt  Yt
n
Y
n

t 1

โดยที่

100

t

Yt = ค่าของข้อมูลจริ งในช่วงเวลา t

Ŷt = ค่าที่พยากรณ์ในช่วงเวลา t

n = จานวนข้อมูล
สรุ ป
เทคนิ คการพยากรณ์ ต่างๆสามารถช่ วยให้องค์เพิ่มความได้เปรี ยบในการแข่งขันในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที ในขณะเดียวกันสามารถควบคุ มต้นทุนต่างๆภายใน
องค์ก รได้อ ย่า งเหมาะสม เนื่ อ งจากเทคนิ ค การพยากรณ์ ต่ า งๆที่ ไ ด้ก ล่ า วไปนั้นช่ ว ยให้ องค์ก ร
คาดการณ์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้า ในอนาคตได้ แ ละยัง ท าให้ ก ารควบคุ ม สิ นค้า คงคลัง มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เนื่ องจากสามารถจัดการกับอัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่เป็ นระบบและ
รวดเร็ ว ทาให้องค์มีระดับสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไปจนเป็ นต้นทุนในการถือครอง
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และดูแลรักษา ในขณะเดี ยวกันก็ไม่ได้มีระดับสิ นค้าคงคลังที่ต่าจนเกินไปจนเกิดปั ญหาสิ นค้าขาด
มือ อย่างไรก็ตามเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆก็ข้ ึนอยูก่ บั ความแม่นยาของข้อมูลและรู ปแบบของความ
ต้องการที่สามารถเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรเลื อกเทคนิ คการพยากรณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของข้อมูลและต้องตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ดว้ ย เพื่อการพยากรณ์ที่ถูกต้อง
แม่นยาและใกล้เคียงกับค่าจริ งที่สุด
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การดาเนิ นธุ รกิจโลจิสติกส์ ในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น การ
ปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ให้ความตะหนักด้านสิ่ งแวดล้อมโดยมีแรง
กดดัน จากรั ฐ บาลผ่า นกฎหมายและกฎระเบี ย บ รั ฐ บาลได้ใ ห้ ผู ป้ ระกอบการสมัค รใจเข้า ร่ ว ม
โครงการสี เขี ยว ซึ่ งแรงกดดันนี้ ทาให้องค์กรต้องปรั บตัวสาหรั บกลยุทธ์ สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้ น
จากความต้องการทางสังคมไม่วา่ จะเป็ นลูกค้า การตลาด และการคาดหวังด้านสิ่ งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
เกิ ดแรงกดดันยิ่งขึ้ นให้ก ับผูผ้ ลิ ต เป็ นผลทาให้ธุ รกิ จควรมีก ารดาเนิ นการปฏิ บตั ิแบบการจัดการ
ซัพพลายเชนเชิ งสิ่ ง แวดล้อมมากขึ้ น ตัวอย่า งเช่ นผูบ้ ริ โภคในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าได้เพิ่ม การ
ตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมโดยจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่มาจากองค์กรที่ใส่ ใจด้านสิ่ งแวดล้อมและเต็ม
ใจที่ จะจ่ายเงิ นเพิ่มสาหรั บสิ นค้าที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั
ทาการค้นคว้าจากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยั อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนาเสนอรู ปแบบ
ของโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนกับความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อม โดยการจัดการโลจิสติกส์ และซัพ
พลายเชนที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน หากธุ รกิจได้ดาเนิ นธุ รกิจ
ภายใต้กรอบแนวคิดด้านการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและโลจิสติกส์แบบย้อนรอยจะสามารถปกป้ อง
ธุ รกิ จให้รอดพ้นจากอุ ป สรรคด้านลู ก ค้า คู่ แข่ งขัน ตลอดจนกฎระเบี ยบด้า นสิ่ งแวดล้อมจากใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ ความสามารถในการแข่งขันและการเติ บโตของธุ รกิ จอย่าง
ยัง่ ยืนได้
คาสาคัญ: ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม, โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
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Abstract
At present, the logistics business process especially in developed countries have more
awareness and take some more actions on environmental issue. Due to the pressure of government
regulation about environment and social, business organizations need to adjust their strategies to
suit the government requirements and consumer expectations. Those adjustments are not only for
business organization but also relate to their supplier and customer, which cause green activities
in to whole supply chain. This article presents about logistics and supply chain business process
that relate to environmental sustainable. The article shows that green logistics management able
to gain more competitive advantage and reverse logistics management also protects the business
from the barriers and develops the business sustainable growth.
Keyword: Environmental Sustainability, Reverse Logistics
บทนา
ความส าคัญ ของการด าเนิ น การด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายใต้ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
(Greenness) ได้กลายมาเป็ นหัวข้อสาคัญในการที่ธุรกิจจะต้องตระหนักและเอาใจใส่ ต่อสิ่ งแวดล้อม
และลูกค้ามากยิง่ ขึ้น การจัดการธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืนในทุกประเทศทัว่ โลกได้เริ่ มให้
ความสาคัญอย่างจริ งจังกับแนวความคิ ดการดาเนิ นการด้านโลจิสติ กส์ ภายใต้ธุรกิ จที่ เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมระหว่างผูผ้ ลิตกับผูส้ ่ งมอบและผูผ้ ลิตกับลูกค้าคนสุ ดท้าย โดยสังเกตได้การเพิ่มขึ้นของ
การแข่งขันและความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนการแข่งขัน
กันเองทั้ง ของผูใ้ ช้และผูผ้ ลิ ตในกระบวนการและกิ จกรรมด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ตลอดห่ วงโซ่ อุป ทาน
อีกทั้ง ความก้าวหน้าและการเติบโตของแนวคิ ดการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความห่ วงใยต่อการ
ทาลายสิ่ งแวดล้อมของธุ รกิ จและอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นกับสภาวะของ
โลก อาทิ ภาวะโลกร้อน ปั ญหาน้ าทะเลสู งขึ้น ปั ญหาขยะของเสี ย ต้นทุนด้านพลังงานสู งขึ้น เป็ น
ต้น การเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ได้มุ่งให้องค์กรธุ รกิ จในยุคปั จจุ บนั ไม่สามารถที่จะดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อ
แสวงหากาไรสู งสุ ดแต่เพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป หากแต่จาเป็ นต้องลดความเสี่ ยงและการปฏิเสธ
จากผูบ้ ริ โภคและสังคม ตลอดจนจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์กรต่อผูบ้ ริ โภค
และสังคมอีกด้วย
1094

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

โลจิสติกส์ ทเี่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
โลจิสติกส์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Logistics) เป็ นแนวทางการสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน (Logistics and Supply Chain) โดยถูกพิจารณาใน
บริ บทที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ ประกอบด้วยหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อ การลด
จานวนวัสดุ (Reduction) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การนากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และการ
ใช้วสั ดุทดแทน (Substitution of Materials) การจัดการประสิ ทธิ ภาพการประหยัด พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม การไหลของต้นกาเนิ ดและจุดสิ้ นสุ ดของการบริ โภค โดยมีเป้ าหมายคือการตอบสนอง
หรื อการบรรจบกันกับความต้องการส่ วนเกินของผูบ้ ริ โภค (Narasimhan and Carter, 1998)
แนวคิ ดของโลจิ สติ กส์ ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมเริ่ มต้นในปลายปี ค.ศ.1980 โดยเริ่ มมี
แนวความคิ ดการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ใ ช้ค วามก้า วหน้า ทางด้า นเทคโนโลยี อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ
กระบวนการและกิจกรรมที่มีผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่เพิ่มอรรถประโยชน์
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภค และสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด (Rogers and Tibben-Lembke, 2001) ซึ่ ง
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จานวนมากมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการกับพันธมิตรทางธุ รกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิต (Suppliers) เพื่อเกิดวามร่ วมมือกันอย่างจริ งจังใน การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ช่วงต้นน้ า (Upstream) ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ต้อความ
อยูร่ อดและความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และกลยุทธ์การจัดการ
กระบวนการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มจะกลายเป็ นปั จ จัย สู่
ความสาเร็ จของอุตสาหกรรมในที่สุด
สรุ ป ได้ว่า กระบวนการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มมี
องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ การจัดซื้ อที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Purchasing) การผลิตที่เป็ น
มิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้อม (Green Manufacturing) การจัดส่ ง และการกระจายสิ นค้า ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อม (Green Distribution) และการจัดการโลจิสติกส์ แบบย้อนรอย (Reverse Logistics)
(Dheeraj and Vishal, 2012) ซึ่ งกระบวนการต่างๆ สามารถให้คาอธิ บายได้ ดังนี้
การจัดซื้อทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
การจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Procurement) หมายถึง กระบวนการ
เลื อกซื้ อวัตถุ ดิบจากผูข้ ายวัตถุ ดิบ (Supplier) หรื อเลือกใช้บริ การกับผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ผลิ ต
ชิ้ นงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ยงั ต้องมีความเหมาะสม ทางด้านคุณภาพ ด้านราคา
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และมีการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การตามเวลาที่กาหนด การจัดซื้ อจัดจ้างเชิ งสิ่ งแวดล้อมช่ วยทาให้
เกิดตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสิ่ งแวดล้อม (Demand-Side) กระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตหันมาใส่ ใจผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลด
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมโดยลดสารเคมี และวัสดุ ที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม มี ก ารปรั บปรุ ง
คุณภาพสิ นค้าหรื อบริ การของตนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด [Sarkis (2005) และ Rao
and Holt (2005) อ้างไว้ใน นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ และ ทศพล เกียรติ เจริ ญผล, 2551]
การจัดซื้ อจัดจ้างเชิ งสิ่ งแวดล้อมมีการดาเนิ นการหลักอยู่ 2 ประการ คือ การประเมินการ
จัดการด้า นสิ่ ง แวดล้อ มของผูข้ าย และการช่ วยปรั บ ปรุ ง การจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อมของผู ข้ าย
เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่ องมือในการประเมินการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อใช้เลือกผูข้ าย ซึ่ งในทาง
ปฏิ บ ัติ พ บว่า ผู ผ้ ลิ ต พยายามกระตุ ้น ให้ ผู ้ข ายวัต ถุ ดิ บ พัฒ นาระบบการจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
ของตัวเองและเรี ยกร้องให้ผูข้ ายวัตถุดิบได้ใบรับรอง (Certificate) ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ISO 14000 ซึ่ ง ISO 14000 ถือเป็ นเกณฑ์สาคัญในการพิจารณาเลื อกผูข้ ายวัตถุดิบ
โดยเฉพาะเมื่ อผูผ้ ลิ ตและผูข้ ายวัตถุ ดิบอยู่เขตพื้นที่ ต่างกัน เช่ น ผูข้ ายวัตถุ ดิบที่ อยู่ในประเทศกับ
ผูข้ ายวัตถุดิบในต่างประเทศ
การผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Manufacturing) หมายถึง กระบวนการผลิตตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยต้องไม่มี สารเคมี และวัสดุ ที่เป็ น
อันตรายต่ อสิ่ ง แวดล้อม หรื อเป็ นกระบวนการผลิ ตที่ ใ ช้ก ารผลิ ตด้วยเทคโนโลยีส ะอาด (Clean
Technology) โดยมุ่งใช้ปัจจัยการผลิตให้คุม้ ค่ามากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความสามารถใน
การทากาไร และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งในปั จจุบนั นิยมใช้หลักการของ 3R คือ Reduce
Reused และ Recycle โดยมุ่งเน้นที่การลดความสู ญเสี ย (Waste) ที่แหล่งกาเนิ ดเป็ นหลัก (Source)
ไม่ใช่มุ่งปรับปรุ งที่ภายหลังกระบวนการ
หลัก การที่ ช่ วยให้ก ระบวนการผลิ ตเป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้อม เช่ น หลัก การผลิ ตสะอาด
(Cleaner Production) หรื อ เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) การออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล้อม
(Design for Environment) และการผลิตแบบลีน (Lean Production) ซึ่ งระบบการผลิตแบบลีนเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนสาคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต ระบบการผลิต
แบบลีนสามารถช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ่ งแวดล้อมและสามารถลดค่าใช้จ่ายสาหรับ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ การนาหลักการของ 3R ได้แก่ การลด (Reduce)
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การใช้ซ้ า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบกระบวนการผลิ ตยังเป็ นปั จจัยสนับสนุ นสาคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ด
จากกระบวนการผลิตได้ ซึ่งหลักการ 3R สามารถอธิ บายได้ ดังนี้
- การลด (Reduce) หมายถึ ง การลดการใช้ทรั พ ยากรในช่ วงวงจรชี วิตได้แก่ ช่ วงการ
ออกแบบ ช่ วงการผลิ ตและการนาไปใช้ อาทิเช่ น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ, การ
ออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้วตั ถุดิบในกระบวนการผลิต, การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน
ในกระบวนการผลิต และการออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน เป็ นต้น
- การใช้ซ้ า (Reuse) หมายถึง การนาผลิตภัณฑ์หรื อชิ้นส่ วนของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งผ่านช่วงการ
นาไปใช้เรี ยบร้อยแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ เช่น การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่ นมี
ชิ้ น ส่ ว นบางชิ้ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ร่ ว มกัน ได้ เมื่ อ รุ่ น แรกหยุ ด การผลิ ต แล้ว ยัง สามารถเก็ บ คื น และน า
บางชิ้นส่ วนมาใช้ในการผลิตรุ่ นต่อไปได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจรวมถึงการออกแบบให้สามารถนา
วัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
- การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การนาผลิตภัณฑ์หรื อชิ้นส่ วนของผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ในช่ วงของการทาลายมาผ่านกระบวนการแล้วนากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การออกแบบให้ถอด
ประกอบได้ง่าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อการนากลับมาใช้ใหม่ (Design for
Recycle) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วตั ถุดิบพลาสติกหรื อกระดาษที่ง่ายต่อการนากลับมา
ใช้ใหม่ เป็ นต้น
การจัดส่ งและการกระจายสิ นค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
การจัดส่ งและการกระจายสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Distribution) หมายถึง
การจัดส่ งสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยที่บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้และวิธีการขนส่ งต้องเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม การออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมต้องผลิ ตจากวัตถุ ดิบที่ ไม่เป็ นพิษ
นอกจากนี้บรรจุภณั ฑ์ควรออกแบบให้สามารถนามาใช้ซ้ าๆ ได้ และเมื่อบรรจุภณ
ั ฑ์หมดอายุการใช้
งานสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) นอกจากนี้ มีขอ้ มูลจานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าภาค
การขนส่ งและโลจิสติกส์เป็ นภาคที่สร้างมลภาวะทางอากาศด้วยสัดส่ วนมากถึงร้อยละ 57 เช่น การ
ก่อให้เกิดฝนกรด คุณภาพน้ าทะเลจากการเดินทะเลและการปล่อยของเสี ยลงสู่ ทะเล รวมถึงมลภาวะ
ทางเสี ยง เป็ นต้น โดยการขนส่ งที่ใช้ตอ้ งเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมด้วย เช่น เลือกประเภทการขนส่ ง
และประเภทของเชื้ อเพลิ งที่ทาลายสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด วางแผนผังคลังสิ นค้า และการออกแบบ
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ระบบการขนส่ งที่ช่วยลดระยะทางและเชื้ อเพลิงในการขนส่ งเพื่อลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่เกิ ด
ขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
กระบวนการจัดการคลังสิ นค้า เช่น การนาบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนย้ายสิ นค้า
ภายในคลังสิ นค้า ในการขนสิ นค้า และควรมีก ารวางแผนรั บ -ส่ ง สิ นค้าภายในเพื่อไม่ใ ห้รถโฟล์
คลิฟท์ (Forklift) วิ่งรถเปล่าในขากลับเพื่อลดจานวนเที่ยววิ่ง รวมทั้งลดการเกิด Double Handling
ทาให้ลดปริ มาณพลังงานและน้ ามัน การพัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้า เช่น จากเดิมมีคลังสิ นค้า 5 สาขา
ก็เปลี่ ยนเป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งเดี ยวเพื่อกระจายสิ นค้าให้กบั 5 สาขา ซึ่ งนอกจากลดต้นทุน
คลังสิ นค้าแล้ว ยังลดการขนส่ งสิ นค้าและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในที่สุด นอกจากนั้นอาจใช้
ระบบ Warehouse Management Systems (WMS) ช่วยดาเนินการ เป็ นต้น
การจัดการโลจิสติกส์ แบบย้อนรอย
โลจิ ส ติ ก ส์ ย อ้ นรอย (Reverse Logistics) เป็ นแนวคิ ดของโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อมอีกประการหนึ่ ง โดยโลจิสติกส์ ยอ้ นรอย (Reverse Logistics) หมายถึ ง กิ จกรรมโลจิ
สติกส์ที่ทาทุกวิถีทางที่จะทาให้ผใู ้ ช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาอันสั้น นาไปสู่ การใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ซ้ า
อีก (ดูภาพที่1 ประกอบ) (Feischmann et.al., 1997)

ภาพที่ 1 โลจิสติกส์แบบย้อนรอยที่เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของระบบโลจิสติกส์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในโซ่อุปทาน
ที่มา: Zhang Y.,Liu J., The Establishment of Green Logistics System Model
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โครงสร้ างของโลจิ สติกส์ แบบย้อนรอย เริ่ มต้นตั้งแต่ระบบการควบคุ มบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Packaging Control System) ในส่ วนนี้ ธุรกิ จควรส่ งเสริ มแผนก
ผลิตภัณฑ์ให้ใช้วสั ดุชีวมวล (Biodegradable Material) ที่ยอ่ ยสลายได้ง่ายเพื่อใช้ในการผลิ ตบรรจุ
ภัณฑ์และเป็ นสิ่ งที่ ส ามารถก ากับควบคุ มบรรจุ ภณ
ั ฑ์ข ององค์ก รเพื่อใช้เป็ นตัวชี้ วดั เพื่ อประเมิ น
ระบบกรี นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบบการขนส่ งที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งมีความหมายถึงการส่ งและ
กระจายสิ นค้าโดยที่ มีการขนส่ งมากยิ่งขึ้ นเท่าใดก็ยิ่งเป็ นการทาลายคุ ณภาพของสิ่ งแวดล้อมมาก
ยิง่ ขึ้นเป็ นเงาตามตัว ระบบควบคุมคลังสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งใช้กากับควบคุมกิจกรรม
ย่อยๆในคลัง สิ นค้าที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ส่ ใ จต่ อการเป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้อม ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ าวแล้วว่าระบบการ
ควบคุ มกระบวนการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นระบบที่ คอยกากับติดตามการผลิตจากวัตถุดิบ
ต้นน้ าไปถึงการกระจายสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เช่น การบรรจุภณ
ั ฑ์ การแบ่งส่ วนตลาด การ
ตรวจสอบ การผลิต ความปลอดภัยของสิ นค้า เป็ นต้น ระบบการขนส่ ง การใช้วตั ถุดิบและทรัพยากร
การลดต้นทุ น การใช้เทคโนโลยีและระบบการสนับสนุ นการตัดสิ นใจเพื่อการจัดการกรี นโลจิ
สติ ก ส์ ที่ มี ผ ลต่ อ ผลการประกอบการ ซึ่ ง ถื อ เป็ นเป้ า หมายหลัก ในการสร้ า งสรรค์และจัดสร้ า ง
แบบจาลองของกรี นโลจิสติกส์ เพื่อให้สมาชิ กทุกคนในกิจกรรมโลจิสติกส์ สามารถทาการตัดสิ นใจ
เลื อ กทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการบริ ห ารจัด การกรี น โลจิ ส ติ ก ส์ ห รื อ โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ ป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อม (Zhan and Liu, 2008)
แบบจาลองโลจิสติกส์ยอ้ นรอยในโซ่อุปทานสามารถนามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านโลจิ
สติ กส์ ตลอดโซ่ อุปทาน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า จนถึ งปลายน้ าเพื่อรั กษาสิ่ งแวดล้อม
ได้แก่ กิจกรรมตั้งแต่กระบวนการจัดซื้ อจัดหา กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการคลังสิ นค้า และ
กระบวนการจัดการขนส่ ง กระบวนการจัดซื้ อจัดหาที่เน้นกรี นโลจิสติกส์ ได้ก็คือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเชื่ อมโยงระหว่างองค์กร เช่น การออกใบสั่งซื้ อผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตซึ่ งเป็ นไป
ในลักษณะ B2B Business เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร (Paperless) และลดขั้นตอนความผิดพลาด
ของการสัง่ ซื้ อได้อีกด้วย กระบวนการผลิต แบบกรี นโลจิสติกส์ เน้นให้มีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการผลิตให้เกิดของเสี ยน้อยที่สุด มีการคานึ งถึงอายุของวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิ ต
จนกระทัง่ ผลิ ตภัณฑ์น้ นั หมดอายุ และมีการพิจารณาในเรื่ องของการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
กระบวนการจัดการคลังสิ นค้าเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมนั้นก็คือ มีการวางแผนรับ-ส่ งสิ นค้า เพื่อการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าและการขนสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า ทาอย่างไรไม่ให้รถโฟล์คลิฟท์ (forklift) ต้อง
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วิง่ รถเปล่า ทาอย่างไรจะสามารถลดจานวนเที่ยววิ่งเพื่อประหยัดน้ ามันและพลังงาน ซึ่ งอาจมีการตั้ง
ศูนย์กระจายสิ นค้าขึ้น เพื่อทดแทนคลังสิ นค้าย่อยๆที่กระจายตัวกันอยู่ กระบวนการจัดการขนส่ ง
สาหรับด้านการขนส่ งนั้นได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาและการวางแผนการขนส่ งใน
แต่ละเที่ยวให้คุม้ ค่ามากที่สุด สามารถใช้อรรถประโยชน์จากรถขนส่ งในเรื่ องของพื้นที่ในการจัด
วางสิ นค้าให้ได้มากที่สุด ลดจานวนการวิ่งเที่ยวเปล่า รวมถึงมีการบารุ งดูแลรักษารถขนส่ งให้ดีอยู่
เสมอ (ดูภาพที่ 2 ประกอบ)

ภาพที่ 2 แบบจาลองโลจิสติกส์ยอ้ นรอยในโซ่อุปทานแบบกรี น
ที่มา: Zhan and Liu (2008) อ้างไว้ใน ฎาฎะณี วุฒิภดาดร และคณะ, 2557
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ แบบย้อนรอย อาทิ การเคลื่ อนย้ายและการจัดเก็บสิ นค้า
ในภาคโลจิสติกส์ เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งกว่าร้อยละ 86-88 จะอยูใ่ นรู ป
กล่ องกระดาษหรื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ (Packaging) ที่ ท าจากกระดาษ ซึ่ งวัตถุ ดิบที่ส าคัญในการผลิ ต
กระดาษก็จะเป็ นการใช้เยื่อไม้ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่ งกรี นโลจิสติกส์ จึงมุ่งเน้น
ไปที่การนาวัสดุ ที่ใช้ในการบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สามารถนาไปใช้ใหม่ (Recycle) อีกครั้ง และพยายาม
หลีกเลี่ยงบรรจุภณั ฑ์ที่ไม่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ไม้พาเลท (Pallet) หรื อแท่นรองสิ นค้า ซึ่ งถือ
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เป็ นอุปกรณ์ สาคัญในการลาเลี ยงสิ นค้า ทั้งในคลังสิ นค้าและการขนส่ ง ส่ วนใหญ่ยงั ทาจากวัสดุ ที่
เป็ นไม้ ถึ งแม้ว่า ไม้เหล่ านั้นจะมาจากการทาสวนเกษตรแต่ก็ย งั เป็ นการรบกวนสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง
แนวคิ ดสมัยใหม่กระแสของพาเลท (Pallet) ที่ทาจากพลาสติ กหรื อกระดาษกาลังเริ่ มได้รับความ
นิ ยมเพราะสามารถนากลับมาใช้ (Reuse) และหรื อนากลับมาผลิ ตและใช้ใหม่ (Recycle) ได้อีก
(ธนิต โสรัตน์, 2552)
การดาธุรกิจโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานโดยใช้ กลยุทธ์ ความยั่งยืนทางสิ่ งแวดล้ อม
ได้มีนกั วิชาการหลายรายทาการวิจยั และเขียนบทความเกี่ ยวกับโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
กับการสร้างกลยุทธ์ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อม โดยงานวิจยั และบทความดังกล่าว นาเสนอการใช้
กลยุทธ์โลจิสติกส์ยอ้ นรอยเพื่อนาไปสู่ กลยุทธ์ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งพอสรุ ปได้ ดังนี้
กาญจนา กาญจนสุ นทร, 2556 ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการบริ หารจัดการโซ่ อุปทานแบบ
กรี น จะต้องประกอบด้วยกิ จกรรมการจัดซื้ อ-จัดหา รวมทั้งวิธีการได้มาซึ่ งวัตถุ ดิบโดยคานึ งถึ ง
สิ่ งแวดล้อม แล้วนามาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ประหยัด
พลังงาน ทรัพยากรและไม่ก่อให้เกิดของเสี ยและมลพิษ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ได้ผา่ นกระบวนการ
ออกแบบที่ดีแล้ว และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จากนั้นในกระบวนการกระจายสิ นค้าก็เลื อกใช้
วิธีการและเทคโนโลยีในการขนส่ งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด และท้ายที่สุดคือวิธีการ
ในการนาวัสดุ ที่เหลื อหรื อผ่านกระบวนการใช้แล้วเพื่อนากลับไปใช้ใหม่ (Reuse) และการนา
กลับมาผ่านกระบวนการแปรรู ปใหม่เพื่อเป็ นวัตถุดิบอีกครั้ง (Recycle) เพื่อให้ปริ มาณของเสี ยที่ตอ้ ง
กาจัดมีปริ มาณน้อยลง
ฎาฎะณี วุฒิภดาดร และคณะ, 2557 ได้ทาการวิจยั การพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกส์
ย้อนรอยของอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่ งผลการวิจยั สรุ ปว่า ในกลุ่ มผูผ้ ลิ ต
ชิ้ นส่ วนสาดับที่ 1 (First Tier) ซึ่ งเป็ นกลุ่ มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทาหน้าที่ ในการผลิ ตและ
ประกอบชิ้ นส่ วนยานยนต์สาเร็ จรู ป อาทิ เครื่ องยนต์ ยาง ล้อ ตัวถัง อุปกรณ์ ตกแต่งภายใน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เบรก เป็ นต้น มีการวางแผนกาลังพิจารณาดาเนิ นการ การดาเนิ นการบางส่ วน และมี
การดาเนินการอย่างเต็มที่ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในเรื่ องดังต่อไปนี้
ได้แ ก่ การรวบรวมเพื่ อ นากลับ มาใช้ใ หม่ การจัดการคลัง สิ น ค้า การด าเนิ น การที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม การขนส่ ง การดาเนินการระบบโลจิสติกส์ยอ้ นรอยภายในองค์การ ด้านเศรษฐกิจ ความ
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ตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม ความร่ วมมือในเครื อข่ายโซ่ โลจิสติกส์ ยอ้ นรอย ระบบการจัดการโลจิ
สติกส์แบบย้อนรอย
ในกลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 1 (First Tier) มีความรู ้ความเข้าใจและความสาคัญของโลจิ
สติกส์ ยอ้ นรอย โดยถื อว่าโลจิ สติกส์ ยอ้ นรอยเป็ นกลยุทธ์ สาคัญของบริ ษทั โดยมีเหตุ ผลที่ บริ ษทั
นาโลจิสติกส์ยอ้ นรอยมาปฏิบตั ิการในบริ ษทั เนื่ องจากกลุ่มผูผ้ ลิตรถยนต์ (Auto Maker) โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของชาวญี่ปุ่นและยุโรปที่ให้ความสาคัญกับกฎระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป (EU’s
WEEE Regulations) แรงกดดันจากหุ ้นส่ วนผูล้ งทุนระหว่างประเทศ อาทิ Toyota, Honda, Ford,
Daimler-Chrysler และ GM เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
ในประเทศไทยถู กกดดันอย่างหนักในด้านการจัดการภายในอุตสาหกรรมที่จะต้องให้ความสาคัญ
กับ การเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมจากผูผ้ ลิ ตยานยนต์รายสาคัญในประเทศไทย ได้แก่ Toyota และ
Honda มีการปฏิบตั ิและการจัดการเกี่ยวกับของเสี ยในโรงงาน มีการดาเนิ นการด้านผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่ อลดจานวนเศษโลหะหรื อวัสดุ ที่เหลื อจากการขึ้ นรู ป
(Scrap) ซึ่ งสามารถลดต้นทุนและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้และยังตอบสนองกระแส
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทั้งผูบ้ ริ โภคและผูซ้ ้ื อในต่างประเทศ
กฤษฎา ดวงประชา, 2553 ได้ท าการศึ ก ษา การนาแนวคิ ด เชิ ง จัดการกรี น โลจิ ส ติ ก ส์ สู่
ภาคปฏิ บตั ิจริ งในองค์การธุ รกิ จไทย โดยคัดเลื อกบริ ษทั บางจากปิ โตรเลี ยม จากัด (มหาชน) เป็ น
กรณี ศึ ก ษา ซึ่ งผลการศึ ก ษาสรุ ป ว่า แนวคิ ด กรี นโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ บ ริ ษ ทั บางจากปิ โตรเลี ย ม จ ากัด
(มหาชน) น ามาใช้ ส ามารถแบ่ ง เป็ นสามส่ ว นกิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมจัด การอุ ป ทาน (Supply
Management) กิ จ กรรมจัด การขนส่ ง (Transportation Management) และกิ จ กรรมจัด การ
กระบวนการผลิต (Manufacturing Process Management) สรุ ปได้ดงั นี้
1. กิจกรรมจัดการอุปทาน สนับสนุ นคู่คา้ ที่ให้การดูแลสิ่ งแวดล้อมด้วยการใช้สินค้าที่เป็ น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นกระบวนการจัด ซื้ อจัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ นค้า และบริ การ หรื อ Green
Procurement โดยต้องมีวฏั จักรชี วิตของสิ นค้าและบริ การที่สอดคล้องตามเกณฑ์ขอ้ กาหนดสาหรับ
สิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2. กิ จกรรมจัดการขนส่ ง ในส่ วนการขนส่ งเพื่อกระจายสิ นค้าไปยังคู่คา้ จะเป็ นการจ้าง
หน่ ว ยงานภายนอก (Outsource) เข้า มาจัด การทั้ง หมด แต่ ต้อ งท าข้อตกลงที่ จะเปลี่ ย นประเภท
เครื่ องยนต์ของรถยนต์จากเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซลให้เป็ นไบโอดีเซล B5 ทุกคัน ต้องปรับเปลี่ยนขนาด
รถขนส่ งผลิตภัณฑ์ให้ใหญ่ข้ ึน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบรรทุก (Truck Load Efficiency) ปรับ
1102

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

มาเป็ น รถบรรทุกตั้งแต่ขนาด 20,000 ลิตร และขนาด 32,000 ถึง 40,000 ลิตร แทนรถขนาด 16,000
ลิ ต ร เพื่ อ ลดจ านวนเที่ ย วในการขนส่ ง ลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และลดการใช้
เชื้ อเพลิง ทาให้ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อการจัดส่ งน้ ามัน 1 ลิตรลดลง มีการ
ปรับพฤติกรรมการขับขี่รถที่ถูกต้อง (Eco Drive) โดยคนขับรถทุกคนต้องผ่านการอบรมขับรถเชิ ง
ป้ องกันอุบตั ิเหตุและรถต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน มีการใช้เทคโนโลยีระบบติดตาม (GPS) เพื่อ
ตรวจสอบเที่ยวการจัดส่ งน้ ามัน และควบคุ มความเร็ วของรถ ลดโอกาสการเกิ ดอุบตั ิเหตุรวมถึ ง
กาหนดให้มีทีมงานฉุ กเฉิ นพร้อมเข้าระงับเหตุหรื อบรรเทา สถานการณ์จากอุบตั ิเหตุที่อาจมีน้ ามัน
รั่วไหลส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ทนั ที
3. กิ จกรรมจัดการกระบวนการผลิ ต การสร้ างความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม (Green
Awareness)ให้แก่บุคลากร เช่น ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง (Reduce) เป็ นต้น
มีการลงทุนใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ทั้งกระบวนการผลิต เพื่อป้ องกันและลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยหลักการลดของเสี ยให้เหลือน้อยที่สุด (Waste Minimization) มีการ
นาไปใช้ซ้ า (Reuse) และการนากลับไปใช้ใหม่ (Recycle) จนไม่สามารถนาของเสี ยไปใช้ประโยชน์
ได้แล้ว การมีระบบควบคุมและเฝ้าติดตามมลพิษจากแหล่งกาเนิด เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานสากลที่
จะเป็ นอันตรายต่อชุ มชนโดยรอบโรงกลัน่ น้ ามัน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส่ ว นของส านัก งาน เพื่ อ ลดการใช้ก ระดาษเอกสาร เช่ น ระบบการจัด เก็ บ เอกสารในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (Document Management System) รวมถึงระบบจัดการมาตรฐานสากลออนไลน์
(ISO Management System) เป็ นต้น
สรุ ป
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนเพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ มนั้น มี เ ป้ า หมายคื อ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมโดยร่ วมกันตลอดจนการลด/ละ/เลิกการใช้พลังงานและทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิตลง
อีกทั้งหลักการของระบบโลจิสติกส์ ยอ้ นรอย เป็ นกระบวนการที่สาคัญสาหรับหลักการ 3R ได้แก่
การลด (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อให้การบริ หารจัดการ
สิ นค้าหรื อวัสดุ (Materials) ย้อนกลับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งการบริ หารจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่ งแวดล้อม มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การจัดซื้ อที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม (Green Purchasing) การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Manufacturing) การ
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จัดส่ งและการกระจายสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Distribution) และการจัดการโลจิ
สติกส์แบบย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็ นผลให้เกิดความยัง่ ยืนได้ในอนาคต
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SELECTION FOR ENTERTAINMENT SECTOR’S EMPLOYEE AT MALEENONT
TOWER KLONGTOEY DISTRIC BANGKOK
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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ องพฤติ ก รรมและปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อการเลื อกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ข ภาพของ
พนักงานธุ รกิ จบันเทิง ตึ กมาลี นนท์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นงานวิจยั ประเภท
สารวจเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยแบบสอบถามโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
อาหารเพื่อสุ ขภาพของพนักงานธุ รกิ จบันเทิง ตึกมาลี นนท์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดยน าผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเป็ นแนวทางของผู ท้ ี่ ส นใจท าธุ ร กิ จ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยแจก
แบบสอบถาม 400 ชุ ด สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิ ติเชิ งพรรณนาและส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูแ้ บบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.75 มีอายุ
18-25 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.00 มีสถานภาพโสด จานวน 316 คน คิดเป็ นร้ อยละ
79.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25 มีรายได้ต่อเดื อน
10,000 – 20,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 ในส่ วนของผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพเพราะอยากมี สุขภาพที่ดีข้ ึ นอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.85 ด้า นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการเลื อกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ขภาพอยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค , อาหารเพื่อสุ ขภาพ , การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
1105

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

Abstract
Research on Behavior and Factors Affecting Healthy Food Choosing Product of
Entertainment Business Officer at MALEENONT Tower, Klongtoey Bangkok. This is a
quantitative survey (Quantitative Research) with a questionnaire aimed at studying the
demographic characteristics. Marketing Mix Factor Consumer Behavior and Health Food
Choosing Behaviors of Entertainment Business officers at Maleenont Building, Klongtoey,
Bangkok. By the results of the study is a guide for those interested in health food business. By
distributing 400 questionnaires. Statistics used in data analysis are Standard descriptive and
standard deviation. Inference statistics.
The research found that the questionnaire consisted of 311 women (77.75%). 18-25 years
of age were 46.50% with 316 single persons or 79.00%. There were 261 (65.25%) undergraduates
studying at the bachelor degree level, there were 127 persons that have income per month 10,000
- 20,000 baht, or 31.75%. And in term of respondents that choose healthy foods because they
want to stay healthy. The mean was 3.85. The marketing mix factor influenced the purchase of
healthy food. In a very high level the mean was 3.63.
The result found that.
1. Demographic aspects include gender, age, status, education level. And average
monthly income that difference is affecting in healthy foods choosing product in not the same
way.
2. Marketing mix factors include product pricing, distribution channels. Marketing
promotion that Differentiates have different results.
KEY WORDS: CONSUMER BEHAVIOR, HEALTHY FOOD, DECISION MAKING
บทนา
กระแสการรั กสุ ขภาพกาลังเป็ นที่ นิยมกันทัว่ โลก ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เริ่ มหันมาหาสิ่ งที่ ดี
ที่สุดให้กบั ร่ างกาย แต่เดี๋ ยวนี้ วิถีการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์มีความเปลี่ ยนแปลงไป เกิ ดจากความ
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านต่างๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ หรื อ
ด้านเทคโนโลยี ชี วิตคนยุคนี้ มีความเร่ งรี บมากขึ้นจนไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้ความสาคัญกับเรื่ องของ
อาหารที่ รั บ ประทานไปในแต่ ล ะวัน รวมทั้ง ค่ า นิ ย มการรั บ ประทานอาหารแบบตะวัน ตก ซึ่ ง
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ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ ไขมัน นม เนย เป็ นส่ วนใหญ่ และจากการบริ โภคอาหารที่อุดมไปด้วยไขมัน
อิ่มตัว มีโปรตีน และน้ าตาลในสัดส่ วนและปริ มาณมากเกินความต้องการของร่ างกาย ก็จะก่อให้เกิด
ปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพ คนประสบปั ญหาเกี่ ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เกิ ดการเจ็บป่ วย
ส่ งผลกระทบให้กบั ร่ างกายก่อให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุ น โรคหัวใจ โรคไขมัน
ในเลือดสู ง โรคมะเร็ ง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย ทั้งอาหาร
ปนเปื้ อนทั้งที่ผลิตภายในประเทศและอาหารที่นาเข้าจากต่างประเทศ ความไม่ปลอดภัยของอาหาร
เกิ ดขึ้ นได้ในทุกจุดในห่ วงโซ่ หรื อเส้ นทางอาหารก่ อนถึ งผูบ้ ริ โภค มีกระบวนการต่างๆที่เสี่ ยงต่อ
ความปลอดภัยเริ่ มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีและสารพิษมาก การเก็บรักษาและการ
ขนส่ ง การแปรรู ปอาหารที่ใช้สารเคมีเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด การปรุ งอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ
ตลอดจนกระบวนการบริ การที่ยงั คงมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้อง
เลือกในการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น
อาหารนั้นถือว่าเป็ นปั จจัยพื้นฐานของการดารงชี วิตของมนุ ษย์หรื อปั จจัยสี่ เพราะในแต่ละ
วันคนเราต้องทากิจกรรมต่างๆมากมาย ร่ างกายของเรานั้นจึงจาเป็ นต้องใช้พลังงานจากสารอาหารที่
ได้รับจากการรับประทานในแต่ละมื้อ และในการรับประทานอาหารนั้น ควรรับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ ได้แก่อาหารจาพวก โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต เกลื อแร่ หรื อแร่ ธาตุ
วิตามิน และไขมัน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพอย่างเต็มที่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อ
สุ ขภาพของพนักงานธุ รกิจบันเทิง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อ
สุ ขภาพของพนักงานธุ รกิจบันเทิง
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของพนักงานธุ รกิจบันเทิง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากร ประชากรที่ศึกษา คือพนักงานธุ รกิ จบันเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 1,864 คน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
2. ด้านระยะเวลาขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการวิจยั และเก็บข้อมูลในช่วง
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน
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สมมุติฐานงานวิจัย
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของ
พนักงานธุ รกิจบันเทิง
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของ
พนักงานธุ รกิจบันเทิง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ สามารถเป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ให้แก่ผทู ้ ี่ประกอบธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2. ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปใช้พฒั นาหรื อปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางศึกษาวิจยั ให้แก่ผูท้ ี่สนใจศึกษาการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพต่อไป
กรอบแนวความคิดในการวิจัย

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้ เป็ นทฤษฎี
ที่ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์เกิดขึ้นตาม
แรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่ อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะ
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มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิดนี้ ตรงกับทฤษฎี กลุ่มสังคม (Social Categories
Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิ บายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะต่างๆของบุคคลหรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆได้
คือบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึ งกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในลาดับชั้นทาง
สังคมเดี ยวกันจะเลื อกรั บ และตอบสนองต่อเนื้ อหาข่าวสารในแบบเดี ยวกัน และทฤษฎี ความ
แตกต่ างระหว่า งบุ คคล (Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎี น้ ี ได้รับการพัฒนาจาก
แนวความคิ ดเรื่ องสิ่ งเร้ าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
Theory) ในสมัยก่อน และได้นามาประยุกต์ใช้อธิ บายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่า ผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะ
ที่แตกต่างกันจะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546, หน้า 53) ได้ให้ค วามหมายของส่ วนประสมทาง
การตลาดว่า เป็ นตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจแก่ กลุ่มเป้ าหมาย เสรี วงษ์มณี (2542, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรื อ 4Ps) ไว้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ที่ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายหรื อเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการติดต่อสื่ อสารขององค์กร
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมายไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง กระบวนการ
หรื อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรื อบริ การของบุคคล ซึ่ ง
จะมี ความสาคัญต่อการอยู่รอดขององค์กรทั้งในปั จจุ บนั และอนาคต ดังนั้นนักการตลาดจึงควร
ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยเริ่ มการศึกษาจากการทาความเข้าใจความหมายและบทบาทของ
บุคคล ได้แก่ ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค ผูค้ าดหวังและผูซ้ ้ื อ ซึ่ งบทบาทของผูบ้ ริ โภคจะแบ่งออกเป็ น 5 ลักษณะ
ได้แก่ ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิพล ผูต้ ดั สิ นใจ ผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พเยาว์ สมหมา (2546) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี ความคิ ดเห็ นว่า ปั จจัย ของส่ วน
ประสมทางการตลาด พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
บริ โภคในระดับมาก แต่ถา้ มองในด้านการจัดหน่ายจามีผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด เนื่ องจาก
ในปั จจุบนั นี้อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพมีแพร่ หลายมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคมรข้อเปรี ยบเทียบในการเลือกซื้ อ
มากขึ้ น เพราะอาหารเสริ ม เพื่อสุ ขภาพถ้ามองในด้านผลิ ตภัณฑ์แล้ว ทุ ก รู ปแบบที่ วางขายอยู่ใ น
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ท้องตลาดล้วนแล้วแต่มีการอ้างพรรพคุณที่ไม่แตกต่างกัน แต่การจัดจาหน่ายที่เข้าถึงลูกค้า และให้
ลูกค้าซื้ อลสิ นค้านั้นเป็ นที่มีความสาคัญมากยิง่ กว่า
วราพร โภชน์เกาะ (2559) ได้ศึกษาในเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตจังหวัดนครราชสี มา การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ ในเขตจังหวัดนครราชสี มา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตจังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย เครื่ องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หาค่าสถิติ T-test, F-test ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีอายุ อาชี พ และรายได้แตกต่างกันมี
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพแตกต่างกัน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพแตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิ ง
สารวจ (Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผู ้
กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือพนังงานธุ รกิจบันเทิงที่
เลื อกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ทราบจานวนประชากรของผูท้ ี่ ทางานอยู่ในสายงานธุ รกิ จ
บันเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบ Taro Yamane (1967) จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
และ การวิเคราะห์เชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2. สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ใช้สถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ตวั แปร 2 ตัวแปรที่เป็ น
อิสระต่อกัน ใช้สถิติ One-way analysis of variance (ANOVA) ในการวิเคราะห์ตวั แปรมากกว่า 2
ตัว แปร ในการทดสอบสมมติ ฐ าน หากพบความแตกต่ า งจะทดสอบความต่ า งรายคู่ โ ดยใช้วิ ธี
Scheffe's method และ LSD จากนั้นทาการทดสอบปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
ของพนักงานธุ รกิจบันเทิง โดยใช้สถิ ติ Multiple Regression Analysis โดยกาหนดนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั ข้อมู ลทางด้านประชากรศาสตร์ สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ ง
จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.75 มีอายุ 18-25 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 มี
สถานภาพโสด จานวน 316 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.00 มี การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน
261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.75
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภค
โดยรวมด้า นพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.35 เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพเพราะอยากมีสุขภาพที่ดีข้ ึนอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
เพื่อรับประทานเองอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 และน้อยที่สุดคือ เลื อกซื้ ออาหารเพื่อ
สุ ขภาพเพื่อให้บุคคลอื่นอยูใ่ นระดับกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านส่ วนประสมการตลาด
ผลการวิจยั ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดส่ งผลต่อการเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.63 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน จะพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเพื่อ
สุ ขภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่ งผล
ต่อการเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.60 และอันดับน้อยที่สุด คือ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.46
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของ
พนักงานธุ รกิจบันเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

สถิตทิ ใี่ ช้ การวิจยั
t -Test
ANOVA
t -Test
ANOVA
ANOVA

Sig.
0.086
0.416
0.673
0.140
0.238

สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของ
พนักงานธุ รกิจบันเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่วนประสมทาง
Std.
B
t
β
การตลาด
Error
Constant
2.656 0.207
12.838
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.122 0.056 0.125 2.195
ด้านราคา (X2)
0.157 0.051 0.182 3.047
ด้านช่องทางการจัด
0.148 0.50
0.253 0.4449
จาหน่าย (X3)
ด้านการส่งเสริ ม
0.223 0.051 0.182 3.047
การตลาด (X4)
R = 0.334 R2 = 0.111 Adj. R2 = 0.102 SEE =0.63042 F = 12.372

Sig.

Tolerance

VIF

0.000
0.029
0.002

0.693
0.628

1.443
1.593

0.000

0.556

1.799

0.000

0.694

1.440

Sig = 0.000

โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในระดับน้อย โดยพิจารณาจาก R มีค่าเท่ากับ
0.334 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 11.1 โดยพิจารณาจาก R2 มีค่าเท่ากับ 0.111 มีค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.63042
โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพมากที่สุด คือ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.253 โดย
พิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากับ 0.253 รองลงมา คือ ด้านราคาและด้านส่ งเสริ มทางการตลาดโดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.182 โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากับ
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0.182 และน้อยที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.125โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากับ 0.125
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 2.656 + 0.122X1 + 0.157X2 + 0.148X3 + 0.223X4
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.125ZX1 + 0.182ZX2 + 0.253ZX3 + 0.182ZX4
อภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของพนักงานธุ รกิจบันเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับผลงานวิจยั ของ ยุวดี จิรัฐิติเจริ ญ (2555) ทาการวิจยั ศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารการตลาด
แบบบู รณาการที่ มี ต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อาหารเสริ ม เพื่ อสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดปทุ ม ธานี
ผลการวิจยั พบว่า อายุไ ม่ มี ผ ลต่ อความสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ ม เพื่ อ
สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัดปทุ ม ธานี แตกต่ า งกับ งานวิ จ ัย ของ วราพร โภชน์ เ กาะ (2559)
ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ ในเขตจังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจ ัย พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มี อายุ อาชี พและ
รายได้แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู บ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และแตกต่ า งกับ งานวิ จ ัย ของ กนกรั ต น์ พิ ช ญานุ พ งศ์ (2549)
ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
อาหารเพื่อสุ ขภาพของพนังงานธุ รกิ จบันเทิง ตึกมาลี นนท์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
“ด้านผลิตภัณฑ์”พบว่าอาหารเพื่อสุ ขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเนื่ องจากคนใน
ยุคปั จจุบนั นี้คนหันมาใส่ ใจอาหารเพื่อสุ ขภาพและรู ปร่ างมากขึ้น ซึ่ งควรรับประทานอาหารให้ครบ
5 หมู่ตามหลักโภชนาการ ได้แก่อาหารจาพวก โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต เกลือแร่ หรื อแร่ ธาตุ วิตามิน
และไขมัน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพอย่างเต็มที่ และด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพมีความ
หลากหลายเมนู ใ ห้เลื อกรั บ ประทานมี ค่ า เฉลี่ ย น้อยที่ สุ ดเนื่ องจากอาหารเพื่ อสุ ข ภาพมี เมนู ที่ ไ ม่
แตกต่างกันและวัตถุดิบที่ใช้ก็มีความคล้ายคลึงกัน “ด้านราคา” พบว่าราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
วัตถุ ดิบมี ค่าเฉลี่ ยมากเนื่ องจากอาหารเพื่อสุ ขภาพส่ วนใหญ่มีราคาที่ ค่อนข้างสู งมาจากวัตถุ ดิบที่
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เลือกใช้ แต่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นคุณประโยชน์ของสารอาหารว่าที่เขาจะได้รับคุม้ กับเงินที่เสี ยไปเลยทา
ให้ผูบ้ ริ โภคยอมจ้างในราคาที่ สูงเพื่อแลกกับอาหารที่มีคุณภาพดี “ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย”
พบว่าผลิ ตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพมีวางขายในร้ านสะดวกซื้ อห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไปมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเนื่ องจากกระแสนิ ยมในการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพเดี๋ยวนี้ เป็ นที่นิยมมากช่องทางการ
จาหน่ ายก็มีหลากหลายช่ องทางให้เลื อกมากขึ้น ทาให้สะดวกต่อการซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ “ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด” พบว่าการโฆษณาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้มีค่าเฉลี่ยมากสุ ดเนื่ องจากการโฆษณาจาก
สื่ อสารต่ า งๆเกี่ ย วกับ อาหารเพื่ อสุ ขภาพเพื่ อกระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โภคมี ก ารรั บ รู ้ ม ากขึ้ นและทราบถึ ง
คุณประโยชน์ในการบริ โภค มีความสอดล้องกับผลงานวิจยั ของ ปิ ยะพร มิตรภานนท์ และ นวลฉวี
แสงชัย (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ด้านส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านผลิ ตภัณฑ์ให้ความสาคัญมากที่สุด
เรื่ องรสชาติอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านส่ งเสริ มการตลาดให้ความสาคัญมากที่สุด เรื่ องมารยาทและ
อัธยาศัยของพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายให้ความสาคัญมากที่สุด เรื่ องหาซื้ อง่าย ทุกที่ ทุก
เวลา ด้านราคาให้ความสาคัญมากที่สุด เรื่ องราคามีความเหมาะสมกับคุ ณภาพ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ พเยาว์ สมหมาย (2546) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่า ปั จจัยของ
ส่ วนประสมทางการตลาด พิจารณาด้านผลิ ตภัณฑ์พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพบริ โภค ในระดับมากแต่ถา้ มองในด้านการจัดหน่ ายจามีผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด
เนื่องจากในปั จจุบนั นี้อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพมีแพร่ หลายมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคมรข้อเปรี ยบเทียบในการ
เลือกซื้ อมากขึ้น เพราะอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพถ้ามองในด้านผลิตภัณฑ์แล้ว ทุกรู ปแบบที่วางขายอยู่
ในท้องตลาดล้วนแล้วแต่มีการอ้างสรรพคุณที่ไม่แตกต่างกัน แต่การจัดจาหน่ ายที่เข้าถึงลูกค้า และ
ให้ลู ก ค้า ซื้ อสิ นค้า นั้นเป็ นที่ มี ค วามส าคัญมากยิ่งกว่า และสอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ นาย
มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวฒั น์ (2554) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อน้ าข้าวกล้องงอกของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปั จจัยมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อทุก
ขั้นตอน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึ ก ษาตัวแปรอื่ น เพิ่ ม เติ ม ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเพื่ อสุ ข ภาพ เช่ น
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า การสื่ อสารเชิงบูรณาการ เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึก เช่นการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ ง
ลึกเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
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3. ควรศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายอื่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
บรรณานุกรม
กนกรัตน์ พิชญานุพงศ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออาหารเพื่อ
สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กรุ งเทอมหานคร เอ็กซเปอร์เน็ท
ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ( 2543 ) เรื่ องพฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนนวมินทราชู ทิศ สตรี วิทยา 2 สังกัดกรมสามัญ
ศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต บัณ ทิ ต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทางการตลาด กรุ งเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช
บริ สุ ท ธิ์ ผึ่ ง ผดุ ง (2551) เรื่ อ งพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ ตนเอง ศึ ก ษาเฉพาะกรณี เ ขต
กรุ งเทพมหานคร
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ม ห า บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปิ ยะพร มิตรภานนท์ และนวลฉวี แสงชัย (2558) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยการตัดสิ นใจ
เลื อก ซื้ ออาหารเพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ การ
จัดการการตลาดระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2558
พเยาว์ สมหมาย (2546) ได้ศึกษาในเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
อาหาร
เสริ ม เพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวฒั น์ (2554) ได้ศึกษาในเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ ผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อนาข้าวกล้องงอกของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
มหาบัณฑิตหลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการเกษตร สาขา
ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2544) การวิเคราะห์การวางแผนและควบคุมทางการตลาด(พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค)
จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ยุวดี จิรัฐิติเจริ ญ (2555) เรื่ องเรื่ อง การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
เสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วราพร โภชน์เกาะ (2559) เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตจังหวัดนครราชสี มา มหาวิทยาลัยราชฏัฎเพชรบุรี
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546) การบริ หารการตลาดยุคใหม่ กรุ งเทพมหานคร ฉบับปรับปรุ ง
บริ ษทั ธรรมสาร จากัด
หทัยกาญจน์ โสตรดี (2550) เรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม งานวิจยั วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาสาธารณสุ ขชุ มชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2545)
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 7
กรุ งเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการขนส่ งของบริษัท Kerry Express สาขารังสิ ต
FACTORS AFFECTING THE CUSTOMERS SATISFACTION OF
KERRY EXPRESS RANGSIT BRANCH
เตชสิ ทธิ์ วิชิตาชยานันท์1, พัฒน์ พิสิษฐเกษม2, พฤฒิพงศ์ อภิวฒั นกุล3, ทรงวุฒิ ดีจงกิจ3
1
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2 อาจารย์ที่ปรึ กษา, 3 ที่ปรึ กษาร่ วม
บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษ ัท Kerry
Express สาขารัง สิ ต เป็ นงานวิจยั ประเภทสารวจเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วย
แบบสอบถามโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านคุณภาพการ
บริ การที่ มี ผลต่อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารขนส่ งของบริ ษ ทั Kerry Express สาขารังสิ ต
ประชากรที่ศึกษาคือ บุคคลทัว่ ไปที่เข้ามาใช้บริ การขนส่ งของบริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต
กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่ มด้วยวิธีการสุ่ มตามความสะดวกจานวน 384 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือแบบสอบถามจานวน 384 ชุ ด สถิติที่ใช้ได้แก่ t-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ หลังจากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถ
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จานวน 231 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60.2 มีอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า จานวน 191 คน (ร้อยละ 49.7) มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จานวน 238 คน (ร้อยละ 62.0) ประกอบอาชีพ นักเรี ยน /
นักศึกษา จานวน 188 คน (ร้อยละ 49.0) มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จานวน 130 คน (ร้อยละ
33.9) ผูม้ าใช้บริ การเห็นว่าปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การของบริ ษทั Kerry Express โดยรวม ส่ งผล
ต่อความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ด้านความเชื่ อมัน่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุด อยู่ใ น
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่ อถืออยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13
และน้อยที่สุดด้านรู ปลักษณ์อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตที่แตกต่างกัน
2. คุ ณภาพการให้บริ การประกอบด้วย ด้านรู ปลั กษณ์ ด้า นความน่ า เชื่ อถื อ ด้า นการ
ตอบสนอง ด้านความัน่ ใจ ด้านการเอาใจใส่ พบว่า ด้านรู ปลักษณ์ ด้านการตอบสนอง และด้านการ
เอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต
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Research on Factors Affecting Customer Satisfaction of Kerry Express Rangsit Branch
is a quantitative research with a questionnaire designed to study demographic characteristics and
service quality factors affecting customer satisfaction of Kerry Express Rangsit Branch. The
population in studying study was people who used the transportation service of Kerry Express
Rangsit Branch.The sample consisted of 384 person who were randomly selected. This research
used 384 questionnaires to collect data and analysis. The statistics were tested: T-Test, One Way
ANOVA and Multiple Regression Analysis. The results can be summarized as follows.
The study found that. The majority of the respondents were 231 female (60.2%), 20
years or less 191 person (49.7%), Secondary / upper secondary / equivalent 238 persons (62.0%),
188 students or 49.0% , and have 10,001 - 20,000 baht income per month 130 persons (33.9%).
The customers have the opinion that Kerry Express's quality of service was at a high level, with
an average of 4.01. When considering each item, it was found that Confidence in respondents'
satisfaction was highest at 4.18 average, followed by reliability at the high level. The mean score
was 4.13 and the smallest appearance was at the high level. The mean is 3.86.
The results of hypothesis testing showed that
1. Demographic characteristics, sex, age, education, occupation, and income that
difference affect the satisfaction of Kerry Express customers in the difference results.
2. Quality of service factors includes: Tangibility Responsiveness Reliability Empathy
and Assurance. The study found that Tangibility Responsiveness and Empathy affects Customer
Satisfaction of Kerry Express Rangsit Branch.
บทนา
ธุ ร กิ จ การขนส่ งสิ นค้ า นั้ นมี ค วามส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให้ ท ั่ว ถึ ง ทั้ ง
ภายในประเทศและออกสู่ ต่างประเทศ การขนส่ งนั้นถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการกระจายความเจริ ญ
ไปสู่ พ้นื ที่ที่มีความเจริ ญน้อยกว่า ให้ผบู ้ ริ โภคในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าถึงสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ได้อย่าง
ทัว่ ถึ ง ก่อให้เกิ ดการติดต่อสื่ อสารระหว่างภูมิภาคและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการขนส่ ง
สิ นค้าระหว่างภูมิภาคได้ ธุ รกิ จการขนส่ งจึ งเป็ นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่ งในการตอบสนองเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ผูบ้ ริ โภคได้สิ นค้า ที่ รวดเร็ วและทัว่ ถึ งขึ้ น โดยเฉพาะในปั จจุ บ นั นั้นการดาเนิ นธุ รกิ จ
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยคานึ งถึงความรวดเร็ วในการตอบสนองความต้องการของลู กค้าเป็ นปั จจัย
สาคญในการแข่งขัน อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการและต้องการ
การตอบสนองความต้อ งการที่ ร วดเร็ ว ธุ ร กิ จ การขนส่ ง ด่ วนจึ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการขนส่ งเอกสารหรื อพัสดุที่มีความเร่ งด่วน ในตรงตาม
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ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศ ภายในปี พ.ศ.
2558 นั้น มีปริ มาณทั้งหมดโดยรวมอยู่ที่ 596,552 พันตัน ซึ่ งเป็ นการขนส่ งทางถนน 482,358
พันตัน ซึ่ งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งมีปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าโดยรวมอยูท่ ี่
572,695 ตันเป็ นการขนส่ งทางถนน 465,020 ตัน (กรมขนส่ งทางบก 2558 : สถิติการขนส่ งสิ นค้า
ภายในประเทศ) แม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจยังคงมีทิศทางชะลอตัว แต่สาหรับภาพรวม
ของธุ รกิจขนส่ งสิ นค้านั้นยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยหนุ น ได้แก่ การเข้ามาลงทุนของ
ภาคเอกชนไปยังภูมิภาค จากในหลายปี ที่ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ มีบริ ษทั เอกชนจากต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนดาเนินธุ รกิจขนส่ งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ น FedEx DHL UPS TNT ซึ่ งต่างก็
เป็ นบริ ษทั ที่มีความรู ้ ความชานาญและมีเครื อข่ายที่กว้างขวางในการให้บริ การการขนส่ งพัสดุ ซึ่ ง
เดิมนั้นการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ภายในประเทศนั้น บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ได้
ดาเนินธุ รกิจมาอย่างยาวนาน แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึ่ งการเปิ ดเสรี การค้าทางด้านการบริ การพัสดุภณ
ั ฑ์และ
ไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ ทาให้เกิ ดการแข่งขันพัฒนาเพื่อให้การบริ การนั้นมีคุณภาพที่ดี สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมได้
จากการขยายตัวดังกล่ าวของบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์ เพรสนั้น จึ งต้องการศึ กษากลยุทธ์ หรื อ
ปั จจัยที่ทาง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส นั้นใช้เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจในการใช้บริ การโดยข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและ
สามารถแข่งขันกับผูอ้ ื่นได้ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งบริ ษทั
Kerry Express สาขารังสิ ต
2. เพื่อศึกษาคุ ณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งบริ ษทั
Kerry Express สาขารังสิ ต
สมมติฐานการวิจัย
1. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึก ษา อาชี พ รายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ ง บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตที่แตกต่าง
กัน
2. ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ ง บริ ษทั
Kerry Express สาขารังสิ ต

ขอบเขตการวิจัย
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1. การวิจยั นี้ จะศึกษาครอบคลุม เฉพาะผูท้ ี่ใช้บริ การ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต
เท่านั้น
2. ประชากรที่ จะศึ กษา ได้แก่ บุ คคลทัว่ ไปที่ เข้ามาใช้บริ การการขนส่ ง บริ ษทั Kerry
Express สาขารังสิ ต
3. กลุ่มตัวอย่างที่จะศึ กษาได้แก่ บุคคลทัว่ ไปที่เข้ามาใช้บริ การการขนส่ งบริ ษทั Kerry
Express สาขารังสิ ต จานวน 384 คน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อเพิ่มโอกาสขยายฐานกลุ่มผูใ้ ช้บริ การการขนส่ งบริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต
2. เพื่อนาข้อมูลที่ ได้มานั้นเป็ นแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ าใช้บริ การได้
3. เพื่อนาระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผูม้ าใช้บริ การการขนส่ งบริ ษทั Kerry
Express สาขารังสิ ต มาปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผมู ้ าใช้
บริ การในครั้งต่อไป
กรอบแนวคิดของการวิจัย
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการคุณภาพการให้ บริการ
แนวทางที่ผบู ้ ริ โภคใช้ประเมินคุณภาพของบริ การจากการศึกษาของ Parasuraman และ
คณะพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริ การที่เขาได้รับ คุณภาพของ
การบริ การที่ลูกค้ารับรู ้ (Perceived service quality) ซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้ นจากการที่ ลูกค้าทาการ
เปรี ยบเทียบกับ บริ การที่คาดหวัง (Expected service) กับ บริ การที่รับรู ้ (Perceived service) ซึ่ งก็คือ
ประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นหลัง จากที่ เขาได้รับบริ การแล้วนัน่ เอง ในการประเมิณคุ ณภาพของการ
บริ การดังกล่าวนั้น ลูกค้ามักพิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความสาคัญ10 ประการดังต่อไปนี้
1. ความไว้วางใจ (Reliability) ความสามารถที่จะให้บริ การตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้
อย่างถูกต้อง โดยที่มิตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ
2. สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่ งอานวยความ
สะดวก พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่าง ๆ
3.การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้บริ การอย่างรวดเร็ ว และ
ยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้า
4. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ของผูใ้ ห้บริ การ
5. ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) ปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงและความลังเล สงสัย
6. ความสะดวก (Access) สามารถเข้ าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อสื่ อสารได้ง่าย
7. การสื่ อสาร(Communication) การรับฟั งลูกค้าและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่ลูกค้า โดยใช้
ภาษาที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้
8. ความเข้าใจลูกค้า (Understanding the customer) พยายามที่จะทาความรู ้จกั และเรี ยนรู ้
ความต้องการของลูกค้า
9. ความสามารถ (Competence) ความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นของพนักงานในการให้บริ การลูกค้า
10. ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร(Courtesy) คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า
ในการแสดงออกถึงความสุ ภาพ เป็ นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า
จากการวิจยั ของ Parasuraman และคณะคือ จากเกณฑ์ที่สาคัญทั้ง 10 เกณฑ์ดงั กล่าว ที่
ลูกค้าใช้ประเมินคุ ณภาพของการบริ การนั้น 2 มีเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้น ซึ่ งได้แก่ ความน่ าเชื่ อถื อ
(Credibility) และสิ่ งที่ สามารถจับต้องได้ (Tangibles) ลู กค้าสามารถที่จะประเมินคุณภาพได้
ล่ วงหน้า ก่ อ นการซื้ อ ส่ วนเกณฑ์ อื่น ๆ ที่ เหลื ออี ก 6 ได้แก่ ความไว้ วางใจ (Reliability) การ
สนองตอบลูกค้า (Responsiveness) ความสะดวก (Access) การสื่ อสาร (Communication) ความเข้าใจ
ลูกค้า (Understanding the customer) ความสุ ภาพและความเป็ นมิตร(Courtesy) ล้วนแต่จดั เป็ น
Experience Quality ทั้งสิ้ น ซึ่ งหมายถึงว่าลูกค้าจะไม่สามารถที่จะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เหล่านี้
ได้เลย จนกว่าจะซื้ อหรื อบริ โภคแล้วเท่านั้น ส่ วนอีก 2 เกณฑ์ที่เหลือ ได้ แก่ ความมัน่ คงปลอดภัย
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(Security) และความสามารถ (Competence) จะจัดเป็ น Credence Quality หมายความว่า ลู กค้า
อาจจะไม่สามารถที่จะประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ดังกล่าวได้ในทันที แม้วา่ จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ โภค
บริ การไปแล้วก็ตาม
ในการวิจยั ครั้งต่อมา คณะผูว้ ิจยั ทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นพบว่ามีระดับของความสัมพันธ์
(Degree of correlation) กันเองระหว่างตัวแปรดังกล่าวค่อนข้างสู ง จึงปรับเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพของการให้บริ การใหม่ ให้เหลือเกณฑ์อย่างกว้างรวมทั้งหมด 5 เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริ การในระดับ
หนึ่งที่ตอ้ งการ อย่างถูกต้อง (Accurate Performance) และไว้วางใจได้ (Dependable)
2. ความมัน่ ใจ (Assurance) ให้บริ การมีความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นในการบริ การ มีความ
สุ ภาพและเป็ นมิ ตรกับลู กค้า มี ความซื่ อสัตย์และสามารถสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้า ได้และมี
ความมัน่ คงปลอดภัย
3. สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สภาพแวดล้อม
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
4. ความใส่ ใ จ (Empathy) สามารถเข้าถึ ง ได้โ ดยสะดวกและสามารถติ ด ต่ อ ง่ า ย
ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารและเข้าใจลูกค้า
5. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้ บริ การทันทีและให้ ความ
ช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
สายจิตร สุ ขสงวน (2546 : 14) ได้สรุ ปว่าความพึงพอใจเป็ นสิ งรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ งหนึ่ งซึ่ ง
เป็ นไปได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ แต่ถา้ เมื่ อใดสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรื อทาให้
บรรลุ จุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิ ดความรู ้ สึกทางบวกและทางลบ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่ งใดสร้ าง
ความรู ้ สึกผิดหวัง ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกทางลบเป็ นความรู ้สึกที่ไมพึงความ
พอใจ
อรรถพร คาคม (2546 : 29) สรุ ปความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรื อระดับความพึง
พอใจของบุคคลต่อกิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมนั้น ๆโดยเกิ ด
พื้นฐานของการรับรู ้ ค่านิ ยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับความพึงพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อกิจกรรมนั้น ๆสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น พอสรุ ปความหมายของความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึก
หรื อทัศนคติ ที่ดี หรื อการแสดงของบุ ค คลออกซึ่ งเป็ นไปในแนวทางบวกอันเกี่ ย วข้องกับ ความ
ต้องการของมนุ ษย์ ซึ่ งจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นทั้งทางด้านวัตถุ
และจิตใจก็จะเกิดความรู ้ สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น คือลักษณะที่ชอบเห็นด้วยพอใจแต่ถา้ ความต้องการของ
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ตนไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่ งเป็ นไปในแนวทางลบ ความรู ้สึกไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้นลักษณะที่ไม
ชอบ ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นฤมล พันธ์เตี้ย (2558) ได้ทาการศึกษา พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด สาขาสาหร่ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั ไปรณี ย ์
ไทย จากัด สาขาสาเหร่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจมากที่สุดคื อ ด้านราคาค่าบริ การ
รองลงมาคือด้านกระบวนการการให้บริ การ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านลักษณะกายภาพ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนมีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารไปรษณี ย ์ไ ทย จ ากัด สาขาส าหร่ นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ยัง พบว่ า
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ประเภทที่เลื อกใช้บริ การ ความถี่ ในการใช้บริ การ ช่ วงเวลาที่ใช้
บริ การ และค่า ใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ ง มี ความสัมพันธ์ กบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขา สาเหร่
ฐานุ ตรา จันทรเกตุ (2554) ศึ ก ษา ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่อคุ ณภาพของการ
ให้บ ริ การรถยนต์โดยสารประจาทางของบริ ษ ทั ขนส่ ง จากัด ณ สถานี ข นส่ ง ผูโ้ ดยสารจัง หวัด
สระบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุ ณภาพการให้บริ การรถยนต์โดยสารประจาทางด้านความสามารถที่
สัมผัสได้ ความน่ าเชื่ อถื อได้ การตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ ความมัน่ ใจ และ
ความเข้า ถึ ง จิ ตใจผูอ้ ื่ นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ความพึง พอใจในการให้บ ริ ก ารด้า นกระบวนการ
ให้ บ ริ ก าร บุ ค คลากรและการอ านวยความสะดวกอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การมีความแตกต่างกันตามปั จจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดย
คุ ณภาพการให้บริ การทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถที่ สัมผัสได้ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการ
ตอบสนองต่ อความต้องการของผู ใ้ ช้บ ริ ก าร ด้า นความมัน่ ใจ และด้า นการเข้า ถึ ง จิ ตใจผู อ้ ื่ น มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารรถยนตั้ง ในด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร ด้า น
บุคคลากรและด้านการอานวยความสะดวก
วิธีดาเนินงานวิจัย
งานวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษ ัท Kerry
Express สาขารัง สิ ต เป็ นงานวิจยั ประเภทสารวจเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วย
แบบสอบถามโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านคุณภาพการ
บริ การที่ มี ผลต่อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารขนส่ งของบริ ษ ทั Kerry Express สาขารังสิ ต
ประชากรที่ศึกษาคือ บุคคลทัว่ ไปที่เข้ามาใช้บริ การขนส่ งของบริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต
กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่ มด้วยวิธีการสุ่ มตามความสะดวกจานวน 384 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือแบบสอบถามจานวน 384
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ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ขอผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิ งพรรณา
(Descriptive Statistic) เพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ทาการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้เป็ นสถิติที่ใช้ในการหาความ
แตกต่างของข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจยั
2.1 T-Test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปร 2 กลุ่ม
2.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way Analysis of
Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลที่มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้
การเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีแบบเซฟเฟ่ (Scheffe’s method)
2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) เพื่อทาการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.20 และ
เพศชายจานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า
จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.70 รองลงมาคือ 31 – 40 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.30
และน้อยที่ สุดคื อ 50 ปี ขึ้ นไป จานวน 8 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.10 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จานวน 238 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 และน้อยที่สุดคือ อื่นๆ
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.90 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ นักเรี ยน /
นักศึกษา จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จานวน
75 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และน้อยที่สุดคือ ประถมศึกษา จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.90
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.90
รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า
30,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.90
ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารส่ งผลต่ อ ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ บริ ก ารขนส่ งของ บริ ษั ท Kerry
Express สาขารังสิ ต
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การของบริ ษทั Kerry Express โดยรวมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูต้ อบแบบสอบถามแบบสอบถามพบว่า ผูม้ าใช้บริ การมีความเห็ นว่าปั จจัยด้านคุ ณภาพการ
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บริ การของบริ ษทั Kerry Express โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (̅ = 4.01, SD = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ด้านความเชื่ อมัน่ ผูต้ อบแบบสอบมีความเห็นอยูใ่ นระดับ มาก (̅ = 4.18, SD = 0.47)
รองลงมาคื อ ด้านความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในระดับมาก (̅ = 4.13, SD = 0.56) และน้อยที่สุดด้าน
รู ปลักษณ์อยูใ่ นระดับมาก (̅ = 3.86, SD = 0.45)
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การขนส่งของบริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต
เพศ
t- Test
.078
อายุ
One Way ANOVA
.000*
ระดับการศึกษาสูงสุด
One Way ANOVA
.000*
อาชีพ
One Way ANOVA
.056
รายได้
One Way ANOVA
.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พบว่า อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้ านคุณภาพการบริการ B
Constant
ด้ านรู ปลักษณ์ (X1)
ด้ านการเอาใจใส่ (X5)
ด้ านการตอบสนอง (X3)

1.847
0.421
0.288
0.139

Std.
Error
0.211
0.52
0.46
0.047

β

t

Sig.

0.401
0.314
0.153

8.763
8.120
6.236
2.965

.000*
.000*
.000*
.003*

Toleran VIF
ce
0.779
0.747
0.709

1.284
1.338
1.410

R = 0.528 R2 = 0.279 Adj. R2 = 0.274 SEE = 0.404 F = 49.086 Sig = 0.000

พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านรู ปลักษณ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ปั จจัยคุณภาพ
การให้บริ ก ารด้านการเอาใจใส่ ส่ง ผลต่อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ ง ของ บริ ษ ทั Kerry
Express สาขารังสิ ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 และ ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านการ
ตอบสนองส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในระดับปานกลาง โดย
พิจารณาจาก R มีค่าเท่ากับ 0.528 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 27.90 โดยพิจารณาจากค่า R2 มีค่า
เท่ากับ 0.279 มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.404 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ด้านรู ปลักษณ์ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.401 โดยพิจารณา
จาก β = 0.401 รองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ 0.314โดยพิจารณาจาก β = 0.314 และน้อยที่สุดคือ ด้านการตอบสนอง โดยมีค่า
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สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.153โดยพิจารณาจาก β = 0.153
ตามลาดับ นอกจากนี้ ผลการทดสอบพบว่า ปั จจัยคุณภาพการบริ การทั้ง 3 ด้านนี้ มีค่า Tolerance ไม่
ต่ากว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกืน 10.0 จึงสรุ ปได้วา่ ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรต้น
เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 1.847 + 0.421X1 + 0.288X5 + 0.139X3
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ZY = 0.401X1 + 0.314 X5 + 0.153 X3
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.2 มีอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า จานวน 191 คน คิดเป็ นร้ อยละ
49.7 มีระดับการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จานวน 238 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 62.0 ประกอบอาชี พ นัก เรี ย น / นัก ศึ กษา จานวน 188 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.0 มี รายได้
10,001 - 20,000 บาท จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.9
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ พบว่า ผูม้ าใช้บริ การเห็นว่าปั จจัยด้าน
คุ ณภาพการบริ ก ารของบริ ษ ทั Kerry Express โดยรวม ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความ
เชื่ อมัน่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
4.18 รองลงมาคื อ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื ออยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.13 และน้อ ยที่ สุ ดด้า น
รู ปลักษณ์อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขา
รังสิ ตที่แตกต่างกันจากการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของสมมติฐานในทางสถิติ พบว่า ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสมมติฐานมี 3 ด้านคือ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความน่าเชื่ อถื อ
ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจและ ด้านการเอาใจใส่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต จากการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของสมมติฐาน
ในทางสถิติ พบว่า ปั จจัยด้านรู ปลักษณ์ ด้านการตอบสนองและด้านการเอาใจใส่ ส่ งผลต่อความพึง
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พอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
การอภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตที่แตกต่างกัน
โดยผลการวิ จยั พบว่า ปั จจัย ด้า นประชากรณ์ ศ าสตร์ ไ ด้แก่ อายุ ระดับการศึ ก ษาและรายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั Kerry Express สาขารังสิ ตที่
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ผลงานวิ จ ัย
ของนฤมล พันธ์เตี้ย (2558) ได้วจิ ยั เรื่ อง พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขา
สาหร่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ฐานุตรา จันทรเกตุ (2554) ได้ศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพ
ของการให้บ ริ การรถยนต์โดยสารประจาทางของบริ ษ ทั ขนส่ ง จากัด ณ สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร
จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ มริ ษา ไกรงู (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการใช้
บริ ก ารรถตู ้โดยสารปรั บ อากาศประจาเส้ นทาง กรณี ศึ ก ษา : สายกรุ งเทพ–เพชรบุ รี (หมายเลข
เส้นทางเดินรถ 73) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศและรายได้ส่วนตัวมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถตูป้ ระจาทาง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ปั จจัย คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารส่ งผลต่ อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษ ทั
Kerry Express สาขารังสิ ต โดยผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยคุณภาพการบริ การของบริ ษทั Kerry Express
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การด้านรู ปลักษณ์
ด้านการเอาใจใส่ และด้านการตอบสนองส่ งผลต่อควมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งของบริ ษทั
Kerry Express สาขารังสิ ต ซึ่ งเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พบว่า ด้านรู ปลักษณ์ มีอิทธิ พลส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด เนื่ องจากผูม้ าใช้บริ การได้รับการอานวยความ
สะดวกเมื่อมาใช้บริ การ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้ มาจากขั้นตอนการบริ การของ Kerry Express ที่
มีข้ นั ตอนที่ ไม่ซับซ้อนและอานวยความสะดวกต่อผูม้ าใช้บริ การ รองลงมาคื อ ด้านการเอาใจใส่
พิจารณาแล้วพบว่า การบริ การมีความเท่าเทียมต่อผูใ้ ช้บริ การทุกราย มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุดแสดงให้
เห็นว่าการบริ การของ Kerry Express นั้นให้ความท่าเทียมแก่ผใู ้ ช้บริ การทุกราย และน้อยที่สุดด้าน
การตอบสนอง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การบริ การเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว มีระยะเวลารอคอยที่
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดแสดงให้เห็นได้วา่ จากขั้นตอนการบริ การที่มีความสะดวก รวดเร็ ว ไม่
ซับ ซ้ อนท าให้ ร ะยะเวลาในการรอคอยของผู ม้ าใช้บ ริ ก ารนั้น มี ค วามเหมาะสม สอดคล้อ งกับ
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ผลงานวิจยั ของ นฤมล พันธ์เตี้ย (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด สาขาสาหร่ ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั ไปรณี ย ์
ไทย จากัด สาขาสาเหร่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ภุชชงค์ ภู่ยอ้ ย
(2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ ด่ ว นทางอากาศของบริ ษ ัท เฟด
เดอรั ลเอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จากัด ภายในเขตปลอดอากร พบว่า ตัวแทนของบริ ษทั ผูม้ าใช้
บริ การการบริ ษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด มีความเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การขนส่ งพัสดุด่วนทางอากาศของบริ ษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด ภายใน
เขตปลอดอากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้านพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาปั จจัยอื่นเพิม่ เติม นอกเหนือจากปั จจัยคุณภาพในการบริ การ
2. ควรทาการศึกษาที่เป็ นเชิ งคุ ณภาพร่ วมด้วย เช่ น การสัมภาษณ์ หรื อสังเกตร่ วมด้วย
เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. ควรเพิ่มสาขาหรื อขยายพื้นที่ในการศึกษาเพิ่มเติม
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การเปิ ดรับข่ าวสารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
กรณีศึกษา: นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
INFORMATION EXPOSURE OF COLLEGE AND UNIVERSITY
CASE STUDY: COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE’ S STUDENTS,
RANGSIT UNIVERSITY
พรพรรณ ร่ วมทรัพย์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ และผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิจ ัย การเปิ ดรั บ ข่ า วสารในวิ ท ยาลัย และมหาวิท ยาลัย กรณี ศึ ก ษา: นัก ศึ ก ษา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาความแตกต่าง
ของช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารภายในของวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลั ย จ าแนกตามข้อ มู ล
ประชากรศาสตร์ และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และระดับ
ปริ ญ ญาโท ของวิท ยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จานวนทั้ง สิ้ น 230 คน
เครื่ องมื อที่ใช้ในการศึกษานี้ เลื อกใช้แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ การใช้
ตารางแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการใช้
สถิติเชิงอ้างอิง ANOVA ในการหา T-test / F-test
จากผลการวิจยั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ตอบแบบสอบถามจานวน 230 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีเกรด
เฉลี่ยระหว่าง 3.00-3.49 อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 3 และมีช่วงอายุ 20-22 ปี พบว่า
1) นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีเกรดเฉลี่ ยที่แตกต่างกันส่ งผลต่อช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2) นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่มีเพศ ระดับการศึกษา(ชั้นปี ) หลักสู ตรที่ศึกษาและอายุ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
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ระดับ 0.05 ซึ่ งช่ องทางที่ นักศึ กษาเลื อกใช้มี Website ของมหาวิทยาลัย รังสิ ต (www.rsu.ac.th),
ระบบ Intranet, Facebook, เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและการประชุม
3) นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิ ทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีเพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายในของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4) นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มี เกรดเฉลี่ ย ระดับการศึ กษา (ชั้นปี ) หลักสู ตรที่ศึกษาและอายุ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความคิดเห็ นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การเปิ ดรับข่าวสาร, วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก, มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ABSTRACT
Research study the information exposure within college and university case study:
college of oriental medicine’s students, Rangsit University. The aim of this study 1) Study
differences internal communication channels of colleges and universities. 2) Study differences of
opinion about internal communication of colleges and universities. Classified by demographic
information and the sample used for study include undergraduate and graduate students at the
college of oriental medicine, Rangsit University 230 people. The tools in this study were
questionnaires. Statistics used in data analysis include: Frequency, Percentage, Mean, Standard
Deviation and Hypothesis Testing using ANOVA for T-test / F-test.
The undergraduate and graduate students at the college of oriental medicine, Rangsit
University 230 people were mostly females. The average GPA of 3.00-3.49 is the third year
undergraduate and 20-22 years old. The results of the study were as follows:
1) The results of data analysis undergraduate and graduate students at the college of
oriental medicine, Rangsit University. There are different grades that affect the internal
communication channels of colleges and universities are not different statistically significant.
2) The undergraduate and graduate students at the college of oriental medicine, Rangsit
University. There are different sexes, educational levels (year), educations and ages have affects
to the internal communication channels of colleges and universities are different statistically
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significant at 0.05. The students choose the channel a website of Rangsit University
(www.rsu.ac.th), Intranet, Facebook, classmates and conferences.
3) The undergraduate and graduate students at the college of oriental medicine, Rangsit
University. There are different sexes have affect opinions about internal communication of
colleges and university are not different statistically significant.
4) The undergraduate and graduate students at the college of oriental medicine, Rangsit
University. There are different grades, educational levels (year), educations and ages have affect
opinions about internal communication of colleges and universities are different statistically
significant at 0.05.
KEYWORDS: INFORMATION EXPOSURE, COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE,
RANGSIT UNIVERSITY
บทนา
ในโลกปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุ ษย์สามารถรับรู ้ เรี ยนรู ้ และเข้าถึ งข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ วทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้องค์กรธุ รกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารจัดการองค์กรให้สามารถดาเนิ นต่อไปได้ การ
รู ้ เท่ า ทันการเปลี่ ย นแปลงและสามารถปรั บ ตัวให้ก้า วไปข้า งหน้า ได้อย่า งมัน่ คง ท่ า มกลางการ
แข่งขันที่รุนแรงเบื้องหลังความสาเร็ จในการบริ หารองค์กร ต้องอาศัยการทางานร่ วมกันเป็ นทีมและ
ปั จจัยสาคัญที่เกื้ อหนุ นความสาเร็ จร่ วมกัน คือ การสื่ อสาร เพราะการสื่ อสารเป็ นหัวใจของการทา
ความเข้าใจระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม มนุ ษย์จะเข้าใจกันได้ตอ้ งอาศัยการสื่ อสาร เพื่อให้ขอ้ มูล
ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ความเห็ นและประสบการณ์ ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสงบสุ ข อีกทั้งการสื่ อสารยังช่วยให้มนุษย์พฒั นาปั ญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุ ด
ในองค์กรธุ รกิจเอกชนและองค์กรภาครัฐ ต่างมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนมีการบริ หารงาน
อย่างเป็ นทางการอย่างเป็ นระบบและต้องมีความสัมพันธ์กบั องค์กรอื่นๆ ดังนั้นในการดาเนิ นงาน
ขององค์กรการติดต่อสื่ อสารจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง และเป็ นรากฐานที่สาคัญของการบริ หารงาน
ปั จ จัย ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคขัด ขวางส าคัญ ของการบริ หารงาน คื อ การขาดการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้นหากบุคคลกรในองค์กรได้สร้างสรรค์ความคิดดีๆ ขึ้นมาเพื่อองค์กร แต่
ไม่มีการถ่ายทอดและสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นรู ้และเข้าใจ นาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ยอ่ มไม่เกิดประโยชน์อนั ใด
ซึ่ งการสื่ อสารที่สมบูรณ์น้ นั ผูร้ ับสารจะต้องเข้าใจเป็ นอย่างเดียวกันกับที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ (จันทิมา
มังกรศักดิ์สิทธิ์, 2556)
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ในปั จ จุ บ ัน เป็ นที่ ย อมรั บ กัน แล้ว ว่า การสื่ อ สารภายในองค์ก ารเป็ นเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส าคัญ
เนื่ องจากการสื่ อสารเป็ นกระบวนการสาคัญในการนาความต้องการ ความคิด ความรู ้สึกไปสู่ ความ
เข้าใจในเป้ าหมายระหว่างบุ ค คลต่อบุ ค คล กลุ่ มต่อกลุ่ ม บุ คคลต่อกลุ่ ม ไปสู ้ ความเข้าใจร่ วมกัน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างสอดคล้องมีประสิ ทธิ ภาพตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ (สุ ภา
นานาพูลสิ น, 2546)
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ที่ ไ ด้รั บ การประเมิ น จากส านัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่ งเดียวที่ได้รับ
การจัดให้อยู่ในระดับ “ดี มาก” ในกลุ่ มสถาบันที่เน้นการผลิ ตบัณฑิ ต จัดการเรี ยนการสอนโดย
แบ่งกลุ่มคณะวิชาออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิ คการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบาบัด
คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
2) กลุ่ ม คณะวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี : วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันการ
บิน
3) กลุ่ ม คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ : วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสั ง คม วิ ท ยาลัย
นานาชาติ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
4) กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ : วิทยาลัยดนตรี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทลั อาร์ต
5) กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุ รกิจ : วิทยาลัยรัฐกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะบัญชี วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ และคณะเศรษฐศาสตร์
ปั จ จุ บ ัน เปิ ดสอนในระดับ ปริ ญญาตรี 94 หลัก สู ต ร ระดับ ปริ ญ ญาโท 37 หลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสู ตร และระดับปริ ญญาเอก 9 หลักสู ตร รวม 141 หลักสู ตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการแพทย์
แผนตะวันออกซึ่ งเป็ นหลักสู ตรแรกของประเทศไทยที่เน้นการพัฒนาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันออกอื่ นๆ ด้วยวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีข้ นั สู ง อย่า งเป็ น
รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ มี ค วามเป็ นสากลและเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ นานาชาติ ซึ่ งปั จ จุ บ ัน วิ ท ยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตร
การแพทย์แผนตะวันออก (วท.บ.), หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิ ต (พท.บ.), หลักสู ตร
การแพทย์แผนจี นบัณฑิ ต (พจ.บ.) และในระดับปริ ญญาโท 1 หลักสู ตร โดยแบ่งเป็ น 6 กลุ่มวิชา
ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านคลินิก, กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร, กลุ่มวิชาด้านการประเมิน
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คุณภาพ, กลุ่มวิชาด้านการแพทย์ทางเลื อก (Alternative Medicine), กลุ่มวิชาการแพทย์อายุรเวท
ประยุกต์ (Applied Ayurvedic Medicine), กลุ่มวิชาโฮมิโอพาธี ย ์ (Homeopathy)
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง วิ จ ัย เรื่ อง การเปิ ดรั บ ข่ า วสารของวิ ท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัยกรณี ศึกษา: นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อศึกษา
การเปิ ดรั บ ข่ า วสารและการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารภายในของวิ ท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สามารถนาผลการวิจยั ไป
ปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการจัดการสื่ อสารภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
จาแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย จาแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรั บรู ้ ข่าวสารของกระทรวงพลังงาน
แตกต่างกัน
2. ความเหมาะสมด้านราคาการจาหน่ายพลังงานที่แตกต่างของผูใ้ ช้บริ การกระทรวงพลังงาน
ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาเกี่ ยวกับ “การเปิ ดรับข่าวสาร
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกรณี ศึกษา: นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัย
รังสิ ต”
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั : ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับ ปริ ญญาโท ของวิท ยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ซึ่ งมี จานวนทั้งสิ้ น 492 คน (สานักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิ ต , ระบบ
อินทราเน็ต, https://intranet.rsu.ac.th สื บค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2560)
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั : ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับ ปริ ญญาโท ของวิท ยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ซึ่ งมี จ านวนทั้ง สิ้ น 230 คน (มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต , ระบบอิ น ทราเน็ ต ,
https://intranet.rsu.ac.th สื บค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2560)
ระยะเวลาในการด าเนิ น การวิ จ ัย : ผู ้วิ จ ัย ได้ด าเนิ น การศึ ก ษาท าวิ จ ัย เรื่ อ ง
“การเปิ ดรั บข่าวสารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกรณี ศึกษา: นักศึ กษาวิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต” โดยระยะเวลาที่เริ่ มดาเนิ นการศึกษา ตั้งแต่มกราคม – เมษายน 2560
โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาและการดาเนินการวิจยั เป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน
ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
1.1) ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
1.1.1) เพศ : ชาย, หญิง และเพศทางเลือก
1.1.2) เกรด : น้อยกว่า 2.00, 2.00-2.49, 2.50-2.99, 3.00-3.49 และ ตั้งแต่
3.50 ขึ้นไป
1.1.3) ระดับการศึกษา (ชั้นปี ) : ปริ ญญาตรี ปี 1 - ตั้งแต่ปริ ญญาตรี ปี 4
ขึ้นไป และ ปริ ญญาโท ปี 1 - ตั้งแต่ปริ ญญาโท ปี 2 ขึ้นไป
1.1.4) หลักสู ตรที่ศึกษา : หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสู ตรแพทย์
แผนไทยบัณฑิต, หลักสู ตรแพทย์แผนจีน และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1.1.5) อายุ
2) ตัวแปรตาม (Dependent variables)
2.1) ระดับการใช้ช่องทางการสื่ อสารภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
2.2) ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารภายในองค์ ก รของวิ ท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
2. ข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสารภายใน
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความแตกต่างของเพศ เกรด ระดับการศึกษา(ชั้นปี ) หลักสู ตรที่ศึกษาและ
อายุ ในการเลือกเปิ ดรับข่าวสารในช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ ภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อ
นาไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง และพัฒนาช่ องทางการสื่ อสารภายในวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ทาให้ทราบถึงความแตกต่างของเพศ เกรด ระดับการศึกษา(ชั้นปี ) หลักสู ตรที่ศึกษาและ
อายุ ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปใช้
ในการปรับปรุ งและพัฒนาการติดต่อสื่ อสารภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ข้ อมูลประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประกอบด้วย
เพศ หมายถึ ง เพศชาย เพศหญิ ง และเพศทางเลื อก ของนัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ใ น
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เกรด หมายถึ ง เกรดเฉลี่ ย ของนัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ใ นวิ ท ยาลัย การแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ระดับการศึกษา (ชั้ นปี ) หมายถึ ง ระดับการศึกษา (ชั้นปี ) ของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
หลักสู ตรทีศ่ ึกษา หมายถึง หลักสู ตรที่นกั ศึกษาศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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อายุ หมายถึ ง อายุของนักศึกษาที่ศึก ษาอยู่ในวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. การเปิ ดรับข่ าวสาร หมายถึง การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การเลือกสรรช่องทางในการ
เปิ ดรับข่าวสาร ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารเพื่อต้องการรับรู ้ รับทราบเรื่ องข่าวภายในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย
3. ช่ องทางการติดต่ อสื่ อสาร หมายถึ ง ช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารในปั จจุ บนั ที่ ทาง
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร ได้แก่ ทาง Website, Intranet, Email ส่ วนตัว, Line, Face book, หนังสื อเวียน, บอร์ ดข่าวสาร, เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน, โทรศัพท์ และ
ทางการประชุม
4. ความคิดเห็น หมายถึ ง ความรู ้ สึกของของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
ของวิท ยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต มี ต่อการสื่ อสารภายในวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย
5. การสื่ อสารภายใน หมายถึ ง การถ่ายทอดข่าวสาร การแลกเปลี่ ยนข่าวสารและตี ความ
หรื อให้ความหมายแก่ข่าวสารภายในวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
6. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสู ตรแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต, หลักสู ตรแพทย์แผนจีนและหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
7. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
8. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับข่าวสารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย กรณี ศึกษา: นักศึกษา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต ” ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับข่าวสารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย กรณี ศึกษา: นักศึกษา
วิท ยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ” ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดแนวคิ ด ทฤษฏี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
1.1ลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั การรับสาร
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสื่ อสาร
2.1 การติดต่อสื่ อสาร
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2.2 การสื่ อสารภายใน
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
4. ความเป็ นมาของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง – งานวิจยั ในประเทศ / งานวิจยั ต่างประเทศ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ผูว้ ิจยั ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท
ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 492 คน (สานักงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต, ระบบอินทราเน็ต, https://intranet.rsu.ac.th, สื บค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2560)
การก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย เลื อ กใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งของ Taro
Yamane (1973) โดยใช้สูตรดังนี้
สู ตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ
n= N
1+Ne 2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท ของวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 492 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดที่ยอมให้มีได้ คือ ร้อยละ 5 ภายใต้ความ
เชื่อมัน่ 95%
แทนค่าได้ดงั นี้ n =
492
= 221
1+492(0.05) 2
ในการเก็ บ ข้อมู ล การวิจยั ครั้ งนี้ จากสู ตรของ Taro Yamane (1973) ที่ ค านวณ
ออกมาได้คือ กลุ่มตัวอย่างจานวน 221 คน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงเก็บข้อมูลทั้งสิ้ น
230 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการทาวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้แบบสอบถาม )Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นมาเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
.1สร้างแบบสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยมีการแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น ตอน คือ 3
ตอนที่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 1
ตอนที่ การใช้ช่องทางการสื่ อสารภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 2
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ตอนที่ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารภายในองค์ ก รของวิ ท ยาลัย และ 3
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 4
.2การทดสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล )Validity)
(1การหาเที่ยงตรงของแบบสอบถามนั้น ทาโดยการนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จ
แล้วไปปรึ กษากับ ดร ณกมล จันทร์ สม อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา.
)Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาและความชัดเจนของแบบสอบถาม
เพื่อที่จะนามาปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องให้สมบูรณ์ต่อไป
(2การทดสอบหาความเชื่ อมัน่ )Reliability) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ )Pre-test) กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง คือ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับปริ ญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน ชุด ซึ่ งคิดเป็ น 23
%10ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมดและนามาหาค่าความเชื่ อมัน่ )Reliability of measurement)
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา )α – coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach's Alpha เพื่อตรวจสอบ
ว่า คาถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่ มีความ
ยากง่ายเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า ) 0.2ศิริชยั พงษ์วิชยั , (2552ซึ่ งผลรวมที่ได้คือ
0.881
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามจานวน 230 ชุ ด ให้กบั นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดยผู ว้ ิจ ัย ได้ท าจดหมายขอความอนุ เ คราะห์ จ ากทางหลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จ มหาบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรังสิ ต นาเข้ายื่นกับทางวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อเข้าแจก
แบบสอบถามให้กบั นักศึกษาตามห้องเรี ยนด้วยตนเองและใช้แบบสอบถาม Online กับนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ที่ฝึกงานและนักศึกษาปริ ญญาโทที่อยูภ่ ายนอกมหาวิทยาลัย ช่วงเวลาที่เก็บแบบสอบถาม
คื อ มกราคม – เมษายน 2560 โดยหลัง จากรวบรวมแบบสอบถามเรี ย บร้ อ ยแล้ว ผู ว้ ิจ ัย ก็ น า
แบบสอบถามที่ได้มาทาการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรี ยบร้อยแล้ว นาข้อมูลที่ได้มาลงรหัสและประมวลผลด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จและใช้การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive
Method) คืออธิบายถึงลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง นามาประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนา
ผลวิเคราะห์ม าสรุ ปนาเสนอในรู ป ของตารางประกอบความเรี ยง สถิ ติ นามาใช้วิเคราะห์ข้อมู ล
ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การใช้ช่องทางการสื่ อสารภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์
ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารภายในองค์ ก รของวิ ท ยาลัย และ
มหาวิ ท ยาลัย โดยวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ใช้ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการอธิ บายลักษณะตามความแตกต่างกันในลักษณะต่างๆ โดยใช้ตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ตอนที่ 2 การใช้ช่องทางการสื่ อสารภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิ บายลักษณะตามความแตกต่างกันในลักษณะต่างๆ โดย
ใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ตอนที่ 3 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสารภายในองค์กรของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิ บายลักษณะตามความแตกต่างกันใน
ลักษณะต่า งๆ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ T-Test และ F-Test ในการทดสอบความแตกต่างตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กับ การใช้ช่องทางการสื่ อสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายในวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สมมติฐานการวิจยั ไว้ 2 ข้อ ซึ่ งแต่ละข้อมีตวั แปรที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
คือ
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อช่ องทางการสื่ อสาร
ภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิจยั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ตอบแบบสอบถามจานวน 230 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีเกรด
เฉลี่ยระหว่าง 3.00-3.49 อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 3 และมีช่วงอายุ 20-22 ปี
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
1. นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีเกรดเฉลี่ ยที่แตกต่างกันส่ งผลต่อช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2. นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่มีเพศ ระดับการศึกษา(ชั้นปี ) หลักสู ตรที่ศึกษาและอายุ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งช่องทางที่นกั ศึกษาเลือกใช้มี Website ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (www.rsu.ac.th), ระบบ
Intranet, Facebook, เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและการประชุม
3. นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีเพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายในของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4. นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท วิท ยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต มี เกรดเฉลี่ ย ระดับการศึ กษา (ชั้นปี ) หลักสู ตรที่ศึกษาและอายุ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความคิดเห็ นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึ กษาความแตกต่างของช่ องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์
ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อช่องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
ด้า นเกรด พบว่ า เกรดที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ช่ อ งทางการสื่ อ สารภายในของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ช่องทาง
ด้านระดับการศึกษา (ชั้นปี ) พบว่า ระดับการศึกษา (ชั้นปี ) ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ช่องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
ด้านหลักสู ตรที่ศึกษา พบว่า หลักสู ตรที่ศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อช่ องทางการ
สื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มี ช่องทางการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
ซึ่ ง ผลการวิจยั พบว่า ความแตกต่ า งของประชากรศาสตร์ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้
ช่องทางในการเปิ ดรับข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พิเชษฐ์ บุญมี (2544: บทคัดย่อ) (อ้างถึงใน สุ ภา นานาพูลสิ น, 2546: 38) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
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การสื่ อสารภายในองค์การ: ศึกษากรณี ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่า
พนักงานส่ วนใหญ่มีค วามคิ ดเห็ นว่า การสื่ อสารภายในองค์การของธนาคาร สามารถทาให้เกิ ด
สัมพันธภาพ เกิดความเข้าใจ เกิดการประสานงาน และเกิดประสิ ทธิ ผลสู งในการทางาน ส่ วนปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ การสื่ อ สารภายในองค์ก าร ได้แก่ ตาแหน่ ง รู ป แบบ และช่ อ งทางการสื่ อสารภายใน
ธนาคาร
การอภิปรายผลการศึ กษาความแตกต่างของความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสารภายในของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จาแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์
ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายใน
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน
ด้า นเกรด พบว่า เกรดที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่ อความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การสื่ อสาร
ภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา (ชั้นปี ) พบว่า ระดับการศึ กษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แตกต่างกัน
ด้านหลักสู ตรที่ศึกษา พบว่า หลักสู ตรที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสื่ อสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แตกต่างกัน
ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารภายใน
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แตกต่างกัน
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ความแตกต่างของประชากรศาสตร์ มี ผลต่อการการแสดง
ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับการสื่ อสารภายในมหาวิท ยาลัย และวิทยาลัย แตกต่ างกัน จึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เบญญาทิพย์ ภานุวฒั นากร (2554, น.75) (อ้างถึงใน ภัทราพันธ์ หรุ่ นรักวิทย์, 2556, น.
61) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การเปิ ดรั บ สื่ อ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวทางการปฏิ บ ัติ ง านใหม่ ข อง
พนักงานใน บมจ.กสท โทรคมนาคม” โดยผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
จะมีการรับรู ้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิงานใหม่ของพนักงานใน บมจ.กสท โทรคมนาคมแตกต่าง
กัน โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จะมีการรับรู ้มากกว่าพนักงานที่มีการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรั บ ข่ า วสารในวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย กรณี ศึ ก ษา: นัก ศึ ก ษา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต ” ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นถึ งปั ญหาการติดต่อสื่ อสาร
ภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและความชัดเจนของข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุ ง
การกระจายข้อมูลให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นในทุกๆ ช่องทางที่วทิ ยาลัยและมหาวิทยาลัยเปิ ดดาเนิ นการใน
การกระจายข้อมูล เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความชัดเจนและพร้อมรับไปปฏิบตั ิตามมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นสถาบันศึกษา ซึ่ งมีจานวนนักศึกษาที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อย เรื่ องการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่ทางหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย และส่ วนกลางของมหาวิทยาลัย
ควรมีการวิจยั และปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
มากยิง่ ขึ้น
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ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ในอาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
Marketing Mix Related to Using Behavior of Customers to Clean Food in Muang District,
Pathumtani Province
กวี นพพลกรัง, วรรณนิดา แดงเงิน, ปนัดดา ปานแดง
นักศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิจติวฒ
ั น์ รัตนมณี
อาจารย์ที่ปรึ กษา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของส่ วนประสมการตลาดจาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล และศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภค และการให้
ความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จานวน 323 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามที่มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา เท่ากับ 0.85 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่มีเป็ นความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (Index of Item – Objective Congruence) เท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิ ติส าหรั บการวิจยั สั งคมศาสตร์ สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และการหาความสัมพันธ์ใช้ไคสแควร์ (Chi-square)
ผลการวิจยั พบว่า
(1) ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ แตกต่างกันให้ความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณท์แตกต่างกัน และผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่าง
กัน ให้ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด ด้านด้านผลิตภัณท์และด้านราคาแตกต่างกัน
(2) ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอารหารคลีน
(3) การให้ความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารคลีน
คาสาคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด พฤติกรรม บริ โภคอาหารคลีน
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Abstract
This research aimed to compare the level of importance of marketing mix of Clean Food
based on the clients’ personal factors and to study the relationship between personal factors of
clients and the importance of the marketing mix and the behavior consume of clean food. The
sample used included 323 respondents having the experience of using in Muaeng District,
Pathumtani Province. The instrument was a questionnaire with the 0.85 reliability conducted with
the 0.97 Index of Item – Objective Congruence. The data were analyzed with the Statistical
Package for Social Science program using such statistics as percentage, arithmetic mean, standard
deviation, One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA), Scheffe’s Test and a Chi-square.
The results of the study revealed the following. (1) customer who differ in personal
factors of age showed significant differences in their level of importance of product in marketing
mix. and customer who differ in personal factors of salary showed significant differences in their
level of importance of product and price in marketing mix. (2) Personal factors were related to the
behavior of clients in consume of clean food. (3) The importance of marketing mix was
correlated with clients’ behavior in consume of clean food.
Key words : marketing mix, Behavior of Customers to Clean Food, clean food
บทนา
แนวโน้มในประเทศไทยมีการให้ความสาคัญ ในเรื่ องของสุ ขภาพและความสวย
ความงามการมี ผิวพรรณและมี รูปร่ างที่ ดี แต่ในเรื่ องของการรั บประทานอาหาร ผูบ้ ริ โภคกลับมี
พฤติกรรมที่ตรงกันข้าม มักจะบริ โภคอาหารที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุ ขภาพหรื อตามใจปาก [1] มีขอ้ มูล
ที่น่าตกใจพบว่า คนไทยกว่าร้อยละ 75 บริ โภคผักผลไม้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัย
โลกที่กาหนดว่าควรบริ โภคผักและผลไม้ 400 กรัมต่อวัน แม้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของความ
หลากหลายของผักและผลไม้ แต่จากการสารวจสภาวะสุ ขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่ า งกาย พบว่า คนไทยบริ โภคผัก ผลไม้น้อยลง [6] นอกจากนี้ คนไทยยัง ได้รับ ปริ ม าณ
แคลเซี ย มไม่ เ พี ย งพอต่ อ วัน ปกติ แ ล้ว ร่ า งกายคนทั่ว ไปต้อ งการแคลเซี ย มปริ ม าณ 800-1,000
มิลลิกรัมต่อวัน แต่คนไทยประมาณร้ อยละ 50 ได้รับแคลเซี ยมไม่เพียงพอ [4] ถ้าจะพูดถึงอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ อีกตัวเลือกหนึ่ งที่น่าสนใจนั้นก็คือ อาหารคลีน เป็ นคาเรี ยกที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อให้
ผูค้ นได้เกิดความตระหนักว่า การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้ อน
และกินอย่างเพียงพอ ครบ 5 หมู่ ควบคู่กบั การออกกาลังกาย คือ การนามาซึ่ งสุ ขภาพที่ดี เพราะการ
ออกกาลังกาย เพียงอย่างเดียวโดยไม่คานึงถึงอาหารการกินนั้นไม่เป็ นผล [9]
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จากปั ญหาที่กล่าวมานั้น ทั้งแนวโน้มการให้ความสาคัญด้านสุ ขภาพและปั ญหาสุ ขภาพของ
คนไทย จึ งเป็ นสาเหตุ จูงใจให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอาหารคลีน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคและเป็ นแนวทางแก่ผูท้ ี่สนใจประกอบธุ รกิจอาหารด้านสุ ขภาพไปเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การบริ โภค อาหารคลีน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคอาหารคลีนมีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอารหารคลีน
3. การให้ความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารคลีน
ขอบเขตการวิจัย
พื้นที่ ที่ ใช้ในการวิจยั คื อ บริ เวณอาเภอเมื อง จังหวัดปทุ มธานี ประชากร คื อ
ผูบ้ ริ โภคอาหารคลีน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณ ณ ระดับ
ความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ค่าความเคลื่อน ในการประมาณไม่เกิ น ร้ อยละ 5โดยใช้สูตรทางสถิติหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Cochran, W.G. [10] ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 323 คน เพื่อการเก็บข้อมูลแต่ละ
ตาบล และสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการเก็บข้อมูล เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั ใช้หลักการ
สุ่ มตัวอย่างการสุ่ มแบบโควต้า แต่ละตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่ องจากในแต่ละ
ตาบลมี จานวนประชากรหนาแน่ นไม่ เท่ ากัน ทางผูว้ ิจยั จึ ง ได้กาหนดกลุ่ ม ตัวอย่างโดยแบ่ง เป็ น
สัดส่ วนตามความหนาแน่ นของจานวนประชากรในตาบลนั้นๆ โดยใช้ขอ้ มู ลจากสานักงานสถิ ติ
แห่ งชาติ[5] เมื่ อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อตาบลแล้วจึงสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา เท่ากับ 0.85 และมี ค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 0.97 แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ (1) ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ
สถานภาพ และรายได้ต่อเดื อน (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งเป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Scale) ชนิ ด 7 ตัวเลือก (3) แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการ
บริ โภคอาหารคลีน ประกอบด้วย บุคคลที่บริ โภคด้วย วัตถุประสงค์ในการบริ โภค บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
การบริ โภค และช่วงเวลาในการบริ โภค และ (4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถาม สาหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการวิจยั สังคมศาสตร์ โดยสถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway ANOVA) หรื อการทดสอบเอฟ (F-test) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe) และการหาความสัมพันธ์ใช้ไคสแควร์ (Chi-square)
ผลการวิจัยและอธิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ส่ วนใหญ่มีอายุ 21 – 25 ปี มากที่สุด
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 รองลงมาอายุ 26 – 30 ปี จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.9 มี
สถานภาพโสด มากที่สุด จานวน 314 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.2 มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั มากที่สุด
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จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.4 รองลงมานักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 31
มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 มากที่สุด จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.4 รองลงมา 30,00140,000บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.2
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค
อาหารคลี น โดยรวมระดับสาคัญมาก ( x = 5.90) และเมื่อพิจารณาระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในแต่ละด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญปั จจัยส่ วนประทาง
การตลาดของผูบ้ ริ โภคอาหารคลีน ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับสาคัญมาก ( x = 5.88) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอี ย ด พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ป ระโยชน์ มี คุ ณ ค่ า
โภชนาการมากที่สุด ( x = 6.40) รองลงมาคื ออาหารสะอาด ถู กลักษณะอนามัยและไม่มีวตั ถุ กนั
เสี ยเจียปน ( = 6.34) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคา โดยภาพรวมในระดับสาคัญมากที่สุด ( x = 6.41) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับเรื่ อง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ( x = 6.82) รองลงมาคือ
ราคาไม่ แ พงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ อาหารประเภทอื่ น ( x = 6.53) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ร ะดับ
ความสาคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยภาพรวมในระดับ
สาคัญมาก ( x = 5.64) เมื่อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ
เรื่ อง ความบ่อยของการลดราคา มากที่ สุด ( x = 6.56) รองลงมาคือหาซื้ อง่ ายสะดวก ( x = 6.46)
ผู ต้ อบแบบสอบถามให้ ร ะดับ ความส าคัญ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด โดยภาพรวมในระดับสาคัญมาก ( x = 5.53) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับเรื่ อง มีการประชาสัมพันธ์สินค้า มากที่สุด ( x = 5.97) รองลงมาคือ
มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ( x = 5.89)
พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารคลี น จาแนกตามบุ ค คลที่ เข้า ใช้บ ริ โ ภคด้วยพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามบริ โภคอาหารคลีน คนเดียว มากที่สุด จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.72 รองลงมา
คือ คนรั ก 64 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.81 จาแนกตามวัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ โภคพบว่า เพื่อลด
น้ าหนัก มากที่ สุดจานวน 176 คน คิดเป็ นร้ อยละ54.55 รองลงมาคือเพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการ
จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ26.05 ผูต้ อบแบบสอบถามมีผูท้ ี่อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
ด้วยตัว ผูต้ อบแบบสอบถามเอง มากที่ สุ ด จานวน 176 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 54.56 รองลงมาคื อ
ครอบครัว จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.08 จาแนกตามช่ วงเวลาใดที่ท่านเลือกใช้บริ การพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีช่วงเวลาใดที่เลือกบริ โภค 10:00-14:59 น. มากที่สุด จานวน 137 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.44 รองลงมาคือ 19:00-22:00 น. จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.15 จาแนกตามความถี่
ในการบริ โภค พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความถี่ ในการใช้บริ การ 3-4ครั้ งต่อสัปดาห์มากที่สุด
จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.68 รองลงมาคือ 1-2ครั้งต่อสัปดาห์จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.32
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ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีการ
ให้ระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญของส่ วนประสมการทางการตลาด ด้านราคา จาแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ด้านอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีระดับการให้ความสาคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณท์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 4 คู่
ได้แก่ กลุ่ ม อายุ 21-40 ปี มี ร ะดับ การให้ความส าคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาดด้า นราคา
มากกว่ากลุ่ม 16-20 ปี
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ ค คล ด้านรายได้ต่อเดื อน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการให้ระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณท์ และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญ
ของส่ วนประสมการทางการตลาด ด้านผลิตภัณท์ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน
เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ต่างกันมี ระดับ การให้ค วามสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิ ตภัณท์แตกต่า งกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จานวน คื อ กลุ่ มผูม้ ี
รายได้ 20,001-40,000 บาท มีระดับการให้ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณท์
มากกว่ากลุ่มผูม้ ีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มผูม้ ีรายได้ 30,001-50,000 บาท มีระดับการให้
ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่ากลุ่มผูม้ ีรายได้ ต่า 10,000-20,000
บาท และส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
กลุ่มผูม้ ีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 บาทขึ้นไป มีระดับการให้ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา มากกว่ากลุ่มผูม้ ีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มผูม้ ีรายได้ต้ งั แต่ 30,001 บาทขึ้นไป มี
ระดับการให้ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มากกว่ากลุ่มผูม้ ีรายได้ 10,00020,000 บาท
ปั จจัยส่ วนบุ คคล (เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ และรายได้ต่อเดื อน) มี ความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน (บุคคลที่บริ โภคด้วย วัตถุประสงค์ในการบริ โภค บุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อการบริ โภค และช่วงเวลาในการบริ โภค) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกรายการ
การให้ความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัด
จาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด) ที่ มี ความสั มพันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารคลี น
(บุคคลที่บริ โภคด้วย วัตถุประสงค์ในการบริ โภค บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการบริ โภค และช่วงเวลาในการ
บริ โภค) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกรายการ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของผูต้ อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
จากผู ้ต อบแบบสอบถามในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยวิ เ คราะห์ ข้อ ความที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม เขียนอธิ บายมาโดยจับประเด็นที่ คล้ายคลึ งกัน มาจัดเป็ นกลุ่มเดี ยวกันแล้วกาหนด
ค่าความถี่ให้กบั ข้อความหรื อรายการนั้นๆ มีผตู ้ อบแบบให้ความคิดเห็นในส่ วนนี้ จานวน 77 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.83 โดยผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละคน แสดงความคิดเห็น. แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ 1 ด้าน
ราคา 2 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามด้านราคา ส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะว่า
ควรมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารทัว่ ไป มากที่สุด ร้ อยละ 62.5 รองลงมา คือ ร้ านอาหารคลี น
ส่ วนใหญ่มีราคาแพงเกินความเป็ นจริ ง รองลงมา คือ ในร้านอาหารไม่ควรมีการบวกราคาค่าบริ การ
ถ้ามีควรระบุให้ชดั เจน ร้อยละ25.00 ผูต้ อบแบบสอบถามด้านการส่ งเสริ มทานการตลาด ส่ วนใหญ่มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดโปรโมชัน่ อย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 34.78 รองลงมา คือ ควรมีการแจ้ง
ข่าวสารโปรโมชัน่ ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น facebook ร้อยละ 30.43
อภิปรายผล
1. ผลวิจยั พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคอาหารคลี น ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยู่ในช่ วงอายุ 21-25ปี
รองลงมา 26-30 ปี ซึ่ งอยู่ในช่ วงวัยกลางคน และส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธิ ติมา พัดลม[3] ที่ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีอายุอยูใ่ นช่วง
วัยกลางคน และอาชีพส่ วนใหญ่คือพนักงานบริ ษทั เอกชน
2.กลุ่ มผูบ้ ริ โภคอาหารคลี นเพื่อลดน้ าหนัก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีช่วงอายุ 21-30 ปี มี
อาชีพนักเรี ยนนักศึกษาและพนักงานบริ ษทั เป็ นอันดับต้นๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ญาณี ภคั ย์ สุ ข
ใจ[2] ที่ ได้ทาการศึกษา พฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
ผูห้ ญิ ง วัยนักศึ กษาและวัยทางาน มีความใส่ ใจและให้ความสาคัญเรื่ องรู ปร่ างสัดส่ วน และมี การ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อลดน้ าหนักเป็ นอันดับต้นๆ
3. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคอาหารคลีนมีวตั ถุประสงค์ในการบริ โภคอาหารคลีนเพื่อ
ลดน้ าหนักมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธินี กัลยาภาค[8] ที่ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีผลกับ
การบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคทานเสริ ม
เสริ มเพื่อต้องการควบคุมน้ าหนักมากที่สุด และผลวิจยั พบว่า ช่วงเวลาในการเลือกบริ โภคอาหารคลี
นมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล และช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ช่วงเวลา
10.00-12.00 น.
4.ผูบ้ ริ โภคอาหารคลี นที่มี เพศ และสถานภาพแตกต่า งกัน มี การให้ความสาคัญต่ อส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ และ รายได้ต่อเดือน มีการให้
ความสาคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน อภิปรายผล ได้ดงั นี้
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ผูบ้ ริ โภคอาหารคลีนที่มี อายุ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการให้ความสาคัญต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา ผูบ้ ริ โภคอาหารคลี นที่มีอายุ
แตกต่างกันมี การให้ความสาคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ญาณี ภคั ย์ สุ ขใจ[2] ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่า กลุ่ ม คนอายุต้ งั แต่ 26-30 ปี มีความรู ้ ความเข้าใจในการบริ โภคและมีก ารศึกษา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมากกว่ากลุ่มอายุ16-20 ปี สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการ
ให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเช่นกัน
5.ผูบ้ ริ โภคมีการให้ความสาคัญด้านราคา ในเรื่ องของราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ กาหนด
ราคาอย่างชัดเจน และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่นให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด
6. จากผลการวิ จ ัย พบว่า การให้ ค วามส าคัญ ส่ ว นประสมการส่ ง เสริ ม การตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไป
ตามตัวแบบแสดงพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หรื อ “Stimulus-Response Model” สิ่ งเร้ าทาง
การตลาดในที่น้ ี คือ การส่ งเสริ มทางการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การ
ส่ งเสริ มการขาย, การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง เป็ นปั จจัยที่ควบคุมได้ ส่ วนสิ่ งเร้าอื่นๆ
ที่ไม่สามารถควบคุ มได้ของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลผลักดันต่อการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม สิ่ งเร้าใจทั้งหมดนี้ เป็ นตัวนาเข้า (Input) เข้าสู่
กล่องดา (สมอง) ผ่านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่เกิ ดขึ้นภายในสมองหรื อกล่องดา ซึ่ งมองไม่เห็ น
และ แสดงผลออกมา (Output) อันเป็ นพฤติ ก รรมตอบสนองที่ มองเห็ นได้คือ การเลื อกบุ คคลที่
บริ โภคด้วย วัตถุประสงค์ในการบริ โภค บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกบริ โภค และการเลือก
ช่วงเวลาการในการบริ โภค [7]
7. ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามในครั้ งนี้ ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามด้า นการส่ ง เสริ ม ทานการตลาด ส่ วนใหญ่ มี ข้อ เสนอแนะว่า ควรมี ก ารจัด
โปรโมชั่นอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา คือ ควรมี การแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นผ่านสื่ อออนไลน์ เช่ น
facebook สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ติมา พัดลม[3]
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ แตกต่างกันให้ความสาคัญของ
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณท์แตกต่างกัน และผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้
ต่อเดือน แตกต่างกัน ให้ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด ด้านด้านผลิตภัณท์และด้านราคา
แตกต่างกัน (2) ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมบริ โภค (3) การให้ความสาคัญส่ วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. จากผลวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคอาหารคลีนที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความให้
ความสาคัญด้านผลิตภัณท์และราคาแตกต่างกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการ ควรมีการจัดทาผลิตภัณท์ที่มี
ความหลากหลาย หลายระดับหลายราคา ตามทฏษฏี Philip Kotler. [11] กลยุทธ์แนวระดับราคา
กลยุทธ์น้ ีสืบเนื่องมาจากแนวคิดที่วา่ ราคาที่ดีคือราคาที่ผบู ้ ริ โภคพอใจ ผูบ้ ริ โภคต่างมีความต้องการ
จะใช้สิ นค้า และบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกันออกไป บางคนต้องการสิ นค้า ที่ ไ ม่ ต้องมี คุ ณสมบัติพิ เศษ
มากมายแต่อยูใ่ นราคาที่เขาสามารถสู ้ได้ ขณะที่บางคนยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพื่อให้ได้สินค้าที่ดู
ดีและคุณภาพเยี่ยม ดังนั้นหลายกิ จการจึงตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยการผลิตสิ นค้า
และบริ ก ารที่ มี หลายระดับ ราคา ซึ่ ง กระตุ ้นยอดขายได้ดีก ว่า การขายสิ น ค้า ในระดับ ราคาเดี ย ว
ตัวอย่างกิ จการที่ใช้กลยุทธ์ น้ ี และเห็ นได้ชัดที่ สุดในปั จจุ บนั ก็คงจะหนี ไม่พน้ บริ ษทั ผลิ ตอุ ปกรณ์
พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือซึ่ งมีหลายระดับราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ลูกเล่นต่างๆ เช่น ใช้โทร
เข้าโทรออกเป็ นส่ วนใหญ่ ใช้ฟังเพลง ใช้ถ่ายรู ป หรื อใช้เล่นอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
2. จากผลวิจยั พบว่า ช่วงเวลาในการเลือกบริ โภคอาหารคลีนมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วน
บุคคล และช่ วงเวลาที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้บริ การมากที่ สุด คื อ ช่ วงเวลา 10.00-12.00 น.ดังนั้นทาง
ผูป้ ระกอบการ ควรวางแผนการเปิ ดร้านในช่วงเวลานี้ และวางแผนจัดสรรกาลังคนให้พอดีและการ
แบ่งช่วงเวลาการทางานของพนักงานให้พร้อมรับมือกับจานวนผูบ้ ริ โภคที่มากกว่าช่วงเวลาอื่น
3. จากผลการวิจยั พบว่า เนื่ องจากปั จจัยการให้ความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน ผูบ้ ริ โภครับประทานอาหารคลีนส่ วนใหญ่มีการ
ให้ความสาคัญรับประทานอาหารคลีนเพื่อการลดน้ าหนัก ดังนั้นทางผูป้ ระกอบการร้ านอาหารคลี
นควรมีการนาเสนอเมนูเพื่อลดน้ าหนัก เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้ร้านค้า
4.จากผลการวิจยั ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมบริ โภค และในส่ ว น
ประสมทางการตลาด ด้านราคา มีการให้ความสาคัญที่สูงในเรื่ องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ การ
กาหนดราคาอย่างชัดเจน และราคาไม่แพงเมื่ อเที ยบกับอาหารประเภทอื่น และผลการศึ กษาของ
ผูต้ อบแบบสอบถามในครั้งนี้ ในด้านราคา ส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบ
กับอาหารทัว่ ไป และ ในร้ านอาหารไม่ควรมีการบวกราคาค่าบริ การเพิ่ม ถ้ามี ควรระบุให้ชัดเจน
ดังนั้นทางผูป้ ระกอบการที่เป็ นเจ้าของร้ านอาหารคลี น ควรมีการกาหนดราคาที่เหมาะสมกับผลิ ต
ภัณท์ กาหนดราคาให้ชดั เจนและสามารถมองเห็นได้ชดั หากมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมควรมี
การระบุไว้ เพื่อลูกค้าจะได้เกิดความสบายใจและกลับมาใช้บริ การในครั้งต่อๆไป และควรมีราคาที่
ไม่แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารประเภทอื่นๆ
5. สาหรับผูป้ ระกอบการร้านอาหารคลีน สาหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในร้านคง
ไม่เพียงพอ เนื่ องจากยุคปั จจุบนั สื่ อออนไลน์ และโซเซี ยลมีเดี ยมีอิทธิ พลต่อชี วิตในสังคมปั จจุบนั
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อย่างมาก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงง่ายถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญ ควรมี
การประชาสัมพันธ่ข่าวสารผ่านทาง facebook, line, IG เป็ นต้น
6.จากผลการศึ กษา ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามในครั้ งนี้ ในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะว่า
ควรมี การจัดโปรโมชั่นอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา คือ ควรมี การแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นผ่านสื่ อ
ออนไลน์ เช่น facebook ผูป้ ระกอบการสามารถทาโปรโมชัน่ ร่ วมกับการโฆษณาได้ไปในตัว โดย
การให้ลูกค้า check-in ร้านค้าในfacebook เพื่อรับส่ วนลดพิเศษจากทางร้าน ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ win-win ผูป้ ระกอบการได้ทาการโฆษณา ลูกค้าได้ส่วนลด
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
1. ควรใช้วธิ ีการวิจยั แบบอื่นๆ เข้ามาใช้ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม เช่น
การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth-Interview) โดยการสั ม ภาษณ์ ป ระชากรที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า ง เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความถูกต้องของข้อมูล
2. ควรศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของส่ วนประสมทางการตลาดของอาหาร
คลีน เพื่อศึกษาปั ญหา ข้อเท็จจริ งในตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ โภค และแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขส่ ว นประสมทางการตลาดของอาหารคลี น ให้มี ป ระภาพ และประสิ ท ธิ ผลที่ ดี
ยิง่ ขึ้นไป
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การบริการลูกค้ าทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์
ของศู นย์ บริการลูกค้ า บริษัท ทีโอที จากัด ( มหาชน ) สาขาปทุมธานี
THE CUSTOMER SERVICE HAVE A IMPACT OF SATISFICATION ON THE
LOGISTIC SERVICE OF THE SERVICE CENTER OF TOT COMPANY
PATHUMTHANI BRANCH
อลิษา กรุ ดไทย1
1
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม2, พฤฒิพงศ์ อภิวฒ
ั นกุล2, ทรงวุฒิ ดีจงกิจ2
2
อาจารย์ที่ปรึ กษา, 3 ที่ปรึ กษาร่ วม
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลูกค้า
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขา
ปทุมธานี และเพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ การที่ มีผลต่อความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของ
ศูนย์บริ การลู กค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุ มธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก
แบบสอบถามจานวน 400 คน ซึ่ งสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) สาหรับอธิ บายตัว
แปรเชิงคุณภาพ การใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สาหรับอธิ บายตัวแปรเชิ งปริ มาณ และสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) คือ Independent
Sample T-Test, One Way ANOVA (F-test), LSD และวิเคราะห์การสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient)
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จานวน 249 คน มีอายุอยู่
ในช่วง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีอาชี พข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสากิจ และรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
จากการวิเ คราะห์ ส มมติ ฐ านข้อ มู ล ทางด้า นประชากรศาสตร์
พบว่า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน ซึ่ งยอมรับและ
สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านเพศที่ไม่
สอดคล้องและปฏิเสธสมมติฐานงานวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และพบว่าปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน ซึ่ งยอมรับและสอดคล้องกับสมมติฐานของ
งานวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คาสาคัญ : ศูนย์บริ การลูกค้า ความพึงพอใจ คุณภาพบริ การ
Abstract
The objective of this study is to study the satisfaction of logistic service of TOT
Company Pathumtani branch. It aims to study the demographic factors that affect the satisfaction
of logistic service, customer service, and customer service Center of TOT Company Pathumtani
branch. Also to study the factor of the service that has the impact of the satisfaction of the logistic
service of the customer service of the customer service center of TOT Company Phatumtani
branch. Which gather the data from survey of the target audience, which have use the customer
service center of TOT Company Phatumtani branch for 400 people. Which the To calculate the
statistics data will use the following to analysis the data are Descriptive statistics, Frequency, and
Percentage. For describing the qualitative variables will use the average values (Mean) and the
Standard Deviation. For describe the quantitative variables and the inferential statistic will use the
Independent Sample T-Test, One Way ANOVA (F-test), LSD and Pearson product-moment
correlation coefficient). Which will is the computer program SPSS to test the relation of the
various variables.
Based on the study found that from the survey. Most of the people who answer are
female which are 249 female. Which are in the age of 41-50 years old. The marriage statuses are
married. The education levels are under bachelor’s degree. The occupations are government
employees. The salaries per month are under 10,000 Baths.
Based on the analysis of hypothesis demographic. Found that the factors of demographic
have different affect of satisfaction. Which was acceptable and consistent with the research
hypothesis at the static at 0.05, except the gender that are not consistent and unaccepted of the
research hypothesis and found that, the factor of the different of the service quality have affect of
the satisfaction. Which was acceptable and consistent with the research hypothesis at the static at
0.05
KEYWORD : COTUMER CENTER, STATISFACTION, SERVICE QUALITY
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บทนา
อุ ม าพร (2555) โลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ นกระบวนการบู ร ณาการโดยเน้ น ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลมีเป้าหมายในการส่ งมอบแบบทันเวลา และเพื่อลดต้นทุน โดยมุ่งให้เกิดความพอใจแก่
ลู กค้า และส่ งเสริ มเพื่อก่ อให้เกิ ดมู ลค่าเพิ่มแก่ สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ กระบวนการต่าง ๆ ของ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ จ ะต้อ งมี ล ัก ษณะปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งประสานกัน ในอัน ที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยเป้ าหมายที่สาคัญของโลจิสติกส์ประกอบด้วยความรวดเร็ วในการส่ งมอบ
สิ นค้าและบริ การ การไหลลื่ นของสิ นค้าและบริ การ การไหลลื่ นของข้อมู ลข่าวสาร การสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด การลดต้นทุนในส่ วนที่เกี่ ยวกับการ
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ นค้า การดูแลขนส่ งสิ นค้า การเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพของการแข่งขัน
ระบบโลจิสติกส์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่งเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความ
ยัง่ ยืนของธุ รกิจ
ดังนั้นผูศ้ ึกษาต้องการทราบถึ งความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลู กค้า
บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุ มธานี เพื่อนาผลที่ ได้ไปปรั บปรุ งคุ ณภาพกิ จกรรมโลจิ
สติกส์ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการบริ การโลจิสติกส์ เป็ นการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า
และเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กบั องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์
ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์
ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ต่างกัน
2. ปัจจัยด้านการบริ การลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ในเชิงบวก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิ ส ระ ได้แก่ ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ ระดับการศึกษา และประเภทของบริ การที่ใช้
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ปั จจัยด้านการบริ การ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่าเชื่ อถื อและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า ด้านความให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า และ
ด้านการดูแลเอาใจใส่
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลูกค้า
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ลู กค้าผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การลู กค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) สาขาปทุมธานี โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้ ง นี้ คือ ลู กค้าผูใ้ ช้บริ การศู นย์บริ การลู ก ค้า บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุ ม ธานี
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี W.G. Cochran (1953) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน
3.ขอบเขตด้านเวลา ทาการศึกษาวิจยั ระหว่าง เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ประโยชน์ ท างวิ ช าการ งานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาตัว แปรต่ า ง ๆ และการ
ล าเลี ย งโลจิ ส ติ ก ส์ ข องปั จจัย ในครั้ งนี้ เป็ นเรื่ องใหม่ ๆ และยัง ไม่ มี ง านวิ จยั ประเภทนี้ ม าก ให้
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นฐานข้อมูล ได้แก่ นักวิจยั และผูท้ ี่สนใจ เพื่อนาข้อมูลนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาและทาวิจยั ต่อไป
2. ประโยชน์เชิงปฏิบตั ิ
ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จจัย คุ ณภาพการบริ ก าร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจใน
บริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลู กค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี เพื่อให้
นาไปปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ
ทาให้ทราบถึ งความแตกต่างด้านปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึ ง
พอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การ

1160

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ได้ให้คาจากัดความว่า หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชี พ ระดับการศึกษา องค์ประกอบ
เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมนามาใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
และสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยกาหนดตลาดของกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งทาให้ง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่น ๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. อายุ (Age) เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม
คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยมยึดถื ออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก
ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้าย
กว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่ องมาจากผ่านประสบการณ์ ชีวิตที่ แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็
ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง
2. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสาร
ต่างกัน คือเพศหญิงมีแนวโน้มมีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศ
ชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีความต้องการที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่ งข่าวสารนั้นด้วย (Will, 1980: 87)นอกจากนี้ เพศหญิง
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และเพศชายมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมากในเรื่ อ งความคิ ด ค่ า นิ ย ม และทัศ นคติ ทั้ง นี้ เพราะ
วัฒนธรรม และสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึ ง ลักษณะของครอบครั วนับว่าเป็ น
เป้าหมาย ที่สาคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญอย่างยิง่ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับ หน่วยของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสนใจจานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้
สิ นค้าใด สิ นค้าหนึ่ งรวมถึงยังใส่ ใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้าง
ด้านสื่ อที่ เกี่ยวข้องกับผูท้ ี่เป็ นคนตัดสิ นใจในครอบครัวเพื่อที่จะช่วยทาให้พฒั นากลยุทธ์การตลาด
ได้อย่าง เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตัว แปรที่
สาคัญต่อการกาหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ สู ง
แต่อย่างไรก็ตามครอบครั วที่ มีรายได้ต่ าเป็ นตลาดที่ มีขนาดใหญ่ ปั ญหาสาคัญของการแบ่งส่ วน
การตลาดโดยยึ ดถื อเกณฑ์ รายได้เพี ย งอย่า งเดี ย วก็ คื อ รายได้จะเป็ นตัว ชี้ วดั ความสามารถของ
ผูบ้ ริ โภค ในการซื้ อสิ นค้าหรื อไม่มีความสามารถในการซื้ อสิ นค้า ในขณะเดี ยวกันการเลื อกซื้ อ
สิ นค้า แท้ที่ จริ ง แล้วอาจใช้เกณฑ์ รู ปแบบการดารงชี วิต รสนิ ย ม อาชี พ การศึ ก ษา ฯลฯ เป็ น
ตัวกาหนดเป้ าหมายได้เช่นกัน แม้รายได้เป็ นตัวแปรที่นิยมใช้แต่นกั การตลาดส่ วนใหญ่จะเชื่ อมโยง
เกณฑ์รายได้รวมกับตัว แปรด้านประชากรศาสตร์ หรื ออื่น ๆ เพื่อให้สามารถกาหนดตลาดเป้ าหมาย
ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
5. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม ของ
บุคคลมี อิทธิ พลอย่างสาคัญต่อปฏิ กิริยาของผูร้ ั บสารที่ มีต่อผูส้ ่ งสารเพราะแต่ละคนมี วฒั นธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้ าหมายที่ต่างกันทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปั จเจกบุคคล
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับปัจจัยการบริการ
Spechler (1988) คุ ณภาพการให้บริ การเป็ นที่ทราบกันดี ว่า การที่จะทาให้คุณภาพการบริ การ
ประสบผลสาเร็ จ เป็ นที่พอใจของลู กค้านั้นไม่จาเป็ นต้องใช้วิธีการที่คิดว่าดี ที่สุดเพียงวิธีเดี ยวเท่านั้น
และวิธีการที่ประสบความสาเร็ จอย่างสู ง ในที่แห่ งหนึ่ ง ก็ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้ผลกับที่อื่นด้วย
เสมอไปทั้ง ๆ ที่ เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การอย่ างเดี ยวกัน สิ่ ง ส าคัญที่ จะเสนอในที่ น้ ี คื อรู ปแบบที่ มี
ประสิ ทธิ ผลของคุ ณภาพการบริ การ ซึ่ งเป็ นหลักการทัว่ ไป ที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผลดี ถึงแม้ว่าเป็ น
หลักการเดียวกันก็ตาม แต่การนาไปประยุกต์ใช้ก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ในการผลิตก็เช่นเดียวกันคือ
ไม่มีกระบวนการสองกระบวนการที่เหมือนกันเลย ในแต่ละบริ ษทั ก็จะมีกระบวนการหรื อระบบงานที่
แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปแล้วแต่ละกระบวนการ จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่จะเป็ นกุญแจไปสู่ ความสาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารจะต้องค้นหาปั จจัยสาคัญให้พบ และทาการปรั บปรุ งระบบงานหรื อกระบวนการที่เกี่ ยวข้อง
และสร้ างให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการของลู กค้าภายในและภายนอก
โดยมีปัจจัยสาคัญสองประการที่จะต้องตระหนัก อยู่เสมอ นัน่ คือ การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ จะ
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พบว่าเน้นถึ งความส าเร็ จของกระบวนการไปสู่ ความเป็ นเลิ ศของคุ ณภาพการบริ การโดยรู ปแบบจะ
กาหนดแนวทางและทิศทางของความสาเร็ จของงานบริ การ
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2548) กล่าวว่า เป้ าหมายที่สาคัญที่สุดที่ทุกกิจการอยากได้ คือ
ความพึงพอใจและความภักดีจากลูกค้า ซึ่ งถ้าสิ นค้าสนองตอบความปรารถนาได้จะมีความพอใจ
และความภักดี ดังนั้นการสร้ างกลยุทธ์ที่เหมาะสมและบริ การที่เกิ นคาดหมายกับลู กค้า จะทาให้
เกิ ดความพอใจ นามาซึ่ งความจงรักภักดี แต่ไม่ใช่ ว่าลู กค้าทุกรายจะต้องพอใจ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารต้องทาคือพิจารณาภาพรวม เช่น ลูกค้า 10 รายหากพอใจตั้งแต่ 7 รายขึ้นไปย่อมแสดงว่า
พนักงานได้ส่งมอบบริ การที่ดีแล้ว แต่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่น้ ี ยังคงต้องปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น และ
ต้องรี บหาสาเหตุสาหรับความพอใจที่ลดลงทันทีและรี บหาทางแก้ไข
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สมเจตน์ พิมพ์ทอง (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การ
ลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ผลการศึกษาพบว่า
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การมีความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั
ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาชิ ดลม ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือด้านบริ การเพิ่มมูลค่า รองลงมาคือด้านเวลา ด้านการสื่ อสาร ด้านความสะดวก
และด้านความเชื่อถือได้
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าลู กค้าที่ เข้ามาใช้บริ การที่มีเพศ อายุ อาชี พ รายได้ และ
ประเภทของบริ การที่ ใช้ต่างกัน มี ความพึงพอใจในบริ การโลจิ สติ กส์ ด้านการบริ การลู กค้าของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาชิดลมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ดา้ นการบริ การ
ลูกค้า ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ในภาพรวมแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้บริ การของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ที
โอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวน
ประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ
W.G. Cochran (1953)โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ความเชื่อมัน่ ( Reliability ) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปทาการทดสอบ จานวน 30 ชุ ด กับกลุ่ มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบว่าคาถาม สามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่
มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนามาทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม วิธีของครอนบาค
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( Cronbach’ Alpha ) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) นาข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics )
คื อการอธิ บายลักษณะทัว่ ๆ ไปของข้อมู ลที่ เก็บรวบรวมได้ โดยการนาเสนอเป็ นตาราง ร้ อยละ
ความถี่ ค่าเฉลี่ ย ในการทดสอบสมมติ ฐาน เนื่ องจากตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ มากกว่า 3 ตัวแปรและ
ลักษณะข้อมู ลเป็ นการให้น้ าหนัก คะแนน ผูว้ ิจยั จึ ง ใช้สถิ ติ F-Test, ANOVA ในการทดสอบ
สมมติ ฐาน และทาการวิเคราะห์ การสัม ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพี ย ร์ สัน (Pearson productmoment correlation coefficient) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้
ต่ อ เดื อ น และประเภทการใช้บ ริ ก าร จากการเก็ บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถาม พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จานวน 249 คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีอาชี พข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิ จ รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า
10,000 บาท และมาใช้บริ การด้านชาระค่าบริ การ
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้
ค่านัยสาคัญ
ในการทดสอบสมมุติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ และลักษณะการใช้ บริการ
เพศ
T-Test
0.394
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
ยอมรับ
0.000*
สถานภาพ
F-Test
ยอมรับ
0.006*
ระดับการศึกษา
F-Test
0.000*
ยอมรับ
อาชีพ
F-Test
0.000*
ยอมรับ
รายได้ต่อเดือน
F-Test
0.000*
ยอมรับ
ประเภทการใช้บริ การ
F-Test
0.000*
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
Pearson
0.000*
ยอมรับ
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
Pearson
0.000*
ยอมรับ
การตอบสนองต่อลูกค้า
Pearson
0.000*
ยอมรับ
การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
Pearson
0.000*
ยอมรับ
การดูแลเอาใจใส่
Pearson
0.000*
ยอมรับ
ตัวแปรอิสระ
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สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในบริ การ โลจิสติกส์ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ที่แตกต่างกัน โดนผลการวิจยั
โดยรวม พบว่า ปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่ มีผลต่อความพึงพอใจในบริ การโลจิ สติก ส์ ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี มี 6 ปั จจัย ที่ยอมรับสมมุติฐาน
และสอดคล้องกับสมมติฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และประเภทการใช้บริ การ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
ยกเว้น เพศ ที่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลงานการ
วิจยั ของ สะอาด สุ ขเสดาะ และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บริ การเรื อข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ
มีความพึงพอใจในการใช้ บริ การแตกต่างกัน พรลาภ ประโยชน์อมรกุล ( 2555 ) ได้ศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การโรงแรมฮอลิ เดย์อินน์รีสอร์ ท ภู เก็ต ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน ด้านสถานภาพ มี ผ ลต่อความพึง พอใจในการเลื อกใช้
บริ การที่แตกต่างกัน สมเจตน์ พิมพ์ทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์
ด้านการบริ การลูกค้าของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ผลการศึกษา
พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในบริ การโลจิสติกส์ ดา้ น
การบริ การลูกค้า ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาชิ ดลม ในภาพรวม
แตกต่างกัน พนิ ดา ทองอยู่ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การโทรศัพท์ประจาที่
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อาชี พ มี ความพึงพอใจในการใช้บริ การโทรศัพท์ประจาที่
โดยรวมแตกต่างกัน ปั ญจรัตน์ ตั้งโชโต (2559) ได้ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ กรณี ศึกษา บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด ผล
การศึกษาพบว่า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจต่อด้า นการให้บ ริ การโดยรวมของพนักงานแตกต่างกัน รั ตติ ก ร รอดมณี (2554) ได้
ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิ พลกับการใช้บริ การด่านเก็บเงิ นแบบไฮเทค (Easy
Pass) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิ พล
แต่ละประเภทกับประเภทการใช้บริ การด่านเก็บเงินแบบไฮเทค (Easy Pass) แตกต่างกัน
ปั จ จัย ด้ า นคุ ณ ภาพการบริ การ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในบริ การโลจิ ส ติ ก ส์ ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ที่แตกต่างกัน ซึ่ งประกอบไป
ด้ว ย ด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจได้ ด้า นการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า และด้านการดูแลเอาใจใส่ เมื่อพิจารณาราย
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ด้านผลการวิจยั พบว่า จากค่าเฉลี่ ย เห็นด้วยในระดับมาก มีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ เพราะพนักงานให้การบริ การเป็ นอย่างดี มีความพึงพอใจในบริ การและอยากกลับมาใช้
บริ การซ้ า มีความพึงพอใจในบริ การและจะเป็ นลูกค้าของศูนย์บริ การ และเห็นด้วยในระดับปาน
กลาง คือ มีความพึงพอใจในบริ การและอยากแนะนาบุคคลอื่น มีความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริ การเพราะมีความมัน่ ใจในศูนย์บริ การ ตามลาดับ และทั้ง 5 ด้านนี้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในบริ การโลจิสติกส์ ของศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
จึงยอมรับสมมุติฐาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ อวิกา ฟังค์ (2559) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อคุ ณภาพบริ การของระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรรษา ชั้นรัศมี (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ภายในประเทศ พบว่า ปั จจัยคุณภาพการ
บริ การ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ที่แตกต่างกันมีผลทาให้ความพึงพอใจแตกต่างกันของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ภายในประเทศ อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุป
ตานนท์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การที่ได้รับกับความพึงพอใจ
และความภักดีของคนไข้ กรณี ศึกษาโรง พยาบาลเอกชน ในเขต กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งพบว่าระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การด้าน ต่างๆ มีผลต่อ ระดับความพึงพอใจและความภักดีของผู ้
เข้ารับบริ การ โดยด้านการตอบสนองที่ รวดเร็ วจะส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การ
ฐานุ ตรา จันทรเกตุ (2554) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บริ การต่อคุ ณภาพของการให้
บริ การรถยนต์โดยสารประจาทางของบริ ษทั ขนส่ ง จากัด ณ สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดสระบุรี
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริ การด้านความมัน่ ใจ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การในด้านกระบวนการให้บริ การ นันธิ ดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยด้านคุณภาพ
การให้ บริ การด้านโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ด้านจัดส่ งของบริ ษทั ซื้ อมา
ขายไป แห่ งหนึ่ งในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ ิดต่อประสานงานของผู ้
ให้บริ การ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ คือ พนักงานขายมีความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า ได้เป็ นอันดีในการติดต่อประสานงาน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษาวิจัย
จากการศึ ก ษา การบริ ก ารลู ก ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในบริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ผูว้ จิ ยั จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ พบว่าข้อคาถามพนักงานของผูใ้ ห้บริ การสุ ภาพ
เรี ยบร้อยดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นศูนย์บริ การลูกค้า ควรให้ความสาคัญในเรื่ องของการแต่งกาย
ของพนักงานให้มีความสุ ขภาพ เรี ยบร้อยเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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ด้านความน่ าเชื่ อและไว้วางใจได้ พบว่าข้อคาถามพนักงานมีความรู ้ เกี่ ยวกับสิ นค้าและ
บริ การ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด ดังนั้นศูนย์บริ การลู กค้า ควรมีการจัดอบรมความรู ้ ให้กบั พนักงาน
เรื่ อยๆ ในเรื่ องของการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ มีการอัพเดตความรู ้ใหม่ๆอยูต่ ลอดเวลา
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่าข้อคาถามพนักงานสามารถแนะนา ช่วยเหลือลูกค้า
ได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นศูนย์บริ การลูกค้า ควรให้ความสาคัญในพฤติกรรมในการ
ให้ บ ริ การของพนั ก งานแก่ ผู ้ม าใช้ บ ริ การในแต่ ล ะครั้ งให้ ม ากขึ้ น ผู ้ใ ห้ บ ริ การควรมี ค วาม
กระตือรื อร้นในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ด้านการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลู กค้า พบว่าข้อคาถามด้านพนักงานมีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ และด้านพนักงานทาให้ลูกค้ารู ้สึกมัน่ ใจ โดยปราศจากข้อผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ดังนั้นศู นย์บริ การลู กค้า ควรให้ความสาคัญกับพนักงานในองค์กรมากขึ้น ควรมีการ
ฝึ กอบรมหรื อจัดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั พนักงาน เพื่อสร้างความรู ้และประสบการณ์
ให้แก่ พนักงาน ทาให้การบริ การของพนักงานแก่ผูม้ าใช้บริ การในแต่ละครั้งมี ความถู กต้องมาก
ที่สุด ปราศจากข้อผิดพลาดมากที่สุด ทาให้ลูกค่าเกิดความเชื่อมัน่ ในบริ การที่ได้รับในแต่ละครั้ง
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ผลการวิจยั พบว่าระดับคุณภาพการบริ การ ด้านการดูแลเอาใจใส่
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และพบว่าข้อคาถามพนักงานให้ความสนใจต่อความต้องการของลู กค้า
เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด ดังนั้นศูนย์บริ การลู กค้า ควรให้ความสาคัญในในการให้บริ การ
ของพนักงานแก่ผูม้ าใช้บริ การในแต่ละครั้งให้มากขึ้น เพื่อรับรู ้ความต้องการของลู กค้าให้ได้มาก
ที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที
ดาเนินกิจการรู ปแบบเดียวกัน เพื่อทราบถึงความแตกต่าง เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้
ดียงิ่ ขึ้น
2. ศึกษากิ จกรรมโลจิสติกส์ ในด้านการบริ การลู กค้า ( customer service ) เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการขนส่ งทางน้า
กรณีศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณีทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี-เกาะเต่ า)
THE FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF PASSENGER FOR WATER
TRANSPORTATION CASE STUDY OF S.SANDEEMANEESUP TRANSPORT
(SURATTHANI – KOH TAO)
กวินชนาถ์ ปานเจีย้ ง1
1
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฒ
ั น์ พิสิษฐเกษม2, พฤฒิพงศ์ อภิวัฒนกุล3, ทรงวุฒิ ดีจงกิจ3
2
อาจารย์ที่ปรึ กษา, 3ที่ปรึ กษาร่ วม
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ ง ทางน้ า
กรณี ศึกษาเรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
แตกต่างด้านปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านลักษณะการใช้บริ การที่ มีผลต่อความพึ ง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การกับความพึง
พอใจของของผูใ้ ช้บริ การโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่างจาก
ชาวต่างชาติที่ใช้บริ การเรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ จานวน 400 คน ซึ่ งสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่ วง อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยใช้บริ การเรื อขนส่ ง ส.แสน
ดี มณี ทรั พย์มาก่ อน มี วตั ถุ ประสงค์ที่เข้าใช้บริ การใช้บริ การด้านการท่องเที่ ยว และส่ วนใหญ่ใ ช้
ช่องทางในการสารอง/ซื้ อตัว๋ โดยสาร หน้าท่าเรื อ
จากการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อาชี พ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน ปั จจัยด้านลักษณะการใช้บริ การ พบว่า การใช้บริ การก่อนหน้านี้
วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้บริ การ ช่องทางการสารอง/ซื้ อตัว๋ โดยสารที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน และปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ พบว่า คุณภาพการบริ การทุกด้าน ได้แก่
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่ อถือและไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่ อมัน่
ต่อลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพบริ การ, ผูใ้ ช้บริ การเรื อขนส่ ง
Abstract
In this study the objective is to study the factor affecting satisfaction of passenger for
water transportation case study of S.Sandeemaneesup transport (Suratthani – Koh Tao). Which
have the objective to study to the different of the factor of demographic and the service
characteristics, that affects satisfaction of passenger for water transportation case study of
S.Sandeemaneesup transportation (Suratthani – Koh Tao). Also to study the relationship of factor
between the service quality and the satisfaction of passenger for water transportation case study of
S.Sandeemaneesup transportation (Suratthani – Koh Tao). Which will gather the information
from the survey of the study target audience of the tourist that use the transportation of
S.Sandeemaneesup transportation (Suratthani – Koh Tao) of 400 person.To calculate the statistics
data by using Descriptive Statistic and Inferential Statistic, by using the computer program to use
to calculate the relationship of variable.
Based on the study found that the people who answer the survey of 400 persons mostly
are female in the age of 26-30 years old. The statuses of marriage are single. The educations
levels are bachelor degree. The occupations are mostly employee of private company. The income
salaries are more than 50,000 bath per month. Most of the people never use the service of the
S.Sandeemaneesup transportation before. The objective of using the service of the transportation
is for travelling. Most of the people buy or reserve the ticket at the port.
Based on the study and analysis the data of demographic.The data found out that the
different of occupation, have an effect of the different satisfaction. The factor of service found
that, the use of service from before, objective, the way to buy and reserve ticket have a different
effect of satisfaction. Also the factor of the service are (Tangibles), (Reliability),
(Responsiveness), (Assurance), (Empthy) are related in the same direction of the satisfaction of
the passenger with statistical significance at level 0.05.
KEY WORDS : SATISFACTION, SERVICE QUALITY, THE PASSENGER THAT USE
WATER TRANSPORTATION
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บทนา
จากสภาพการณ์ ปัจจุบนั ธุ รกิจการขนส่ งได้เกิ ดความหลากหลายมากขึ้นและยังคงเติบโต
ต่อไปเรื่ อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่ งทางบก ทางน้ า หรื อทางอากาศ อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบ
ระบบการขนส่ งสิ นค้าทั้งหมดโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว การขนส่ งสิ นค้าทางน้ านับว่าเป็ นระบบการขนส่ งที่
ประหยัด และคุ ้ม ค่า มากที่ สุ ด เนื่ องจากสามารถบรรทุ กสิ นค้า ในแต่ ล ะเที่ ย วได้เป็ นจานวนมาก
ปลอดภัย และคงคุ ณภาพของสิ นค้าที่ เหมาะสม ซึ่ งปั ญหาและอุปสรรคของการขนส่ งทางน้ า คื อ
ข้อจากัดในเรื่ องของความเร็ วและสภาพภูมิศาสตร์ ในแต่ละฤดูกาล ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาที่เกิดจากลม
พายุ กระแสน้ า ที่ลว้ นแต่เป็ นอุปสรรคในการขนส่ ง
ส.แสนดีมณี ทรัพย์ เป็ นหนึ่งที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการขนส่ งทางน้ า (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะ
เต่า) ตั้งอยูท่ ี่ท่าเรื อเทศบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งมีอาณาเขตติดกับแม่น้ าและ
ทะเลทางด้านอ่าวไทย ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการขนส่ งทางน้ ามาเป็ นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ซึ่ งทาง
ผูป้ ระกอบการได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาทสาคัญของการขนส่ งสิ นค้าทางน้ า และการสร้าง
ความพึงพอใจในด้านการบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การเรื อขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะ
เต่า) รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพการบริ การ ปั ญหาและอุปสรรคในระหว่างการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
เพื่ อ เป็ นแนวทางหนึ่ งในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ศัก ยภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเกิ ดความประทับ ใจ และมี ทิ ศ ทางในการปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ หารเกี่ ย วกับ
รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าทางน้ าโดยพัฒนางานด้านขนส่ ง และงานบริ หารด้านอื่น ๆ ให้เป็ นที่ยอมรับ
และได้รับ ความไว้วางใจ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมในการรองรั บผลกระทบจากความร่ วมมื อการ
รวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ตลอดจนพัฒนาระบบการขนส่ งทางน้ าและท่าเรื อให้กา้ ว
ไปสู่ ค วามเป็ นผู น้ าด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ อย่า งสมบู ร ณ์ แ บบ ทั้ง นี้ ง านวิจ ัย ดัง กล่ า วยัง ได้ต ระหนัก ถึ ง
ประโยชน์ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อสามารถนาข้อมูลไปปรับปรุ งและพัฒนา ภายในองค์กร
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1 เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี-เกาะเต่า)
2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะการใช้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ ง
ทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ธานี – เกาะเต่า)
3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การกับความพึงพอใจของของ
ผูใ้ ช้บริ การเรื อขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี-เกาะเต่า)
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สมมติฐาน
1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ าที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า)
แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2 ปั จจัยด้านลักษณะการใช้บริ การ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) แตกต่างกัน ได้แก่
การใช้บริ การก่อนหน้าครั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้บริ การ ช่องทางในการสารองบัตรโดยสาร
4. ปั จจัยด้านคุ ณภาพบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใช้บริ การขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา
เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) แตกต่างกัน ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรม
ของการบริ การ (Tangibles) ความน่าเชื่ อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อ
ลูกค้า (Responsiveness) การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) และ การดู แลเอาใจใส่
(Empathy)
ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ชาวต่างชาติที่ใช้บริ การเรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี
ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ธานี -เกาะเต่า) ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
1.4.2 ขอบเขตด้านเวลา
ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2560
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์
Hanna and Wozniak (2009), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ไว้คล้ายคลึ งกันโดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้ อชาติ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วใช้เป็ นลักษณะพื้นฐานที่นกั การตลาดมักจะนามาพิจารณา
สาหรับการแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) โดยนามาเชื่ อมโยงกับความต้องการ ความชอบ
และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
Mullins (1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน
เป็ นสภาพที่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จในงานทั้งด้านปริ มาณและ
คุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่ งเกิดจากการที่ตนเอง พยายามจะ
1173

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

บรรลุ ถึงเป้ าหมายบางอย่างนั้นแล้วจะเกิ ดความพอใจเป็ นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่ มต้น เป็ น
กระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพบริการ
Parasuraman et al. (1988) สร้ างแบบวัดคุ ณภาพของการบริ การที่มีชื่อว่า SERVQUAL
(Service Quality) โดยนาเอาปั จจัยกาหนดคุณภาพของการบริ การทั้ง 10 ประการจากการวิจยั ในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคจากบริ การประเภทต่าง ๆ ปี ค.ศ. 1988 มายุบรวมกันเหลือเพียง 5 ด้านประกอบโดย วิธีการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ Parasuraman et al. (1988) และได้ทดสอบคุณภาพของแบบวัดนี้ แล้ว พบว่า
มีความเชื่ อมัน่ (Reliability) และความตรง (Validity) มากพอจึงนามาใช้เพื่อการศึก ษาถึงความ
คาดหวัง และการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารประเภทต่ า ง ๆ ได้
องค์ประกอบหลัก 5 ประการของคุ ณภาพการบริ การซึ่ งใช้ในการสร้ างแบบวัดคุ ณภาพของการ
บริ การ SERVQUAL (Service Quality) ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) คือ
การแสดงให้เห็ นถึ งลักษณะทางกายภาพที่ ท าให้ผูใ้ ช้รับ ความสะดวก ได้แก่ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์
บุคคล และวัสดุในการติดต่อสื่ อสาร ได้แก่ บริ เวณที่ให้บริ การเข้าใช้สะดวกต่อผูใ้ ช้ เครื่ องมือและ
อุ ป กรณ์ มี ความทันสมัย วัส ดุ และอุ ป กรณ์ ต่า ง ๆ อยู่ใ นสภาพที่ พร้ อมใช้ง าน และผูใ้ ห้บ ริ การมี
บุคลิกภาพดี
2. ความน่าเชื่ อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) คือ ความสามารถกระทาตามสัญญาที่แจ้ง
ไว้วา่ จะให้บริ การเกิดขึ้น และสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความสม่าเสมอ ได้แก่ เมื่อผูใ้ ช้
มีปัญหา จะสนใจแก้ปัญหาให้อย่างจริ งจัง สามารถรั บรู ้ ถึงปั ญหาของผูใ้ ช้อย่างถู กต้อง สามารถ
ให้บริ การได้ตรงตามความต้องการตั้งแต่ครั้งแรกสามารถให้บริ การได้ตามที่แจ้งไว้ ให้บริ การได้
ตามระยะเวลาที่ได้มีการแจ้งไว้
3. การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า (Responsiveness) คื อ ความปรารถนาในการช่ ว ยเหลื อ
ผูใ้ ช้บริ ก าร และจัดหาบริ ก ารมาให้ตามที่ ไ ด้สั ญญาตกลงไว้ ได้แก่ มี ค วามกระตื อรื อร้ นในการ
ให้บริ การ สามารถให้ความช่ วยเหลื อผูใ้ ช้ได้ตรงตามที่ ตอ้ งการ ให้บริ การด้วยขั้นตอนที่ สะดวก
รวดเร็ ว และมีการแจ้งให้ผใู ้ ช้ทราบทุกครั้งเกี่ยวกับการให้บริ การ
4. การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลู กค้า (Assurance) คือ การมีความรู ้ ความสามารถ และความ
สุ ภาพอ่อนโยนของผูใ้ ห้บริ การ การให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์ และการสร้ างให้ผูร้ ับบริ การเกิ ด
ความไว้วางใจ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ที่จะตอบปั ญหาได้ผใู ้ ห้บริ การสามารถอธิ บายให้เข้าใจใน
ข้อสงสัยต่าง ๆ ผูใ้ ห้บริ การมีพฤติกรรมที่สร้ างให้เกิดความมัน่ ใจในการบริ การ และผูใ้ ห้บริ การมี
กริ ยามารยาทสุ ภาพและเป็ นมิตร
5. การเอาใจใส่ (Empathy) คือ การให้ความเป็ นห่วงและสนใจผูม้ ารับบริ การแต่ละคน และ
มีความตั้งใจที่จะจัดหาสิ่ งที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการมาตอบสนองได้ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การ ผู ้
ให้บริ การมีความเต็มใจในการให้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การเป็ นกันเองกับผูใ้ ช้ ผูใ้ ห้บริ การมีการคานึ งถึ ง
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ผลประโยชน์ข องผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บ ริ ก าร เข้าใจถึ งความจาเป็ นในการมาขอใช้บ ริ ก าร นอกจากนี้
William and Buswell (2003) กล่าวว่า ความสาเร็ จของธุ รกิจสามารถวัดได้จากระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า และวัดได้จากคุณภาพการให้บริ การ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ดีข้ ึน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง
สารวจ (Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผู ้
กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การเรื อขนส่ ง
ส.แสนดีมณี ทรัพย์ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงกาหนดขนาดตัวอย่างจาก
สู ตรคานวณไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 เครื่ องมื อที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 400 ชุ ด ดาเนิ นการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) กับกลุ่ มตัวอย่า ง
จานวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมสถิ ติสาเร็ จรู ป จากนั้นจึ งนาข้อมู ลที่ ได้มาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลและ
ทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การ
วิเคราะห์เชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ใช้สถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ตวั แปร 2 ตัวแปรที่เป็ น
อิสระต่อกัน ใช้สถิติ One-way analysis of varience (ANOVA) ในการวิเคราะห์ตวั แปรมากกว่า 2
ตัวแปร ในการทดสอบสมมติฐาน หากพบความแตกต่างจะทดสอบความต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD
จากนั้นทาการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ ากรณี ศึกษา เรื อ
ขนส่ ง ส.แสนดี ม ณี ท รั พ ย์ (สุ ร าษฎร์ ธ านี -เกาะเต่ า ) โดยใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ก ารสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) โดยกาหนดนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา
เรื อขนส่ ง ส.แสนดี มณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 49) มีอายุอยูใ่ นช่ วง อายุ 26-30 ปี (ร้อยละ 34.75) สถานภาพโสด
(ร้ อ ยละ 58.50) มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี (ร้ อ ยละ 53.25) อาชี พ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 42.75) มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 47.50)
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ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา
เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี-เกาะเต่า) จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ส่ วน
ใหญ่ยงั ไม่เคยใช้บริ การเรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์มาก่อน (ร้อยละ 80.75) มีวตั ถุประสงค์ที่เข้าใช้
บริ การใช้บริ การเรื อขนส่ ง ส.แสนดี มณี ทรัพย์ดา้ นการท่องเที่ยว (ร้ อยละ 78.50) และส่ วนใหญ่ใช้
ช่องทางในการสารอง/ซื้ อตัว๋ โดยสาร หน้าท่าเรื อ (ร้อยละ 57.75)
ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณภาพการบริการทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจ
ระดับความสาคัญของคุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถามโดยรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( ̅= 3.98) ด้านความน่าเชื่ อถือและไว้วางใจได้
อยู่ในระดับความสาคัญมาก ( ̅= 3.74) ด้านการตอบสนองต่อลู กค้าอยู่ในระดับความสาคัญมาก
( =̅ 3.70) ด้านความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( =̅ 3.82) และด้านการดู แลเอาใจ
ใส่ อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก ( =̅ 3.72)
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการเรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณีทรัพย์
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเรื อขนส่ ง ส.แสนดี มณี ทรัพย์โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( ̅=
3.89) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อคาถาม ระดับความพึงพอใจในข้อคาถาม ท่านตัดสิ นใจถูกต้องที่
เลื อกเดิ นทางกับเรื อขนส่ ง ส.แสนดี มณี ทรัพย์ ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.23) รองลงมาคือ ท่าน
ได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ ในระดับมาก( ̅ = 3.85) เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ตอบสนองความคาดหวังของท่าน ในระดับมาก
( ̅ = 3.80) และ ท่านได้รับความพึงพอใจในความปลอดภัย เมื่อเดินทางไปกับเรื อขนส่ ง ส.แสนดี
มณี ทรัพย์ ในระดับมาก ( ̅ = 3.78) และ ระดับความพึงพอใจในข้อคาถาม ท่านได้รับความพึงพอใจ
ในด้านความสะดวก สบายในการเดินทางไปกับเรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ ในระดับมาก ( ̅ =
3.77) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ทดสอบ
ค่ านัยสาคัญ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การขนส่งทางน้ าที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การขนส่งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์
เพศ
T-Test
0.843
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.119
ปฏิเสธ
สถานภาพ
F-Test
0.566
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.301
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.002*
ยอมรับ
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รายได้ต่อเดือน
F-Test
0.091
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้บริ การ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่งทางน้ า
กรณี ศึกษา เรื อขนส่ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์
เคยหรื อไม่เคยการใช้บริ การก่อนหน้านี้
T-Test
0.013*
ยอมรับ
วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้บริ การ
F-Test
0.001*
ยอมรับ
ช่องทางการสารอง/ซื้อตัว๋ โดยสาร
F-Test
0.001*
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใช้บริ การขนส่งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ง
ส.แสนดีมณี ทรัพย์
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
Pearson
0.000*
ยอมรับ
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
Pearson
0.000*
ยอมรับ
การตอบสนองต่อลูกค้า
Pearson
0.000*
ยอมรับ
การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
Pearson
0.000*
ยอมรับ
การดูแลเอาใจใส่
Pearson
0.000*
ยอมรับ

อภิปรายผล
อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อ
ขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ สุ ภาวดี แสงเดือน (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การธนาคารออม
สิ นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พที่แตกต่าง
กันมี ค วามพึ ง พอใจต่ อคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารธนาคารออมสิ น สาขาในเขตอาเภอเมื อง จัง หวัด
นนทบุรี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
การใช้บริ การก่อนหน้านี้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทางน้ า
กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดี มณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ หรรษา ชั้นรัศมี (2559) ศึกษาคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยภายในประเทศ พบว่า ความถี่ในการใช้บริ การของ
สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ภายในประเทศ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้บริ การ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งทาง
น้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดี มณี ทรั พย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของหรรษา ชั้นรัศมี (2559) ศึ กษาคุ ณภาพการบริ การที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียภายในประเทศ พบว่า วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้
บริ การของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการ
บินไทยแอร์ เอเชีย ภายในประเทศ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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ช่ องทางการสารอง/ซื้ อตัว๋ โดยสาร ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การ
ขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจยั สุ ภาวดี แสงเดื อน (2550) ได้ศึ กษาความพึ งพอใจต่ อ
คุ ณภาพการบริ การธนาคารออมสิ นในเขต อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี เมื่อทดสอบสมมติฐาน
พบว่า สาขาที่ ใช้บริ การ มี ความพึง พอใจต่ อคุ ณภาพการให้บริ การธนาคารออมสิ นสาขาในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใช้บริ การขนส่ งทาง
น้ า กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อวิกา ฟังค์ (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพบริ การของระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปั จจัยด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การระบบผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใช้บริ การขนส่ งทางน้ า
กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดี มณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐานุ ตรา จันทร์ เกตุ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
รถยนต์โดยสารประจาทางของบริ ษทั ขนส่ ง จากัด ณ สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดสระบุ รี ด้าน
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถยนต์
ด้า นการตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใช้บ ริ ก ารขนส่ ง ทางน้ า
กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศราวุฒิ แก้วศรี (2558) คุณภาพการให้บริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การการขนส่ งผูโ้ ดยสารทางน้ าในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ด้านการ
ตอบสนองต่อลู กค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางน้ า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลู กค้า มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใช้บริ การขนส่ งทางน้ า
กรณี ศึกษา เรื อขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี -เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใช้บริ การ
ของสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใช้บริ การของสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใช้บริ การขนส่ งทางน้ า กรณี ศึกษา เรื อ
ขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์ (สุ ราษฎร์ ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ บุศยารัตน์ คู่เทียม (2548) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริ การของสานักหอ
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จดหมายเหตุ แห่ ง ชาติ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดับ ความคาดหวัง กับ ระดับ บริ ก ารที่ ไ ด้รับ จริ ง ของ
คุณภาพบริ การ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริ การ ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความคาดหวังข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในงานวิจยั ครั้ งต่อไป ควรศึ ก ษาคุ ณภาพการบริ การที่ มีต่อความพึงพอใจ ระหว่างเรื อ
ขนส่ ง ส.แสนดีมณี ทรัพย์กบั เรื อขนส่ งของผูป้ ระกอบการรายอื่น เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง ที่มี
ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การของผู ้บ ริ โภค และน ามาปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพบริ การให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.ในการวิจยั ครั้ งต่อไป ควรศึ กษาความคาดหวัง ของผูใ้ ช้บริ ก าร เพื่อจะได้นาข้อมู ลไป
ปรั บปรุ งการบริ การ วางแผนกลยุท ธ์ และการจัดการโลจิ สติ กส์ ให้ได้ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาการลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ ของผูป้ ระกอบการรายอื่น
เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ประสบผลสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น เพราะปั จจุบนั การแข่งขันในธุ รกิจการขนส่ งทางน้ า มีการแข่งขัน
ที่คอ่ นข้างสู ง
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ผูช้ ่วยคณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ ของพนักงาน บริ ษทั แซนมิ
นา ไซ ซิ ส เท็ ม ส์ (ประเทศไทย) จ ากั ด มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ ของพนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์
(ประเทศไทย) จากัด และ (2) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้านหลัก การจัดซื้ อ 7R’s ที่ มีค วามสั ม พันธ์ ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ ของพนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด และ
กาหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 319 ตัวอย่า ง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 175 คน
(ร้อยละ 54.90) มีอายุ 31-40 ปี จานวน 154 คน (ร้อยละ 48.30) มีสถานภาพโสด จานวน 191 คน
(ร้ อยละ 59.90) มีระดับการศึ กษาสู งสุ ด ปริ ญญาตรี จานวน 228 คน (ร้ อยละ 71.50) มี ตาแหน่ ง
พนักงานทัว่ ไป จานวน 279 คน (ร้อยละ 87.40) มีประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี จานวน 116 คน
(ร้อยละ 36.40) และมีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จานวน 97 คน (ร้ อยละ 30.40) ส่ วนปั จจัยด้าน
หลักการจัดซื้ อ 7R’s มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านประสบการณ์ การทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อที่แตกต่างกัน และด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้าน
การจัดซื้ อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และปั จจัยด้านหลักการจัดซื้ อ 7R’s
จาแนกตาม ซื้ อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality) ซื้ อสิ นค้าให้ได้ปริ มาณหรื อจานวน
ตามความต้องการ (Right Quantity) ซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่ ง
สิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place) ซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่เชื่ อถือได้ (Right Source)
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และคุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่ อถื อ (Right Service) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดซื้ อในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ, หลักการจัดซื้ อ
Abstract
Research on Factors Influencing Efficiency of Purchasing a Case of Employee in
Sanmina - SCI systems (Thailand) Co., Ltd. The purpose of the study was twofold 1) to study
demographic characteristics affecting purchasing efficiency and 2) to study purchasing principle
factors of 7R's relating to purchasing efficiency. The population is employee in Sanmina-SCI
systems (Thailand) Co., Ltd. The sample size is 319 persons. Questionnaires were used to collect
statistical data. The statistics for data analysis were descriptive statistics and inferential statistics.
The research found that the majority of respondents were 175 female (54.90%), aged 3140 years old were 154 persons (48.30%) and single 191 persons (59.90%). The highest levels of
bachelor degree were 228 persons (71.50%). The position were general employees 278 persons
(87.50%) had working experience of 5-10 years 116 persons (36.40%) and the income amount
20,001-30,000 baht 97 persons (30.40%). The 7R's purchasing principle factors related to
purchasing efficiency at the highest level. The mean was 4.33
The results of hypothesis testing showed that:
1. The demographic characteristics that classified by the differences in work experience
had affected on purchasing efficiency. And the other side had no difference affected in purchasing
efficiency at the statistical significant level of 0.05.
2. The 7R's purchase principle that classified by Right Quality, Right Price, Right Place,
Right Source and Right Service related to purchasing efficiency. And Right Time is not related to
purchasing efficiency at the statistical significant level of 0.05.
KEY WORDS: PURCHASING PERFORMANCE, PURCHASING PRINCIPLE
บทนา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ในปั จจุ บนั นี้ เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีขนาดใหญ่และมีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จโลกเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังมีสัดส่ วนมูลค่าการส่ งออกที่ค่อนข้างสู ง
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ มีความสาคัญทั้งในบ้านและที่ทางานรวมถึงการใช้ชีวิตในที่ต่าง
ๆ ด้วย และยังมี ค วามสาคัญต่อการพัฒนาอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ เพราะชิ้ นส่ วนอิ เล็ก ทรอนิ กส์ เป็ น
ชิ้นส่ วนสาคัญในเครื่ องจักรและเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิต
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ความสาคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ต่อเศรษฐกิจไทยนั้น มีค่อนข้างมาก เนื่ องจาก
สิ น ค้า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นสิ น ค้า ส่ ง ออกที่ ส าคัญ เป็ นอัน ดับ หนึ่ งของไทย ท าให้ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเริ่ มเป็ นที่ยอมรับในศักยภาพ แต่ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทยกาลังประสบปั ญหาในการผลิตสิ นค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีการผลิตขนาดใหญ่ จึง
จ าเป็ นต้อ งท าการสั่ ง ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ เข้า มาใช้ ใ นการผลิ ต เป็ นจ านวนมาก ท าให้ ก ารตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของวัตถุดิบที่นาเข้ามาทาได้ยาก อีกทั้งยังประสบปั ญหาในด้านของสิ นค้าคงคลังด้วย
เนื่ องจากการจัดซื้ อสิ นค้าที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อต้นทุนรวมขององค์กรใน
ที่สุด
จากความสาคัญของระบบงานด้านการจัดซื้ อที่ได้กล่าวข้างต้น ทาให้ผศู ้ ึกษาวิจยั ได้เล็งเห็น
ถึ งความส าคัญของการจัดซื้ อในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ดัง นั้นผูศ้ ึกษาวิจยั จึงให้ความสาคัญและ
สนใจที่ จะศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการจัด ซื้ อ เพื่ อให้อ งค์ก รบรรลุ เป้ า หมายและเพื่ อพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ ของ
พนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านหลักในการจัดซื้ อ 7R’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดซื้ อ ของพนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
สมมติฐานการวิจัย
1. ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษาสู งสุ ด
ตาแหน่ ง ประสบการณ์ การทางาน และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ
ของพนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่แตกต่างกัน
2. หลักการจัดซื้ อ 7R’s ประกอบด้วย ซื้ อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality)
ซื้ อสิ นค้า ให้ไ ด้ป ริ ม าณหรื อจานวนตามความต้องการ (Right Quantity)ส่ งสิ นค้า ให้ได้ใ นเวลาที่
เหมาะสม (Right Time) ซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่ งสิ นค้าได้ตาม
สถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place)ซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่เชื่ อถือได้ (Right Source) และคุณภาพการ
บริ การเป็ นที่น่าเชื่ อถือ (Right Service) ของพนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย)
จากัดมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อในทิศทางเดียวกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรประชากร คือ พนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด และ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์
(ประเทศไทย) จากัด จานวน 319 คน คานวณมาจากสู ตรของการคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample
Size) กรณี ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน Taro Yamane (1967) และดาเนิ นการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
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โดยการสุ่ มตัวอย่างวิธีไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) แบบสุ่ มตามความสะดวก
(Convenience Sampling)
2. ขอบเขตด้านเวลาทาการวิจยั และเก็บข้อมูลในช่วง ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ
1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางานและรายได้
2. ด้า นหลัก การจัดซื้ อ 7R’s ประกอบด้วย ซื้ อให้ ไ ด้คุ ณ ภาพตามความต้องการ (Right
Quality)ซื้ อสิ นค้าให้ได้ปริ มาณหรื อจานวนตามความต้องการ (Right Quantity)ส่ งสิ นค้าให้ได้ใน
เวลาที่เหมาะสม (Right Time)ซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่ งสิ นค้าได้
ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place) ซื้ อสิ นค้าจากแหล่ งขายที่ เชื่ อถื อได้ (Right Source) และ
คุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่อถือ (Right Service)
ตัว แปรตาม ได้แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการจัดซื้ อของพนัก งาน แซนมิ นา ไซ ซิ ส เท็ม ส์
(ประเทศไทย) จากัด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ สามารถเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดซื้ อ ของพนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการการอบรม พัฒนาพนักงานฝ่ ายซื้ อ ของ
บริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
3. ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ
ต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์
จากการศึกษาความหมายของประชากรศาสตร์ ได้มีผวู ้ จิ ยั หลายท่านศึกษาและให้ความหมายไว้ดงั นี้
Middleton (1995) ได้ให้ความหมายของปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ทาให้เกิด
ประสิ ทธิภาพการทางานไว้ โดยกล่าวว่า ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้ เป็ นทฤษฎี
ที่ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ “พฤติกรรมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์เกิดขึ้นตาม
แรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่ อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิดนี้ ตรงกับทฤษฎี กลุ่มสังคม (Social Categories
Theory)” ของ Defleurและ Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิ บายว่า “พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล หรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่ม ๆ
ได้คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยูใ่ นลาดับชั้นทาง
สังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับหลักในการจัดซื้อ
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล (2547) การทางานจัดซื้ ออย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีค วาม
ละเอี ย ดรอบคอบ มี ก ารตัดสิ นใจที่ รวดเร็ วและถู ก ต้อง ทันสมัย ในข้อมู ล ข่า วสาร มี ค วามรู ้ ด้า น
วิชาชีพเป็ นอย่างดี และมีวธิ ี การทางานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีการสื่ อสารและสัมพันธภาพที่ดี
ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผูข้ าย รวมถึงมีคุณธรรมจริ ยธรรม ทั้งหลายเหล่านี้ ประกอบกัน
เพื่ อให้การจัดซื้ อดาเนิ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่อบรรลุ เป้ า หมายในการได้มาซึ่ ง สิ นค้า และ
บริ การ โดยอาศัยหลักการนโยบาย “ จัดซื้ อให้ได้ดีที่สุด” (Best Buy) เป็ นวิธีการจัดซื้ อที่ถูกต้อง 7
ประการ (7R’s) ได้แก่ (1) ซื้ อให้ได้คุณภาพความต้องการ (Right Quality) หมายถึ ง ข้อกาหนด
คุ ณสมบัติ ที่ ตอ้ งการของหน่ วยงานต่าง ๆ ขององค์กร หรื อคุ ณภาพที่ได้นบั จากการใช้งานตามที่
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ต้องการ (2) ซื้ อสิ นค้าให้ได้ปริ มาณ จานวน ตามความต้องการ (Right Quantity) หมายถึง จานวน
สิ่ งของที่บริ ษทั ต้องการ โดยเพื่อลดปั ญหาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นจากการสั่งซื้ อ (3) ส่ งสิ นค้าให้
ได้ในเวลาที่ตอ้ งการ (Right Time) หมายถึ ง การกาหนดเวลาในการส่ งสิ นค้า/วัตถุดิบ (4) การซื้ อ
สิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price) หมายถึง การซื้ อของให้ได้ราคาถูก (5) ส่ งสิ นค้าได้
ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place) หมายถึ ง การระบุ สถานที่ ในการจัดส่ ง เพื่อให้ได้สินค้า/
วัตถุ ดิบ ที่ถูกต้องตามคุ ณภาพ ปริ มาณที่ครบถ้วน (6) ซื้ อสิ นค้าจากแหล่ งขายที่ เชื่ อถื อได้ (Right
Source) หมายถึง การตรวจสอบประวัติผูข้ ายเพื่อพิจารณาความน่ าเชื่ อถื อ (7) คุณภาพการบริ การ
เป็ นที่น่าเชื่ อถือ (Right Service) หมายถึง การให้บริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรง
ตามความต้องการทาให้เกิดความพึงพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการจัดซื้อ
นพปฎล สุ วรรณทรัพย์และ มณฑลี ศาสนนันทน์ (2557) กล่าวว่า การจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นกล
ยุทธ์ที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากการจัดซื้ อที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถช่วยลด
ต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการแข่งขันให้กบั องค์กรได้ ซึ่ งการวัดประสิ ทธิ ภาพทางการจัดซื้ อ
สามารถแยกตัวชี้ วดั ได้เป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวชี้ วดั ด้านต้นทุ น ตัวชี้ วดั ด้านคุ ณภาพ ตัวชี้ วดั
ด้านจานวน และตัวชี้วดั ในด้านการส่ งมอบ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พนิ ดา ประยงค์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการจัดซื้ อ
จัด หากับ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด ซื้ อ จัด หาพัส ดุ ใ นโรงพยาบาลของรั ฐ แห่ ง หนึ่ ง สั ง กัด ส านัก
การแพทย์ กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ผลการจัดซื้ อจัดหาพัสดุ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบตั ิตามกระบวนการจัดซื้ อจัดหาพัสดุ ในระดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และปั จจัย พื้ นฐานส่ ว นบุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานแตกต่ า งกัน มี ระดับ การปฏิ บ ตั ิ ตาม
กระบวนการจัดซื้ อจัดหาพัสดุ ที่แตกต่างกัน และปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน มี ระดับ
ประสิ ทธิ ผลการจัดซื้ อจัดหาพัสดุไม่แตกต่างกัน
ตันติกร คงตั้งสมบุญ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การวางระบบจัดซื้ อ กรณี ศึกษา บริ ษทั
เจ.เจ. คอนเทรนเนอร์ ทรานสปอร์ ต จากัด” ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุ ที่แท้จริ งมาจากการจัดซื้ อ
วัตถุ ดิบที่ มีราคาสู งและมี คุณภาพต่ าเป็ นสาเหตุ ใ ห้ตอ้ งมี การสั่งซ้ า จากนั้นได้ทาการหาแนวทาง
แก้ปัญหา โดยการทาเอกสารควบคุ ม แยกวัตถุ ดิบแต่ละประเภทโดยดู จากความถี่ ในการสั่งซื้ อ ทา
แบบสอบถามประเมิ นผูข้ ายเชิ ง คุ ณ ภาพ เชิ ง ปริ มาณ เพื่ อ ให้ไ ด้วตั ถุ ดิ บที่ มี คุณ ภาพและราคาที่
เหมาะสม จากการดาเนินงานสามารถลดระยะเวลาการจัดซื้ อวัตถุดิบลงจาก 25 วัน เหลือเพียง 3 วัน
สร้ างความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้งาน ผูข้ ายสามารถเสนอราคาได้อย่างถู กต้อง รวดเร็ ว และสามารถนา
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ข้อมูลสิ นค้า หาแหล่งขายอื่นเปรี ยบเทียบได้ นอกจากนั้นยังลดจานวนผูข้ ายลงจาก 28 ราย เหลือ
เพียง 8 ราย ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการจัดซื้ อ และการต่อรองด้านราคา
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับ “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้าน
การจัดซื้ อ ของพนักงานบริ ษทั แซนมินา ไซ ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ พนักงานบริ ษทั แซนมิ นา ไซ ซิ ส เท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 1,575 คน
(ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ. 2559) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
โดยคานวณมาจากสู ตรของการคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) กรณี ทราบจานวนประชากรที่
แน่ นอน Taro Yamane (1967) และกาหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่ อน เป็ น 0.05 ได้จานวนกลุ่ ม
ตัวอย่า งจานวน 319 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที่ทาการปรับปรุ งแล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ทั้งหมด3 ท่าน และได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.6 ถึง 1 และค่าความ
เชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.75 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้ในการบรรยาย
ลักษณะของข้อมูล ทาการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การทดสอบสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้เป็ นสถิติที่ใช้ในการหาความ
แตกต่างของข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจยั แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ลักษณะคือ
2.1 การวิเคราะห์ t-Test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปร 2 กลุ่ม
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลที่มากกว่า 2 กลุ่ม
2.3 หากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจะทาการทดสอบแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย
วิธี LSD (Least Significant Difference)
2.4 สถิ ตที่ ใ ช้ใ นการทดสอบ สถิ ติค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson
Correlation) เพื่อใช้ทดสอบค่าความสัมพันธ์กนั สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 175 คน (ร้อยละ 54.90) มีอายุ 31-40 ปี
จานวน 154 คน (ร้อยละ 48.30) มีสถานภาพโสด จานวน 191 คน (ร้อยละ 59.90) มีระดับการศึ กษา
สู งสุ ด ปริ ญญาตรี จานวน 228 คน (ร้อยละ 71.50) มีตาแหน่งพนักงานทัว่ ไป จานวน 279 คน (ร้อย
ละ 87.40) มีประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี จานวน 116 คน (ร้อยละ 36.40) และมีรายได้ 20,001 30,000 บาท จานวน 97 คน (ร้อยละ 30.40)
ข้อมูลทางด้านปัจจัยด้านหลัก 7R’s
ปั จจัยด้านหลักการจัดซื้ อ 7R’sมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อโดยรวมอยู่
ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.33 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านคุ ณภาพการ
บริ การเป็ นที่น่าเชื่อถือ (Right Service) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อมากที่สุดอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ ด้านส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่เหมาะสม
(Right Time)มี ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.49 และน้อยที่สุดคือ ด้านส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place) มีความสัมพันธ์
ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ ออยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อ ที่ 1 ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่ ง ประสบการณ์การทางานและรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการจัดซื้ อที่แตกต่างกัน
ปัจจัย
สถิติ
Sig.
เพศ
Independent Sample : t- Test
0.58
อายุ
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
0.39
สถานภาพ
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
0.58
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
0.34
ตาแหน่ง
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
0.33
ประสบการณ์การทางาน
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
0.01*
รายได้
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
0.49
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของสมมติฐานในทางสถิต พบว่า ประสบการณ์การ
ทางานที่ แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
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ระดับ 0.05 และด้านอื่นๆที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 หลักการจัดซื้ อ 7R’s ประกอบด้วย ซื้ อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ
(Right Quality) ซื้ อสิ นค้าให้ได้ปริ มาณหรื อจานวนตามความต้องการ (Right Quantity) ส่ งสิ นค้าให้
ได้ในเวลาที่เหมาะสม (Right Time)ซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่ ง
สิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ ตอ้ งการ (Right Place) ซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่เชื่ อถื อได้ (Right Source)
และคุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่ อถื อ (Right Service) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดซื้ อในทิศทางเดียวกัน
หลักการจัดซื้อ 7R’s

ด้านคุณภาพตามความต้องการ
(Right Quality)
ด้านปริ มาณหรื อจานวนตาม
ความต้องการ (Right Quantity)
ด้านส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่
เหมาะสม (Right Time)
ด้านราคายุติธรรมและเหมาะสม
(Right Price)
ด้านส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ที่
ต้องการ (Right Place)
ด้านแหล่งขายที่เชื่ อถือได้
(Right Source)
คุณภาพการบริ การเป็ นที่
น่าเชื่อถือ (Right Service)
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การวัดผลประสิ ทธิภาพด้ านการจัดซื้อ
Pearson
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
Correlation (1-tailed) ความสั มพันธ์
(r)
0.15*
0.00
ต่ามาก
เดียวกัน
0.30*

0.00

ต่า

เดียวกัน

0.03

0.26

ต่ามาก

ตรงกันข้าม

0.13*

0.01

ต่า

เดียวกัน

0.23*

0.00

ต่า

เดียวกัน

0.24*

0.00

ต่า

เดียวกัน

0.42*

0.00

ต่า

เดียวกัน

จากผลการทดสอบและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของสมมติ ฐ านในทางสถิ ต พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อได้แก่ ด้านคุณภาพตามความต้องการ (Right Quality)
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ด้านปริ มาณหรื อจานวนตามความต้องการ (Right Quantity) ด้านราคายุติธรรมและเหมาะสม (Right
Price) ด้านส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ ที่ตอ้ งการ (Right Place) ด้านแหล่งขายที่ เชื่ อถื อได้ (Right
Source) และ ด้านคุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่ อถือ (Right Service) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
และด้าน ด้านส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่เหมาะสม (Right Time) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการจัดซื้ อ
การอภิปรายผล
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามประสบการณ์การทางานที่ แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิ ท ธิ ภาพด้านการจัดซื้ อที่ แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้ง นี้ อาจ
เนื่องมาจาก ประสบการณ์การทางานสามารถเพิ่มพูนทักษะการทางานในด้านการจัดซื้ อได้ เพราะยิ่ง
พนักงานมีประสบการณ์ในการทางานสู งมากขึ้นเท่าไหร่ ความรู ้และประสบการณ์ในการทางานก็มี
มากขึ้นตามไปมากเท่านั้นซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันกับผลงานวิจยั ของ พนิดา ประยงค์ (2557)
ทาการวิจยั ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดซื้ อจัดหากับประสิ ทธิ ผลของการจัดซื้ อ
จัดหาพัสดุ ในโรงพยาบาลของรั ฐแห่ งหนึ่ ง สังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่ า ปั จ จัย พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานแตกต่ า งกัน มี ร ะดับ การปฏิ บ ัติ ต าม
กระบวนการจัดซื้ อจัดหาพัสดุ ที่แตกต่างกัน และปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน มี ระดับ
ประสิ ทธิ ผลการจัดซื้ อจัดหาพัสดุไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างกับงานวิจยั ของ มลฤดี รัตนะคุณ (2558 )
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานพัสดุ ขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ในเขตจังหวัดหนองคาย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานพัสดุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแตกต่างกับ
งานวิจยั ของ อารี ย ์ คงอานาจ (2552) ที่ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานพัสดุ
: กรณี ศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ไม่พบ
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานพัสดุของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปั จจัยด้านหลักการจัดซื้ อ 7R’s ประกอบด้วย ซื้ อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ (Right
Quality) ซื้ อสิ นค้าให้ได้ปริ มาณหรื อจานวนตามความต้องการ (Right Quantity)ซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคา
ยุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place) ซื้ อสิ นค้าจาก
แหล่งขายที่เชื่ อถือได้ (Right Source) และคุ ณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่ อถือ (Right Service) มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พนิดา ประยงค์ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการจัดซื้ อจัดหากับประสิ ทธิ ผลของการจัดซื้ อจัดหาพัสดุ ในโรงพยาบาลของรั ฐ
แห่ งหนึ่ ง สังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ผลการจัดซื้ อจัดหา
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พัส ดุ มี ค วามสัม พันธ์ ทางบวกกับ การปฏิ บตั ิ ตามกระบวนการจัดซื้ อจัดหาพัส ดุ ในระดับ อย่า งมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง จะสามารถนาผลการศึก ษามาวิเคราะห์และปรั บปรุ งพัฒนา
ระบบงานจัดซื้ อจัดหาพัสดุ ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกาหนดนโยบายด้านการจัดการจัดซื้ อจัดหา
พัสดุ ที่ ชัดเจน การกระจายอานาจที่ เหมาะสมกับโครงสร้ างขององค์กรที่ซับ ซ้อน และ ปรับปรุ ง
กระบวนการทางาน ที่ยงั ขาดประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามระเบียบ
และเป็ นที่ พึ ง พอใจของ หน่ ว ยงานต่ า งๆอัน เป็ นการส่ ง ผลให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ก รและ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตันติกร คงตั้งสมบุญ (2553) ได้ศึกษาถึง การวางระบบจัดซื้ อ กรณี ศึกษา
บริ ษทั เจ.เจ. คอนเทรนเนอร์ ทรานสปอร์ ต จากัด ซึ่ งเป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผลการวิจยั พบว่า
สาเหตุที่แท้จริ งมาจากการจัดซื้ อวัตถุดิบที่มีราคาสู งและมีคุณภาพต่ าเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งมีการสั่งซ้ า
จากนั้นได้ทาการหาแนวทางแก้ปัญหา โดยการทาเอกสาร ควบคุม แยกวัตถุดิบแต่ละประเภทโดยดู
จากความถี่ในการสั่งซื้ อ ทาแบบสอบถามประเมินผูข้ าย เชิงคุณภาพ เชิ งปริ มาณ เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่
มีคุณภาพและราคาที่ เหมาะสม จากการดาเนิ นงาน สามารถลดระยะเวลาการจัดซื้ อวัตถุ ดิบที่ ได้
ศึกษาถึง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรศักดิ์ สงวนสิ งห์ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การหาปริ มาณ
การสั่งซื้ ออย่างประหยัดโดย คานึ งถึ งต้นทุ นการนาเข้าสิ นค้าที่ แปรผันของวัตถุ ดิบสิ นค้าอาหาร
ปั จจุบนั ทางบริ ษทั ได้พบกับปั ญหาด้านการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบ เพื่อมารองรับกับความต้องการในแต่ละ
สาขาซึ่ งปั ญหาที่พบ คือ บางครั้งมีการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบจานวนน้อยเกินไป จึงเกิดปั ญหาวัตถุดิบไม่พียง
พอกับความต้องการที่เกิดขึ้นจริ ง และยังพบอีกว่าในบางครั้งมีวตั ถุดิบจานวนมากเกินความต้องการ
เนื่ องมาจากมี ก ารสั่ ง ซื้ อที่ ม ากเกิ นไป ส่ ง ผลให้เกิ ดปั ญหาด้า นต้นทุ นการจัดเก็ บ รั กษาที่ สู ง และ
วัตถุ ดิบดังกล่าวยังมี ขอ้ กาหนดอื่น ๆ เช่ น จานวนการสั่งซื้ อขั้นต่ า จานวนการสั่งซื้ อที่มากสุ ดต่อ
หนึ่งครั้ง เนื่องจากขีดความสามารถในการผลิตสิ นค้าและความสามารถในการขนส่ ง เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดซื้ อ
2. งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งพรรณนาที่เป็ นการสารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับลักษณะและ
ระดับการเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการศึ กษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้น จึ งควรมี การศึ กษาวิจยั โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั อื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึก เช่น การสัมภาษณ์ การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ การวิจยั เชิ ง
ทดลอง เป็ นต้น
3. ควรศึ ก ษาจากอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล ประสิ ท ธิ ภาพด้า นการจัดซื้ อ ที่
ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้ าคงคลังของพนักงานองค์ การเภสั ชกรรม
FACTOR INFLUENCING EFFICIENCY OF INVENTORY MANAGEMENT A CASE
OF EMPLOYEE IN GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION (GPO)
วรเทพ ยอดดาเนิน (top_lp@hotmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ
นพปฎล สุ วรรณทรัพย์ (noppadol.s@rsu.ac.th)
ผูช้ ่วยคณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง ของพนักงานองค์การ
เภสั ช กรรม มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง ของพนักงานองค์การเภสัชกรรมและ (2) ศึกษาระบบการ
จัดการสิ นค้า คงคลัง ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อประสิ ท ธิ ภาพการจัดการสิ นค้า คงคลัง ของพนัก งาน
องค์การเภสัชกรรมโดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 353 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 209 คน
(ร้อยละ 59.20) อายุ 31-40 ปี จานวน 119 คน (ร้อยละ 33.70) มีสถานภาพ สมรส จานวน 154 คน
(ร้อยละ 43.60) อยูใ่ นตาแหน่ง ลูกจ้างประจา จานวน 134 คน (ร้ อยละ 38.00) รายได้อยู่ที่ 20,00130,000 บาท จานวน 155 คน (ร้ อยละ 43.90) ส่ วนปั จจัย ด้า นระบบการจัดการสิ นค้า คงคลัง มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ตาแหน่ ง และรายได้ ที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังไม่
แตกต่า งกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05และปั จจัยด้า นระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ได้แก่ ระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า (ABC Analysis) ระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System) และการตรวจนับจานวนสิ นค้าคง
คลัง มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง, ระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง
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ABSTRACT
Research on Factors Influencing Efficiency of Inventory Management a Case of
Employee in Government Pharmaceutical Organization (GPO). The purpose of the study was
twofold 1) to study demographic characteristics affecting inventory management efficiency and 2)
to study the inventory management systems relating to inventory management efficiency. The
population is employee in Government Pharmaceutical Organization (GPO). The sample size is
353 persons. Questionnaires were used to collect statistical data. The statistics for data analysis
were descriptive statistics and inferential statistics.
The research found that the majority of respondents were 209 males (59.20%) 31-40 year
olds 119 persons (33.70%) with 154 marriages (43.60%) and employee of permanent contract
were 134 persons (38.00%) with income per month were at 20,001-30,000 baht 155 persons
(43.90%).The Inventory management system factors related to the efficiency of inventory
management at the highest level. The mean was 4.25.
The results of hypothesis testing showed that:
1. Demographic characteristics included gender, age, status, position, and income had no
difference affected in inventory management efficiency at the statistical significant level of 0.05.
2. Inventory management systems included ABC Analysis, FIFO, Continuous Inventory
System and Counting Inventory related to inventory management efficiency at the statistical
significant level of 0.05
KEY WORDS: INVENTORY MANAGEMENT, PERFORMANCE, INVENTORY
MANAGEMENT SYSTEM
บทนา
ในปั จจุ บนั อุ ตสาหกรรมยาเป็ นธุ รกิ จที่ มีความสาคัญในชี วิตประจาวัน เนื่ องจาก ยา เป็ น
หนึ่งในปัจจัย 4 ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ และสุ ขภาพของมนุษย์ เพราะหากเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็จาเป็ นต้องอาศัยยาในการช่วยรักษาบรรเทา อุตสาหกรรมยาจึงเป็ นการเสริ มความมัน่ คงทางด้าน
สุ ข อนามัย และความปลอดภัย ของมนุ ษ ย์ ยาจึ งเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญและส่ ง ผลให้อุตสาหกรรมยาใน
ตลาดโลกมี แนวโน้มเติ บโตสู งขึ้ น ทาให้หลาย ๆ ประเทศสามารถสร้ างรายได้อย่างมากจากการ
ส่ งออกสิ นค้าประเภทนี้
องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็ นผูผ้ ลิตและกระจายสิ นค้ารายใหญ่ที่สุดของภาครัฐ บริ หาร
จัดการผลิตยาและเวชภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการนาเข้ายาจากต่างประเทศและส่ งเสริ ม
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เภสัชอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เจริ ญยิ่งขึ้ น นอกจากการผลิ ตและจาหน่ ายยาแก่ ประชาชน
ทัว่ ไปแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังมีหน้าที่วิจยั และพัฒนายาเพื่อป้ องกันรักษาโรคภัยที่เกิ ดขึ้นใหม่
รวมถึ งการให้ความรู ้ถึงวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงเรื่ องสุ ขอนามัยอื่น ๆ แก่ประชาชน
จึงทาให้ตอ้ งมีการควบคุมดูแลสิ นค้าที่มากตามไปด้วย จึงมีปัญหาหลัก ๆ ที่องค์การเภสัชกรรมพบ
ได้แก่ การที่ เกิ ด ปั ญ หาจากการมี สิ นค้า คงคลัง ตกค้า งอยู่เป็ นจ านวนมากตามโรงพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุ ขของรัฐได้แก่ สถานีอนามัยชุมชนต่าง ๆ อีกทั้งยังประสบปั ญหาการกระจายยา
ที่ไม่เหมาะสมคื อส่ งยาและเวชภัณฑ์ไปแต่ไม่ได้ใช้เมื่ อใกล้กาหนดยาหมดอายุก็ส่งคืนกลับมาที่
องค์การเภสัชกรรม
จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น จึงส่ งผลให้เกิดปั ญหาด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง เพราะเนื่องจาก
สิ นค้าประเภทยาเป็ นสิ นค้าที่มีความซับซ้อนในการจัดเก็บ เป็ นสิ นค้าที่มีความหลากหลาย และยาก
ในการควบคุม รวมไปถึงยังมีข ้อจากัดต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นในด้านอายุการใช้งาน การแยก
ประเภทและจานวนของยา เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงตระหนักได้ถึงความสาคัญในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
และเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังขององค์การเภสัช
กรรม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคง
คลัง ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
2. เพื่อศึกษาระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
สิ นค้าคงคลัง ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ ง และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังที่แตกต่างกัน
2. ระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ ระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า (ABC
Analysis) ระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Inventory
System) และการตรวจนับจานวนสิ นค้าคงคลัง มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคง
คลังในทิศทางเดียวกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานขององค์การเภสัชกรรม
จานวน 2,935 คน (ข้อมูลฝ่ ายทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2559) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
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พนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้า และพนัก งานที่ มี ส่วนเกี่ ยงข้องกับสิ นค้า คงคลัง ขององค์การเภสัชกรรม
จานวน 353 คน คานวณมาจากสู ตรของการคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) กรณี ที่ทราบ
จานวนประชากรที่ แน่ นอน Taro Yamane (1967) และดาเนิ นการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ ม
ตัว อย่ า งวิ ธี ไ ม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability Sampling) แบบสุ่ ม ตามความสะดวก
(Convenience Sampling)
2. ขอบเขตด้านเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการวิจยั และเก็บข้อมูลในช่วง ระหว่างเดื อน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ
1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ง และรายได้
2. ระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง ประกอบด้วย ระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า
(ABC Analysis) ระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่ อง (Continuous
Inventory System) และการตรวจนับจานวนสิ นค้าคงคลัง
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ สามารถเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านการ
จัดการสิ นค้าคงคลังขององค์การเภสัชกรรม
2. ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ นค้าคงคลังขององค์การเภสัชกรรม
3. เป็ นประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการจัดการสิ นค้าคงคลังต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีประชากรศาสตร์ (Demography Characteristic)
ยุ บ ล เบ็ ญ จรงค์กิ จ (2542) กล่ า วว่า แนวความคิ ด ด้า นประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับหลักการเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งพฤติกรรมของมนุ ษย์ ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นจากปั จจัยภายนออก
เช่ นแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ กล่าวถึ งประชากรที่แตกต่างกันซึ่ งจะนาไปสู่ พฤติกรรมและ
การตัดสิ นใจที่ แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิดของด้านประชากรศาสตร์ น้ นั สามารถจาแนก
ประชากรออกเป็ นกลุ่ ม ๆ ได้จ ากลัก ษณะและพฤติ ก รรม เช่ น กลุ่ ม คนที่ มี ล ัก ษณะและบุ ค ลิ ก
ใกล้เคียงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน รวมถึงบุคลที่อยูใ่ นชนชั้นทางสังคมเดียวกันก็จะตอบสนองถึง
ข่าวสาร ความต้องการ ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน มากกว่านั้น ปั จจัยการเปลี่ ยนแปลงของประชากร
อาจจะมาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอีกด้วย
ดังนั้น ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ จึงเป็ นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล
ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้ างของร่ างกาย ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้น
โดยจะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ในหน่วยงานหรื อในองค์กรต่าง ๆ
ซึ่ งประกอบด้วยพนัก งานหรื อบุ คลากรในระดับ ต่าง ๆ ซึ่ ง มี ล ักษณะพฤติ ก รรมการแสดงออกที่
แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ หรื อภูมิหลังของบุคคลนัน่ เอง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับระบบการจัดการสิ นค้ าคงคลัง
Lambert และ Stock (2001) กล่าวว่า การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็ นแนวคิดที่ให้
ความสาคัญกับสิ นค้าตามกลุ่ มสิ นค้าโดยการจัดลาดับสิ นค้าตามยอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรของ
สิ นค้านั้น ซึ่ งสิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม A จะประกอบด้วยสิ นค้าเพียงไม่กี่ประเภทหรื อมีจานวน SKU
(Stock Keeping Unit) น้อยแต่เป็ นสิ นค้าที่มียอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรมากที่สุด ส่ วนสิ นค้าที่มี
ยอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรรองลงไปจะได้รับความสาคัญน้อยลงเป็ น B และ C ตามลาดับ
Meigs, Williams, Haka and Bettner (1999) FIFO (First in First out) เป็ นระบบที่ใช้ควบคู่
กับระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังที่เก็บไว้ภายในคลังสิ นค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจนับสิ นค้า
หรื อจ่ายสิ นค้าออกตามหลักมาก่อนใช้ก่อนหรื อมาก่อนจาหน่ายก่อน ซึ่ งระบบเข้าก่อนออกก่อนนั้น
สามารถช่วยลดของเสี ย ของหมดอายุภายในคลังสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี และเป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่สามารถ
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วัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ สิ นค้าประเภทอุปโภคหรื อบริ โภคที่เก็บได้ไม่นาน มีอายุหรื อระยะเวลาใน
การเก็บรักษาจึงเหมาะสมที่จะเลือกการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ โดยใช้วิธีคานวณหาสิ นค้าที่ซ้ื อหรื อ
ผลิ ตได้ก่อนนาถู ก ขายหรื อนาไปใช้ก่อน และสิ นค้า คงเหลื อจะเป็ นสิ นค้าที่ ซ้ื อหรื อผลิ ตได้ค รั้ ง
หลัง สุ ดตามล าดับ วิธี น้ ี เหมาะส าหรั บ กิ จการที่ ไ ม่ต้องการให้สิ นค้า ที่ ซ้ื อไว้ค รั้ งแรกเก็ บ ไว้นาน
เกินไป ซึ่ งอาจจะทาให้สินค้านั้นเสื่ อมคุณภาพได้หากไม่ขายออกไปก่อนเช่น สิ นค้าประเภทยาต่างๆ
ที่มีอายุการใช้งานเป็ นตัวกาหนดคุณภาพ เป็ นต้น
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2557) กล่าวว่า เป็ นระบบสิ นค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชี ทุกครั้งที่
มีการรับและจ่ายของ ทาให้บญั ชี คุมยอดแสดงยอดคงเหลือที่แท้จริ งของสิ นค้าคงคลังอยู่เสมอ ซึ่ ง
จาเป็ นอย่างยิ่งในการควบคุ มสิ นค้าคงคลังรายการที่สาคัญที่ปล่อยให้ขาดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้ เป็ น
วิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารค่อนข้างสู ง และต้องใช้พนักงานจานวนมากจึงดู แลการรับจ่ายได้
ทัว่ ถึง ในปั จจุบนั การนาเอาคอมพิวเตอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้กบั งานสานักงานและบัญชี สามารถช่วย
แก้ไขปั ญหาในข้อนี้ โดยการใช้รหัสแท่ง(Bar Code) หรื อรหัสสากลสาหรับผลิตภัณฑ์ (EAN13) ติด
บนสิ นค้า แล้วใช้เครื่ องอ่า นรหัส แท่ ง (Laser Scan) ซึ่ ง วิธี น้ ี นอกจากจะมี ความถู ก ต้อง แม่นย า
เที่ยงตรงแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลของการบริ หารสิ นค้าคงคลังในซัพพลายเชนของสิ นค้า
ได้อีกด้วย
ไชยยศ ไชยมัน่ คง และมยุขพันธุ์ ไชยมัน่ คง (2550) กล่าวว่า ในการดาเนิ นงานของแต่ละ
องค์กรจะมีกิจกรรมหนึ่ งซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่แสดงให้เห็ นถึ งประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของ
องค์กรและจะต้องมีการปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรื อแล้วแต่นโยบายขององค์กร นั้น
ก็คือการ “ตรวจนับสิ นค้าคงคลัง”
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้ าคงคลัง
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่ งผลโดยตรงต่อต้นทุนทางโลจิสติกส์ซ่ ึ ง
มีความสัมพันธ์ระหว่างผลสาเร็ จของงานที่ได้รับกับการใช้ทรัพยากรต่างๆให้คุม้ ค่าที่สุด เช่ น คน
เงินเวลา วัตถุดิบ เครื่ องมือและเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นต้นทุนของธุ รกิจทั้งหมดและเพื่อความสามารถใน
การวางแผนและการควบคุมสิ นค้าคงบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ให้ได้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพและ
ประหยัดที่ สุดโดยใช้ทรัพยากรต่างๆในการดาเนิ นงานให้คุม้ ค่าที่ สุด (พัณศา คดี พิศาล, 2553)
นอกจากนี้ประสิ ทธิ ภาพยังสามารถช่วยในการลดต้นทุนและทรัพยากรต่อหน่อยของผลผลิตที่ได้รับ
ให้ มี ต้น ทุ น ต่ า ที่ สุ ด กว่ า ที่ ก าหนดไว้ต ามแผนก ก าไรยิ่ ง สู ง กว่ า ต้น ทุ น มากเท่ า ไหร่ แ สดงถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (วรัท พฤกษากุลนันท์, 2550) ก็เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองลูกค้าทั้ง
ในด้านของเวลา คุ ณภาพในการส่ งมอบสิ นค้าให้ครบตามจานวนและเป็ นไปอย่างที่ลูกค้าต้องการ
และให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ดโดยตัววัดผลประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานด้านโลจิสติกส์
นั้นประกอบด้วย 3 ด้านคือ
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1. ประสิ ทธิ ภาพด้านต้นทุน (Cost Management) เนื่ องจากการบริ หารต้นทุนนั้นเป็ น
เป้ า หมายหลักของการประกอบธุ รกิ จที่ องค์ก รควรศึ กษาและพัฒนาให้องค์ก รของตนสามารถ
บริ หารต้น ทุ นสิ นค้า และบริ ก ารเพื่ อน าไปสู่ ก ารลดต้นทุ น การผลิ ต สิ นค้า และบริ ก ารได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหนื อกว่าคู่แข่ง ซึ่ งการบริ หารต้นทุนนั้นยังเป็ นดัชนี ที่แสดงให้เห็ นถึ งสัดส่ วน
ต้นทุนของกิจกรรมในโลจิสติกส์เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกบยอดขายประจาปี ทั้งหมดขององค์กร
2. ประสิ ทธิ ภาพด้านเวลา (Lead Time) เป็ นการลดระยะเวลาการดาเนิน งาน หรื อกิจกรรม
การทางานที่ไม่ก่อเกิดให้ประโยชน์หรื อเท่าที่องค์กรสามารถหลี กเลี่ยงได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางานดาเนิ นงานได้อย่างสมบู รณ์ และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพที่ผูป้ ระกอบต้องให้
ความสาคัญมีดงั นี้ คือ ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบสนองคาสั่งซื้ อจากลูกค้า (Average Order Cycle
Time), ระยะเวลาเฉลี่ยของการจัดส่ งสิ นค้า (Average Delivery Cycle Time) และระยะเวลาเฉลี่ยการ
เก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ปอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Average Inventory Day)
เป็ นต้น ซึ่ งทั้งหมดนี้จะส่ งต่อความน่าเชื่อถือของผูป้ ระกอบการ
3. ประสิ ทธิ ภาพด้านความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ความน่าเชื่ อถือเป็ นตัวชี้ วดั ที่องค์กรควร
ให้ความสาคัญในระดับหนึ่ งในเรื่ องของการส่ งมอบสิ นค้าและการตอบสนองต่อลู กค้า ได้อย่า ง
ถู ก ต้อ งและแม่ น ย า โดยให้ เ กิ ด ข้อ ผิ ด พลาดน้ อ ยที่ สุ ด หรื อ เท่ า กับ ศู น ย์ซ่ ึ งประกอบด้ว ย อัต รา
ความสามารถในการส่ งมอบสิ นค้า (DIFOT), อัตราความแม่นยาการพยากรณ์ ความต้องการของ
ลูกค้า (Forecast Accuracy), อัตราการถูกตีกลับของสิ นค้า (Return Rate) และอัตราความถูกต้องของ
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง (Inventory Accuracy) เป็ นต้น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัครวัฒน์ ธนพัตจิรานนท์ และ นพปฎล สุ วรรณทรัพย์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการจัดการสิ นค้า คงคลัง กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ทั เอ บี ซี ยางรถยนต์แ ละยาง
เครื่ องบิ น” ผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ป ระกอบด้วย เพศและอายุ ที่ ต่า งกนมี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การสิ นค้า คงคลัง ในทุ ก ๆด้า นไม่ ต่ า งกัน ส่ ว นต าแหน่ ง ที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้าด้านต้นทุน ด้วยสาเหตุให้หน้าที่ความรับผิดชอบและความเข้าใจ
ในด้ า นข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น และ ข้ อ มู ล ทางด้ า นรายได้ ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าด้านปริ มาณกับด้านคุ ณภาพ เนื่ องจากรายได้ที่น้อยส่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ทัศ นี สุ ท ธิ รั ตน์ (2554) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อง “การพัฒนาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการ
บริ หารคลังสิ นค้า กรณี ศึกษาบริ ษทั บีทาเก้น จากัด” พบว่า ปั ญหาในการบริ หารคลังสิ นค้าที่ ไม่
เหมาะสมกับยอดขายนั้นจะมีผลกับการจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ป และการจัดเก็บสิ นค้าที่เหมาะสมและ
การทางานที่เป็ นระบบมีผลกระทบในเรื่ องของการจัดส่ งให้ทนั เวลาและต้นทุนในการจัดเก็บ และ
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จากการศึกษาพบว่าในการนาอุปกรณ์ Racking มาใช้ในการจัดเก็บช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นโดยการจัดเก็บมีจานวน Pallet เพิ่มขึ้นจากเดิ ม 1,200 Pallet เป็ น 2,072 Pallet ซึ่ งเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บจากรู ปแบบเดิมได้ 72.67% และสามารถควบคุมการจ่ายสิ นค้าตาม FIFO
ได้ดีข้ ึน
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับ “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้าน
การการจัดการสิ นค้าคงคลัง ของพนักงาน องค์การเภสัชกรรม” โดยประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
พนักงาน องค์การเภสัชกรรม จานวน 2,935 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ.
2559) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดยคานวณมาจากสู ตรของการคานวณขนาด
ตัวอย่าง (Sample Size) กรณี ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน Taro Yamane (1967) และกาหนดให้
มีค่าความคลาดเคลื่อน เป็ น 0.05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 353 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire)เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที่ทาการปรับปรุ งแล้ว นาไป
ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ทั้งหมด 3 ท่าน และได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 0.6 ถึง 1 และค่าความเชื่ อมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวม มีค่าเท่ากับ 0.78 ซึ่ งถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้ในการบรรยาย
ลักษณะของข้อมูล ทาการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การทดสอบสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้เป็ นสถิติที่ใช้ในการหาความ
แตกต่างของข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจยั แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ลักษณะคือ
2.1 การวิเคราะห์ t-Test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปร 2 กลุ่ม
2.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลที่มากกว่า 2 กลุ่ม
2.3 สถิ ต ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ สถิ ติ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson
Correlation) เพื่อใช้ทดสอบค่าความสัมพันธ์กนั สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 209 คน (ร้อยละ 59.20) อายุ 31-40 ปี จานวน 119 คน (ร้อยละ 33.70) มีสถานภาพ
สมรส จานวน 154 คน (ร้ อยละ 43.60) อยู่ในตาแหน่ ง ลู กจ้างประจา จานวน 134 คน (ร้ อยละ
38.00) รายได้อยูท่ ี่ 20,001-30,000 บาท จานวน 155 คน (ร้อยละ 43.90)
ข้อมูลด้านระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง
ผลการวิจยั ปั จจัยด้านระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดกาสิ นค้าคงคลัง พบว่า ปั จจัยด้านระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการสิ นค้าคงคลังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านระบบเข้าก่อน ออกก่ อน (FIFO) มี ความสัมพันธ์ ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
สิ นค้าคงคลัง อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมา คือ ด้านระบบสิ นค้าคงคลัง
อย่างต่อเนื่ อง มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.33 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ ด้า นระบบการจัด ล าดับ ความส าคัญ ของสิ น ค้า (ABC
Analysis) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.01
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ ง
และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังที่แตกต่างกัน
ปัจจัย
สถิติ
เพศ
Independent Sample : t- Test
อายุ
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
สถานภาพ
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
ตาแหน่ง
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
รายได้
One – Way analysis of Variance (ANOVA)
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.10
0.70
0.28
0.87
0.92

จากผลการทดสอบและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ของสมมติ ฐ านในทางสถิ ต พบว่ า ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ ง และรายได้ ที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดการสิ นค้าคงคลังไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ ระบบการจัดลาดับความสาคัญของ
สิ น ค้า (ABC Analysis) ระบบเข้า ก่ อ น ออกก่ อ น (FIFO) ระบบสิ น ค้า คงคลัง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Inventory System) และการตรวจนับ จานวนสิ นค้า คงคลัง มี ค วามสั ม พันธ์ ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังในทิศทางเดียวกัน
ระบบการจัดการสินค้ าคง
คลัง

การวัดผลประสิทธิภาพด้ านการจัดการสินค้ าคงคลัง
Pearson
Sig. (1-tailed)
ระดับ
ทิศทาง
Correlation (r)
ความสัมพันธ์
0.20*
0.00
ต่ามาก
เดียวกัน

ระบบการจัดลาดับ
ความสาคัญของสิ นค้า
(ABC Analysis)
ระบบเข้าก่อน ออกก่อน
0.47*
(FIFO)
ระบบสิ นค้าคงคลังอย่าง
0.27*
ต่อเนื่อง (Continuous
Inventory System)
การตรวจนับจานวนสิ นค้า
0.49*
คงคลัง
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.00

ต่า

เดียวกัน

0.00

ต่ามาก

เดียวกัน

0.00

ต่า

เดียวกัน

จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของสมมติฐานในทางสถิต พบว่าระบบการจัดการ
สิ นค้าคงคลัง ได้แก่ ระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า (ABC Analysis) ระบบเข้าก่อน ออก
ก่อน (FIFO) ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Inventory System) และการตรวจนับ
จานวนสิ นค้าคงคลัง มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ 0.05
การอภิปรายผล
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่งและรายได้
ที่แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อมรา ไทยรัตน์และพัฒน์ พิสิษฐเกษม
(2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังกรณี ศึกษา :
บริ ษทั เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)” โดยผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลที่
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
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การจัดการสิ นค้าคงคลังไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัครวัฒน์ ธนพัตจิรานนท์และนพ
ปฎล สุ วรรณทรัพย์(2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง”ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคง
คลังกรณี ศึกษา บริ ษทั เอ บี ซี ยางรถยนต์และยางเครื่ องบิน ” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่
ประกอบด้วย เพศและอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังในทุกๆด้านไม่
ต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญญาภัคจิระภคเดช (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัย
ด้านประสิ ทธิ ภาพการทางานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานของบริ ษทั
ผลิตชิ้ นส่ วนยานยนต์แห่ งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
แผนกและอายุ ง านที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ส มรรถนะการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานด้ า น
ประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน
ปั จจัยระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังได้แก่ ระบบการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้า (ABC
Analysis) ระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Inventory
System) และการตรวจนับจานวนสิ นค้าคงคลัง มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคง
คลังในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ นันทา ศิริเจริ ญวัฒน์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า
กรณี ศึ ก ษา บริ ษัท ภู มิ ไ ทย คอมซี ส จ ากัด ” จากการศึ ก ษาพบว่ า ผลการปรั บ ปรุ ง นั้น ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานในคลังสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากขึ้น ลดเวลา
ในการเบิกจ่ายอะไหล่ได้ และลดข้อผิดพลาดในการตรวจนับสิ นค้าจาก 46.14% เป็ น 21.25%และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ ภา อุ่นจางวาง (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง” ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานการบันทึกข้อมูลใน
ระบบบัญชี แล้วนาระบบ Scan Barcode เข้ามาใช้แทน ส่ งผลให้ลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานจาก
เดิม 3,325 นาที ลดลง 995 นาที เหลือ 2,330 นาทีและสอดคล้องกับงานวิจยั ของอมรรัตน์ ปาลกะ
วงษ์ ณ อยุธยา (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพคลังสิ นค้าด้วยการจัดแผนผัง
คลังสิ นค้าใหม่ กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC”พบวาการจัดแผนผังคลังสิ นค้าแบบใหม่ช่วยลดเวลาในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานและช่ วยลดระยะทางที่ใช้ในการหยิบงานได้ รวมทั้งลดปั ญหาการจัดเก็บ
สิ นค้ากระจัดกระจายทาให้สินค้าหาได้ง่ายและสะดวกในการควบคุมFIFOให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งพรรณนาที่เป็ นการสารวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับลักษณะและ
ระดับการเข้าไปมี ส่วนร่ วม ทางการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจยั โดยใช้
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ระเบียบวิธีวิจยั อื่นๆ เพื่อให้ได้ ข้อมูลเชิ งลึก เช่ น การสัมภาษณ์ การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ การวิจยั เชิ ง
ทดลอง เป็ นต้น
3. ควรศึกษาจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลประสิ ทธิภาพการจัดการสิ นค้าคงคลังที่
ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อจักรยานเสื อหมอบ
FATORS AFFECTING DECISION TO BUY RACING BICYCLES.
สุ ภาวดี เลียะจู (Chimerico_me@hotmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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อาจารย์ที่ปรึ กษา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ใช้จกั รยานเสื อหมอบ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยจะใช้ การวิเคราะห์สถิต
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น โดยใช้ ค่าร้อยละ จานวน (n) ค่าเฉลี่ย
(x) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พรรณนาร่ วมกันในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่า t-test ในกรณี ประชากรมี 2 กลุ่ม ,One-way Analysis :
ANOVA ในกรณี ประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม และ Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ผลจากวิจยั ข้อมูลด้านส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน
209 คน มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี รายได้ต่อเดื อน ต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ
ปั จจัยทางด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจาหน่ าย ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกายภาพ และน้อยที่สุด คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ โดยมีอานาจการ
พยากรณ์ ร้อยละ 37 ส่ วนด้านบุคคลไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า1. ปั จจัยด้านส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุและรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
เลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบแตกต่างกันแต่ สถานภาพ การศึกษาและ อาชี พ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
ต่อการเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบไม่แตกต่างกัน 2. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อเลือก
ซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องการจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 37
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ, จักรยานเสื อหมอบ, การตัดสิ นใจซื้ อ
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Abstract
The objectives of this research are 1. For studying a demography factors that effecting to a buying
decision of Road bike in Bangkok and surrounding provinces. 2. For studying a marketing mix factors in a
service business that effecting to a buying decision of Road bike in Bangkok and surrounding provinces. The
sample groups were the Road bike users in Bangkok and surrounding provinces which collecting a data from
400 participants by using a questionnaire. We use Descriptive Statistics for analyzing in a primary data by
using percentage, n, mean and standard deviation. Testing a hypothesis by using SPSS program for finding a ttest in which there are 2 population, One-way analysis : ANOVA in which there are more than 2 population
and Multiple Regression Analysis (MRA) in statistical significant at 0.05. Almost of the respondents are male
(209 from 400), age over 30 years old, single, undergraduate, salary lower or equal 10,000 bath. The most
effective factor is distribution channels, secondary is price, process, promotion, physical and product in order.
Therefore the hypothesis results are 1. Demography factors in which sex, age, and salary are effects to a buying
decision of Road bike in Bangkok and surrounding provinces but presonal status, education and occupation are
not effects. 2. Marketing mix factors are effects to a buying decision of Road bike in Bangkok and
surrounding provinces such as, product, price, place, promotion, physical and process are consistent with
hypothesis.
KEY WORDS : SERVICE MARKETING MIX, ROAD BIKE, , DECISION BUYING
บทนา
ปั จจุบนั แนวโน้มในการปั่ นจักรยานมีเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากกระแสการปั่ นจากงาน Bike for mom
และ Bike for dad ในปี 2015 ที่ผา่ นมา ทาให้คนเริ่ มหันมาสนใจ การรักสุ ขภาพ โดยการปั่ นจักรยานที่มาก
ขึ้นทาให้ประชาชนเลือกที่จะหันมาให้ความสนใจในจักรยานที่เหมาะสมกับตัวเอง และคาดการณ์วา่ สิ้ นปี
2559 ประเทศไทยจะมี ผูใ้ ช้จกั รยานมากกว่า 4 ล้านคน ทาให้ธุรกิ จจักรยานมี แนวโน้มเติ บโตมากขึ้ น
นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานเพื่อการกีฬา และกลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานเพื่อการท่องเที่ยว มีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้เกิ ดผูป้ ระกอบการธุ รกิ จจักรยานรายใหม่เข้ามาทาตลาดซึ่ งจะทาให้ธุรกิ จ
จักรยานในปี 2559 แข่งขันกันอย่างดุเดือดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาปั่ นในบ้านเรามากกว่า 3 หมื่นคน
นั้น ทาให้สร้างรายได้ดา้ นการท่องเที่ยวมากถึง 1,350 ล้านบาทต่อปี และแนวโน้มเติบโตในปี 2559 ได้แก่
ธุ รกิ จการปรั บแต่งจักรยาน ธุ รกิ จท่องเที่ ยวด้านจักรยาน รวมถึ งธุ รกิ จบริ การด้านสถานที่ ปั่นจักรยาน
ใหม่ ๆ โดยคาดการณ์ ว่าในปี 2559 ตลาดจักรยานจะมีการเติบโตเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นร้ อยละ 5-10 มีมูลค่าตลาด
รวมอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาทจะมีการผลักดันกระแสการปั่ นมากขึ้น เมื่อมีกระแสการปั่ นจักรยานที่
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เพิ่มมากขึ้น ทาให้คนหันมาเลื อกจักรยานที่เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ในการปั่ น (ททท. 20 กุมภาพันธ์
2560)
ในประเทศไทยเริ่ มมีสถานที่ปั่น ร้านที่จาหน่ายจักรยาน ขึ้นมาตามถนนในเมือง และตามสถานที่
ท่องเที่ยว ที่นกั ปั่ นมาปั่ นกัน ทาให้ธุรกิจของจักรยานนั้นเกิดทั้งในด้านการจัดจาหน่ายจักรยาน อุปกรณ์
ตกแต่งจักรยาน ศูนย์บริ การซ่อมบารุ งจักรยานมากมาย แล้วยังมีกระแสการปั่ นจากกิจกรรมการปั่ นจักรยาน
ตามงานต่างๆ และการปั่ นจักรยานตามบุ คคลรอบข้าง เช่ น ครอบครั ว เพื่อน หรื อตามกลุ่ มอ้างอิ ง เช่ น
กลุ่มสังคมปั่ นจักรยานในโซเชี ยลมิเดี ย ดารา นักร้อง จึงไม่น่าแปลกใจมากนักที่จะทาให้ตลาดจักรยานมี
มูลค่าในแต่ละปี เพิ่มสู งขึ้น แล้วยังมีแบรนด์จกั รยานเสื อหมอบออกมาวางจาหน่ายกันมากมาย จึงเกิดคู่แข่ง
กันทาให้เกิ ดการแข่งขันกันมากขึ้น โดยการที่จะมี ยอดขายดี หรื อไม่ดีน้ นั ก็ข้ ึนอยู่กบั การบริ หารธุ รกิ จ
จักรยานของแต่ละร้านแล้วการแข่งขันในธุ รกิจจักรยานในสมัยนี้ไม่ใช่เพียงแค่ ตัวผลิตภัณฑ์ แต่ยงั รวมไป
ถึงทางด้านการบริ การ ด้านบุคลากรที่ให้ขอ้ มูล เพื่อเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้า จึงใช้ปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7Ps ซึ่ งจะมี ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่จะมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจจักรยานต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ
1.2.2 เพื่อศึกษาด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ
สมมติฐาน
1.3.1 ปั จจัยด้านส่ วนบุ คคลที่ แตกต่ างกันมี ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ
แตกต่างกัน
1.3.2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ
ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้ อหาศึกษาค้นคว้ามุ่งเน้นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การและปั จจัยส่ วนบุคคลโดย
ประชากรที่ใช้วจิ ยั คือ ประชากรที่ใช้จกั รยานเสื อหมอบหรื อเคยใช้จกั รยานเสื อหมอบ โดยจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจจักรยานเสื อหมอบ ในการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
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1.5.2 ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจจักรยานเสื อหมอบ ในการแก้ไข
และพัฒนาสิ นค้าและการให้บริ การให้ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.5.3 ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อจักรยานเสื อหมอบต่อไป
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริการ
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2549) ได้อธิ บายไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาดดั้งเดิมถู กพัฒนาขึ้นมาสาหรับ
ธุ รกิ จการผลิ ตสิ นค้าที่จบั ต้องได้ แต่สาหรั บผลิ ตภัณฑ์บริ การนั้นมีลกั ษณะที่แตกต่างจากสิ นค้า บริ การไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ได้ บริ การไม่สามารถได้รับสิ ทธิ บตั ร ผูใ้ ห้บริ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ การ ปั ญหาการ
รักษาคุ ณภาพของการบริ การ เราไม่สามารถควบคุ มคุ ณภาพของการบริ การเหมื อนสิ นค้า เช่ น เวลาที่ เราซื้ อ
ผงซักฟอกแต่ละกล่ อง เราสามารถเชื่ อมัน่ ได้ว่าผงซักฟอกนี้ จะซักผ้าให้สะอาดได้ แต่เมื่ อเวลาเราพักที่ เข้า
โรงแรม เรามัน่ ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีสิ่งรบกวน หรื อสิ่ งน่ าราคาญเกิ ดขึ้นในโรงแรมส่ วนประสมการตลาดที่
เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดได้แก่ 4P’S ซึ่ งประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ การจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และ ราคา
ต่อมามี การร่ วมกันปรั บปรุ งและเพิ่มเติ มส่ วนประสมการตลาดขึ้ นใหม่ ให้เหมาะสมส าหรั บธุ รกิ จบริ การ
รู ปแบบใหม่ น้ ี พ ฒ
ั นาขึ้ นจะประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุ คลากร
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
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ศาสตราจารย์ ฟิ ลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler, 1999) กูรูดา้ นการตลาดชั้นนาของโลก ได้ให้แนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดสาหรั บธุ รกิ จบริ การ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จที่
ให้บริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ แตกต่ างสิ นค้าอุ ปโภคและบริ โภคทัว่ ไป จาเป็ นจะต้องใช้ส่ วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P’s
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
Schiffman and Kanuk (1994, p. 659) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะ พิจารณาในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิ ตใจ(ความรู ้ สกนึ กคิ ด) และพฤติ กรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ น
กิ จกรรมด้านจิ ตใจ และกายภาพซึ่ งเกิ ดขึ้ นในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง กิ จกรรมเหล่ านี้ ทาให้เกิ ดการซื้ อ และเกิ ด
พฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น
เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่าในการที่ผบู ้ ริ โภค
จะซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้า หนึ่ งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ ใช้สินค้า
แล้ว ซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็ นปั ญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การ
ประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ ทัศนคติหลังการซื้ อ
แนวคิดปัจจัยทางด้ านส่ วนบุคคล
กรรณิ การ์ เหมือนประเสริ ฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากร
ในระดับต่างๆ เป็ นจานวนมาก บุ คคลแต่ละคนจะมีพฤติ กรรมที่ แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติ กรรมของ
บุ คคลที่ แสดงออกแตกต่างกันนี้ มี สาเหตุ มาจากปั จจัยต่างๆ ซึ่ งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการทางานของบุคคล
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ตน์ (2538 : 41) ได้กล่ าวไว้ว่ าการแบ่ งส่ วนตลาดตามตัวแปรด้านส่ วนบุ คคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิ กในครอบครัว ระดับ การศึกษาอาชี พ และรายได้ต่อ
เดือน ลักษณะทางด้านส่ วนบุคคลเป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากร ช่วยในการกาหนดตลาด
เป้ าหมาย ในขณะที่ ลกั ษณะด้านจิ ตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม ช่ วยอธิ บายถึ งความคิ ดและความรู ้ สึ กของ
กลุ่มเป้ าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะ สามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมาย คนที่มี
ลักษณะด้านส่ วนบุคคล ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อรรั มภา จริ งรั กวงษ (2558) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กบั การเลื อกใช้จกั รยานในการออก
กาลังกายของประชาชนใน กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ใช้แบบสอบถามปลายปิ ดกับกลุ่มตัวอย่างที่ผา่ น การ
ทดสอบความเชื่ อน่ าเชื่ อถื อได้เท่ากับ 0.895 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาคื อแบบสอบถามในการ เก็บรวมรวม
ข้อมูลจากประชาชนที่ออกกาลังกายด้วยการขี่จกั รยานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 214 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 247 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.8 ที่มี อาชี พนักเรี ยน/
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นักศึกษา จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5 สถานภาพโสด จานวน 378 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.5 น้ าหนัก 51 – 60
กก. จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 ไม่มีโรคประจาตัว จานวน 328 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.0 จากการทดสอบ
หาความสั มพันธ์ แบบเพียร์ สั น สรุ ปได้ดงั นี้ คื อ ปั จจัยด้านการออกกาลังกายมี ค่ า 0.340 ส่ วนประสมทาง
การตลาด 0.435 และทัศนคติ 0.711 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ปั จจัยทางด้านออกกาลังกาย ส่ วนประสม
การตลาด และทัศนคติ มี ความสั มพันธ์ ก ับการตัดสิ นใจเลื อกใช้จกั รยานออกก าลังกายของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ข้อเสนอแนะคื อควรท าการศึ กษาให้
ครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น
ปาริ ชาต จาเขียน (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อจักรยานประเภทเสื อภูเขา
ของผูท้ ี่ปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่ งได้จากการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ปั่นจักรยานประเภทเสื อภูเขาจานวน 300 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) และวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบลู กโซ่ (snowball sampling) ผลการศึกษา พบว่า
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี ระดับการศึกษาสู งสุ ด คือ ปริ ญญา
ตรี หรื อเทียบเท่า อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน
การซื้ อจักรยานเสื อภูเขาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีจกั รยานเสื อภูเขาจานวน 1 คัน
ยี่ห้อที่ซ้ื อมากที่สุดคือ Trek เหตุผลในการซื้ อจักรยานเสื อภูเขา คือ เพื่อสุ ขภาพที่แข็งแรง ระดับราคาในการซื้ อ
อยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ระยะเวลาการใช้งานของจักรยานเสื อภูเขาที่ กลุ่มตัวอย่างใช้อยู่ปัจจุ บนั อยู่
ระหว่าง 1 – 3 ปี ผลการศึกษาพฤติกรรมการปั่ นจักรยานเสื อภูเขาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ช่วงเวลาประจา
ที่กลุ่มตัวอย่างออกปั่ นจักรยาน คือ ตอนเย็น ความถี่ ในการปั่ นจักรยาน คือ 4 -5 ครั้งต่อสัปดาห์ ความถี่ในการ
ปั่ นเพื่อการท่องเที่ยว คือ 2 – 3 ครั้ งต่อเดื อน ลักษณะการปั่ น ส่ วนใหญ่ จะปั่ นเป็ นกลุ่ มเล็ก น้อยกว่า 20 คน
รู ปแบบของสถานที่ที่ปั่นไปเป็ นประจา คือ ภูเขา รู ปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวที่ปั่นไปเพื่อการท่องเที่ยว อยู่
ระหว่าง 4 – 8 ชัว่ โมง ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อจักรยานเสื อภูเขาของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลมากที่ สุด คื อ ความสวยงามโดยรวมของสิ นค้า ปั จจัยด้านราคาที่ มี
อิทธิ พลมากที่สุด คือ ราคาที่จาหน่ายมีความเหมาะสม ปั จจัยด้านสถานที่จดั จาหน่ ายที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ
หาสิ่ งที่ตอ้ งการได้ง่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ มีพนักงานและช่ างที่ มี
ความชานาญงาน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่ อวิเคราะห์ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้จกั รยานเสื อหมอบหรื อ
เคยใช้จกั รยานเสื อหมอบ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบ
จานวนที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยกาหนด
ระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
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เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามที่ทาการ
ปรับปรุ งแล้วนาไปทดสอบ ความเชื่อมัน่ (Reliability)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ดังนี้ การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ กลุ่มตัวอย่าง โดยนาเสนอเป็ นตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
ใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ t-Test คือ ใช้กบั ประชากรที่มี 2 กลุ่ม ปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ แตกต่างกัน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance :
ANOVA) เป็ นการวิเคราะห์กบั ประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ แตกต่างกัน
2. Multiple regression analysis (MRA) เป็ นการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ระหว่างปั จจัยทางด้านส่ วนประสม
การตลาดบริ การส่ งผลต่อกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลจากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย จานวน 209 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.3
อายุ 30 ปี ขึ้ นไป จานวน 173 คน (ร้อยละ 43.3) มีสถานภาพ โสด จานวน 258 (ร้ อยละ 64.5) การศึกษา ระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 205 คน (ร้อยละ 51.2) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท รายได้ต่อเดือน จานวน 136 คน (ร้อยละ
34) มีอาชีพเป็ น พนักงานเอกชน จานวน 167 (ร้อยละ 41.8)
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผลจากการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดสาหรั บธุ รกิ จบริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
จักรยานเสื อหมอบ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ
ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.23 หรื อ ( x = 4.23) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ( x = 4.17) ระดับมาก และน้อยที่สุดคือด้านกายภาพ ในระดับ มาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
( x = 4.07) โดยแบ่งออกเป็ นแต่ละด้านดังนี้
ด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.17
( x = 4.17) โดยพิจารณารายข้อ พบว่า สิ นค้ามีเครื่ องหมายรั บรองคุ ณภาพ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26
( x = 4.26) รองลงมาคือ วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงคงทนต่อการใช้งาน มี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ( x = 4.24) และ
น้อยสุ ด คือ มีสินค้าและอะไหล่ขายควบคู่กบั จักรยาน เช่น เสื้ อ, ขวดน้ า, หมวก, แว่นตา, ยาง, เครื่ องวัดชีพจร
เป็ นต้น มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ( x = 4.04)
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ด้านราคามี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.12
( x = 4.12) โดยพิจารณารายข้อ พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพจักรยานเสื อหมอบ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.21 ( x = 4.21) รองลงมาคือ บริ การซ่ อมแซมจักรยานเสื อหมอบมีราคาที่เหมาะสม มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.16
( x = 4.16) และน้อยสุ ด คือ มีการผ่อนชาระเป็ นงวด มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ( x = 4.03)
ด้านช่ องการจาหน่ ายมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ มาก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.17
( x = 4.17) โดยพิจารณารายข้อ พบว่า สถานที่จดั จาหน่ ายมีความน่ าเชื่ อถื อ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26
( x = 4.26) รองลงมาคื อ สิ นค้า อะไหล่ /วัสดุ มี ความเพี ยงพอต่อความต้องการ มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18
( x = 4.12) และน้อยสุ ด คือ มีสื่อโซเชี ยลมีเดี ย ในการเข้าถึ ง เช่ น WEBSITE, FACEBOOK เป็ นต้น มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
( x = 4.12) โดยพิจารณารายข้อ พบว่า การรับประกันสิ นค้า มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ( x = 4.34) รองลงมา
คือ การบริ การหลังการ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.24 ( x = 4.24) และน้อยสุ ด คื อ จัดอี เว้นท์ ตามงานปั่ น
จักรยาน มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ( x = 3.98)
ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.12 ( x = 4.12)
โดยพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานพูดจา สุ ภาพและนอบน้อม มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ( x = 4.16) รองลงมา
คือ มีไหวพริ บในการแก้ปัญหา มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ( x = 4.15) และน้อยสุ ด คือ พนักงานแต่งกายดูสะอาด
และน่าเชื่อถือ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ( x = 4.09)
ด้านกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ( x = 4.07)
โดยพิจารณารายข้อ พบว่า บรรยากาศภายในร้ านดู สบายตาและมีที่จอดรถสาหรับลู กค้าอย่างเพียงพอ มาก มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15 ( x = 4.15) รองลงมาคื อ ป้ ายร้ านสามารถสังเกตเห็ นได้ง่าย มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.13
( x = 4.13) และน้อยสุ ด คือ มีบริ การเสริ ม ภายในร้าน เช่น WI-FI, กาแฟ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ( x = 3.92)
ด้านกระบวนการ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ในระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.23 ( x = 4.23) โดยพิจารณารายข้อ พบว่า ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและแม่นยาแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.30 ( x = 4.30) รองลงมาคือ บริ การซ่ อมแซมจักรยานเสื อหมอบมีประสิ ทธิ ภาพ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.28 ( x = 4.28) และน้อยสุ ด คือ การบริ การวัดสรี ระร่ างกายให้เข้ากับจักรยานเสื อหมอบอย่าง
ถูกต้อง มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ( x = 4.16)
ด้านกระบวนการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อการสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ โดยด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
ส่ งผลต่อการสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 ( x = 4.31) รองลงมา
คือด้านการรับรู ้ส่งผล ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ( x = 4.16) รองลงมา คือด้านการประเมินทางเลือก
ส่ งผล ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.12 ( x = 4.12) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อส่ งผลต่อ ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.99 ( x = 3.99) และน้อยสุ ดคือ ด้านการแสวงหาข้อมูลส่ งผล ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ( x = 3.93)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้อจักรยานเสื อหมอบ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ใน
ด้านด้านการตัดสิ นใจซื้ อ นั้น ส่ วนใหญ่น้ นั ให้ความสาคัญกับ เกี่ยวกับการซื้ อจักรยานเสื อหมอบจะพิจารณาถึ ง
คุณภาพการใช้งานเป็ นอันดับแรก มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.588 อันดับรองลงมาคือ
ด้านการรับรู ้ ให้ความสาคัญกับ การปั่ นจักรยานเสื อหมอบเป็ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
สถิติทใี่ ช้ การวิจัย
Sig.
เพศ
t -Test
0.020*
อายุ
ANOVA
0.023*
สถานภาพ
ANOVA
0.244
การศึกษา
ANOVA
0.603
รายได้ต่อเดือน
ANOVA
0.000*
อาชีพ
ANOVA
0.391
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.584 และอันดับรองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก ให้ความสาคัญกับ ตราสิ นค้ามี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.574
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้ านส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยาน เสื อหมอบที่แตกต่ าง
กัน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่า เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อ
หมอบแตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ส่ วนด้าน
สถานภาพ การศึกษา และอาชี พ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อจักรยานเสื อหมอบ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบมากที่สุด คือปั จจัยด้านกระบวนการส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจในทางลบ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ -0.231 โดยพิจารณา
จาก β เท่ากับ -0.219 รองลงมา คือ ปั จจัยด้านราคา โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.217 โดยพิจารณาจาก β เท่ากับ 0.217 ด้านช่ องการจาหน่ าย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐานเท่ ากับ 0.199 โดยพิ จารณาจาก β เท่ากับ 0.199 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.178โดยพิ จารณาจาก β เท่ากับ 0.178 ปั จจัยด้าน
กายภาพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.158 โดยพิจารณาจาก β เท่ากับ 0.158
น้อยที่สุด คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.125 โดย
พิจารณาจาก β เท่ากับ 0.125 และด้านที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อจักรยานเสื อหมอบ คือ ปั จจัยด้านบุคคล
โดยมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ ากับ 0.051โดยพิ จารณาจาก β เท่ ากับ 0.051
ตามลาดับ
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Ŷ = 1.307 + 0.137X1 + 0.202X2 + 0.181X3 + 0.161X4 + 0.134X6 + (-0.208)X7
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ZŶ = 0.125X1 + 0.217X2+ 0.199X3 + 0.178X4 + 0.158X6 + (-0.231)X7
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ

B

std.erro
r

β

t

Sig.

Tole
ranc
e

1.307
0.202
6.467 0.000
Constant
0.132
0.053 0.125 2.483 0.013 0.636
ด้ านผลิตภัณฑ์ (x1)
0.202
0.056 0.217 3.606 0.000 0.442
ด้ านราคา (x2)
0.054 0.199 3.385 0.001 0.463
ด้ านช่ องการจาหน่ าย (x3) 0.181
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
0.161
0.055 0.178 2.917 0.004 0.427
(x4)
0.079
0.054 0.089 1.469 0.143 0.433
ด้ านบุคคล (x5)
0.134
0.051 0.158 2.642 0.009 0.449
ด้ านกายภาพ(x6)
-0.208 0.059 -0.231 -3.512 0.000 0.370
ด้ านกระบวนการ (x7)
R = 0.611 R2 = 0.373 Adj.R2 = 0.362 SEE = 0.381 F = 33.370 Sig. = 0.000*
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VIF

1.573
2.261
2.158
2.340
2.311
2.227
2.706
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การอภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ สอดคล้องกับสมมติ ฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ และรายได้ต่ อเดื อน โดยมี
สมมติฐานคือ ปั จจัยด้านส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ
แตกต่างกัน ซึ่ งมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดี ยวกับงานวิจยั ของ สัจจา ไกรศรรัตน์ (2543) เรื่ อง พฤติกรรม
การซื้ อและส่ วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อจักรยาน เสื อภูเขา ผลการวิจยั พบว่า อายุ และรายได้
ต่อเดือน แตกต่างกันส่ งผลต่อการซื้ อจักรยานเสื อภูเขาแตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากอายุที่แตกต่างกันความคิดใน
แต่ละช่ วงวัยแตกต่างกันทาให้การตัดสิ นใจแตกต่างกันอีกทั้งในส่ วนของรายได้ต่อเดื อนก็มีผลเนื่ องจากการ
ตัดสิ นใจซื้ อจักรยานเสื อภูเขาหรื อจักรยานเสื อหมอบต้องคานึ งถี งกาลังทรัพย์ที่มีอยู่วา่ สามารถผ่อนหรื อจ่าย
ในคราวเดี ยวได้หรื อไม่ ฉะนั้นเรื่ องรายได้ต่อเดื อนจึ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ตอ้ งคานึ งถึ ง แล้วยังสอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ นันธิ ญา ทองบุ ญส่ ง (2555)ได้ท าการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถอีโคคาร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า อายุและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถอีโคคาร์ แตกต่างกัน ในเรื่ องของอายุแตกต่างกันทาให้ความคิด
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อแตกต่างกันและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนก็เป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อและ
พบว่าแตกต่างกับงานวิจยั ของ หนึ่ งฤทัย คมกฤส (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การรถจักรยานสาธารณะให้เช่า ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า อาชี พ แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การรถจักรยานสาธารณะให้เช่ า ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ไม่แตกต่ างกัน เนื่ องจาก
บางครั้งอาชีพก็ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเสมอไป แต่อาจจะเป็ นทัศนคติที่มีต่อจักรยาน ปั จจัยทางด้านรายได้
และความชื่ นชอบจาการปั่ นจักรยาน ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ที่ สอดคล้ องกับสมมติ ฐาน
ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกายภาพ และด้าน
กระบวนการ โดยมีสมมติฐานคือ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อ
หมอบ ซึ่ งมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ คมกฤส (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การรถจักรยานสาธารณะให้เช่า ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การรถจักรยานสาธารณะให้เช่าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ ในส่ วนของช่องทางการจัดจาหน่ายมีผล
เพราะสามารถทาให้ผูบ้ ริ โภคเข้าถึ งได้ง่าย สะดวกต่อการเข้าถึ ง และการส่ งเสริ มการตลาดมีผลเพราะเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นถึ งตัวสิ นค้าของเราและท าให้เป็ นที่ รู้จกั ได้เร็ ว แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปาริ ชาต จาขียน (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อจักรยานประเภทเสื อภูเขาของผูท้ ี่ปั่น
จักรยานเสื อภูเขาในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อจักรยานประเภทเสื อภูเขาของผูท้ ี่ปั่นจักรยานเสื อ
ภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่า ทางด้านผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคต้องดูวา่ วัสดุที่ใช้น้ นั มีคุณภาพดีหรื อไม่ มีความ
แข็งแรงคงทนและอายุการใช้งานมีมากน้อยแค่ไหน ด้านราคาผุบ้ ริ โภคต้องดู ว่าราคานั้นเหมาะสมกับคุณภาพ
จักรยานมากน้อยแค่ไหน ราคาในการบริ การซ่ อมแซมจักรยานเหมาะสมหรื อไม่ดา้ นสถานที่จดั จาหน่ าย มีผล
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เพราะทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งตัวสิ นค้าได้ง่าย สะดวกแก่การเข้าถึ งและด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผล
เพราะ การทาการประชาสัมพันธ์หรื อการโฆษณาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้น้ นั เป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่ งที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิ ดความสนใจในตัวผลิ ตภัณฑ์ของเราและการบริ การหลังการขายนั้นทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจและ
ความภักดีต่อร้ านจักรยาน และ อิสริ ย ตรี ประเสริ ฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า พฤติกรรมการ
แบ่ งปั นความรู ้ และนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ที่มี อิทธิ พลต่ อการ ตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ด้านคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ รถจักรยานของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยทางด้านผลิตภัณฑ์เองผูบ้ ริ โภคต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ วัสดุการใช้งาน
ความหลากหลายทางยีห่ ้อ ว่าตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการศึ กษาวิ จ ัยเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อหมอบ นั้ น มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ (Marketing Communication) ที่ประกอบ
ไปด้วย การโฆษณา (Advertising) , การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ,การใช้พนักงานขาย (Personal selling)
และการส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotions) เพื่อนาไปใช้กบั ธุ รกิจจักรยานเพื่อพัฒนาต่อ
2.ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิ งคุ ณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ ก ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจักรยานเสื อ
หมอบ
3.ควรมีการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุ มในแต่ละพื้นที่ เช่ น กลุ่มตัวอย่างใน จังหวัดปทุมธานี กลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดอยุธยา เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจักรยานเสื อหมอบมากขึ้น
บรรณานุกรม
กรรณิ การ์ เหมือนประเสริ ฐ (2548) ทัศนคติของพนักงานที่มคี วามสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการปฏิ บัติงาน
ของพนักงานในองค์ กรบริ ษัท คูเวต ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จากัด.สารนิพนธ์ปริ ญญา
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ส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาดทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
Marketing promotion mix with relation to purchasing decision via Internet of Rangsit
University students
พชร สุ ทธนะวงศ์ , วีนัส จันทร์ ประสงค์ , จิตรายุส์ ธรรมสาคร
นักศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิจติวฒ
ั น์ รัตนมณี
อาจารย์ที่ปรึ กษา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของส่ วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาดจาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุ ค คล และศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของ
นักศึกษา และการให้ความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดกับพฤติกรรมการพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่เคยมีประสบการณ์การซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ จานวน 400 ตัวอย่าง เก็บอาคารละ 25 ตัวอย่าง ทั้งหมด 16 อาคาร เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถามที่ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบสอบถามทั้ง ฉบับ มี ค่ า 1.00 และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach alpha Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.857 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติสาหรับการวิจยั สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และการหาความสัมพันธ์ใช้ไคสแควร์ (Chi-square)
ผลการวิจยั พบว่า (1) นักศึกษาที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ ชั้นปี ศาสนาและราบรับแตกต่าง
กันให้ความสาคัญของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน (2) ปั จจัยส่ วนบุคคลเพศมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต (3) การให้
ความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
แหล่งที่ได้รับการแนะนาและพฤติกรรมหลังจากไม่พอใจในสิ นค้า
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด, การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ต
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Abstract
This research aimed to compare the level of importance of promotional mix of
student based on the students personal factors and to study the relationship between personal
factors of students and the importance of the promotional mix and the behavior of students rangsit
university in the use of online shopping. The sample used included 400 students rangsit
university are respondents having the experience of using online shopping. They were drawn from
students of 16 building with 25 respondents from each. The instrument was a questionnaire with
the Index of Item-Objective Congruence (IOC) of 1.00 and with the reliability of 0.79 conducted
with the Cronbach Alpha Coefficient. The data were analyzed with the Statistical Package for
Social Science program using such statistics as percentage, arithmetic mean, standard deviation,
One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA), Scheffe’s Test and a Chi-square.
The results of the study revealed the following. (1) Students who differ in personal
factors(gender ,college years ,religion ,revenue) showed no significant differences in their level of
importance of promotional mix. (2) Personal factors (gender) were related to the behavior of
students rangsit university in the use of online shopping. (3) The importance of promotional mix
was correlated studenst behavior in the use of online shopping and from recommended source
and behavior before displeased in the product.
Keywords : Marketing promotion mix, Internet shopping decisions
บทนา
ในยุคแห่งโลกาภิวตั น์การซื้ อขายสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ตหรื อที่เรี ยกว่าอีคอมเมิร์ซนั้นเป็ น
ธุ รกรรมที่นิยมแพร่ หลายเป็ นอย่างมากเนื่องจากอินเตอร์ เน็ตได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน
ของคนจานวนมากในโลก ปัจจุบนั อินเตอร์เน็ตได้ขยายวงกว้างมากขึ้นประกอบกับการซื้ อขาย
สิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตนั้นเป็ นวิธีการทาตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
และต้นทุนในการลงทุนต่าทาให้ปัญหาที่ตามมาจากการซื้ อขายสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ตที่มีผบู ้ ริ โภค
ร้องเรี ยนต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) เป็ นจานวนมากก็คือสั่งซื้ อสิ นค้า
โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรื อผ่านบัตรเครดิตแล้วไม่ได้รับสิ นค้า ได้รับสิ นค้าชารุ ดบกพร่ อง
สิ นค้าไม่ได้มาตรฐาน สิ นค้าไม่เป็ นไปตามที่โฆษณา ติดต่อผูข้ ายไม่ได้เป็ นต้น ปั ญหาที่เกิดขึ้นบาง
กรณี สงั่ ซื้ อสิ นค้าประเภทยาลดความอ้วนโดยหลงเชื่อคาโฆษณาที่เกินจริ งแล้วไม่ได้ใช้ตาม
คาแนะนาของแพทย์ทาให้เสี ยชีวติ ไปดังที่ปรากฏเป็ นข่าว ปั ญหาที่เกิดจากการซื้ อสิ นค้าทาง
อินเตอร์ เน็ตนอกจากที่กล่าวมาแล้ว จึงควบคู่มากับการโฆษณาโอ้อวดเกินจริ งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้
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ประกอบธุ รกิจที่ไม่สุจริ ตหวังแต่เพียงกาไรโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคที่สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตต้องระมัดระวังและตระหนักถึงปั ญหาเหล่านี้ (สุ วทิ ย์ วิจิตร
โสภา (2560)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจาวันอย่างมาก ทาให้การติดต่อสื่ อสาร
ระยะไกลสะดวกรวดเร็ ว จึงได้มีการซื้ อขายสิ นค้าผ่านทางเว็บไซต์ หรื อที่เรี ยกกันอีกอย่างหนึ่ งว่า
การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มีความสะดวกสบายต่อผูซ้ ้ื อ ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดิ นทาง ผูพ้ ฒั นาจึงได้จดั ทาระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ร่วมกับทางผูป้ ระกอบการร้ านค้า ซึ่ ง
ปั จจุ บนั การขายสิ นค้าเพีย งหน้าร้ าน มี ค วามซบเซาลงอย่า งเห็ นได้ชัด ท าให้ทางผูป้ ระกอบการ
ร้ านค้าได้ขยายช่ องทางในการจาหน่ ายสิ นค้า เพิ่ม มากขึ้ น และเป็ นการเพิ่ มจานวนของลู กค้าอี ก
ช่องทางหนึ่ง ที่เรี ยกว่า อีคอมเมิร์ซ หรื อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากแต่เดิมจะมีการจาหน่ายสิ นค้าแต่
เพียงหน้าร้านเท่านั้น จะทาให้ทางด้านลูกค้าได้รับความสะดวกต่อการซื้ อสิ นค้า สามารถรับสิ นค้า
ได้ที่บา้ น เหมาะสาหรับบุคคลที่ไม่สามารถจะไปซื้ อสิ นค้าได้ดว้ ยตัวเอง หรื อคนที่มีเวลาจากัด เช่น
พนักงานบริ ษทั พนักงานโรงงาน วรวงศ์ศิลป์ บุญศิลป์ และอาทิตย์ สายสุ ข (2560)
จากเหตุ ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจศึ ก ษาส่ วนประสมการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดจาแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดกับ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักศึ กษาที่ มี ปั จจัยส่ วนบุ คคลแตกต่ างกัน ให้ค วามส าคัญของส่ วนประสมการส่ ง เสริ ม
ส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข องนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. การให้ความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ขอบเขตการวิจัย
พื้นที่ ที่ใช้ในการวิจยั คือ พื้นที่ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประกอบด้วย ตึก1 อาคารอาทิตย์อุไร
รัตน์, ตึก2 อาคารประสิ ทธิ รัตน์, ตึก3 อาคารอุไรรัตน์, ตึก4 อาคารวิทยาศาสตร์ , ตึก5 อาคารวิษณุ
รัตน์, ตึก6 อาคาร Student Center,ตึก7 อาคารหอสมุด, ตึก8 อาคารคุณหญิงพัฒนา,ตึก9 อาคาร
คุณหญิงพัฒนา, ตึก10 อาคารวิทยาลัยดนตรี , ตึก11 อาคารรัตนคุ ณากร, ตึก12,12/1 อาคารรังสิ ต
ประยูรศักดิ์,ตึก13 อาคารสานักงานอาคารและสิ่ งแวดล้อม, ตึก14 อาคารนันทนาการ, ตึก15 อาคาร
Digital Multimedia Complex, ตึก16 อาคาร Sun Herb Thai Chinese manufacturing
ประชากร คือ นักศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้งกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการคานวณ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ค่าความเคลื่อน ในการประมาณไม่
เกิน ร้อยละ 5โดยใช้สูตรทางสถิติหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ กัลยา วานิชย์บญั ชา (2545) ซึ่ งมีค่า
เท่ากับ 385 คน เพื่อเก็บข้อมูลแต่ละหมวดหมู่คณะให้จานวนเท่ากัน และสร้างความเชื่อมัน่ ในการ
เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงเพิ่มขนาดของตัวอย่าง 15 คน รวมเป็ นจานวนตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง การ
สุ่ มตัวอย่าง ใช้หลักการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา โดยกาหนดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเท่ากับ 25 คน
ต่อตึกในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขั้นตอนถัดไปทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญต่อ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวอิสระ

ตัวแปรตาม

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช่ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อ(Index of Item –
Objective Congruence: IOC) เท่ากับ1.00 มีค่าความเชื่ อมัน่ ที่สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach alpha Coefficient) เท่ากับ 0.86 แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ตอน ดังนี้ (1) ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด ประกอบด้วย เพศ หมวดหมู่
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คณะ ชั้นปี ศาสนา และรายรับจากผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาดของสิ นค้าออนไลน์โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญที่มีต่อ
ส่ ว นประสมการส่ ง เสริ ม การตลาดของสิ น ค้า ออนไลน์ ป ระกอบด้ว ย การโฆษณา
การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคลการตลาดทางตรง ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิ ด 5 ตัวเลื อก
(3) แบบสอบถามเกี่ ยวกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เป็ นแบบปลายปิ ด ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง (4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถาม
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการวิจยั สังคมศาสตร์
โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) หรื อการทดสอบเอฟ (F-test) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และการหาความสัมพันธ์ใช้ไคสแควร์ (Chi-square)
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.00 อยูช่ ้ นั ปี ที่ 3 มากที่สุด
คิดเป็ นร้ อยละ 33.00 นับถื อศาสนา พุทธ มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 91.75 มีรายรับเฉลี่ ย 5,001 –
10,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.25 หมวดหมู่คณะมนุ ษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 32.00
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดของร้านค้า
ออนไลน์ โดยรวมระดับมาก ( x = 3.48) เมื่อพิจารณาระดับความสาคัญของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ด้ า นพบว่ า ด้ า นโฆษณาโดยภาพรวมในระดั บ มาก ( x = 3.56) ด้ า นการให้ ข่ า วและการ
ประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.43) ด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยภาพรวมใน
ระดับมาก ( x = 3.48) ด้านการขายโดยบุคคล โดยภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.54) ด้านการตลาด
ทางตรง โดยภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.41)
กลุ่มตัวอย่างมีเหตุที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์จาก ความต้องการส่ วนตัว มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 41.75 มีแหล่งที่ได้รับการแนะนาจากอินเทอร์ เน็ต มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.25 มี
แหล่งข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิ นค้าก่อนซื้ อจากการอ่านบทความรี วิวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.50 มี
สิ่ งที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าคือ ความน่าเชื่ อถือมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 58.25 มีช่องทางที่เลือก
สั่งทางไลน์ มาก คิดเป็ นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ มีปัจจัยที่ทาให้ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์คือความคุม้ ค่า
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.75 สาหรับช่องทางชาระเงินโดยเลือกโอนเงิน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
77.75
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลนักศึกษาต่อระดับการให้ความสาคัญ
ของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านหมวดหมู่คณะพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีหมวดหมู่คณะต่างกันมีการให้ระดับความสาคัญของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
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ด้านหมวดหมู่คณะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เฉพาะด้านรวมโฆษณา มีจานวน 2
คู่ ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยีมีระดับการให้ความสาคัญของส่ วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านรวมโฆษณา มากกว่ากลุ่มมนุ ษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ และกลุ่มเศรษฐกิ จ – ธุ รกิ จ
ระดับการให้ความสาคัญของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ด้านรวมโฆษณา น้อยกว่ากลุ่ ม
วิศวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล (1) เพศ หมวดหมู่คณะและ ชั้นปี มีความสัมพันธ์
กับเหตุผลที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ (2) ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ หมวดหมู่คณะและ รายรับ
เฉลี่ ย มีความสัมพันธ์กบั แหล่งที่ได้รับการแนะนาในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ (3) ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ มีความสัมพันธ์กบั แหล่งข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิ นค้าก่อนซื้ อ (4) ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ หมวดหมู่
คณะและ ศาสนา มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้ามากที่สุด (5) ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ หมวดหมู่คณะและ รายรับเฉลี่ย มีความสัมพันธ์กบั ช่องทางที่ท่านเลือกสั่งซื้ อสิ นค้า (6) ปั จจัย
ส่ วนบุคคล รายรับเฉลี่ย มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลให้ท่านซื้ อสิ นค้าออนไลน์ (7) ปั จจัยส่ วน
บุคคล เพศ มีความสัมพันธ์ กบั ช่ องทางที่ ท่านเลื อกชาระเงิ น (8) ปั จจัยส่ วนบุ คคล รายรั บเฉลี่ ย มี
ความสัมพันธ์กบั เมื่อผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจในสิ นค้า (9) ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ หมวดหมู่
คณะและ ศาสนา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหลังจากไม่พอใจในสิ นค้า (10) ปั จจัยส่ วนบุคคลมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ สิ น ค้า ออนไลน์ ที่ เ ลื อ กซื้ อ มี ร ายละเอี ย ดดัง นี้ (10.1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วามงามมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ (10.2) สิ นค้าไอที มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ
หมวดคณะ/วิทยาลัยและ ชั้นปี (10.3) อาหารเสริ ม มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ หมวด
คณะ/วิทยาลัย และรายรับเฉลี่ย(10.4) สิ นค้าทางเพศ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ ชั้นปี
และ ศาสนา (10.5) อาหาร มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ หมวดคณะ/วิทยาลัยและ ชั้นปี
(10.6) ของชาร่ วย มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ (10.7) สิ นค้าเกษตร มีความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศและรายรับเฉลี่ ย (10.8) เครื่ องประดับ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุ คคล
เฉพาะเพศและชั้นปี (10.9) เครื่ องเขียน มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคลเพศ (10.10) หนังสื อ มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดกับพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ดังนี้ (1)
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการส่ ง เสริ มการขาย มี ความสั มพันธ์ ก ับเหตุ ผ ลที่ ทาให้
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ (2) ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์ ก ับแหล่ ง ที่
ได้ รั บ การแนะน า (3) ส่ ว นประสมการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นโฆษณา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
แหล่งข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิ นค้าก่อนซื้ อ (4) ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการให้ข่าวและ
การประชาสัมพันธ์ และด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ กบั สิ่ งที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อ (5)
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ด้านโฆษณา ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
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ส่ งเสริ มการขายและด้านการขายโดยบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ช่องทางที่เลือกสั่งซื้ อสิ นค้า (6) ส่ วน
ประสมการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการขายโดยบุ คคล มี ความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยที่ส่งผลทาให้ซ้ื อ
สิ นค้าออนไลน์ (7) ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ด้านโฆษณา ด้านการส่ งเสริ มการขายและ
ด้านการขายโดยบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหลังจากพอใจในสิ นค้า (8) ส่ วนประสมการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหลังจากพอไม่ใจในสิ นค้า
ผูว้ ิจยั ขออภิปรายเพื่อหาข้อยุติให้ทราบถึงข้อเท็จจริ งโดยมีการนาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุนหรื อขัดแย้งดังนี้
1.ผลวิจยั พบว่า การซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูช่ ้ นั ปี ที่ 2-3 นับถือศาสนาพุทธ มีรายรับเฉลี่ย 5,001 – 15,000 บาท สอดคล้อง
กับ เพ็ญศรี แช่ ม มณี (2554) ที่ ระบุ ว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ระดับ
การศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
2.ผลวิจยั พบว่า การซื้ อสิ นค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตให้ความสาคัญกับส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาดในระดับมาก สอดคล้องกับ งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและ บริ การจากโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตของพนักงานรัฐและพนักงาน กรรณิ กา วุฒิภดาดร
(2552) ที่วา่ ด้วยการออกแบบโฆษณามีความสาคัญกับการโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตเพราะเป็ นส่ วน
หนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจ ส่ วนโฆษณาที่ ดึ งดู ดความสนใจมากที่สุดเป็ นแบบ Pop-Up และต้องเป็ น
โฆษณาที่เป็ นแบบภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ ในตาแหน่งบนสุ ดของหน้า พนักงานของรัฐและเอกชนให้
ความสาคัญกับเทคนิ คในการผลิ ต โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ตที่มีลกั ษณะแปลกใหม่ สาเหตุที่กลุ่ ม
ตัวอย่างสนใจสิ นค้าที่โฆษณาทาง อินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากรู ปแบบทันสมัยและน่ าเชื่ อถือ สิ นค้าและ
บริ การทางอินเทอร์เน็ตที่ตอ้ งการ
3.นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ที่ เ พศ ชั้ น ปี ศาสนาและรายรั บ แตกต่ า งกัน มี ก ารให้
ความสาคัญต่อส่ วนประสมการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านหมวดหมู่คณะ มี
การให้ความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน อภิปรายผลดังนี้
3.1 นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ที่ เ พศ ชั้น ปี ศาสนาและรายรั บ แตกต่ า งกัน มี ก ารให้
ความสาคัญของส่ วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ทาให้นกั ศึกษาที่เพศ ชั้นปี ศาสนาและรายรับ
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้ความสาคัญของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ขัดแย้งกับ นภัส
กรณ์ อิ ส ริ ย านนท์ (2553) ที่ ว่า ด้ว ยผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ สถานภาพ รายได้ต่อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าทางอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน
3.2นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีหมวดหมู่คณะแตกต่างกันมีการให้ความสาคัญต่อส่ วน
ประสมการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันในด้านโฆษณา และ ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความ
สอดคล้องกับ อานาจ ศรี สมสุ ข (2557) ที่วา่ ด้วยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริ การสปาที่มี
เพศ ระดับรายได้ต่อเดือน และอาชี พ ต่างกันให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในการ
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ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสปาในภาพรวม แตกต่างกัน ส่ วนผูใ้ ช้บริ การ สปาที่มีอายุและสถานภาพ
ต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสม การตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศและอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การสปาเพื่อสุ ขภาพ ในขณะที่สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ประเภท
ของบริ การสปาเพื่อสุ ขภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั พบว่า ค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การสปาเพื่อสุ ขภาพต่อครั้งและต่อเดื อน พนักงานที่ให้บริ การ สิ่ งที่นาเสนอทางกายภาพ
และรู ปแบบการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วน
การใช้บริ การสปาเพื่อสุ ขภาพเฉลี่ ยต่อเดื อน ช่ วงวันและเวลา บุ คคลที่ มีส่วนในการแนะนาการ
ตัดสิ นใจ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสม ทางการตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
4.ปั จจัยส่ วนบุ คคลทุ กด้านมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ที่หัวข้อ
แตกต่ า งกันไปโดยด้า นเพศมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เป็ นมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ หมวดหมู่คณะรายรับเฉลี่ ย ศาสนา และชั้นปี ตามลาดับ สอดคล้องกับ นารี รัตน์ ฟั ก
เฟื่ องบุญ (2554) ที่ ว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าใน
ศูนย์จาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ เอส.บี.ดี ไซด์ สแควร์ ในกรุ งเทพฯแตกต่างกันและผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในสวนจาหน่าย เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในด้านจานวน
ครั้ งที่ ซ้ื อสิ นค้า ในสวนและจานวนเงิ นที่ ซ้ื อสิ นค้า แต่ ละครั้ งภายในระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่า นมา
แตกต่างกันแต่มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในศู นย์จาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ เอส.บี.ดี ไซด์
สแควร์ ในด้านความถี่ในการไปศูนย์ไม่แตกต่างกัน
5.การให้ความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข องนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตในทุ ก ด้า นมี ด้า นการโฆษณา, ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ , ด้านการส่ งเสริ มการขาย, ด้านการขายโดยบุคคล และด้านการตลาดทางตรง
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางโฆษณาออนไลน์ รัตนากร เส
ริ ญสุ ข สัม ฤทธิ์ (2553) ที่ ระบุ ว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งเพศหญิ ง อายุ 25-30ปี ระดับการศึก ษาปริ ญญาตรี
รายได้ สู งกว่า 20,000บาท ใช้บริ การเฉลี่ยต่ากว่า 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้ 5-9 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ 13.00-17.00 น. ชอบโฆษณาแบบแบนเนอร์ มีลกั ษณะเป็ นข้อความ
เน้น รายละเอี ยดของสิ นค้า ส่ วนที่ ช่ วยในการตัดสิ นใจคื อระยะการรั บประกันสิ นค้า และสิ่ ง ที่
ผูบ้ ริ โภค อยากเห็นต้องแสดงภาพจริ งของสิ นค้าให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด และสิ่ งที่กระตุน้
ความ สนใจคือโฆษณาที่ใช้ภาษาไทยทั้งหมดและไม่ตอ้ งสมัครสมาชิ กก็สามารถรับชมโฆษณาได้
ทันที สิ่ งที่เลือกซื้ อ เครื่ องสาอาง เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
6. จากผลการวิ จ ัย พบว่ า การให้ ค วามส าคัญ ส่ ว นประสมการส่ ง เสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ต อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
1226

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

0.05 เป็ นไปตามตัวแบบแสดงพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หรื อ “Stimulus-Response Model” สิ่ ง
เร้าทางการตลาดในที่น้ ี คือ การส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ ,
การส่ งเสริ มการขาย, การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง เป็ นปั จจัยที่ควบคุมได้ ส่ วนสิ่ งเร้ า
อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ข องผู ้บ ริ โภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลผลั ก ดั น ต่ อ การซื้ อ ของผู ้บ ริ โภค
ประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม สิ่ งเร้าใจทั้งหมดนี้ เป็ นตัวนาเข้า
(Input) เข้าสู่ กล่องดา (สมอง) ผ่านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่เกิดขึ้นภายในสมองหรื อกล่องดา ซึ่ ง
มองไม่เห็น และ แสดงผลออกมา (Output) อันเป็ นพฤติกรรมตอบสนองที่มองเห็นได้คือ การเลือก
บุคคลที่เข้าใช้บริ การด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
การเลือกสถานที่ใช้บริ การ การเลือกวันที่ใช้บริ การ การเลือกช่วงเวลาการใช้บริ การ และความถี่ใน
การใช้บริ การ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ. 2541 : 124-125 ; อ้างอิงจาก Kotler. 1997 : 172-175)
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. จากการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่เพศ ชั้นปี ศาสนาและรายรับแตกต่างกัน
มีการให้ความสาคัญต่อส่ วนประสมการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน จึงควรเน้นการทาการตลาดแบบวง
กว้างไม่เฉพาะเจาะจงว่ากลุ่มเป้ าหมายต้องเป็ นกลุ่ มเพศเดี ยว ชั้นปี เดี ยวกัน ศาสนาเดี ยวกัน หรื อ
รายรับเท่าๆกัน แต่ควรมีการใช้ส่วนผสมการตลาดที่ครอบคลุม
2. จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรั งสิ ต ดังนั้นร้ านค้าออนไลน์ควรกาเนิ นการ ดังนี้ 1) การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าโดยส่ วนใหญ่ มาจากความต้องการส่ วนตัว และความสะดวกด้านเวลาดังนั้นจึ งควรมี การ
ส่ งเสริ มการตลาดเกี่ ยวกับการจัดส่ งสิ นค้า เพื่อดึงดู ดผูท้ ี่ตอ้ งการความสะดวกด้านเวลามาซื้ อ เช่ น
บริ การจัดส่ งฟรี เมื่อซื้ อสิ นค้าราคาครบยอดตามที่กาหนด 2) แหล่งที่ได้รับการแนะนาส่ วนใหญ่มา
จากอินเทอร์ เน็ตและเพื่อนฝูงจึงควรทาการส่ งเสริ มการตลาดที่ทาให้เกิดการบอกต่อจากลูกค้าและ
เกิดการแนะนาเพื่อนฝูงให้ซ้ื อสิ นค้า 3) มีแหล่งข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิ นค้าก่อนซื้ อส่ วนใหญ่จากการ
อ่านบทความรี ววิ และถามจากผูม้ ีประสบการณ์ ควรทาการติดต่อนักเขียนกระทูเ้ พื่อให้ทดลองใช้ตวั
สิ นค้าและรี ววิ สิ นค้าตามความพอใจของนักเขียนเพื่อใช้เป็ นสิ่ งประกอบการตัดสิ นใจที่มีมวลความ
จริ ง และเชื่ อถื อได้จริ ง จากผู ม้ ี ป ระสบการณ์ 4) สิ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อการเลื อ กซื้ อสิ นค้า ส่ วนใหญ่ ค วาม
น่าเชื่อถือและราคา ส่ วนช่องทางการเลือกสัง่ ส่ วนใหญ่ได้แก่ ไลน์และอินสตาแกรม จึงควรนาเสนอ
สิ่ งที่ยนื ยันความมีตวั ตนของร้าน อย่างเช่นมีใบอนุญาตขายสิ นค้า แสดงให้เห็นบนร้านค้าออนไลน์
การมีช่องทางการสั่งสิ นค้าทางไลน์ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่ทาให้ลูกค้าอุ่นใจว่าร้ านนี้ มีตวั ตนหรื อ
อีกเหตุ ผลหนึ่ งก็คือมี ประวัติในการติดต่อกับทางร้ าน และสามารถนาไปใช้ในทางกฎหมายเพื่อ
ความเป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภคได้ และอินสตาแกรมก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของลูกค้าที่ใช้กนั มาก หาก
ทางร้านมีช่องทางการสั่งซื้ ออื่นอยูแ่ ล้วควรนาช่องทางนี้ ไปพิจารณาแล้วปรับใช้กบั ร้านตัวเอง และ
ควรมีการส่ งเสริ มการตลาดเกี่ยวกับราคาเพื่อดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคให้เกิดการซื้ อ 5) ปั จจัยที่ทาให้ซ้ื อ
1227

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

สิ นค้าออนไลน์ส่วนใหญ่คือความคุ ม้ ค่าและความรวดเร็ วในการจัดส่ ง ร้ านค้าจึงควรมีการจัดการ
ส่ งเสริ มการขายอย่างเช่นการซื้ อสิ นค้า 2 ชิ้น ลด 20% ส่ วนความรวดเร็ วในการจัดส่ งก็ควรคัดเลือก
ซัพพรายเออร์ ที่มีความรวดเร็ วน่ าเชื่ อถื อในการส่ งสิ นค้าให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยที่สินค้าไม่เสี ยหาย
และมีการรับประกันสิ นค้าหากเกิดการชารุ ดระหว่างการขนส่ ง 7) ช่องทางการชาระเงินส่ วนใหญ่
คือการโอนเงิ นและบัตรเดบิ ต ทางร้ านจึ งความมี ทางเลื อกในการชาระซื้ อสิ นค้าให้เลื อกหลายๆ
ช่องทางเพื่อเพิ่มความได้เปรี ยบทางการค้าและไม่เกิดค่าธรรมเนี ยมธนาคารเพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกสบาย
ใจในการซื้ อและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้าน
3.จากผลวิจยั พบว่า การให้ความสาคัญส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยการส่ งเสริ มการตลาดถือเป็ นต้นทุน
ที่สูง แต่จาเป็ นต้องใช้ในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
สามารถดาเนินการส่ งเสริ มการตลาด ได้ดงั นี้ 1) กลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อจากความต้องการส่ วนตัวและความ
สะดวกด้านเวลาควรเน้นด้านการส่ งเสริ มการขายเช่ นมีการจัดส่ งแบบด่วนภายใน 6 ชัว่ โมงโดยมี
การเก็บเงินเพิ่ม เฉพาะเขตที่กาหนด 2) กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการแนะนาจากการค้นหาทางอินเทอร์ เน็ต
เน้น ด้านโฆษณา ส่ วนที่ได้รับการแนะนาจากเพื่อนฝูงเน้น ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการขาย
โดยบุคคลและด้านการตลาดทางตรงเช่น การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าให้ผทู ้ ี่แนะเพื่อนมาซื้ อสิ นค้า 3)
แหล่ ง ข้อมู ล ที่ ใ ช้พิ จารณาจากการอ่ า นบทความรี วิวและถามจากผูม้ ี ป ระสบการณ์ เน้นด้า นการ
โฆษณา เช่ นทาบทความรี วิวบนช่ องทางการขายสิ นค้าเองและมี การบ่งบอกสรรพคุ ณสิ นค้าให้
ครบถ้ว น 4) กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ เน้ น การให้ ข่ า วและการ
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนักศึกษาที่ราคามีผลต่อการเลือกซื้ อเน้น ด้านการส่ งเสริ มการขาย เช่น ควรจะมี
การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า สิ นค้า หรื อโปรโมชั้นลดราคาอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้ างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และ เพิ่ ม ยอดขาย 5) นัก ศึ ก ษาที่ สั่ ง ทางไลน์ เน้ น ด้า นโฆษณา ด้า นการให้ ข่ า วและ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการขายโดยบุคคลเช่น ควรมีแอดมินที่สามารถใน
การตอบคาถามลู กค้าจากไลน์ของร้ านค้าได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถให้รายละเอี ยดเกี่ ยวกับตัง
ผลิ ตภัณฑ์หรื อโปรโมชัน่ ได้ 6) กลุ่มนักศึกษาที่เลื อกช่ องทางการชาระเงินโดยโอนเงินและบัตรเด
บิต เน้นดานการขายโดยบุคคลเช่นมีการยืนยันหลักฐานการโอนเงินที่รวดเร็ ว 7) กลุ่มนักศึกษาที่เกิด
การซื้ อซ้ า เน้นด้านโฆษณาและด้านการขายโดยบุคคล กลุ่มนักศึกษาที่ บอกต่อคนรู ้ จกั ในแง่บวก
เน้นด้านโฆษณาเช่นควรจะมีการโฆษณาที่น่าเชื่ อถือและน่าสนใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและควร
ตอบคาถามที่ลูกค้าอย่างสุ ภาพตรงไปตรงมา 8) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่เกิ ดการซื้ อซ้ าเน้น ด้านโฆษณา
และการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่นควรจะมีการใช้สื่อโฆษณาที่บ่งบอกถึงตัวสิ นค้าไม่เกินความจริ ง
กลุ่มนักศึกษาที่บอกต่อคนรู ้ จกั ในแง่ลบเน้นโฆษณา ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย ด้านการขายโดยบุคคลและด้านการตลาดทางตรง เช่น ควรจะมีการสอบถาม
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ลูกค้าหลังใช้งานสิ นค้าว่ามีความพึงพอใจหรื อไม่หากไม่จึงควรที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ลูกค้าเกิ ด
ความรู ้สึกที่ดีต่อร้านค้าอีกครั้ง
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งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพการให้บ ริ ก ารอะไหล่ ร ถยนต์ ของพนัก งานศู นย์บ ริ ก ารรถยนต์มิ ตซู บิ ชิ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร (2) เพื่ อศึ ก ษาด้า นกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการให้บ ริ ก าร
อะไหล่รถยนต์ ของพนักงานศูนย์บริ การรถยนต์มิตซู บิชิในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ พนักงานของศูนย์บริ การมิตซู บิชิในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่ มตัวอย่างในงานวิจยั
จานวน 264 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น โดยวิธีการสุ่ มตามความสะดวก
(Convenience Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
และ สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชายจานวน 160 คน (ร้อยละ 60.6) มีอายุ 21-30 ปี จานวน 177 คน (ร้อยละ 67.0) จบการศึกษา
สู งสุ ดคือ ม.6 หรื อ ปวช.จานวน 87 คน (ร้อยละ 33.0) มีตาแหน่ งพนักงานทัว่ ไป จานวน 187 คน
(ร้อยละ 70.9) มีรายได้อยูท่ ี่ 15,001-20,000 บาท จานวน 102 คน (ร้อยละ 38.6) ทางด้านปั จจัยด้าน
กิจกรรมโลจิสติกส์ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การอะไหล่รถยนต์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.69 ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม และ รายได้ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การบริ ก ารอะไหล่ ร ถยนต์แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (2) ปั จ จัย ด้า น
กิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วยการจัดซื้ อ (Purchasing) การขนส่ ง (Transportation) การจัดการ
สิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดเตรี ยมอะไหล่และชิ้นส่ วนต่าง ๆ (Part and Service
Support) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่รถยนต์ในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : อะไหล่รถยนต์, ประสิ ทธิภาพการให้บริ การ, กิจกรรมโลจิสติกส์
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ABSTRACT
The purpose of this study was to (1) study the demographic characteristics that affect
the efficiency of car part service. Employees of Mitsubishi Motors In Bangkok (2) to study
logistics activities. Affecting the efficiency of auto parts service. Employees of Mitsubishi Motors
Service Center in Bangkok The research population is the staff of the Mitsubishi Service Center
in Bangkok. The sample of 264 samples used a non-probability random method. Convenience
Sampling, Statistics for Descriptive Statistics, and Inferential Statistics. The research found that
The majority of the respondents were 160 males (60.6%). There were 21-30 years old 177 persons
(67%). The majority of the respondents The highest level of education is High school were 87
persons (33.0%) mostly in the position of general staff 187 people (70.8%). income per month
were 15,001-20,000 bath (38.6%) of the 102 cases. Effect on the performance of auto parts
service. The overall level is very high. The mean was 3.69. The results of hypothesis testing
showed that (1) Demographic aspects: gender, age, education level The position of the
respondents and their income affects the efficiency of the auto part service at the statistical
significant level of 0.05. (2) Logistics activities; Purchasing, Transportation, Inventory
Management, Part and Service Support are related to the efficiency of the auto parts service in the
same direction. Statistically significant at the 0.05 level
Key Words : SPARE PARTS, SERVICE PERFORMANCE, LOGISTICS ACTIVITIES
บทนา
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยอยู่ในช่ วงขาลงมาสักระยะเป็ นผลมาจากภาพรวม
เศรษฐกิ จโลกที่ ชะลอตัวทาให้ส่งผลกระทบถึ งเศรษฐกิ จภายในประเทศไทย ประกอบกับผลจาก
นโยบายภาษีรถคันแรกของรัฐบาลและโครงสร้างภาษีตวั ใหม่ของรถยนต์ จากสถานการณ์หลายปี ที่
ผ่า นมายอดขายรถยนต์ที่ ลดลงจึ งจาเป็ นที่ จะต้องมี การพึ งพาการส่ งออกและการซื้ อใช้ชิ้ นส่ วน
อะไหล่ของรถยนต์จากภายในประเทศเพื่อเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิ จในอุตสาหกรรมเกี่ ยวกับยาน
ยนต์ ทาให้ศูนย์บริ การรถยนต์ค่ายต่างๆก็เล็งเห็นความสาคัญของการใช้บริ การของลูกค้าในแผนก
ศูนย์บริ การ งานบริ การหลังการขายที่ดีก็เป็ นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจเลือกใช้ค่ายรถยนต์
ได้มากขึ้นด้วย การดู แลและการบารุ งรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานอยูเ่ สมอนั้นจึงเป็ น
เรื่ องจาเป็ นอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยและความมัน่ ใจในการใช้รถยนต์บนท้องถนน จะทาเช่นไร
ที่จะให้ลูกค้าใช้บริ การที่ศูนย์บริ การรถยนต์อย่างต่อเนื่ อง และการให้บริ การชิ้นส่ วนอะไหล่รถยนต์
ที่ผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ าหน่ ายจะต้องทาการสร้ างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร ผูศ้ ึกษาจึงได้เล็งเห็นถึง
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริ การของศูนย์บริ การด้านอะไหล่รถยนต์ ในการทาให้ลูกค้าเกิดความพึง
1231

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 16 พฤษภาคม 2560

พอใจสู ง สุ ด เพราะยัง ขาดประสิ ท ธิ ภาพด้า นการจัด การภายในศู นย์บ ริ ก ารเองในเรื่ องของการ
ให้บริ การเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ และการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ดีอยู่ จึงได้เลือกทาการศึกษา
ศูนย์บริ การรถยนต์มิตซู บิชิภายในเขตกรุ งเทพมหานครในการบริ การอะไหล่รถยนต์ให้แก่ลูกค้า
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่
รถยนต์ ของพนักงานศูนย์บริ การมิตซูบิชิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
อะไหล่รถยนต์ ของพนักงานศูนย์บริ การมิตซูบิชิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ของบุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง รายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่รถยนต์ที่แ ตกต่ า งกัน
2. กิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การจัดซื้ อ (Purchasing) การขนส่ ง (Transportation)
การจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดเตรี ยมอะไหล่และชิ้นส่ วนต่าง ๆ (Part and
Service Support) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่รถยนต์ในทิศทางเดียวกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ด้ า นประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ พนั ก งานของศู น ย์บ ริ การมิ ต ซู บิ ชิ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 777 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 264 คน ด้านเนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่รถยนต์ ของพนักงานศูนย์บริ การรถยนต์
มิตซูบิชิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถทราบถึ งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของพนักงานภายในศูนย์บริ การมา
ปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นได้
2. ผูบ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั มาปรับใช้เป็ นแผนการดาเนินงานได้
3. ทาให้ได้แนวทางในการพัฒนาการให้บริ การเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การแก่
กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ศูนย์บริ การมิตซูบิชิภายในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic)
Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิ บายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ต่าง ๆ ของบุคคล หรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่ านี้ สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่ ม ๆได้คือ
บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในลาดับชั้นทางสังคม
เดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน
แนวคิดและทฤษฎีด้านกิจกรรมโลจิสติกส์
ธนิต โสรัตน์ (2554) ได้ให้ความหมายไว้วา่ Logistics หมายถึง กิจกรรมหรื อการกระทา
ใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และกระจายสิ นค้า จากแหล่งที่
ผลิต (Source of Origin) จนสิ นค้าได้มีการส่ งมอบไปถึงแหล่งที่มีความต้องการ (Source of Consumption)
โดยกิ จกรรมดังกล่าวจะต้องมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน้นประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆของระบบ Logistics จะต้องมีลกั ษณะปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
ประสานกัน ในอันที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน
แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริการและการวัดประสิ ทธิภาพด้ านการบริการ
ไพรพนา (2544) กล่าวว่า การบริ การ คื อ กิ จกรรมหรื อกระบวนการในการดาเนิ นการ
อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ของบุ ค คลหรื อ องค์ก รเพื่ อ ตอบสนองความต้องการของบุ ค คลอื่ น ให้ ไ ด้รั บ
ความสุ ข และความสะดวกสบายหรื อ เกิ ด ความพึ ง พอใจจากผลของการกระท านั้น โดยมี
ลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็ นเจ้าของในรู ปธรรมและ
ไม่จาเป็ นต้องรวมอยูก่ บั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ าใจ ไมตรี เปี่ ยม
ด้วยความ ประสิ ทธิ ภาพ คือ ส่ วนประกอบที่สาคัญของประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรนั้น ถ้า
จะวัดจากปั จจัยนาเข้าเปรี ยบเทียบกับผลผลิตที่ได้น้ นั จะทาให้การวัดประสิ ทธิ ภาพคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็ นจริ งประสิ ทธิ ภาพขององค์กร หมายถึงการบรรลุเป้ าหมาย (Goal attainment) ขององค์กร
ในการบรรลุ เป้ าหมายขององค์กรนั้น ปั จจัยต่าง ๆ คือการฝึ กอบรม ประสบการณ์ความรู ้สึกผูกพัน
ยังมีความสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรด้วย
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ นทร สิ ง ห์ จนั ทร์ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อง “คุ ณภาพการให้บริ ก ารของศู นย์บริ ก ารรถยนต์
นาเข้า บริ ษทั อี ต้ นั อิมปอร์ ท จากัด” และ เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การ
รถยนต์นาเข้าของลูกค้า จาแนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะลูกค้าที่มีอายุ ต่างกัน มี
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุ ณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาเข้า
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิ จ ัย ของณั ฏ ฐนัน ธ์ อรุ ณศรี โ สภณ (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “หาแนวทางการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการให้บริ การ นาเข้าชุ ดชิ้นส่ วนรถยนต์ของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ” โดย
ใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์ดว้ ย โปรแกรม Arena 10.0 สร้างตัวแบบจาลองของกระบวนการ
ให้บริ การนาเข้าชุ ดชิ้ นส่ วนรถยนต์ของผู ้ ให้บริ การโลจิสติกส์ เพื่อศึกษาระยะเวลาในการดาเนิ น
กิจกรรมให้บริ การนาเข้าชุ ดชิ้นส่ วนรถยนต์ 1 ครั้งหลังจากทาการปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การ
นาเข้า ชุ ดชิ้ นส่ วนรถยนต์ของผูใ้ ห้บ ริ ก ารโลจิ สส์ โดยการนาระบบการจัดการฐานข้อมู ล เข้า มา
ประยุ ก ต์ใ ช้ส ามารถลดขั้น ตอนการท างานของพนัก งานบางขั้น ตอนได้ ผลที่ จ ากการจ าลอง
สถานการณ์และวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมพบว่าระยะเวลารวมเฉลี่ยของกระบวนการให้บริ การนาเข้า
ชุ ดชิ้ นส่ วนรถยนต์ของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ใช้เวลาในการให้บริ การลดลง 14.49 ชัว่ โมง หรื อคิด
เป็ น ร้อยละ 23.13 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบนั และสามารถลดต้นทุน09201กิจกรรมได้ร้อยละ
5.35 โดยคิดเป็ นมูลค่า 8,275 บาทของต้นทุนกิ จกรรมในกระบวนการให้บริ การนาเข้าชุ ดชิ้ นส่ วน
รถยนต์ ของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
งานวิจยั ของชัยกาล ไชยเวช (2553) ศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาจากการสั่งซื้ อสิ นค้าในปริ มาณที่
ไม่เหมาะสม การบริ หาร จัดการสิ นค้าคงคลัง ขาดประสิ ทธิ ภาพ” และขาดการพยากรณ์ ปริ มาณ
สิ นค้าเพื่อจาหน่ายในแต่ละ เดือนทา ให้เกิด ต้นทุน และปริ มาณสิ นค้าที่ไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย
หรื อความต้องการใช้สินค้าจากปั ญหาดงกล่าวควรหาวิธีการบริ หาร การจัดการ ที่ทาให้ตน้ ทุนใน
การจัดเก็บสิ นค้าลดน้อยลง และอยู่ในจุดที่ประหยัดที่สุด ซึ่ งได้แก่ การนาโมเดลต่าง ๆ มาใช้อนั
ได้แก่ ABC Analysis ซึ่ งนามาใช้ในการจัดกลุ่มโดยแยกลาดับความสาคัญของสิ นค้าตามยอดการ
ขายของสิ นค้า แต่ ละประเภท การศึ ก ษาพบว่า การใช้เครื่ องมื อในการหาปริ ม าณการสั่ งซื้ อแบบ
ประหยัดนั้นสามารถทาให้ตน้ ทุนในการสั่งซื้ อและการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในสิ นค้ากลุ่ม A ได้
มูลค่าประมาณ 82,204.60 บาท หรื อคิดเป็ น 47.71 เปอร์เซ็นต์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารอะไหล่ ร ถยนต์ ของพนัก งานศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์มิ ต ซู บิ ชิ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร”
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั พนักงานของศูนย์บริ การมิตซู บิชิในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 777 คน
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน Taro Yamane (1973) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อน
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เป็ น 0.05 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ จึงมีจานวนเท่ากับ 264 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถามที่
ทาการปรับปรุ งแล้วนาไปใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรง (Validity) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
และได้มีการทดสอบ ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ สร้ า งขึ้ นมา และ
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทาการทดสอบ จานวน 30 ชุ ด กับกลุ่มประชากร เพื่อตรวจสอบว่าคาถาม
สามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจนมี ความเหมาะสมหรื อไม่มีความยากง่ าย
เพี ย งใด จากนั้นจึ ง นามาทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม วิธี ของครอนบาค (Cronbach’
Alpha) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 โดยค่าที่ได้คือ 0.89 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้ในการบรรยาย
ลักษณะของข้อมูล ทาการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้เป็ นสถิติที่ใช้ในการหาความ
แตกต่างของข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจยั แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ลักษณะคือ
2.1 การวิเคราะห์ t-Test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปร 2
กลุ่ม
2.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way Analysis of
Variance) เพื่อใช้เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลที่มากกว่า 2 กลุ่ม
2.3 หากพบความแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติจะทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่วธิ ี แบบ Least Significant Difference (LSD)
2.4 การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson Correlation) เพื่อใช้ทดสอบค่าความสัมพันธ์กนั สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะสภาพทัว่ ไป
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศชายจานวน 160 คน (ร้อยละ 60.60) และเพศหญิง
จานวน 104 คน (ร้อยละ 39.40) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จานวน 177 คน (ร้อย
ละ 67.00) รองลงมาคื อ 31-40 ปี จานวน 48 คน (ร้ อยละ 18.20) และน้อยที่สุดคือ 51 ปี ขึ้ นไป
จานวน 10 คน (ร้อยละ 3.80) จบการศึกษาสู งสุ ด คือ ม.6 หรื อ ปวช.จานวน 87 คน (ร้อยละ 33.00)
รองลงมาคือ อนุ ปริ ญญาหรื อปวส. จานวน 77 คน (ร้ อยละ 29.20) และน้อยที่สุดคือ ปริ ญญาเอก
จ านวน 4 คน (ร้ อ ยละ 1.50) อยู่ ใ นต าแหน่ ง พนัก งานทั่ว ไป จ านวน 187 คน (ร้ อ ยละ 70.90)
รองลงมาคือ หัวหน้างาน จานวน 60 คน (ร้อยละ 22.70) และน้อยที่สุดคือ ผูบ้ ริ หาร/ผูจ้ ดั การฝ่ าย
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จานวน 17 คน (ร้ อยละ 6.40) มี รายได้อยู่ที่ 15,001-20,000 บาท จานวน 102 คน (ร้ อยละ 38.6)
รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท จานวน 89 คน (ร้ อยละ 33.7) และน้อยที่สุดคือต่ ากว่า 10,000
บาท จานวน 12 คน (ร้อยละ 4.5)
การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านกิจกรรมโลจิสติกส์
ปั จจัยด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การอะไหล่รถยนต์ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.69 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่ า การจัด เตรี ยมอะไหล่ แ ละชิ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ (Part and Service Support) มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ การอะไหล่รถยนต์ มากที่สุด อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 รองลงมาคือด้านการขนส่ ง (Transportation) มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การบริ การอะไหล่รถยนต์ อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
เท่ า กับ 0.71 และน้อยที่สุ ดคื อ ด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ การอะไหล่รถยนต์ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.86
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่ง และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพด้านการให้บริ การอะไหล่รถยนต์ที่แตกต่างกัน
เพศ
t- Test
0.011*
อายุ

ANOVA

0.000*

ระดับการศึกษาสูงสุด

ANOVA

0.000*

ตาแหน่ง

ANOVA

0.000*

รายได้

ANOVA

0.001*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของสมมติฐานในทางสถิต ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษาสู งสุ ด ตาแหน่ งของผูต้ อบแบบสอบถาม และ รายได้ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
อะไหล่รถยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 2 กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ประกอบด้ ว ย การจัด ซื้ อ (Purchasing) การขนส่ ง
(Transportation) การจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดเตรี ยมอะไหล่ และ
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ (Part and Service Support) มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่
รถยนต์
กิจกรรมโลจิสติกส์

การจัดซื้อ(Purchasing)
การขนส่ง (Transportation)
การจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory
Management)
การจัดเตรี ยมอะไหล่และชิ้นส่วน
ต่าง ๆ (Part and Service Support)

การวัดผลประสิทธิภาพด้ านการให้ บริการอะไหล่ รถยนต์
Pearson Correlation Sig. (1ระดับ
ทิศทาง
(r)
tailed)
ความสัมพันธ์
0.797**
0.000
สูง
เดียวกัน
0.736**
0.000
สูง
เดียวกัน
0.606**
0.000
ปานกลาง
เดียวกัน
0.610**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

จากผลการทดสอบและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของสมมติ ฐ านในทางสถิ ต พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่ รถยนต์ ได้แก่ ด้านการจัดซื้ อ (Purchasing)
ด้านการขนส่ ง (Transportation) ด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) ด้านการ
จัดเตรี ยมอะไหล่และชิ้นส่ วนต่าง ๆ (Part and Service Support) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
ผลการวิจยั ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชายจานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.6 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 177 คน (ร้อยละ 67.0) ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาสู งสุ ด คือ ม.6 หรื อ ปวช.จานวน 87 คน (ร้อยละ 33.0) ส่ วน
ใหญ่อยู่ในตาแหน่ งพนักงานทัว่ ไป จานวน 187 คน (ร้อยละ 70.9) มีรายได้อยู่ที่ 15,001-20,000
บาท จานวน 102 คน (ร้อยละ 38.6)
ผลการวิจยั ปั จจัย ด้า นกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารอะไหล่
รถยนต์ พบว่า ปั จจัยด้า นกิ จกรรมโลจิ สติ ก ส์ มี ผ ลต่อประสิ ท ธิ ภาพการบริ การอะไหล่ รถยนต์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.69) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดเตรี ยมอะไหล่และชิ้นส่ วนต่าง
ๆ (Part and Service Support) มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การอะไหล่รถยนต์ มากที่สุด อยูใ่ นระดับ
มาก (x̅ = 3.78) รองลงมาคือด้านการขนส่ ง (Transportation) มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
อะไหล่ รถยนต์ อยู่ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.74) และน้อยที่สุ ดคื อ ด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management) มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การอะไหล่รถยนต์ อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =
3.61)
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จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี ผลต่อประสิ ท ธิ ภาพการให้บริ การอะไหล่ รถยนต์ ของ
พนักงานศูนย์บริ การรถยนต์มิตซู บิชิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ สามารถ
นามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึ กษาสู งสุ ด ตาแหน่ ง และ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการให้บริ การอะไหล่รถยนต์ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจกล่าวได้วา่ ความแตกต่างทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตาแหน่ง และรายได้ ของแต่ละคนมีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกันทั้งสิ้ น ซึ่ งยิง่ ถ้าคนแต่ละคนมี เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ ตาแหน่ง ที่แตกต่างกันมากเท่าไร ก็จะมีมุมมองทัศนคติต่อการทางานที่แตกต่าง
กันออกไป โดยมีความสอดคล้องกันงานวิจยั ของสุ นทร สิ งห์จนั ทร์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการ
ให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาเข้า บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จากัด” พบว่า ด้านความเข้าใจลูกค้า
ผูท้ ี่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 และด้า นการตอบสนองความต้องการ ลู กค้า ที่ มีอาชี พ ต่ างกัน มี ค วามคิ ดเห็ น
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ด้านการจัดซื้ อ (Purchasing) ด้านการขนส่ ง
(Transportation) ด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) ด้านการจัดเตรี ยมอะไหล่
และชิ้ นส่ วนต่าง ๆ (Part and Service Support) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
อะไหล่รถยนต์ในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสอดคล้องกัน
งานวิ จ ัย ของชัย กาล ไชยเวช (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั ญ หาจากการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ในปริ ม าณที่ ไ ม่
เหมาะสม การบริ หาร จัดการสิ นค้าคงคลังขาดประสิ ทธิ ภาพ” จากผลที่ได้นามาคานวณเพื่อหาค่า
EOQ ที่เป็ นจานวนการสั่งซื้ อที่ประหยัดที่สุดต่อครั้ง ต่อช่วงระยะเวลาในการสั่งในแต่ละครั้ง แต่ใน
การศึกษานี้ ได้ทาการศึกษา อย่างละเอียดเฉพาะสิ นค้าในกลุ่ม A เท่านั้นเนื่ องจากสิ นค้าในกลุ่มนี้ มี
ยอดขายมูลค่ามากที่สุดเท่ากับ 11,812,040.00 บาท หรื อ 72% ของมู ลค่าสิ นค้าทั้งหมด การศึ กษา
พบว่าการใช้เครื่ องมื อในการหาปริ มาณการสั่งซื้ อแบบประหยัดนั้นสามารถทาให้ตน้ ทุ นในการ
สั่งซื้ อและการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในสิ นค้ากลุ่ม A ได้มูลค่าประมาณ 82,204.60 บาท หรื อคิดเป็ น
47.71 เปอร์เซ็นต์
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาอุปสรรคในการใช้บริ การอะไหล่รถยนต์ของผูใ้ ช้บริ การ ศูนย์บริ การรถยนต์มิต
ซู บิชิและ ควรศึกษาความพึงพอใจของลู กค้าต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานศูนย์บริ การรถยนต์ใน
กานให้บริ การด้านอะไหล่รถยนต์ เพื่อเพิ่มการศึกษาครอบคลุมของงานบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
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