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National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2017 

(NCIBE-2017) 

วนัองัคารท่ี 16 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

เวปไซต์ของงานประชุมวชิาการ: www.thaiejournal.com 

หัวข้อ : กองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม และคณะกรรมการจดัการประชุม เปิดรับหวัขอ้
งานวจิยัดา้นนวตักรรมธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อน าเสนอในการประชุมในวนัองัคารท่ี 
19 พฤษภาคม 2560 โดยหวัขอ้ของงานวิจยัอาจประกอบดว้ย การจดัการการเป็นผูป้ระกอบการ 
นวตักรรมธุรกิจ การจดัการธุรกิจ การจดัการการตลาด การจดัการการเงิน การจดัการการขนส่ง 
บรรษทัภิบาล จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดของต่อสังคม การบริหารในภาวะวิกฤต และการ
จดัการความเส่ียง 

ทีป่รึกษาคณะกรรมการจัดการประชุม : 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์    อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจรย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม) : 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร  มหาวทิยาลยัรังสิต 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการ): 
รองศาสตราจารย ์วไิลวรรณ ทองประยรู  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ แสงสันต ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ดร.วไิลพรรณ ตาริชกุล    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ดร.พยตั วฒิุรงค ์     มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ดร.ทรรศนะ บุญขวญั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ดร.กฤษดา เชียรวฒันสุข    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษยา วงศเ์ชาวลิตกุล มหาวทิยาลยัวงศเ์ชาวลิตกุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าพล นววงศเ์สถียร วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.สุมาลี สวา่ง     มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ     มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

คณะกรรมการประสานงาน : 
ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปิยะรัตน์ จนัทรยคุล    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.มนสัชนก บริสุทธิญาณี   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปาจรีย ์เหล่ียงประดิษฐ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.กฤษฎา มูฮมัหมดั    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.นริศรา ภาควธีิ    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.วรีศกัด์ิ ประเสริฐชูวงศ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Yunlin Yang, Ph.D.    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.บุษกริน นิติวงศ ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมหมาย จงจิตรนนัท ์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประไพศรี ธรรมวริิยะวงศ ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยพ์ิพฒัน์พงศ ์ยาลงักาญจน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยอ์  าพร พวัประดิษฐ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยณ์ฏัฐยศ สุริยเสนีย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยไ์ปรยา ทีปตศิ์ริ    มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยส์มิตา กล่ินพงศ ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยช์นะเกียรติ สมานบุตร   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยเ์นตรทิพย ์สุรศิริกุล   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยพ์ิษณุ สมบูรณ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยอ์ภิราม ทฬัหวรุิฬห์วงศ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยล์ดัดาวรรณ์ มณัยานนท ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยม์านิตา มะลิวลัย ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยกิ์จติวฒัน์ รัตนมณี   มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ประธานการประชุมกลุ่มย่อย : 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พฒัน์ พิสิษฐเกษม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาดา คุปตานนท ์  ดร.นวลอนงค ์พนัธ์มณี 
ดร.สุมาลี สวา่ง     ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล 
ดร.ณกมล จนัทร์สม    ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก 
ดร.กฤษฎา มูฮมัหมดั    ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์
     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพจิารณาบทความ : 
รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ แสงสันต ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดร.พยตั วฒิุรงค ์     มหาวทิยาลยัมหิดล 

ดร.กฤษณา วสิมิตะนนัทน์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดร.บญัชา วงศเ์ลิศคุณากร         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  
ได้ก าหนดไวว้่า การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจยัในท่ี ประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ือง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม 
หรือ คณะกรรมการจดัการประชุม ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก  
หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ อยา่งนอ้ย ร้อย
ละ 25 โดยตอ้งมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
 
ก าหนดการ: 
9.00 – 9.30 น.  ลงทะเบียน 
9.30 – 9.45 น.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวรายงาน  
9.45 – 10.00 น. ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

กล่าวเปิดงาน 
10.00 – 12.00 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหาร 
13.00 – 16.00 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 
16.00 – 16.30 น. พิธิปิด โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจมอบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วม

น าเสนอผลงาน 
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วนัจัดงานประชุม:  16 พฤษภาคม 2560 
สถานที่:   อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวทิยาลยัรังสิต  
แผนที่:   http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01 
 

         
 

 

การน าเสนอผลงาน: ผูเ้ขา้ร่วมน าเสนอผลงาน กรุณาน าคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์ในการ
น าเสนอมาดว้ยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม สามารถน ามาแจกไดใ้นวนั
ประชุม 
  

http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามหลกัทศพธิราชธรรม ภาวะผู้ตามทีม่ีความกล้าหาญ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กร 
โดย อภิรักษ์ สุจริตจันทร และกฤษดา เชียรวฒันสุข 

16 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการจากสายการบินต้นทุนต ่า 
โดย ไตรภพ จันทะคุณ,วิไลวรรณ ทองประยรู, วิภาดา ศุภรพันธ์ และ 
บุญกิจ ว่องไวกิจไพศาล 

32 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจูงใจทีม่ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ                              
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือสอบใบอนุญาตทางการเงิน 
โดย วิไลพรรณ ตาริชกุล, กาญจนา สงวนวงศ์วาน, อรุณี นรินทรกุล ณ อยธุยา และ 
วนัเพญ็  อนิวรรตนพงศ์ 

49 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของ
ผู้โดยสารชาวไทยทีใ่ช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

63 

โดย จิตราพร ลดาดก และ กฤษดา เชียรวฒันสุข  
องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 78 
โดย วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ และวนัเพญ็ อนิวรรตนพงศ์  
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่กั ในอ าเภอเมือง จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ 

88 

โดย นวรัตน์ ยืนยง และนาถรพี ชัยมงคล  
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ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการทีส่่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

104 

โดย ญาณิชพัฒน์ ยวุรรณศรี และกฤษดา เชียรวฒันสุข  
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้ตามทีม่ีความกล้าหาญ พฤติกรรมในการเป็นสมาชิก
ทีด่ีและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

118 

โดย นิตยา แหยมเจริญ และกฤษดา เชียรวฒันสุข  
รูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพเิศษ สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว 

135 

โดย ทรรศนะ บุญขวญั  
ทศันคติของผู้ใช้บริการแก๊ส LPG ทีม่ีต่อคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

150 

โดย ธณษ์วรรณ  ร่างใหญ่  
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 165 
โดย กาญจนา สงวนวงศ์วาน และอรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา  
รู้เท่าทนัผลประโยชน์จ านวนมากจากสินเช่ือทางการค้า ส่วนลดเงินสด 176 
โดย อรุณี นรินทรกุล ณ อยธุยา และกาญจนา สงวนวงศ์วาน  
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารประสบการณ์ลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้า 188 
โดย ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่  
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัชลบุรี 200 
โดย ศรุดา  พุกประเสริฐ  
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 211 
โดย อัญชลี ทรงประศาสตน์  
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 225 
โดย ชนัญชิดา บัวอ าไพ  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลอง
รัชธรรม 

236 

โดย นพดล ไซมา  
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานคร 245 
โดย ปวณีา พานิชย์  
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ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 263 
โดย ณัศวรนันท์ พงศ์พิทักษ์โยธิน  
การวจัิยการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลขีองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 281 
โดย จงจิตา ธีระพงษ์รามกุล  
ทศันคติและความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค กรณีศึกษา : การเป็นพรีเซนเตอร์ของ  
อั้ม พชัราภา ของบริษัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) (DTAC) 

298 

โดย กัญญา จันทร์แสง, กฤษดา เชียรวัฒนสุข, วิภาวรรณ เอ่ียมสอาด, พัชนิดา ทองต่ิง, 
จิราวรรณ อาภาบุญยืน, ธนภรณ์ จุลวงษ์, ณัฐชนก ผ่องเกตุ และอรอนงค์ ทุยดอย 

 

ภาวะผู้ตาม บรรยากาศในการท างาน ความสุขในการท างานทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัในองค์กรของพนักงาน 

311 

โดย บุษกร ทรมฤีทธ์ิ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค Generation Z 
ในเขตจังหวดัปทุมธานี 

326 

โดย รวิปรียา เพ่ิมเพียร, กฤษดา เชียรวัฒนสุข, นนทวชัร์ วิเศษ, พิลัยวรรรณ์ มณีพรรณ์, 
วิภาดา จันทร์ค า และกษมาพร จันทร์ศรี 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่าง iPhone7 กบั Samsung  Galaxy S7 edge 

339 

โดย มลัลิกา วิเศษชาติ, กฤษดา เชียรวัฒนสุข, สไบทิพย์ ค าแสน, จิราภรณ์ แก้วปฐม, 
ณัฐนวยีา เขาทอง, วนิดา แจดไธสง และอัษฎาพร แก้วพิจิตร 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วน เปรียบเทียบ
ระหว่าง เคเอฟซีกบัแมคโดนัลด์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี 

350 

โดย วนาลี ชนะมาร, กฤษดา เชียรวฒันสุข, วนิดา เรือนไทย, พจมาลย์ รอดบ้านเกาะ,  
อารีรัตน์ อ่ึงฮวบ, นภัสสร หมัน่ช่วย และกัลยารัตน์ พรมมินทร์ 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน า้ด่ืมคริสตัลในเขตกรุงเทพมหานคร 360 
โดย วณิชญา บุญสม  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของลูกค้าทีใ่ช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พ.ี
ทาวเวอร์ 

375 

โดย ประชา บุญมา  
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ญ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
การตัดสินใจใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 386 
โดย สมปรารถนา พรมเสือ  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต ่า 400 
โดย นิชานันท์ นาคโสภา  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาส านักงานใหญ่ 

416 

โดย พิชาดา โทวระ  
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร 431 
โดย วิชชุดา เทียนสงค์  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ซอยหลงัสวน 

445 

โดย พุฒิพร โทวระ  
การตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณชิย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 460 
โดย เสาวลักษณ์  เกตุรัตน์  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลังกาย ในกรุงเทพมหานคร 472 
โดย ปิยาภรณ์ พรหมอินทร์  
การจัดการความรู้สู่การสร้างสรรค์นวตักรรม 489 
โดย กิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศัยในอ าเภอ บางละมุง 
จังหวดัชลบุรี 

503 

โดย ชาญวิทย์  ศิริหงษ์ทอง, วชัรพงษ์  หมวดศรี และณกมล  จันทร์สม  
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายเจ้าหน้าที ่มหาวิทยาลยัรังสิต 521 
โดย อุไรวรรณ  จุลพันธ์, ประยรู  นาคเกษม และณกมล  จันทร์สม  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

540 

โดย สุมาลี ปัญญาใหม่, นิภาพร สิทธิวงษ์ และรุจาภา แพ่งเกษร  
ทศันคติทีม่ีต่อการท างาน กรณศึีกษา: บริษัท ไทยเซ็มคอน จ ากดั 556 
โดย ทนงศักด์ิ ใจช่วย, สุกฤตา จิรลาภิศกุล และณกมล จันทร์สม  
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ฎ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ความพงึพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง 570 
โดย นิลลักษณ์ อุไรรัตน์, เจนจิรา สมร และณกมล จันทร์สม  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) 

584 

โดย ธีรศักด์ิ เรืองรังสรรค์, จักรกฤษณ์ วฒิุศรี และณกมล จันทร์สม  
ความพงึพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเีอส และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที 600 
โดย ณฤดล เลิศกุศล, จันทนา พวงมะโหด และณกมล จันทร์สม  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมระดับสูง  
(Hi-end) 

612 

โดย กชกร อภิญญากร, ณัฐฐิรา เจนพิทักษ์สมบัติ, ธีรรัตน์ จงประเสริฐ และ 
รุจาภา แพ่งเกษร 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้โลตัส วงัน้อย 627 
โดย ชุมแสง สิงห์กวาง, ชาคริต เปลี่ยนสันเท๊ียะ และณกมล จันทร์สม  
ความพงึพอใจในการออกก าลงักายของผู้ใช้บริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 642 
โดย เบญจสิริ คงเฉนียร,จิรายสุ รอดเช้ือจีน, วธูสิริ ร่วมสมคัร และณกมล จันทร์สม  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อคุณภาพการบริการของไก่ยมิฟิตเนส 659 
โดย มงคล เศรษฐโท และณกมล จันทร์สม  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผู้บริโภค เขตดอนเมือง 677 
โดย ศิริภิมญต์ ศิริคชภัคศ์ และณกมล จันทร์สม  
การศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ 693 
โดย เพญ็พล สังข์แก้ว  
การรับรู้การส่ือสารการตลาดและความรับผดิชอบต่อสังคม มหาวทิยาลัยรังสิต ของผู้ที่
จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

710 

โดย สิรินภา เจริญแก้ว และพัฒน์ พิสิษฐเกษม  
ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญตัิรถยนต์ พ.ศ.2522 กรณศึีกษาการออก
ใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์กบัขนาดเคร่ืองยนต์ ตามมาตรา 46 

723 

โดย กฤศ ทักสูงเนิน  
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ฏ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
การวเิคราะห์ขนส่งผลไม้จากตลาดไทไปกวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยเปรียบเทียบ
ผ่าน ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ จังหวดัสงขลา 

734 

โดย มหูามดัรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง, และนพปฏล สุวรรณทรัพย์  
ทศันคติทีม่ีผลต่อการให้บริการและภาพลกัษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพ(ปวช.)วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี SBAC 

744 

โดย สุรัก ศีลอวยพร และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ 
นนทบุรี SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF PERSONNEL SIAM 
BUSINESS 

755 

โดย สุรัตน์ ศีลอวยพร และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
การปรับปรุงระบบการจัดการวตัถุดิบคงคลงัส าหรับโรงงานผลติยา กรณีศึกษา โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร 

770 

โดย ณธีพัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ และพัฒน์ พิสิษฐเกษม  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อความต้องการของรูปแบบรายการในการรับชมของช่องเวร์ิคพอยท์  
ครีเอทฟี ทวีี 

785 

โดย ศิริวิมล ช่วยเกิด และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้า กรณีศึกษา : ร้านจ าหน่ายสินค้าใน
ครัวเรือนราคาถูก ในจังหวดัปทุมธานี 

802 

โดย อัญชิษฐา อุบลโกมทุ และนพปฎล สุวรรณทรัพย์  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงานมหาวทิยาลัยภาครัฐ
ในจังหวดัปทุมธานี 

812 

โดย พรภิรักษ์ แสงเอม และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริษัท LAZADA 
ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

827 

โดย จักรพันธ์ แสงเอม และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 841 
โดย วราภรณ์  ศักด์ิปฏิฐา และพัฒน์ พิสิษฐเกษม  
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ฐ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลนี ตามกรอบแนวคิดทฤษฎพีฤติกรรม
ตามแผน 

853 

โดย อมีนา คาหาปะนะ, กุลบุตร โกเมนกุล และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เคหะของผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 

868 

โดย ศิริกัลยา กล่ินกล่อม และสุมาลี สว่าง  
การศึกษาระดับความพงึพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ของผู้ใช้บริการ : กรณศึีกษา 
บริษัท ยู.เอช.ไอ จ ากดั 

882 

โดย กรวรรณ ทองอนันต์  
ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มดัชนี SET50 โดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ ช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์รัฐประหารใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 

892 

โดย ตวงทอง จิรศฤงฆ์, กุลบุตร โกเมนกุล และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศไทย 907 
โดย กรรณาภรณ์ พวงทอง และกุลบุตร โกเมนกุล  
ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัท 
เอม็.เอช.อ ี– ดีแมก (ท)ี จ ากดั 

921 

โดย อรุณรัตน์  มงคลพิทักษ์กุล และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว
ดีไลท์ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

936 

โดย พรรณี สุดประเสริฐ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการซ้ือซ ้ากระเป๋าแบรนด์โมอขิองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 947 
โดย จักรพันธ์ ชูลาภ และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอ่ืนๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

958 

โดย ณัฐวุฒิ บุตรสุวรรณ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
คุณภาพการให้บริการต่อการตัดสินใจเช่าพืน้ทีค้่าขายของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร 969 
โดย มรกต จันทร์กระพ้อ และปริญญ์ ศุกรีเขตร 
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ฑ 

 สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของ
ผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

981 

โดย รัตนาภรณ์  จันทร์กระพ้อ และสุมาลี สว่าง  
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้านยาเอก็ซ์ต้า พลสั 
จังหวดัปทุมธานี 

994 

โดย เมธาว ีสินธุลือนาม และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในมหาวทิยาลยัรังสิต 1006 
โดย ณัฐยา ไทรหอมหวน และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไปรษณย์ีเอกชนของผู้บริโภค 1019 
โดย นพมาศ นะระอยู่ และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือบัตรชมคอนเสิร์ตเกาหลขีองผู้บริโภค 

1030 

โดย อนรรฆ จิตร์มัน่ และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผู้บริโภคชาวไทยทีม่ีต่อผลติภัณฑ์สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 1042 
โดย สิริพร ไชยบุบผา และสุมาลี สว่าง  
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความภักดีของลูกค้าของบริษัท ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 1052 
โดย เกศิณี แซ่ล้อ และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
ปัจจัยทีส่่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าเคร่ืองส าอาง 1064 
โดย ณัฐรัตน์ สหวชัรินทร์ และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
การพยากรณ์ความต้องการสินค้ากบัการเพิม่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย 

1077 

โดย มานิตา มะลิวลัย์  
ความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1093 
โดย ทวพีัฒน์ มสิุกะปาน 
พฤติกรรมและปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของพนักงานธุรกจิบันเทงิ
ตึกมาลนีนท์  เขตคลองเตย จังหวดักรุงเทพมหานคร 

1105 

โดย ชนัฏตา ป้องกัน และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
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ฒ 

 สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งของบริษัท Kerry Express สาขา
รังสิต 

1117 

โดย เตชสิทธ์ิ วิชิตาชยานันท์, พฒัน์ พิสิษฐเกษม, พฤฒิพงศ์ อภิวฒันกุล และ 
ทรงวฒิุ ดีจงกิจ 

 

การเปิดรับข่าวสารของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยักรณีศึกษา: นักศึกษาวิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก มหาวทิยาลัยรังสิต 

1130 

โดย พรพรรณ ร่วมทรัพย์ และณกมล จันทร์สม  
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลนี ใน
อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี 

1146 

โดย กว ีนพพลกรัง, วรรณนิดา แดงเงิน, ปนัดดา ปานแดง และกิจติวฒัน์ รัตนมณี  
การบริการลูกค้าทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของศูนย์บริการลูกค้า  
บริษัท  ทโีอท ี จ ากดั  ( มหาชน )  สาขาปทุมธานี 

1157 

โดย อลิษา กรุดไทย, พัฒน์ พิสิษฐเกษม, พฤฒิพงศ์ อภิวฒันกุล และทรงวฒิุ  ดีจงกิจ  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน ้ากรณศึีกษา เรือขนส่ง ส.แสนดี
มณทีรัพย์ (สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) 

1169 

โดย กวินชนาถ์ ปานเจีย้ง, พัฒน์ พิสิษฐเกษม, พฤฒิพงศ์ อภิวฒันกุล และทรงวฒิุ ดีจงกิจ  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดซ้ือ ของพนักงานบริษัท แซนมินา  ไซ ซิสเทม็ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1181 

โดย อารีวรรณ คลองบ่อ และนพปฎล สุวรรณทรัพย์  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลงัของพนักงานองค์การเภสัชกรรม 1193 
โดย วรเทพ ยอดด าเนิน และนพปฎล สุวรรณทรัพย์     
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานเสือหมอบ 1206 
โดย สุภาวดี เลียะจู และปริญญ์ ศุกรีเขตร  
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทาง
อนิเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวทิยาลัยรังสิต 

1219 

โดย พชร สุทธนะวงศ์, วนีัส จันทร์ประสงค์, จิตรายส์ุ ธรรมสาคร และกิจติวฒัน์ รัตนมณี  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนต์  ของพนักงานศูนย์บริการ
รถยนต์มิตซูบิชิ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1230 

โดย กานดา ศรีทอง และนพปฎล สุวรรณทรัพย์
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ผ่าน Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง และเพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน 
Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ประชากรเป้าหมายในการวจิยัเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจะใช้สูตรของ W.G.Cochran 
(1977) ยอมรับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงจะไดจ้  านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 384 คน 
และการสุ่มตวัอย่างป็นแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยท่ีผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงนิยาม
ปฏิบติัการ มีเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล คือใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบาย
กระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน 
สาขารามค าแหง และใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (multiple regression) อธิบายอิทธิพลของปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน 
Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง 

ผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone มีระดบั
กระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน 
สาขารามค าแหง อยูใ่นระดบัมาก  และอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ
รับบริการ และด้านการส่ือสารการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง โดยท่ีปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการรับบริการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
การส่ือสารการตลาด ทั้งน้ีสมการพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง คือ Y = 1.129* + 0.024X1 - 0.064X2 
+ 0.393*X3 + 0.332*X4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.659 และสามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 43.5 ผลการวจิยัน้ีจะเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารธนาคารออมสินพิจารณาวา่
ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการรับบริการ และด้านการ
ส่ือสารการตลาด เพราะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ผา่น Smart Phone  ของธนาคารออมสิน ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งมีการพฒันาให้การบริการธุรกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone รองรับการใชง้านโทรศพัท์มือถือ Smart Phone ไดห้ลายรุ่น 
พร้อมทั้งการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ และมีเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลการใช้บริการท่ีถูกต้อง
ครบถว้น เขา้ใจง่าย เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ผา่น Smart Phone ของธนาคารออมสิน 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการตดัสินใจ, การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน 
 

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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บทน า 
ระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัเทคโนโลยีดิจิทลัไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือสนบัสนุนการ

ท างานเท่านั้น แต่หลอมรวมเขา้กบัชีวิตของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงจะท าให้มีการเปล่ียนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางดา้นกระบวนการผลิต การคา้ การบริการ และกระบวนการทาง
สังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไปอีกด้วย  ประเทศไทยจึงต้องเร่งพฒันา
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศซ่ึงรัฐบาลได้ให้
ความส าคญัของเร่ืองน้ีจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึนโดยใชเ้ป็นกรอบใน
การผลกัดนัให้เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รวมถึงการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ
การผลิตการค้าและการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจสังคม คือ เคร่ืองมือสนบัสนุน
ในการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) ของประเทศ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัของรัฐบาลใหเ้กิดการน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและหลากหลายมาเปล่ียนเป็นวิธีการด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิตของประชาชน และการ
ด าเนินงานของภาครัฐ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจท่ีแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกและความ
มัน่คงทางสังคมของประเทศต่อไป  

นอกจากน้ี รัฐบาลไดมี้การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ข้ึนให้เป็นหน่ึงใน
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจภาคการเงินท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนทุกภาคส่วนของประเทศก้าวสู่ความเป็น 
Digital Economy ทั้งน้ี หากสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์เพื่อน ามาซ่ึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการช าระเงิน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน
ผูมี้รายไดน้้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวสัดิการสังคม ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางการเงินและ
ส่งเสริมทุกภาคส่วน ลดการใชเ้งินสดและเช็ค (Cashless Society) โดยท าให้ธุรกรรมทางการเงิน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ สะดวก รวดเร็วและยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 
รวมทั้งการลดตน้ทุนภาคธุรกิจ ยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน และสร้างความมัน่คงระบบบริหาร
จดัการการเงินการคลงั นอกจากน้ี จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า จ  านวนบญัชี
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Internet Banking ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 11.96  ลา้นบญัชี เพิ่มข้ึนร้อยละ 
17.76 เม่ือเทียบกบัส้ินปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 10.16 ล้านบญัชี ในขณะท่ีจ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใช้
บริการ Mobile Banking ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 10.43 ลา้นบญัชี เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 67.40 เม่ือ
เทียบกบัส้ินปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 6.23 ลา้นบญัชี ซ่ึงเม่ือพิจารณาอตัราการเพิ่มข้ึนของธุรกรรม
การเงินผา่นทั้ง 2 บริการ พบวา่ ปริมาณการท าธุรกรรมการเงินผา่นบริการ Mobile Banking มีอตัรา
การเติบโต สูงกวา่ปริมาณการท าธุรกรรมการเงินผ่านบริการ Internet Banking  เน่ืองจาก Mobile 
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Banking สามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ในการท าธุรกรรมไดง่้าย รวดเร็ว ทุกท่ี
และทุกเวลา  
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่ารัฐบาลมีนโยบายในการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยระบบดิจิทลั ประกอบ
กบัขอ้มูลการใช ้Smart Phone  และพฤติกรรมของคนไทยบนสังคมออนไลน์มีระดบัมากข้ึน จึงท า
ให้ธุรกิจและองค์การต่าง ๆ พยายามประยุกต์เทคโนโลยีส่ือสารให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสังคมยุคใหม่ได ้รวมทั้งธุรกิจการเงินการธนาคารตอ้งพฒันาการให้บริการโดยการน า
เทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาช่วยเสริมการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก
ในดา้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวรอรับบริการจากธนาคารหรือตู้
เอทีเอม็และไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมทั้งลูกคา้สามารถท ารายการไดทุ้กสถานท่ีตลอด 24 
ชัว่โมง โดยใช้ Smart Phone หรือมีการเช่ือมหมายเลขหมายเลขโทรศพัท์มือถือเขา้กบับญัชีออม
ทรัพย ์หรือบญัชีกระแสรายวนัเท่านั้น จากการพฒันาดงักล่าวเพื่อให้องค์การเกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัและลดจ านวนพนักงาน ลดจ านวนสาขา ซ่ึงจะท าให้ต้นทุนการให้บริการของ
องคก์ารลดลงดว้ย       
         ศูนยว์ิจยัธนาคารออมสินแสดงผลการส ารวจของบริษทั Gallup ในปี 2559 พบว่าใน
ประเทศไทยยงัมีลูกคา้ท่ีนิยมใชบ้ริการทางการเงินผา่นสาขาของธนาคารสูงถึงร้อยละ 83 และมีการ
ใชบ้ริการผา่นช่องทาง Online ร้อยละ 41 และ Mobile App. ร้อยละ 35 แสดงให้เห็นวา่บริการทาง
การเงินดิจิตอล ยงัคงมีช่องวา่งใหพ้ฒันาอยูอี่กมาก จึงเป็นโอกาสของผูใ้ห้บริการทางการเงินท่ีจะน า 
Digital Banking มาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการผา่นทุกช่องทางดิจิตอล เพื่อตอบสนอง
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  (ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ, 
2559 ทั้งน้ี ธนาคารออมสินเป็นอีกธนาคารหน่ึงท่ีน าเอาเทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศเขา้มา
ใชเ้พื่อพฒันาระบบการบริการส าหรับลูกคา้ให้ไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน โดยมีการน าเสนอทางเลือกใหม่ในการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ ภายใตบ้ริการท่ีช่ือว่า 
“MyMo” ซ่ึงบริการ“MyMo” น้ีสามารถใช้ไดก้บัโทรศพัทมื์อถือทุกเครือข่ายหลกัและสามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย เช่น สอบถามยอดเงินคงเหลือ โอนเงิน ช าระค่าบริการต่าง ๆ เป็น
ตน้ ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารไดมี้การกระตุน้และตอ้งการให้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารท าธุรกรรมทางการ
เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) มากข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวกและเป็นการลดตน้ทุน
ในการใหบ้ริการของธนาคาร   

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นประเด็นท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจในการท าวิจยัเพื่อเป็นขอ้มูล
ส าหรับผู ้บริหารของธนาคารในการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) เพื่อให้ไดข้อ้มูลวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดบา้งท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออม
สิน สาขารามค าแหง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและเป็นประโยชน์ทางออ้มต่อ
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องคก์ารอ่ืนท่ีมีการบริการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  รวมทั้งเป็นประโยชน์
ในทางวิชาการ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านการตลาดและสังคมศาสตร์ ท าให้ทราบ
อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart 
Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารน าไปตดัสินใจก าหนดนโยบายกิจกรรมทางการตลาดท่ี
สอดคลอ้งกบั บริการท าธุรกรรมทางการเงินผา่น Smart Phone   

2. ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านองค์ความรู้ทางการตลาดท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ 
 
ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขอบเขตงานวิจยัไวด้งัน้ี ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง โดยมีตวั
แปรท่ีศึกษาตามกรอบแนวคิดดงัน้ี ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 
ตวัแปร คือ (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ดา้นราคาค่าบริการ (3) ดา้นช่องทางการรับบริการ และ (4) ดา้น
การส่ือสารการตลาด ทั้งน้ี ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง 
 
สมมติฐานการวจัิย 

จากการสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง จึงก าหนด
สมมติฐานการวิจยัดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นราคาค่าบริการ (3) ดา้น
ช่องทางการรับบริการ และ (4) ดา้นการส่ือสารการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยเร่ือง กระบวนการตดัสินใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ผูว้ิจยัใชแ้นวคิด 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือในการ
วิจยั โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์จากแนวคิด
ของนกัวิชาการ เช่น Kotler (2003)  Kotler, P., and Keller, K. (2009) Etzel, Walker  and  Stanton 
(2007) Armstrong and Kotler.(2009) และ Luenendonk, M. (2015) ซ่ึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ดา้นราคาค่าบริการ (3) ดา้น
ช่องทางการรับบริการ และ (4) ดา้นการส่ือสารการตลาด ซ่ึงจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบั
ตวัแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนั้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ด้าน เป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีจะส่งผลให้เกิดความตอ้งการสร้างความพึงพอใจและมีอิทธิพลโน้มน้าว
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากแนวคิดของนกัวชิาการ  เช่น ค านาย อภิปรัชญาสกุล.(2558) London, D. 
L., and Della, B. A. J. (1993)  Schiffman, L. G., and Kanuk, L. L. (1994) และ Manktelow, J. 
(2016) ซ่ึงจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของนกัวชิาการสรุปไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือใช้
บริการจะเป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือก
สินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
และอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่ แมผู้บ้ริโภคจะมีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมี
รูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) 
การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (2) การแสวงหาขอ้มูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การ
ตดัสินใจซ้ือ และ (5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 
ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคาค่าบริการ 
- ดา้นช่องทางการรับบริการ 
- ดา้นการส่ือสารการตลาด 
 

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ผา่น Smart Phone  ธนาคาร    
ออมสิน  สาขารามค าแหง 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจยัเร่ืองกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart 

Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ศึกษากระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ และศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ดงันั้น เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัจึงมีระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ยการออกแบบการ
วิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และเทคนิคการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การออกแบบการวิจัย การวิจยัเร่ืองกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ผูว้ิจยัเลือกรูปแบบการวิจยัแบบไม่
ทดลองซ่ึงเป็นการศึกษาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีเป็นจริง โดยไม่มีการบงัคบัค่าตวัแปร
หน่ึง ๆ เพื่อศึกษาผลกระทบตวัแปรนั้น ๆ ต่อตวัแปรตาม และมีหน่วยการวิเคราะห์ (unit of 
analysis) ระดบับุคคล (individual level)  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นลูกคา้ท่ีใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้ นการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะใช้สูตรของ  W.C.Cochan 
(1977) ยอมรับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้  านวนของตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 384 คน และใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่า จะเป็น โดยท่ีผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญและใช้
การทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตาม
ทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยามปฏิบติัการ ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  สถานภาพส่วนตวั  
    ตอนท่ี 2  เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคาค่าบริการ ดา้นช่องทางการรับบริการ และดา้นการส่ือสารการตลาด  
    ตอนท่ี 3  เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) หลงัจาก
นั้นน าแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) และหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยั  ทั้งน้ีผูว้ิจยั
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คนเพื่อตรวจสอบความเท่ียง
ของแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ี
ยอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป (สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ, 2557) ทั้งน้ี ผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาค
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รอนบคัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เท่ากับ 0.883  ด้านราคาค่าบริการ 
เท่ากบั 0.888 ดา้นช่องทางการรับบริการ เท่ากบั 0.910 ดา้นการส่ือสารการตลาด เท่ากบั 0.860  และ
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัของกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ 
เท่ากบั 0.835 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์สูง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขา
รามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จะการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบบการวิจยัตดัขวาง 
(cross-sectional studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงจะใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ   

5. เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเร่ือง กระบวนการตดัสินใจ 
ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดงัน้ี (1) ค่าร้อยละ เพื่อบรรยาย
รายละเอียดของคุณสมบติัพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน เป็นตน้ (2) ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone 
ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด และระดบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ Best and Kahn 
(1989) 

ค่าเฉล่ีย                 ความหมาย 
4.50-5.00    มากท่ีสุด  
3.50-4.49    มาก  
2.50-3.49    ปานกลาง 
1.50-2.49    นอ้ย  
1.00-1.49    นอ้ยท่ีสุด  

และ (3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression 
Coefficient :  ) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาค่าอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน 
สาขารามค าแหง 

 
ผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart 
Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง  สรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลดงัน้ี 
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1. ขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.4 มีอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 
43.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.9 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 46.6   

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการใหบ้ริการธุรกรรมทางการ
เงินออนไลน์ผา่น Smart Phone คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ดา้น
ราคาค่าบริการ (3) ดา้นช่องทางการรับบริการ และ (4) ดา้นการส่ือสารการตลาด ไดผ้ลการวิจยัตาม
ตาราง 1 

 
ตาราง 1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายดา้น 
        ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด                                     SD              ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.81 0.682    มาก 
ดา้นราคาค่าบริการ 3.75 0.805    มาก 
ดา้นช่องทางการรับบริการ 3.97 0.751    มาก 
ดา้นการส่ือสารการตลาด 3.60 0.712   มาก 
               รวม                                                                 3.78                   0.601                      มาก 

 จากตาราง 1 พบวา่ ลูกคา้ท่ีใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone 
ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นช่องทางการรับบริการอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคาค่าบริการ และดา้นการส่ือสารการตลาด ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น 
Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ (1) ดา้นการรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา (2) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล (3) ดา้นการประเมินทางเลือก (4) ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือ และ (5) ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ไดผ้ลการวจิยัตามตาราง 2  

 
ตาราง 2  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง 
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม                                                   SD                      ระดบัการตดัสินใจ 
การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา                                   3.68                    0.778                                   มาก                     
การแสวงหาขอ้มูล        3.69      0.696           มาก 
การประเมินทางเลือก        3.72      0.943           มาก 
การตดัสินใจซ้ือ        3.67      0.921          มาก 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ                                              3.92                     0.868                                   มาก 
                                       รวม                                          3.74                     0.659                                   มาก 
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จากตาราง 2 พบวา่ ลูกคา้ท่ีใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone 
ธนาคาร                         ออมสิน สาขารามค าแหง มีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจใช้
บริการธุรกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ืออยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการประเมินทางเลือก การแสวงหาขอ้มูล ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ (1) ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นราคาค่าบริการ (3) ดา้นช่องทางการรับบริการ และ (4) ดา้นการส่ือสารการตลาด  
มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคาร
ออมสิน สาขารามค าแหง ไดผ้ลการวจิยัตามตาราง 3 

 
ตาราง 3  กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone ธนาคาร
ออมสิน สาขารามค าแหง (Y) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด               ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย                      t                         Sig. 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1)                                            0.024                                    0.473                     0.636 
ดา้นราคาค่าบริการ (X2)        -0.064 -1.421 0.156 
ดา้นช่องทางการรับบริการ (X3)       0.393  7.746 0.000* 
ดา้นการส่ือสารการตลาด (X4)                           0.332                                   7.267                      0.000* 
                  ค่าคงท่ี                                             1.129                                   6.815                      0.000* 

   R = 0.659, R2 = 0.435 , SEE = 0.498 , F = 72.857 , Sig. = 0.000 * P < 0.05 

  
   จากตาราง 3 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวั พบวา่ 
มีตวัแปรอิสระ 2 ตวั ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น 
Smart Phone ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง คือ ตวัแปรดา้นช่องทางการรับบริการและดา้นการ
ส่ือสารการตลาด โดยท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการรับบริการมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน 
สาขารามค าแหง มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นการส่ือสารการตลาด โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.659 โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 
43.5 และน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี   
   Y = 1.129* + 0.024X1 - 0.064X2 + 0.393*X3 + 0.332*X4  
 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง กระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart 
Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง  ผู ้วิจ ัยได้สรุปและอภิปรายผลแต่ละประเด็นตาม
สมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 
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1.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ซ่ึงผูว้ิจยั
มีความคิดเห็นวา่ การใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone ของแต่ละธนาคารมี
ลักษณะไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านของการให้บริการ ความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลา 
รวมทั้งมีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตวัของลูกค้า มีการรับรองเร่ืองความรับผิดชอบของ
ธนาคารกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่แตกต่างกนั จึงท าให้ลูกคา้ของ
ธนาคารให้ความส าคัญกับประเด็นส่วนประสมทางการตลาดด้านอ่ืน ๆ มากกว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, P. (2003) ท่ีระบุวา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
ใหม่ ความสลบัซบัซอ้น ไม่เห็นคุณประโยชน์ท่ีชดัเจน จะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
บริการของผูบ้ริโภค 

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาค่าบริการไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ซ่ึงผูว้ิจยั
มีความคิดเห็นวา่ ค่าใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ของแต่ละธนาคารมี
ราคาหรือค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการใกลเ้คียงกนั มีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เม่ือสมคัรใช้
บริการ มีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี  และไม่เสียค่าบริการในการดูข้อมูลรายการเดินบญัชี
ยอ้นหลงัจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของลูกคา้ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Armstrong and Kotler (2009) ท่ีระบุว่า ส่วนประสมทางการตลาดจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจซ้ือหรือมาใชบ้ริการนั้น การตั้งราคาจะตอ้งก าหนดราคาให้เห็นถึงคุณค่าความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑก์บัคู่แข่ง เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการเปรียบเทียบระหวา่งราคากบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง 

3.   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการรับบริการมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขา
รามค าแหง ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการความสะดวก รวดเร็วใน
การใชท้  าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  จึง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากลูกค้า เน่ืองจากลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไม่ตอ้งเสียเวลารอเพื่อท าธุรกรรมต่าง ๆ และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ีทุก
เวลา  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Etzel, Walker  and  Stanton (2007) และ Kotler and Keller (2009) ท่ี
ระบุว่า ช่องการให้บริการ คือ เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงั
ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะใชช่้องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือใชช่้องทางออ้ม
จากผูผ้ลิตผ่านคนกลางไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนกัการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดการตอบสนองจากผูบ้ริโภคในทนัที 

4.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่ือสารการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่น Smart Phone  ธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง ซ่ึง
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ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ กิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด เช่น การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น
โทรทศัน์ วิทยุ เวบ็ไซต ์หรือ การส่งเสริมการขาย เช่น แจกของรางวลัและร่วมลุน้รางวลั หรือ การ
จดักิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ เพื่อแนะน าการใช้บริการของธนาคารผ่านโทรศพัท์มือถือจากพนกังาน
ธนาคารนั้นมีส่วนในการกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกคา้ได ้โดยผลการวิจยั
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมคิด ยาเคน และ พรรณเพ็ญ (2559) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารออมสินเน่ืองจากลูกคา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองการ
แจกของขวญั ของท่ีระลึกตามเทศกาล ซ่ึงผลการวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, P., and 
Keller, K. (2009) ท่ีระบุวา่ การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของ
กระบวนการตดัสินใจ เน่ืองจากข่าวสารท่ีนกัการตลาดส่งไปถึงผูบ้ริโภคนั้น ข่าวสารดงักล่าวอาจจะ
เตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหาและขอ้มูลข่าวสารนั้นส่ือถึงวา่สินคา้ตวัน้ีสามารถแกไ้ขปัญหา
ไดแ้ละสามารถส่งมอบคุณค่าให้ไดม้ากกวา่สินคา้ตวัอ่ืนจึงเกิดการกระตุน้พฤติกรรมให้เกิดการซ้ือ
เลือกใช้บริการและสอดคลอ้งกบั Etzel, Walker  and  Stanton (2007) ท่ีกล่าววา่ เคร่ืองมือการ
ส่ือสาร การโฆษณาจะเป็นการสร้างความพอใจต่อสินคา้ บริการ หรือความคิดต่อบุคคล เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจ เกิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

จากผลการวิจยัพบว่า เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าของธนาคารออมสินเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มากข้ึนนั้น ผูบ้ริหารของธนาคารควรสนับสนุน และพฒันา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 2 ดา้น คือ 

1. ผูบ้ริหารควรพฒันาดา้นช่องทางการรับบริการโดยการพฒันาแอพพลิเคชัน่บน Smart 
Phone ให้สามารถดาวน์โหลดใช้งานไดส้ะดวก ไม่ยุ่งยาก สมคัรใช้งานไดด้ว้ยตวัเองผ่าน Smart 
Phone และมีบริการธุรกรรมทางการเงินให้รองรับการใช้งานโทรศพัท์มือถือได้หลายรุ่น  เพื่อ
สามารถใชบ้ริการไดทุ้กสถานท่ีในจุดท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
 2. ผูบ้ริหารควรพฒันาดา้นการส่ือสารการตลาดโดยมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุเวบ็ไซตใ์นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ มีการส่งเสริมการขาย เช่น แจกของรางวลั ร่วมลุน้
รางวลั เป็นตน้ และจดัเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลการใชบ้ริการถูกตอ้งครบถว้น เขา้ใจง่าย รวมถึงมีการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแนะน าการใชบ้ริการของธนาคารผา่นโทรศพัทมื์อถือจากพนกังานธนาคาร 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อหาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ เพราะฉะนั้นในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษา ดงัน้ี 
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1. เปรียบเทียบการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ โดยอาจจะจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล หรือจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกคา้ธนาคาร เพื่อท่ีจะไดมี้การก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ไดต้รงตามปัจจยัส่วนบุคคล และ
พฤติกรรมแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั   

2. ควรท าการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีมีต่ออิทธิพลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้นการให้บริการ ดา้น
บุคลากร ดา้นกระบวนการ เป็นตน้ 
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ของพนกังานปฏิบติังานอยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังาน
ของบริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 จ านวน 320 คน จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด จ านวน 1,057 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนาประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า เพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ภาวะผู ้น าตามหลักทศพิธราชธรรมมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรในทิศทางเดียวกนัและอยู่ในระดบัปาน
กลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ภาวะผูต้ามท่ีมีความกล้าหาญมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ในทิศทางเดียวกนัและอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
  
ค าส าคัญ : ภาวะผูน้ า หลกัทศพิธราชธรรม  ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ  พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดี 
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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 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัสภาวะสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้
องค์กรตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการ
พฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์เพราะความส าเร็จของ
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งานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์รข้ึนอยูก่บัคน คนเป็นปัจจยัระดบัแนวหนา้ท่ีน าความส าเร็จมา
สู่องคก์รทุกองคก์ร (พะยอม วงศส์ารศรี, 2541, น. 2) แต่โดยธรรมชาติทัว่ไปของคนในองคก์รนั้น
จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกนัในแต่ละบุคคล เช่นความแตกต่างในดา้นภาวะผูน้ า และถา้ผูน้ ามี
ศีลธรรมโดยใช้หลกัทศพิธราชธรรมหลกัธรรมของนักปกครอง ท่ีผูน้ า นกับริหาร รวมถึงบุคคล
ทัว่ไปน ามาปฏิบติัใช้ขบัเคล่ือนองค์กรให้มีความเขม้แข็งสามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบร่ืน  
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน ภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรมจึงมี
บทบาทส าคญัในการบริหารองคก์รยุคปัจจุบนั (ทดัทรวง บุญญาธิการ และกฤษดา  เชียรวฒันสุข, 
2558) ภาวะผูต้ามเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัมีความเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าไม่เพียงแต่ผูน้ า
เท่านั้นท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รแต่ผูต้ามก็มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร
ไม่น้อยไปกว่าผูน้ าเช่นกัน (ชุลีพร เพ็ชรศรี, 2556) ภาวะผูต้ามท่ีมีความกล้าหาญตามรูปแบบ 
(Model of Courageous Followership) ของ Chaleff (1995) ไดมุ้่งเนน้ถึงบทบาทดา้นต่าง ๆ ของผู ้
ตามท่ีมีประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อการแสดงออกสู่การปฏิบติังานท่ีมีความกลา้หาญจะร่วมแลกเปล่ียน
วตัถุประสงคข์องตนเองและองคก์รกบัผูน้ าภายใตค้วามเช่ือในทิศทางเดียวกนัเพื่อให้องคก์รไดรั้บ
ความส าเร็จตามท่ีตอ้งการ (ธิติ ธิติเสรี, 2557) บทบาทท่ีมีความส าคญัแก่องคก์รคือ (Organizational 
Citizenship Behavior) ของ Organ (1988) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการให้ความร่วมมือของสมาชิกซ่ึง
ไม่ไดถู้กก าหนดไวใ้นการท างานเป็นการปฎิบติัดว้ยความสมคัรใจ เต็มใจปฏิบติั เป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนเองโดยตวับุคคลนอกเหนือจากงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย พฤติกรรมดงักล่าวให้ค  าจ  ากดั
ความถึงวา่เป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร (ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ,์ 2557) 

จากปัญหา และความส าคญัขา้งตน้ผูศึ้กษาเห็นวา่ ภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรม ภาวะ
ผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เป็นปัจจยัท่ีจะท าให้องคก์ร
บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ และประสบความส าเร็จ ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรม ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กร ผลของการศึกษาน้ี สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริม และพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท์ั้งหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึนเพื่อพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรม กบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ของพนกังานปฏิบติังานอยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ร ของพนกังานปฏิบติังานอยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม 
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สมมุติฐานการวจัิย 
1.  ภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร 
2.  ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ภาวะผูน้ าเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัยิ่งของการบริหารงานในทุก ๆ องค์กร เพราะ

ภาวะผูน้ าเป็นทั้ งศาสตร์ และศิลป์ท่ีจะช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนด Peter  
Drucker (1954) ไดช้ี้ให้เห็นถึงความส าคญัของภาวะผูน้ าว่าเป็นทรัพยากรพื้นฐานท่ีส าคญัยิ่งต่อ
องคก์รในปัจจุบนัจนท าใหมี้การเสาะแสวงหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีความสามารถความรู้ในการ
น าท่ีมีประสิทธิผล การขาดซ่ึงภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะไม่ได้จ  ากดัอยู่เฉพาะในองค์กรธุรกิจ
เท่านั้น ไดมี้การขาดแคลนในองคก์รทุกรูปแบบ (ถวิล เก้ือกูลวงศ,์ 2530) นอกจากนั้น เสริมศกัด์ิ วิ
ศาลาภรณ์ (2536) ยงักล่าวว่ามีองค์ประกอบหลากหลายท่ีจะช่วยให้องค์กรมีความเจริญกา้วหน้า
หรือล้มเหลวแต่ภาวะผูน้ าจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน 
(นฤนนัท ์สุริยมณี และประเสริฐไชย สุขสอาด, 2554) การบริหารองคก์รให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
ความส าเร็จให้แก่องคก์รตอ้งอาศยั ภาวะผูน้ าหรือแบบพฤติกรรมของผูบ้ริหารเป็นส าคญั เน่ืองจาก
ผูน้ านั้นเป็นจุดศูนยร์วมแห่งพลงัของสมาชิกภายในองคก์ร จึงเปรียบเสมือนหลกัในการด าเนินการ
ขององค์กร โดยเฉพาะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันั้นความสามารถและลกัษณะของผูน้ ามีส่วนสัมพนัธ์
อยา่งมากกบัคุณภาพของงาน และคุณค่าขององคก์ร (สมพงศ ์เกษมสิน, 2526) 

หลักทศพิธราชธรรม หรือหลักปฏิบติั 10 ประการ ของพระมหากษตัริย์ เป็นหลักการ
ปกครองของกษตัริยไ์ทยนบัตั้งแต่โบราณกาล ซ่ึงยุวกษตัริยต่์างไดรั้บการถ่ายทอดจากการศึกษาใน
วงั เป็นภูมิปัญญาดา้นการปกครอง (Wisdom) ท่ีบุรพกษตัริยไ์ดมี้การถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และ
เป็นปรัชญาหรือหลกัการทางการปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ปฏิบติัหรือหลกัธรรมวินยัทางพุทธ และ
จะประกอบดว้ยหลกัการทางการปกครองคือ ราชสังคหวตัถุ นบัแต่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
เสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติั พระองคท์รงด ารงอยูใ่นทศพิธราชธรรม คือ ธรรมะ 10 ประการส าหรับ
พระมหากษตัริยเ์สมอมา พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ท่ีทรงปฏิบติัและพระราชจริยวตัรมากมายท่ี
ทรงประกอบนั้น ยงัประโยชน์มหาศาลและเป็นท่ีตระหนกัในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้วา่ทรง
อุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและพสกนิกร (การพฒันาจริยธรรมขา้ราชการ , 2551) เม่ือกล่าวถึง 
“ทศพิธราชธรรม” กลุ่มคนจ านวนมากมกัจะเขา้ใจกนัวา่ “เป็นธรรมของพระราชา” หรือ “เป็นหลกั
ปฏิบติัส าหรับพระราชา” เท่านั้น แต่เม่ือวิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของหลกัการน้ีตามท่ีปรากฏ
ในอคัคญัสูตรซ่ึงเป็นคมัภีร์หลกัท่ีกล่าวถึงท่ีมาของค าว่า “ราชา” แล้วพบว่า พระพุทธเจา้ไม่ได้
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ออกแบบหลกัการน้ีข้ึนมาเพื่อเป็นหลกัปฏิบติัส าหรับกลุ่มคนท่ีไดรั้บการเรียกขานโดยช่ือวา่ “ราชา” 
เท่านั้น หากทรงมุ่งเนน้ใหเ้ป็นหลกัปฏิบติัส าหรับ “กลุ่มคนชนชั้นปกครองหรือผูน้ า” โดยทัว่ไป ไม่
วา่จะเป็นผูน้ าในระดบัใดก็ตาม (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2556, น. 16) ผูน้  าและนกัปกครองท่ี
น าหลกัทศพิธราชธรรมมาใชใ้นการบริหารและปกครองบริวารของตน ในสังคมหรือในองคก์รท่ี
ตนเองรับผิดชอบ ก็จะท าให้เกิดความอยูดี่มีสุขและเจริญเติบโตกา้วหนา้ต่อทุกๆคน ต่อองคก์ร ต่อ
สังคม และต่อประเทศชาติอีกดว้ย (พนพ เกษามา, 2556) ส าหรับหลกัทศพิธราชธรรมน้ี ไม่ได้
จ  า เพาะเจาะจงว่าต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่ านั้ นท่ีต้องประพฤติตาม แต่แท้ท่ีจ ริงหลัก
ทศพิธราชธรรมเป็นหลกัคุณธรรมท่ีผูป้กครองในทุกระดบัชั้นพึงจะตอ้งปฏิบติัเพื่อเป็นพื้นฐานของ
ความสุข ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งแทจ้ริง (ทดัทรวง บุญญาธิการ และกฤษดา  เชียรวฒัน
สุข, 2558) 

Kelley (1992) ไดใ้ห้นิยาม “ภาวะผูต้าม” หมายถึงผูก้ระท าการหรือแสดงออกโดยใช้
สติปัญญาอยา่งเป็นอิสระ มีความกลา้หาญ และมีส านึกแห่งจริยธรรมสูง Chaleff (1995) และ Dixon 
(2003) เสริมวา่ ผูต้ามมิไดเ้ป็นส่ิงเดียวกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดย Chaleff (1995)  อธิบายเพิ่มเติม
วา่ ผูต้ามคือผูท่ี้มีความมุ่งหมายเดียวกบัผูน้ ามีความเช่ือในเป้าหมายท่ีองคก์รท่ีตนรวมอยูมุ่่งจะบรรลุ 
และหวงัให้ทั้งผูน้  าและองคก์รของตนบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมายนั้น ผูต้ามอุทิศ
ร่างกายและจิตวิญญาณ เพื่อจุดมุ่งหมายและวิสัยทศัน์ร่วมขององค์กร ทั้งยงักล่าวว่า ผูต้ามเป็น
สถานะ มิใช่ต าแหน่ง (ศิระ จุลานนท,์ 2551, น. 9-10)  

ความกลา้หาญนั้นพบไดท้ั้งในผูน้ าและผูต้ามท่ีมีประสิทธิผล ความยินดีท่ีจะเส่ียงทา้ทายต่อ
อ านาจเหนือตน และความเช่ือมัน่ในความคิดของตนว่าดีพอหรือดีกว่าของผูมี้ต  าแหน่งหน้าท่ี ท่ี
เหนือกวา่ ซึงเป็นแบบฉบบัของการกา้วไปเป็นผูน้ าต่อไปในอนาคต (Gardner, 1995) นอกจากน้ี 
บทบาทของผูต้ามยงัเก่ียวกบัดา้นความรับผิดชอบ การให้บริการ การทา้ทายต่ออ านาจการมีส่วน
ร่วม ในการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ตนเอง และการรู้เวลาท่ีควรไปจากองค์กร (Chaleff,1995) 
ทั้งหมดน้ี เป็นส่วนประกอบของความกลา้หาญในตวัของผูต้าม (วเิชียร วิทยอุดม, 2548, น. 52) โดย
ผูต้ามก็เหมือนกบัผูน้ าท่ีต่างคนก็ท าหนา้ท่ีของตนเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(Goffee 
& Jones, 2006) โดยผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญจะร่วมแลกเปล่ียนวตัถุประสงคข์องตนเองและ องคก์ร
กบัผูน้ าภายใตค้วามเช่ือในทิศทางเดียวกนัเพื่อใหอ้งคก์รไดรั้บความส าเร็จตามท่ีตอ้งการ ซ่ึง Chaleff 
(1995) ระบุภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญออกเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่ ความกลา้หาญท่ีจะรับผิดชอบ จาก
การกระท าของตน (Courageous to Assume Responsibility) ความกลา้หาญท่ีจะอาสาช่วยท างาน 
(Courageous to Serve) ความกลา้หาญต่อส่ิงท่ีทา้ทาย (Courageous to Challenge) ความกลา้หาญท่ี
จะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง (Courageous to Participate in Transformation) และความกลา้
หาญท่ีจะ ด าเนินการอย่างมีศีลธรรม (Courageous to Take Moral Action) โดยจะน าเสนอ
รายละเอียดตามล าดบั 
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(กลา้หาญ ณ น่าน และกฤษดา เชียรวฒันสุข, 2559) 
(Organ, 1987) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรว่า เป็น

พฤติกรรมของพนกังานท่ีเกิดข้ึนจากตวัของพนกังานเอง ซ่ึงองคก์รไม่ไดก้  าหนดไวใ้ห้ปฏิบติัเป็น
พฤติกรรมท่ีพนกังานเต็มใจปฏิบติัเพื่อองค์กร โดยพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมท่ีสนบัสนุน
หรือส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรมีส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร มีส่วนช่วยเพิ่ม
ผลการปฏิบติังานขององคก์รได ้(Organ, 1987-1988) สรุปแลว้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รนั้นประกอบดว้ย การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ความส านึกในหนา้ท่ี ความมีน ้ าใจนกักีฬา การ
ค านึงถึงผูอ่ื้น การให้ความร่วมมือ (ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ์, 2556) มีส่วนช่วยพฒันาทั้งบุคคลในฐานะ
ทรัพยากรมนุษย ์และพฒันาองคก์รไดค้วบคู่ไปพร้อมๆ กนัและจากรายงานผลของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดังกล่าวขา้งตน้จะเห็นว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรมี
ความส าคญัต่อองคก์รท าใหก้ลไกการท างานของสังคมภายในองคก์รมีความราบร่ืน มีความยืดหยุน่
ในการท างานคนในองค์กรมีการปรับตวัพึ่งพาอาศยักนั ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมท่ีมีการ
ปรับเปล่ียน (ฐปนรรฆ ์แสงศิลา, 2551) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 

ภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญ 
-  ความกลา้รับผิดชอบจากการกระท าของตน 
-  ความกลา้อาสาช่วยท างาน 
-  ความกลา้คดัคา้นการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 
-  ความกลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง 
-  ความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม 

ภาวะผู้น าตามหลกัทศพธิราชธรรม   
-  ทาน 
-  ศีล 
-  การบริจาค 
-  ความซ่ือตรง 
-  ความอ่อนโยน 
-  ความเพียร 
-  ความไม่โกรธ 
-  ไม่เบียดเบียน 
-  ความอดทน 
-  ปัญญา 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร 
-  การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
-  ความส านึกในหนา้ท่ี 
-  ความมีน ้าใจนกักีฬา 
-  การค านึงถึงผูอ่ื้น 
-  การใหค้วามร่วมมือ  
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนคร

หลวงท่ี 4 จ านวน 8  ส่วนงานบริการลูกคา้นครหลวง ซ่ึงมีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน 1,057 คนในการ
สุ่มตวัอย่างเพื่อการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane (อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540, น. 70) ซ่ึงสามารถค านวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 320 คน เม่ือไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างแลว้ผูว้ิจยัจึงท าการเก็บตวัอย่างตามสัดส่วน
จ านวนพนกังานของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 จ านวน 8  ส่วนงานบริการ
ลูกคา้นครหลวง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู ้
ศึกษาแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ส่วน
ท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรมท่ีปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ 
ทดัทรวง บุญญาธิการ และกฤษดา เชียรวฒันสุข (2558)  ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัภาวะผูต้ามท่ี
มีความกลา้หาญท่ีปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ กลา้หาญ ณ น่าน และกฤษดา เชียรวฒันสุข 
(2559) ท่ีพฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีของ Chaleff (1995) ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรท่ีปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ์ (2556) ท่ี
พฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีของ Organ (1987-1988) ผูว้ิจยัจะท าการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามเพื่อ ใหเ้กิดความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การทดสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดสอบความตรง เชิง
เน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมิน ตรวจสอบ
เก่ียวกบัการใช้ภาษาและความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้
และตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence--IOC) ท่ีมีค่าเท่ากบั .50 ข้ึนไป (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2549) จึงจะน าไปท าการทดลองใช ้
ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ในแต่ละด้านเป็นรายข้อของ
แบบสอบถามทั้งชุดพบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูใ่นระหวา่ง .60 ถึง 1 ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถาม
ไปทดสอบความเช่ือมัน่ในขั้นต่อไป 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและผ่านการทดสอบ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญและท าการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใชก้บัพนกังานในองคก์รท่ีไม่ใชก้ลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คนแล้วน าผลท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ท่ีมีค่าเท่ากบั .70 ข้ึนไป (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2556, น. 147) ผลสรุปค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดพบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามอยูใ่นระหวา่ง .788 ถึง 
.938 ผูว้จิยัจึงน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 
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3.  การวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานซ่ึงได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
ส่วนการวเิคราะห์ภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรม มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์ร และ ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์กร ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson product-moment 
correlation coefficient) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, น. 319)  
 
สรุปผลการศึกษา 

พนักงานปฏิบติังานอยู่ในธุรกิจโทรคมนาคม บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนคร
หลวงท่ี 4 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 320 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีอายุ 51 ปี 
ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 44.7 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.8 มีอายุการท างานใน
องคก์รมากกวา่ 15 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 73.4 และมีระดบัรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 35,000 บาทข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 65.6 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้น
การให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ด้านความส านึกในหน้าท่ี และดา้นความมีน ้ าใจนักกีฬา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรโดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความ
ส านึกในหนา้ท่ี ดา้นความมีน ้าใจนกักีฬา และดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

อายุการท างานในองค์กรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อายุ
การท างานในองค์กรท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรในดา้นการ
ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความส านึกในหน้าท่ี ดา้นความมีน ้ าใจนกักีฬา และดา้นการค านึงถึง
ผูอ่ื้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดับรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบั
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รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในทุกดา้น อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัภาวะ
ผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรม ปัจจยัภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ และปัจจยัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ร           
       

ปัจจัย  ̅ SD ระดบัความคดิเห็น 

1.  ภาวะผู้น าตามหลกัทศพธิราชธรรม    
1.1  ดา้นทาน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 
1.2  ดา้นศีล 4.21 0.58 มากท่ีสุด 
1.3  ดา้นการบริจาค 4.21 0.51 มากท่ีสุด 
1.4  ดา้นความซ่ือตรง 4.24 0.49 มากท่ีสุด 
1.5  ดา้นความอ่อนโยน 4.20 0.56 มาก 
1.6  ดา้นความเพียร 
1.7  ดา้นความไม่โกรธ 

4.29 
3.98 

0.53 
0.61 

มากท่ีสุด 
มาก 

1.8  ดา้นไม่เบียดเบียน 4.34 0.56 มากท่ีสุด 
1.9  ดา้นความอดทน 4.24 0.52 มากท่ีสุด 
1.10  ดา้นปัญญา 4.21 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.42 มากที่สุด 

2.  ภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญ                    
2.1  ดา้นความกลา้รับผิดชอบจากการกระท าของตน   4.29 0.40 มากท่ีสุด 
2.2  ดา้นความกลา้อาสาช่วยท างาน 4.23 0.44 มากท่ีสุด 
2.3  ดา้นความกลา้คดัคา้นการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 4.15 0.51 มาก 
2.4  ดา้นความกลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง 4.25 0.48 มากท่ีสุด 
2.5  ดา้นความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม 4.14 0.43 มาก 

รวม 4.21 0.37 มากที่สุด 

3.  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร    
3.1  ดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น 4.31 0.44 มากท่ีสุด 
3.2  ดา้นความกลา้อาสาช่วยท างาน 4.30 0.49 มากท่ีสุด 
3.3  ดา้นความมีน ้าใจนกักีฬา 4.27 0.41 มากท่ีสุด 
3.4  ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น 4.33 0.44 มากท่ีสุด 
3.5  ดา้นการให้ความร่วมมือ 4.21 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.37 มากที่สุด 
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ตารางที ่2  แสดงค่าความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรม และภาวะผูต้ามท่ีมีความ
กลา้หาญกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
 

ปัจจัย 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์กร  

ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

(r) 

ด้านความส านึก     
ในหน้าที ่

(r) 

ด้านความมี
น า้ใจนักกฬีา 

(r) 

ด้านการ
ค านึงถึงผู้อ่ืน 

(r) 

ด้านการให้
ความร่วมมือ 

(r) 

 
ภาพรวม 

(r) 

ภาวะผู้น าตามหลกัทศพธิราชธรรม        
ภาพรวม 0.470**       0.491** 0.428** 0.425** 0.424** 0.542** 

ภาวะผู้ตามทีม่คีวามกล้าหาญ        

ภาพรวม  0.592**      0.700** 0.647** 0.554** 0.565** 0.740** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นท่ีระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ดา้นความส านึกในหนา้ท่ี ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความมีน ้ าใจนกักีฬา ดา้น
การค านึงถึงผูอ่ื้น และดา้นการใหค้วามร่วมมือตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
โดยภาพรวม และดา้นความส านึกในหนา้ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัสูง ดา้นความมีน ้ าใจ
นกักีฬา ดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นการให้ความร่วมมือ และดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้นมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลางตามล าดบัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรโดยภาพรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากองคก์รท่ีไดท้  าการวิจยั
ในคร้ังน้ีเป็นบริษทัรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมดา้นการส่ือสารดว้ยลกัษณะ
งาน และลกัษณะองค์กรจึงเอ้ือให้เพศชายไดแ้สดงความสามารถ มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีส าคญั
และมีพฤติกรรมท่ีดีต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยั เกษรา ชยัรังษีเลิศ (2547) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล การสนบัสนุนทางสังคม ทศันคติต่องาน และภาวะผูน้ า กบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยภาพรวมพบวา่เพศชายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์กรมากกว่าเพศหญิง และสอดคลอ้งกบังานวิจยั James และคณะ (2002) ไดศึ้กษาแบบ
เมตตา้และพบผลว่าเน่ืองจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรถูกมองว่ามกัจะเกิดในเพศ
หญิงมากกวา่เพศชายดงันั้น เม่ือปรากฎวา่เพศชายไดแ้สดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร
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ข้ึนจึงเป็นพฤติกรรมท่ีเหนือความคาดหมายและถูกมองว่าเป็นส่ิงท่ีดีและน่าจะไดรั้บรางวลั ส่วน
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยภาพรวมแตกต่าง
กันนั้น เน่ืองจากพนักงานท่ีมีการศึกษาเร่ิมตั้ งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปโดยส่วนใหญ่จะได้
รับผิดชอบภาระงานท่ีส าคญั หรือเป็นหัวหน้างาน และระดบัการศึกษาส่งผลต่อความคิด ค่านิยม 
ทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยคนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงส่วนมากจะไดเ้ปรียบในดา้นการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกต่างๆไดดี้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลาวลัย ์พร้อมสุข (2544) ได้
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รกบัความพึงพอใจงานและผล
การปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มบริษทัมินีแบ (ประเทศไทย) พบวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูง 
จะมีระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรสูงกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาในระดบัต ่ากว่า 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยั เกษรา ชยัรังษีเลิศ (2547) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล 
การสนบัสนุนทางสังคม ทศันคติต่องาน และภาวะผูน้ ากบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร
โดยภาพรวมพบว่าพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตั้ งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปจะมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัรายได ้และ
อายุการท างานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ธนสิทธ์ิ จนัทร์ปลูก (2552) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน
คนไทยของบริษทัขา้มชาติแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ อาย ุอายุงาน และค่าตอบแทนของพนกังาน ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรและสอดคล้องกับงานวิจยั ธีรวีร์ รุจพงษ์จนัทร์ และ
ประพนัธ์ ชัยกิจอุราใจ (2558) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน รายได้ ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร บริษทั เมืองโบราณ จ ากดั 

ภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยภาพรวมท่ีระดบัปานกลาง เน่ืองจากในการปฏิบติังานของ
พนกังานมีการน าเอาคุณธรรมจริยธรรม โดยการน าหลกัธรรมของทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ขอ้คือทาน  
ศีล  การบริจาค  ความซ่ือตรง  ความอ่อนโยน  ความเพียร  ความไม่โกรธ  ไม่เบียดเบียน  ความ
อดทน  และปัญญา มาปรับใช้ทั้งในตวัเอง และงานท่ีท าเพียงแต่จะมีมากน้อย หรือการน ามาใช้
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ต่างๆ อนัจะส่งผลให้องคก์รเจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามแนวพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงน าหลกัทศพิธราชธรรมมา
เป็นพื้นฐานในการบริหารงาน พระองค์ทรงยึดหลกัทศพิธราชธรรมเป็นพื้นฐานในจิตใจ และได้
ทรงน ามาประยุกตใ์ชใ้นการทรงงานของพระองค์เองเสมอมา สอดคลอ้งกบังานวิจยั พนพ เกษามา 
(2556) พบวา่ผูน้ าองคก์รธุรกิจท่ีเป็นเลิศทั้ง 6 แห่งไดมี้การน าหลกัทศพิธราชธรรมมาประยุกตใ์ช้
ครบทั้ง 10 ขอ้โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายรูปแบบเช่น 
นโยบาย จรรยาบรรณ กิจกรรม โครงการ เป็นคู่มือ เป็นขั้นตอนในการท างาน เป็นวิธีการในการ
ท างาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทดัทรวง บุญญาธิการ และคณะ (2558) พบวา่ องคป์ระกอบ
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ท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 2 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านภาวะผูน้ าตามหลัก
ทศพิธราชธรรม และ 2) ดา้นการจดัการความรู้ อย่างมีค่านยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีภาวะผูน้ าตาม
หลกัทศพิธราชธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรมมีความสัมพนัธ์ทางออ้มในเชิงบวก
ต่อการจัดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับกลุ่มธุรกิจธนาคาร ดังนั้ นภาวะผู ้น าตามหลัก
ทศพิธราชธรรมจึงส่งเสริมให้พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรทั้ง ด้านความ
ส านึกในหนา้ท่ี ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความมีน ้าใจนกักีฬา ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น และ
ดา้นการใหค้วามร่วมมือ พฤติกรรมท่ีดีเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในตวัพนกังาน และส่งผลให้
องคก์รประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสอดคลอ้งกบั กนัยา พีรพฒันานนัท ์(2546, น. 29-30) การท่ี
ผูน้ ามีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์จากการมีคุณธรรมโดยการปฏิบติัท่ีเอ้ืออาทร การค านึงถึงความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น ซ่ึงไดแ้ก่เพื่อนร่วมงานและลูกนอ้ง การสร้างแรงบนัดาลใจจากภายในของบุคคล
รอบขา้งให้ร่วมมือท างาน กระตุน้ให้เกิดการคิดการใชส้ติปัญญาและการมีส่วนร่วมในการท างาน 
รวมทั้งการให้เกียรติโดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลย่อมเป็นตวัอย่างท่ีดีให้ลูกน้องและ
บุคคลรอบขา้งเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้นความอดทนอด
กลั้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือและความส านึกในหนา้ท่ีงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Deluga 
(1996) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูน้ า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กร พบว่าการให้เหตุผลของผูใ้ต้บังคับบัญชาเก่ียวกับคุณลักษณะผูน้ า มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กนัยา พีร
พฒันานันท์ (2546) พบว่าการรับรู้ภาวะผูน้ า แบบเปล่ียนแปลงของพนักงานระดบัปฏิบติัการ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยภาพรวมของพนกังานในเชิงบวกอยู่
ในระดับปานกลาง และการรับรู้ภาวะผู ้น า แบบแลกเปล่ียนของพนักงานระดับปฏิบัติการมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยภาพรวมของพนกังานในเชิงบวกอยู่
ในระดบัปานกลาง 

ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยภาพรวมท่ีระดบัสูงเน่ืองจากในการปฏิบติังานนั้นพนกังานทุกคนลว้น
มีหน้าท่ี ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความรับผิดชอบ อาจเป็นผูน้ าในบางสถานการณ์ หรือผูต้ามในอีก
สถานการณ์หน่ึง พนกังานท่ีมีภาวะผูต้ามท่ีกลา้หาญในตวัเองนั้นถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัทั้งดา้นความ
กลา้รับผดิชอบจากการกระท าของตน ทั้งรับผดิเม่ืองานลม้เหลวพร้อมพยายามแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดสอดคล้องกับแนวคิดของ (U.S. Army, 1993) ผูต้ามจ าเป็นตอ้งมีความคิดริเร่ิมต่อการ
ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและไม่ตอ้งรอคอยค าสั่งจากผูน้ าคน้หาและพฒันาขีดความสามารถของ
ตนเองอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในหนา้ท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบส าเร็จตามท่ีองคก์รตอ้งการ 
พนกังานมีความกลา้อาสาช่วยท างานไม่วา่จะไดรั้บมอบหมายงานท่ียากล าบาก หรือไม่ชอบเพียงใด 
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ถ้าเป็นการแบ่งเบาภาระของทีม หรือองค์กรก็จะลงมือปฏิบติัให้งานแล้วเสร็จด้วยความเต็มใจ
สุดก าลงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Dixon & Westbrook, 2003) ผูต้ามจะตระหนกัวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของทีมและมีความเต็มใจท่ีปฏิบติังานแมจ้ะเป็นท่ีไม่ชอบก็ตามแต่งานนั้นเป็นประโยชน์อยา่งมาก
ต่อทีมรวมถึงการช่วยเหลืองานของผูน้ าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของผูน้ า พนกังานกลา้ท่ีจะ
คัดค้านการกระท าของผูบ้ ังคับบัญชา เม่ือเห็นว่าส่ิงท่ีกระท าไม่ถูกต้อง คัดค้านต่อการแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Chaleff, 1995,  p. 95) ผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ
เขา้ใจดีว่าเวลาและสถานท่ีใดควรจะด าเนินการหรือปฏิเสธส่ิงท่ีผูน้  าตดัสินใจซ่ึงจะน าไปสู่ความ
หายนะในการด าเนินการในกระบวนการท างาน หากแนวทางดงักล่าวไม่ไดก่้อประโยชน์และสร้าง
ความเสียหายผูต้ามจะแสดงพฤติกรรมต่อความทา้ทายดงักล่าว พนกังานมีความกลา้หาญท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการเปล่ียนแปลง เข้าใจและยอมรับต่อการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงนโยบายในการ
ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Chaleff, 1995) ผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญไดต้ระหนกัว่ามีอีก
บทบาท คือบทบาทการเปล่ียนแปลง (Transformation) โดยผูต้ามท่ีเป็นแบบอยา่งจะอยูก่บัผูน้  าซ่ึง
พวกเขาจะพยายามช่วยผูน้ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดี พนกังานกลา้หาญท่ีจะด าเนินการ
อย่างมีศีลธรรมยึดมั่นท่ีจะปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ
สอดคลอ้งกบั ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร (2554) กล่าววา่การด าเนินกิจการให้สามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยืน
องคก์รตอ้งสร้างและปลูกฝังให้พนกังานมีจริยธรรมให้เกิดข้ึนในตวัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและการ
มีคุณธรรมจริยธรรมในตวัพนกังานจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงานขององค์กรไดอ้ยา่งดี 
ดงันั้นภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญจึงสนับสนุนให้พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รดา้นความมีน ้ าใจนกักีฬา ดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นการให้ความร่วมมือ และดา้น
การค านึงถึงผูอ่ื้น โดยพนกังานมีความส านึกในหนา้ท่ีท่ีระดบัสูง ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการปฏิบติัตาม
ระเบียบและสนองนโยบายขององค์กร ความตรงต่อเวลาสอดคล้องกบั Organ (1988, 1990) 
พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีพนกังานท างานตามภาระหน้าท่ีท่ีไดก้  าหนดไวว้่า
เป็นบทบาทและปฏิบติัในรูปแบบท่ีเหนือกวา่ระดบัความตอ้งการในการปฎิบติังานท่ีต ่าท่ีสุด เช่น มี
ความตรงต่อเวลา การช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในท่ีท างาน เช่ือฟังกฎระเบียบ ไม่ขาดงาน ไม่ใช้
เวลาในการปฏิบติังานไปใชใ้นเร่ืองส่วนตวั และสอดคลอ้งกบั Graham (1989) และ Moorman และ 
Blakely (1995) พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีพนกังานปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ และท าในส่ิงท่ีเกินกวา่ภาระงานในหนา้ท่ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากสายการบิน
ตน้ทุนต ่า และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากสายการบินต้นทุนต ่าจ  าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะการใช้บริการของผูใ้ช้บริการ ประชากรเป้าหมายในการวิจยัเป็น
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นการหาขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างจะใช้สูตรของ W.G.Cochran (1977) ยอมรับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  ได้
จ  านวนของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 384 คน การสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นโดยท่ี
ผูว้จิยัเลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบติัการ ซ่ึงมีเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล คือใชค้่าร้อยละใน
การอธิบายลักษณะส่วนบุคคล ส่วนลักษณะการใช้บริการของผูใ้ช้บริการใช้ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า และ
ใชส้ถิติ t-test  สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova ) ในการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะการ
ใชบ้ริการของผูใ้ช้บริการ และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท า
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD 
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ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่าความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบั
มาก รองลงมาคือดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และด้านการบริการ ตามล าดบั และ
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีเพศ อายุและอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่า
โดยรวมและทุกดา้นไม่ต่างกนั แต่ทั้งน้ีผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ในการใช้
บริการต่างกนั มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกด้านต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสารต่างกนั มีความพึงพอใจสายการ
บินตน้ทุนต ่าโดยรวมต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความพึงพอใจสาย
การบินตน้ทุนต ่าดา้นราคาต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ และช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสารต่างกนัจะท าให้มีความคาดหวงั
ต่อการรับบริการต่างกนั จึงเป็นเหตุท าใหมี้ความพึงพอใจในการรับบริการจากสายการบินท่ีแตกต่าง
กนั ดงันั้น บริษทัสายการบินตน้ทุนต ่าจะตอ้งมีกิจกรรมในการสร้างความพึงพอใจท่ีตอ้งจ าแนกไป
ตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ และช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสารของผูใ้ชบ้ริการ 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ , ความพึงพอใจใชบ้ริการ 
 

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 non-
probability 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 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

34 

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, low-
cost 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 
 

บทน า 
รัฐบาลไดมี้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีและผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการให้บริการของสาย

การบิน จากเดิมท่ีอนุญาตให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจสายการบินเพียงไม่ก่ีแห่งเข้ามาให้บริการ
ภายในประเทศ รวมถึงจ ากดัเส้นทางในการใหบ้ริการของสายการบินเพื่อไม่ให้บินทบัเส้นทางหลกั
ของสายการบินแห่งชาติ จึงท าให้ตลาดของธุรกิจการบินในประเทศไทยมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถเลือกเดินทางในช่องทางท่ีตนสะดวก และการเดินทางสะดวกสบายมากข้ึนกวา่เดิม 
ปัจจุบนัธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนในหมู่ผูใ้ช้บริการเดินทางทางอากาศ 
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เพราะมีค่าโดยสารท่ีถูกกวา่สายการบินหลกั เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนต ่า ประสบความส าเร็จจะมี
ตน้ทุนท่ีนัง่ต่อหน่ึงหน่วยระยะทางต ่ากวา่สายการบินปกติประมาณร้อยละ 40-50 ท าให้สามารถคิด
อตัราค่าโดยสารต ่ากว่าสายการบินปกติได้ประมาณคร่ึงหน่ึง  และปัจจุบนัการเติบโตและการ
แข่งขนัของธุรกิจการบินมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบัวิถีชีวิต การใชชี้วิต วฒันธรรม เทคโนโลยี
การส่ือสารเปล่ียนไป ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดง่้ายและเพิ่มมากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดการไตร่ตรองในการบริโภคและค านึงถึงความประหยดัคุม้ค่าในดา้นราคา ดงันั้น สายการบิน
ตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาวิธีการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค โดยท่ีแต่ละสายการบินไดมี้การพยายามสร้างและพฒันากลยุทธ์
เพื่อโนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เม่ือปี 2558 คาดว่าธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่ายงัคงเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง โดยคาดวา่จะมีผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่าเดินทางมายงัสนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินดอนเมือง ซ่ึงเป็นสนามบินหลกัและรองของประเทศ รวมทั้งส้ิน 30.63 ลา้นคน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 30 จากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีจะขยายตวัจากการเปิดเสรีการบินอาเซียน ปัจจุบนัสายการบินท่ี
ใหบ้ริการในประเทศไทยมีหลายสายการบินมากข้ึน ไดรั้บความนิยมจากผูเ้ดินทางเป็นอยา่งมาก ไม่
วา่จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ เน่ืองจากมีอตัราค่าโดยสารท่ีต ่ากวา่สายการบินทัว่ไป และ
ค่าโดยสารของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจงัหวดัปรับตวัสูงข้ึน ประชาชนจึงเร่ิมหันมาให้ความ
สนใจกบัการเดินทางทางอากาศแทน เพราะช่วยในการประหยดัเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ด้านค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกนัมากนัก  เน่ืองจากมีผูใ้ห้บริการสายการบินตนัทุนต ่ามากข้ึนท าให้เกิด
แข่งขนัทางราคามากข้ึน ส่งผลให้ลูกคา้มีทางเลือกในการเลือกใชบ้ริการเพิ่มข้ึน ดงันั้น สายการบิน
จึงตอ้งคิดส่วนประสมทางการตลาดด้านอ่ืนๆ มาน าเสนอให้กบัลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคุณภาพ 
ความน่าเช่ือถือ ความสะดวกและความปลอดภยัของการให้บริการ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดของการให้บริการสายการบินนั้น จ  าแนกแบ่งตามส่วนประสมทางการตลาด 
และก าหนดส่วนประสมทางการตลาดนั้นให้ตรงกบัลกัษณะต่าง ๆ ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
เม่ือทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีจ าแนกตามลกัษณะท่ีต่างกนัของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายก็จะท า
ให้ทราบถึงวิธีการสร้างความพึงพอใจว่าจะตอ้งมีกิจกรรมทางการตลาดอะไรบา้งท่ีควรจ าแนกตาม
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการจาก
สายการบิน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากสายการบิน
ตน้ทุนต ่า โดยท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีจ าแนกตามลกัษณะต่าง ๆ ของ
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสายบินในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัจะเป็นการช่วยให้บริษทัสายการบินทราบถึงความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัของ
ผูใ้ช้บริการแต่ละกลุ่ม เพื่อท่ีจะไดส้ร้างกิจกรรมให้บริการสร้างความพึงพอใจท่ีจ าแนกไปตามลกัษณะ
ผูใ้ช้บริการและเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านการตลาด และ
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สังคมศาสตร์ ท าให้ทราบถึงลกัษณะความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากสายการบินต้นทุนต ่าจ  าแนกตาม

ลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นขอ้มูลในการวางแผนกิจกรรมการพฒันาบริการดา้นต่างๆ เพื่อท าให้ผูใ้ชบ้ริการสาย
บินมีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน โดยก าหนดแผนพฒันาบริการให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วน
บุคคลและความตอ้งการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ 

2. เป็นประโยชน์ทางวชิาการดา้นสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากรกบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 
 
ขอบเขตงานวจัิย 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี

แน่นอน และท าการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ ตวัแปรอิสระในการวิจยัน้ีประกอบไป

ดว้ย (1) ลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ  อายุ และอาชีพ (2) ลกัษณะการใช้บริการของผูใ้ช้บริการ คือ 

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ และช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร ทั้งน้ี ตวัแปรตาม คือ ความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าซ่ึงประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ (1) ดา้นการบริการ (2) 

ดา้นราคา (3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ(4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ และอาชีพ รวมถึง

ลกัษณะการใช้บริการของผูใ้ช้บริการ คือ วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ ช่องทางในการซ้ือบตัร

โดยสาร ต่างมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าต่างกนั 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

      ตวัแปรอิสระ                                                                 ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 

 
รูป 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากสายการบินตน้ทุนต ่ามุ่งท่ีจะท าการศึกษา

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า และเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการจากสายการบินตน้ทุนต ่าจ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะการใช้บริการของ
ผูใ้ช้บริการ ดังนั้ นเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจ ัยจึงมีระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยการออกแบบการวจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การออกแบบการวจัิย   
            การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า ผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบ
การวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และมีหน่วยการวิเคราะห์ระดบับุคคล เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และมีระเบียบวธีิวจิยัประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
              ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะใช้สูตรของ  W.G.Cochran 
(1977) ยอมรับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงไดจ้  านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 384 คน 
การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น  วิธีการสุ่มตวัอย่างเป็นแบบไม่อาศยัความน่าจะ
เป็น โดยท่ีผูว้จิยัเลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญและใชท้ดสอบสมมติฐานการวิจยั  

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนต ่า 

- ดา้นการบริการ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 

ลกัษณะการใชบ้ริการ   

- วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

- ช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร 
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           เคร่ืองมือส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามทฤษฎี กรอบแนวคิด 
และนิยามปฏิบติัการ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ  
ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัลกัษณะการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ  

  ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้นการบริการ (2) ดา้นราคา  (3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ (4) ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด  ใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) และหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยั  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) 
ซ่ึงเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป (สุจิ
ตรา บุญยรัตพนัธ์ุ, 2557) ทั้งน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัของความพึงพอใจสายการบินตน้ทุน
ต ่าทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริการเท่ากบั 0.815  ดา้นราคาเท่ากบั 0.942 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
เท่ากบั 0.851 และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเท่ากบั 0.827  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสูง ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  า
การเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

4.  เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ (1) ค่าร้อยละเพื่อบรรยาย
รายละเอียดของลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ คือ เพศ อายุ อาชีพ และบรรยายลกัษณะการใช้
บริการของผูใ้ช้บริการ คือ วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ ช่องทางในการซ้ือบัตรโดยสาร (2) 
ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากสายการ
บินตน้ทุนต ่าทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า ตามเกณฑก์ารวเิคราะห์ของ บุญมี พนัธ์ุไทย (2557) 

ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 
4.50-5.00    ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
3.50-4.49    ระดบัความพึงพอใจมาก  
2.50-3.49    ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49    ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
1.00-1.49    ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
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และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่าจ  าแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคลและลกัษณะการใช้บริการของผูใ้ช้บริการ จะใช้สถิติ t-test และสถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Anova) หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD 
ผลการวจัิย   

การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่าโดยขอ้มูลมาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.2 อายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ร้อยละ 49.6 และมีอาชีพ
เป็นบุคลากรของบริษทัเอกชน ร้อยละ 50.4 โดยวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพื่อท่องเท่ียว ร้อยละ 
69.7 ช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสารใชเ้วบ็ไซตข์องสายการบินตน้ทุนต ่า ร้อยละ 84.9   

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่าทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
การบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไดผ้ลการวิจยั 
ตามตาราง 1-4 ดงัน้ี 
ตาราง 1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบิน
ตน้ทุนต ่าเป็นรายดา้น 

 จากตาราง 1 พบวา่ ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่ามีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาคือดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นการบริการ ตามล าดบั 
ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจ  าแนกตามเพศของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
สายการบินตน้ทุนต ่า 

ชาย หญิง 
t Sig. 

 SD  SD 

ดา้นการบริการ 3.73 0.562 3.69 0.652 0.294 0.552 
ดา้นราคา 4.07 0.748 3.95 0.800 0.788 0.915 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.06 0.689 4.05 0.727 0.101 0.686 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.93 0.640 3.95 0.718 -0.104 0.620 
                         รวม 3.95 0.531 3.91 0.590 0.350 0.924 

*Sig <0.05 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า  SD ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นการบริการ 3.71 0.622 มาก 
ดา้นราคา  3.99 0.782 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.05 0.712 มาก 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.95 0.691 มาก  
                    รวม 3.93 0.570 มาก 
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จากตาราง 2 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจสายการ
บินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  

 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจ  าแนกตามอายุของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนต ่า 

ต ่ากวา่หรือ 
เท่ากบั 30 ปี 

31 - 45 ปี 45 ปี ข้ึนไป 
F Sig 

 SD  SD  SD 

ดา้นการบริการ 3.71 0.548 3.70 0.699 3.70 0.663 0.005 0.995 
ดา้นราคา 4.00 0.736 4.02 0.816 3.50 1.000 0.846 0.432 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.04 0.665 4.09 0.759 3.62 0.750 0.839 0.435 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.93 0.639 4.00 0.744 3.37 0.478 1.562 0.214 
            รวม 3.92 0.475 3.95 0.652 3.55 0.644 0.954 0.388 

*Sig <0.05 
 

จากตาราง 3 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจสายการ
บินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  
ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจ าแนกตามอาชีพของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนต ่า 

บุคลากร 
ของรัฐ 

บุคลากรของ
บริษทัเอกชน 

ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ 

อ่ืน ๆ 
F Sig 

 SD  SD  SD  SD 

ดา้นการบริการ 3.90 0.572 3.62 0.577 3.70 1.084 3.61 0.437 1.661 0.179 

ดา้นราคา 4.01 0.722 3.95 0.746 4.30 1.251 3.93 0.703 0.605 0.613 

ดา้นช่องทาง 
   การจดัจ าหน่าย 4.08 0.821 4.06 0.516 4.00 1.247 3.97 0.743 0.124 0.946 

ดา้นการส่งเสริม 
   ทางการตลาด 4.02 0.673 3.88 0.613 4.10 1.173 3.90 0.661 0.510 0.676 

          รวม 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 ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีประกอบอาชีพต่างกนัมีความพึง
พอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  
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ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรจำกสำยกำรบนิต้นทนุต ่ำตำม

ลกัษณะกำรใช้บริกำร คือ (1) วตัถปุระสงค์ในกำรใช้บริกำร และ(2) ชอ่งทำงในกำรซือ้บตัร

โดยสำรได้ผลกำรวิจยั ตำมตำรำง 5- ดงันี ้

ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าจ  าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการของผูใ้ชบ้ริการ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่า 

ท่องเท่ียว 
ท างาน/ติดต่อ

ธุรกิจ 
เยีย่มครอบครัว/
ญาติ/เพื่อน F Sig 

 SD  SD  SD 

ดา้นการบริการ 3.75 0.613 3.31 0.740 3.82 0.461 3.905 0.023* 
ดา้นราคา 4.11 0.725 3.56 1.035 3.83 0.695 3.839 0.024* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.15 0.638 3.73 1.050 3.88 0.630 3.107 0.048* 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 4.06 0.616 3.50 1.035 3.81 0.535 4.979 0.008* 
รวม 4.02 0.487 3.52 0.909 3.83 0.447 5.462 0.005* 

*Sig <0.05 

จากตาราง 5 พบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ
ต่างกนั มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

เม่ือผลการเปรียบเทียบพบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ในการใช้
บริการต่างกนัมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD เพื่อพิจารณาวา่ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการใช้บริการต่างกนัคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจโดยรวมและทุกดา้นต่างกนัตามตาราง 
6-10 

  
ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมจ าแนกตาม
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  
ท่องเท่ียว ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 

เยีย่มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน 

4.02 3.52 3.83 
ท่องเท่ียว 4.02  * - 
ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 3.52   - 
เยีย่มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 3.83    

*Sig <0.05 
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จากตาราง 6 เม่ือท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ า ท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการใช้บริการต่างกนั พบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การใชบ้ริการเพื่อการท่องเท่ียวกบัท างาน/ติดต่อธุรกิจ มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นบริการจ าแนก
ตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  
ท่องเท่ียว ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 

เยีย่มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน 

3.75 3.31 3.82 
ท่องเท่ียว 3.75  * - 
ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 3.31   * 
เยีย่มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 3.82    

*Sig <0.05 

จากตาราง 7 เม่ือท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ า ท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการใช้บริการต่างกนั พบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การใช้บริการเพื่อการท่องเท่ียวกบัท างาน/ติดต่อธุรกิจ  และเพื่อการท างาน/ติดต่อธุรกิจกบัเยี่ยม
ครอบควั/ญาติ/เพื่อนมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
ตาราง 8  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นราคาจ าแนก
ตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  
ท่องเท่ียว ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 

เยีย่มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน 

4.11 3.56 3.83 
ท่องเท่ียว 4.11  * - 
ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 3.56   - 
เยีย่มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 3.83    

*Sig <0.05 

 
จากตาราง 8 เม่ือท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ า ท่ีมี

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการต่างกนั พบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การใช้บริการเพื่อการท่องเท่ียวกบัท างาน/ติดต่อธุรกิจ  มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าดา้น
ราคาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตาราง 9  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นช่องทางจดั
จ าหน่ายจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  ท่องเท่ียว 
ท างาน/ติดต่อ

ธุรกิจ 
เยีย่มครอบครัว/ญาติ/

เพื่อน 
4.15 3.73 3.88 

ท่องเท่ียว 4.15  * - 
ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 3.73   - 
เยีย่มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 3.88    

*Sig <0.05 

 
จากตาราง 9 เม่ือท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ า ท่ีมี

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการต่างกนั พบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การใช้บริการเพื่อการท่องเท่ียวกบัท างาน/ติดต่อธุรกิจ  มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  ท่องเท่ียว ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 
เยีย่มครอบครัว/ญาติ/

เพื่อน 
4.06 3.50 3.81 

ท่องเท่ียว 4.06  * - 
ท างาน/ติดต่อธุรกิจ 3.50   - 
เยีย่มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 3.81    

*Sig <0.05 
 

จากตาราง 10 เม่ือท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ า ท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการใช้บริการต่างกนั พบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การใช้บริการเพื่อการท่องเท่ียวกบัท างาน/ติดต่อธุรกิจ  มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าดา้น
การส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าจ  าแนกตาม
ช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร 

ความพึงพอใจ                           
สายการบินตน้ทุนต ่า 

เวบ็ไซต ์ ส านกังานขาย Call Center 
ตวัแทน
จ าหน่าย 

อ่ืนๆ 
F Sig 

 SD  SD  SD  SD  SD 

ดา้นการบริการ 3.72 0.594 4.20 0.565 2.93 1.677 3.70 0.445 3.80 0.346 1.530 0.198 

ดา้นราคา 4.04 0.729 3.75 1.060 2.67 1.527 4.00 0.849 3.67 0.577 2.599 0.040* 

ดา้นช่องทาง 
    การจดัจ าหน่าย 4.08 0.649 4.50 0.000 3.16 1.892 3.75 0.790 4.50 0.500 2.263 0.067 

ดา้นการส่งเสริม 
    ทางการตลาด 3.99 0.636 4.00 0.707 2.83 1.607 3.80 0.788 4.00 0.500 2.257 0.067 

รวม 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 ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร

ต่างกนั มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นราคาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

เม่ือผลการเปรียบเทียบพบว่าผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีช่องทางในการซ้ือบตัร
โดยสารต่างกันมีความพึงพอใจสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวมและด้านราคาแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD เพื่อพิจารณาว่าผูใ้ช้บริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่าท่ีมีช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสารต่างกนัคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจโดยรวมและด้านราคา
ต่างกนัตามตาราง 12-13  
 
ตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมจ าแนก
ตามช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร 

ช่องทางในการซ้ือบตัร
โดยสาร  

เวบ็ไซท ์ ส านกังานขาย Call Center 
ตวัแทน
จ าหน่าย 

อ่ืนๆ 

3.96 4.11 2.90 3.81 3.99 
เวบ็ไซท ์ 3.96  - * - - 
ส านกังานขาย 4.11   * - - 
Call Center 2.90    * * 
ตวัแทนจ าหน่าย 3.81     - 
อ่ืนๆ 3.99      

*Sig <0.05 
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จากตาราง 12 เม่ือท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีช่องทาง

ในการซ้ือบตัรโดยสารต่างกันพบว่าผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าท่ีมีช่องทางในการซ้ือบตัร
โดยสาร โดยผา่นทางเวบ็ไซทก์บั Call center และผา่นส านกังานขายกบั Call center และโดยผา่น 
Call center กบัตวัแทนจ าหน่าย และโดยผ่าน Call center กบัอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจสายการบิน
ตน้ทุนต ่าโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
ตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นราคาจ าแนก
ตามช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร 

ช่องทางในการ 
ซ้ือบตัรโดยสาร  

เวบ็ไซท ์ ส านกังานขาย Call Center ตวัแทนจ าหน่าย อ่ืนๆ 
4.04 3.75 2.67 4.00 3.67 

เวบ็ไซท ์ 4.04  - * - - 
ส านกังานขาย 3.75   - - - 
Call Center 2.67    * - 
ตวัแทนจ าหน่าย 4.00     - 
อ่ืนๆ 3.67      

*Sig <0.05 

จากตาราง 13 เม่ือท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีช่องทาง
ในการซ้ือบตัรโดยสารต่างกันพบว่าผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าท่ีมีช่องทางในการซ้ือบตัร
โดยสาร โดยผา่นทางเวบ็ไซทก์บั Call center และโดยผา่น Call center กบัตวัแทนจ าหน่าย มีความ
พึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นราคาต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
   
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า  สรุปและอภิปราย

ผลการวจิยัแต่ละประเด็นตามสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 

1. เพศของผูใ้ชบ้ริการ จากสมมติฐานผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีเพศต่างกนัมีความ
พึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้เพราะผูใ้ช้บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความตอ้งการ มีความ
คาดหวงัในการรับบริการจากสายการบินท่ีดีเหมือนกัน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการมารับ
บริการ เม่ือเพศชายและเพศหญิงไดรั้บบริการตรงตามความตอ้งการจึงส่งผลท าให้มีความพึงพอใจ
ในการมารับบริการไม่ต่างกนั ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนพร เรืองพณิชยกุล (2557) ท่ีไดผ้ล
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ว่า ผูโ้ดยสารคนไทยท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพการบริการของบริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น คือ ทั้งดา้นความเช่ือถือได ้ ดา้นการตอบสนอง ดา้น
ความมัน่ใจ ดา้นความเขา้ใจถึงจิตใจ และดา้นบริการท่ีสัมผสั 

2. อายขุองผูใ้ชบ้ริการ จากสมมติฐานผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีอายตุ่างกนัมีความ
พึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้เพราะบริษทัสายการบินตน้ทุนต ่าสามารถให้บริการท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการโดยมีการให้บริการท่ีค านึงถึงความแตกต่างของอายุผูใ้ช้บริการได้ดี จึงท าให้ผูใ้ช้บริการ
แมว้า่จะมีอายตุ่างกนัจึงมีความพึงพอใจท่ีไม่ต่างกนั ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัร มานุพีพนัธ์ 
(2552) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีมีอายุต่างกนัไม่ท าให้ความพึงพอใจต่อปัจจยั
ทางการตลาดของสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกนั 

3. อาชีพของผูใ้ชบ้ริการ จากสมมติฐานผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
ความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ี
ประกอบอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้เพราะผูใ้ชบ้ริการไม่วา่จะประกอบอาชีพใดก็ไดรั้บบริการจาก
สายการบินตน้ทุนต ่าท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ ท าให้เกิดความพึงพอใจเหมือนกัน 
ดงันั้นสายการบินจะตอ้งมีการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจโดยไม่จ  าเป็นตอ้งแบ่งแยกตาม
อาชีพของผูท่ี้มาใชบ้ริการ ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Armstrong, and Kotler (2009) ท่ีระบุวา่ 
ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการแลว้และบริการนั้นๆ มีความสัมพนัธ์
กบัความคาดหวงัก่อนท่ีจะไดรั้บบริการ แต่ในทางกลบักนัหากบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองในทิศทางเดียวกบัความตอ้งการหรือความคาดหวงัในบริการก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ
ต่อบริการดงักล่าว ดงันั้นแสดงวา่ไม่วา่ผูใ้ชบ้ริการจะประกอบอาชีพใดยอ่มมีความคาดหวงัต่อการ
รับบริการไม่ต่างกนั เม่ือได้รับการตอบสนองต่อความคาดหวงัเหมือนกนั จึงท าให้ผูใ้ช้บริการมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

4. วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ จากสมมติฐานผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่
ผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจสายการ
บินตน้ทุนต ่าโดยรวมและทุกดา้นต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
เพราะผูท่ี้มาใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ามีทั้งใชบ้ริการเพื่อการท่องเท่ียวพกัผอ่น เยี่ยมญาติพี่นอ้ง 
หรือตอ้งการไปติดต่องาน ไดต้ั้งความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บบริการต่างกนั เม่ือไดรั้บการตอบสนองท่ี
ไม่ตรงตามส่ิงท่ีคาดหวงัในแต่ละวตัถุประสงค์ของการเดินทางการจึงท าให้เกิดความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกนั  ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2010) ท่ีระบุวา่ พฤติกรรมการ
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ซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนัจะเป็นส่ิงกระตุ้นท าให้ผูบ้ริหารต้องก าหนดเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีต่างกนั เพื่อท่ีจะสร้างการดึงดูดผูบ้ริโภค เช่น ตอ้งมีการส่งเสริมการขายและกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ท่ีใช้เพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั หากสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ี
ต่างกนัไดย้อ่มท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 

5. ช่องทางในการซ้ือบัตรโดยสารจากสมมติฐานผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าท่ีมี
ช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสารต่างกนัมีความพึงพอใจสายการบินตน้ทุนต ่าต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ 
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสารต่างกนัมีความพึงพอใจสายการ
บินตน้ทุนต ่าโดยรวมต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความพึงพอใจสาย
การบินตน้ทุนต ่าดา้นราคาต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้เพราะ
ลูกคา้ท่ีไดใ้ชบ้ริการในการซ้ือบตัรโดยสารในช่องทางท่ีต่างกนัยอ่มท่ีจะคาดหวงัวา่จะไดร้าคาบตัร
โดยสารท่ีต่างกนั และหากด าเนินการซ้ือบตัรโดยสารดว้ยตนเองผา่นทางเวบ็ไซทก์็ควรไดร้าคาถูก
กว่าช่องทางอ่ืนๆ  และเม่ือไดต้ามส่ิงท่ีคาดหวงันั้นจึงเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวิเศษพรรณ เลาหวนิช (2553) ท่ีไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของการบริการ
และราคาในการบริการนั้นๆ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการจะมองเห็นราคาเป็นตน้ทุนในการใชบ้ริการ หาก
มองเห็นวา่คุณค่าของการบริการสูงกวา่ราคา ผูใ้ชบ้ริการก็จะตดัสินใจใชบ้ริการและมีความพึงพอใจ
ในบริการนั้น ๆ  
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

จากผลการวิจยั เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า
ใหม้ากข้ึน ผูบ้ริหารของบริษทัสายการบินควรสนบัสนุน และพฒันากิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงส่ิง
ต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. บริษทัควรมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ บนเคร่ืองบิน เพิ่มช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีหลากหลายช่องทางมากข้ึน และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ให้ตอบสนองต่อ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีวตัถุประสงค์มาใช้บริการท่ีมีความแตกต่างกนั จึงจะท าให้ผูม้าใช้บริการมีความพึง
พอใจ 

2.  บริษทัควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาค่าบตัรโดยสาร โดยจดัท าราคาค่า
โดยสารท่ีแตกต่างกนัออกไปจ าแนกไปตามช่องทางการจดัจ าหน่าย  เช่น การซ้ือผ่านบตัรโดยสาร
ผา่นทางเวบ็ไซท ์กบั Call center นั้น ราคาควรจะต่างกนั เพื่อท่ีจะท าให้ผูท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความพึง
พอใจมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากสายการบิน

ต้นทุนต ่ าโดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการใช้งานของผู ้ท่ีมาใช้บริการ 
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เพราะฉะนั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า เพื่อเป็นการคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ เช่น ปัจจยั

ดา้นกลยทุธ์ ปัจจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม

เพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ประชากร
เป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน โดยท่ี
ผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละเพื่อบรรยาย
ลกัษณะส่วนบุคคล ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัจูงใจ 
โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการอธิบายอิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน มีระดบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมอบรมในระดบัมาก และมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
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โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ดา้นวทิยากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีระดบัแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก พบวา่ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส าหรับผลการวเิคราะห์สมการ
ถดถอย พบวา่ มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อ
สอบใบอนุญาตทางการเงิน โดยท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์  ปัจจยัจูงใจดา้นความตอ้งการ
ทางสังคม และปัจจยัจูงใจดา้นความตอ้งการอ านาจ ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.642 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 41.2 มีค่า Durbin-Watson 
เท่ากบั 1.934 แสดงว่า ค่าความคลาดเคล่ือนแต่ละค่าเป็นอิสระกนั (No autocorrelation) และ
สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี   

Y = 0.395 + 0.108X1 + 0.238*X2 + 0.233*X3 - 0.099X4 - 0.072X5+ 0.170*X6+ 0.219*X7 
 

ค าส าคัญ: การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม, ส่วนประสมทางการตลาด, 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 
 

บทน า 
การฝึกอบรมมีความส าคญัในชีวติการท างานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

จะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็นการพฒันาองค์ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ และเป็นการพฒันาบุคคลให้มี
ความคิด มีความรู้พร้อมในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ความรู้และทกัษะท่ีได้จากการฝึกอบรมนั้นมีความ
เหมาะสมในระยะสั้ น ๆ ไม่นานความรู้นั้นก็อาจจะล้าสมยั  จึงท าให้ตอ้งมีการฝึกอบรมพฒันา
ความรู้ให้ทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงหน่วยงานท่ีจดัการฝึกอบรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเร่ง
พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เพื่อให้ผู ้ท่ีจะตัดสินใจเข้าอบรมเกิดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจ
ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม แต่ทั้งน้ี ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั มี
ลกัษณะส่วนบุคคล และภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั ผูเ้ขา้อบรมบางกลุ่มอาจตอ้งการฝึกอบรมเพื่อตอ้งการ
เพิ่มเติมความรู้ ผูเ้ข้าอบรมบางกลุ่มต้องการความรู้เพื่อท่ีจะน าความรู้ไปสมคัรสอบเพื่อให้ได้
ใบอนุญาตในการประกอบวชิาชีพ ดงันั้น ในความหลากหลายของความคาดหวงั ความตอ้งการของ
ผูเ้ข้าอบรม หน่วยงานท่ีจดัการฝึกอบรมจึงต้องมีทิศทางของหลักสูตรและเร่ืองอ่ืน ๆ ของการ
ฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม  

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตวัเขา้มาสู่การท างานในวิชาชีพทางการเงินนั้นเปิดกวา้งและให้
โอกาสกบัทุกคน ถึงแมว้า่จะไม่ไดจ้บการศึกษาในสายการเงิน เศรษฐศาสตร์หรือบญัชี ทั้งน้ี ส าหรับ
วิชาชีพธุรกิจหลกัทรัพยน์ั้นในปัจจุบนัมีวิชาชีพท่ีส าคญั 4 ด้านได้แก่ (1) ผูแ้นะน าการลงทุน 
(Investment Consultant: IC) (2) ผูว้างแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) (3) นกัวิเคราะห์การ
ลงทุน (Investment Analyst: IA) และ (4) วาณิชธนากร (Investment Banker: IB) ดงันั้น การ
ฝึกอบรมจึงมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาตนเองเพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพทางการเงินได ้โดย
ท่ีการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตวิชาชีพจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการประกอบอาชีพทางการ
เงิน ซ่ึงผูท่ี้สนใจจะท างานในวิชาชีพธุรกิจหลกัทรัพยน์ั้นจะตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซ่ึง
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ตอ้งผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานส าหรับผูแ้นะน า การลงทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย์ เม่ือสอบผ่านแล้วจึงจะได้ข้ึนทะเบียนใบอนุญาต การ
ฝึกอบรมก็เป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะท าให้ผูท่ี้สนใจ มีความพร้อมในการสอบจะสามารถผ่านการ
ทดสอบได ้ทั้งน้ี หลกัสูตรการฝึกอบรมก็จะออกแบบให้ตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม เช่น 
หลกัสูตรอบรมส าหรับผูแ้นะน าการลงทุน (Investment Consultant: IC)  ก็จะมีเน้ือหาครอบคลุม
ความรู้พื้นฐานดา้นการเงินและการลงทุน ดา้นตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ
ในการให้ค  าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงินวา่มีปัจจยัใดบา้ง  และปัจจยันั้นมีอิทธิพลมากนอ้ยเพียงใดต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการฝึกอบรม ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัอบรม
เพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน  ท าให้หน่วยงานท่ีจะจดัการฝึกอบรมมีกิจกรรมของการฝึกอบรมท่ี
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งแทจ้ริง 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการ
เงิน 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นข้อมูลในการวางแผนกิจกรรมการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้สนใจสมคัรเขา้อบรม 

2. เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านองค์ความรู้ทางการตลาด และด้านสังคมศาสตร์
เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด ความตอ้งการและแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของทรัพยากรมนุษย ์
 
ขอบเขตงานวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงินซ่ึงมหาวิทยาลยัรามค าแหงจดัข้ึน โดยท าการสุ่มตวัอยา่งซ่ึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  
ทั้งน้ี ตวัแปรอิสระในการวิจยั ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ (1) ด้านเน้ือหา 
(Product) (2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Place) (3) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Promotion) และ (4) 
ดา้นวิทยากร (People)  รวมถึงมีปัจจยัจูงใจ 3 ดา้น คือ (1) ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ (2) ดา้น
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ความต้องการอ านาจ และ(3) ด้านความต้องการทางสังคม โดยมีตวัแปรตาม คือ กระบวนการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ และดา้นวทิยากร มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน  

2. ปัจจยัจูงใจ คือ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ ดา้นความตอ้งการอ านาจ และดา้นความ
ตอ้งการทางสังคม มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงิน 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งจากนักวิชาการเพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจยั คือ การทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจากนกัวิชาการ 
เช่น Armstrong, G. and Kotler, P. (2009) Kotler, P., and Keller, K. (2009) Etzel, M. J., Walker, B. 
J., and Stanton, W. J. (2007) ผูว้จิยัไดส้รุปแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
กระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน สรุปไดเ้ป็น 4 ดา้น 
คือ (1) ดา้นเน้ือหา (Product) (2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Place) (3) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
(Promotion) และ (4) ดา้นวิทยากร (People)  นอกจากน้ี ไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ของมนุษยจ์ากนกัวิชาการ เช่น Maslow,A. 1970 Alderfer, C. P. (1972) และ                          Mc 
Clelland, D.C. (1985) ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปปัจจยัจูงใจไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ 
(2) ด้านความต้องการอ านาจ และ (3) ด้านความต้องการทางสังคม รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจากนกัวิชาการ London, D. L., and Della, B. A. J. (1993) 
Schiffman, L. G., and Kanuk, L.L.(1994) โดยผูว้ิจยัไดส้รุปกระบวนการตดัสินใจออกเป็น 5 
ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (2) การแสวงหาขอ้มูล (3) การประเมิน
ทางเลือก (4) การตดัสินใจ และ (5) พฤติกรรมภายหลงัตดัสินใจ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัไดก้รอบแนวคิดในการวจิยัตามรูป 1  
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                      ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน ซ่ึงออกแบบการวิจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative research) 
ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงมีระเบียบวิธีวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย  (1) 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ(4) เทคนิค
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต

ทางการเงินจ านวน 550 คน การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้สูตรของ Yamane (1973) ยอมรับ
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  ไดจ้  านวนของตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 232 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น โดยท่ีผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย   (simple random 
sampling)  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงตวัแทนท่ีดีของประชากร และใชก้ารทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามทฤษฎี กรอบแนวคิด 

และนิยามปฏิบติัการ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 

กระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน 
 ปัจจยัจูงใจ 

  - ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ  
  - ดา้นความตอ้งการอ านาจ  
  - ดา้นความตอ้งการทางสงัคม 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
  - ดา้นเน้ือหา (Product) 
  - ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Place) 
  - ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 
  - ดา้นวิทยากร (People) 
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เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้น
การประชาสัมพนัธ์และดา้นวิทยากร  ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ 3 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการ
ความส าเร็จ ด้านความตอ้งการอ านาจ และด้านความตอ้งการทางสังคม และตอนท่ี 4 เก่ียวกบั
กระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ทั้งน้ีจะใชม้าตรวดั
แบบลิเคิร์ท (Likert scale) หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบสอบถาม  โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยจูงใจและ
แบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ทั้งน้ี 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดเท่ากบั 0.822   และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัของแบบสอบถามปัจจยัจูง
ใจเท่ากบั 0.880   และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัของแบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินเท่ากบั  0.855 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ทั้งน้ี 
เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับได ้คือ 0.50 ข้ึนไป (สุจิตรา 
บุญยรัตพนัธ์ุ, 2557)  

3. การเก็บขอ้มูล 
การวจิยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ณ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง วนัท่ี 18-19 มีนาคม 2560 ซ่ึงมีผูท่ี้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน จ านวน 550 คน  

4. เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัจูงใจท่ีมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินน้ีใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ (1) ค่าร้อยละเพื่อบรรยายลกัษณะส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จบปริญญาตรีในสาขา  และเคยหรือไม่เคยไดรั้บ
การฝึกอบรม เป็นตน้ (2) ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายระดบัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการประชาสัมพนัธ์และดา้น
วิทยากร รวมถึงระดบัปัจจยัจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน 
คือ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ ดา้นความตอ้งการอ านาจ และดา้นความตอ้งการทางสังคม และ
ระดบักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน โดยก าหนด
เกณฑใ์นการแปลความหมายของขอ้มูล ตามเกณฑก์ารวเิคราะห์ของ บุญมี พนัธ์ุไทย (2557) 
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ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 
4.50-5.00    มากท่ีสุด  
3.50-4.49    มาก  
2.50-3.49    ปานกลาง 
1.50-2.49    นอ้ย  
1.00-1.49    นอ้ยท่ีสุด  

(3) วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ใชส้ถิติการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปท่ีท า
หนา้ท่ีพยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม 1 ตวั โดยจะหาสมการถดถอยเพื่อใชใ้นการพยากรณ์ของตวัแปร
ตาม  
 

ผลการวจัิย 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.9 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.8 เป็น
พนกังานบริษทั ร้อยละ 59.6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 36.1 จบปริญญาตรี
สาขาการบญัชี/การเงินหรือท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 44.7 และไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมมาก่อน ร้อยละ 
84.8 ซ่ึงผูว้จิยัสรุปผลและอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี  
   ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบ
ใบอนุญาตทางการเงิน คือ ด้านเน้ือหา (Product) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Place) ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ (Promotion) และดา้นวทิยากร (People) ไดผ้ลการวจิยัตามตาราง 1  
 
ตาราง 1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายดา้น 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  SD ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นเน้ือหา  4.46 0.503 มาก 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.23 0.706 มาก 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  3.85 0.902 มาก 
ดา้นวทิยากร  

รวม 
4.65 
4.30 

0.515 
0.484 

มากท่ีสุด 
มาก 
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 จากตาราง 1 พบวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นวิทยากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นเน้ือหา  ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกและดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจยัจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงิน คือ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ ดา้นความตอ้งการอ านาจ และดา้นความตอ้งการทาง
สังคมไดผ้ลการวจิยัตามตาราง 2  
 
ตาราง 2  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัจูงใจเป็นรายดา้น 

จากตาราง 2 พบวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน มีระดบั
แรงจูงใจเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ความตอ้งการความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความตอ้งการทางสังคม และดา้น
ความตอ้งการอ านาจ ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงิน ไดผ้ลการวจิยัตามตาราง 3  
 
ตาราง 3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน  

      ตวัแปร                                                              SD ระดบัการตดัสินใจ 
กระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วม  
    โครงการฝึกอบรมเพื่อสอบ 
    ใบอนุญาตทางการเงิน 3.68 0.697 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน มีระดบั

การตดัสินใจเขา้ร่วมอบรมอยูใ่นระดบัมาก  
 
 

ปัจจยัจูงใจ  SD ระดบัแรงจูงใจ 
ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ 4.59 0.537 มากท่ีสุด 
ดา้นความตอ้งการอ านาจ 4.34 0.611 มาก 
ดา้นความตอ้งการทางสังคม 4.35 0.680 มาก 

รวม 3.69 0.697 มาก 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

58 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวจัิย  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านเน้ือหา ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ ดา้นวิทยากร และปัจจยัจูงใจ คือ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ ดา้นความตอ้งการ
อ านาจ ดา้นความตอ้งการทางสังคม มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อ
สอบใบอนุญาตทางการเงิน ไดผ้ลการวจิยั ตามตาราง 4  
 
ตาราง 4  กระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน (Y) 

ปัจจยั ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย t Sig. 
ดา้นเน้ือหา (X1) 0.108 1.309 0.191 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (X2) 0.238 4.618 0.000* 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (X3) 0.233 6.825 0.000* 
ดา้นวทิยากร (X4) -0.099 -1.330 0.184 
ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ(X5) -0.072 -1.043 0.298 
ดา้นความตอ้งการอ านาจ(X6) 0.170 2.186 0.029* 
ดา้นความตอ้งการทางสังคม(X7) 0.219 3.463 0.001* 
ค่าคงท่ี 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 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตวัแปรอิสระรวม 7 ตวั พบวา่ มี
ตวัแปรอิสระ 4 ตวั ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงิน คือ ตวัแปรอิสระดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นความตอ้งการ
อ านาจ และดา้นความตอ้งการทางสังคม โดยท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์  ปัจจยัจูงใจดา้นความ
ต้องการทางสังคม และปัจจยัจูงใจด้านความต้องการอ านาจ ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.642 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 41.2 มีค่า Durbin-
Watson เท่ากบั 1.934 แสดงว่า ค่าความคลาดเคล่ือนแต่ละค่าเป็นอิสระกนั (No autocorrelation) 
และสามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี   

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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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ผูว้ิจยัได้สรุปและอภิปราย
ผลการวจิยัแต่ละประเด็นตามสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านเน้ือหาไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ในดา้นของเน้ือหาของ
การจดัอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตท่ีแต่ละหน่วยงานจดัข้ึนไม่มีความแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง
หัวขอ้ท่ีแต่ละหน่วยงานก าหนดข้ึน ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จึงท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านอ่ืน ๆ ของการฝึกอบรมมากกว่าปัจจัยด้านเน้ือหา ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, P. (2003) และ Armstrong, G., and Kotler, P. (2009).  ท่ีระบุวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์จะกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ หรือผลิตภณัฑ์จะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดน้ั้น ผลิตภณัฑ์ซ่ึงในท่ีน้ี คือ ดา้นเน้ือหาของการฝึกอบรม
จะตอ้งสร้างสรรค์ออกแบบดว้ยความพินิจพิจารณาให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงถา้ผูบ้ริโภคไม่เห็นคุณประโยชน์ท่ีชดัเจนจะไม่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ส่ิง
อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมซ่ึงในท่ีน้ี คือ มหาวทิยาลยัมีอุปกรณ์การฝึกอบรมท่ีทนัสมยัและ
เพียงพอ มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ขนาดของสถานท่ีจดัอบรมเพียงพอ มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้กบัผูเ้ข้าอบรม ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วม
อบรม เพราะหากส่ิงท่ีกล่าวมานั้นไม่สะดวกและเพียงพออาจจะส่งผลท าให้ผูเ้ขา้อบรมไม่ตอ้งการ
เขา้ร่วมในการอบรม ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, P.(2003) ท่ีระบุว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทาง
กายภาพท่ีผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นได้ เป็นบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ให้เห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ 
โดยจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวกและช่องทางในการน าเสนอบริการ 
ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าท่ีไหน เม่ือไร และโดยใครท่ีจะเสนอขายสินคา้จึงจะท าให้กระตุน้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน ซ่ึงผู ้วิจ ัยมีความคิดเห็นว่าการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของโครงการฝึกอบรมโดยผ่านทางเวบ็ไซท์ของโครงการ และโดยการแจก
เอกสารประชาสัมพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาชดัเจนท าใหเ้กิดการกระตุน้พฤติกรรมอยากเขา้ร่วมอบรมกบับุคคล
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ท่ีก าลงัตดัสินใจ หรือบุคคลท่ีมีความตอ้งการจะประกอบอาชีพทางการเงินสนใจท่ีจะเขา้ร่วมอบรม 
ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ London, D. L. and Della, B. A. J. (1993) และ Kotler, P. 
and Keller, K. (2009) ท่ีระบุว่า การส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพนัธ์ส่ือถึงขอ้มูลในตวั
ผลิตภณัฑ์นั้น การส่ือสารขอ้มูลจะท าให้เกิดการโนม้นา้วให้ผูรั้บบริการมาซ้ือสินคา้และบริการ ท า
ให้ผูท่ี้จะรับบริการเกิดทศันคติท่ีดี มีความมัน่ใจต่อผลิตภณัฑ์ และเกิดความสนใจอยากรู้ในสินคา้
หรือการบริการ ซ่ึงจะมีผลต่อทศันคติและกระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นวิทยากรไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ผูท่ี้จะตดัสินใจเขา้รับ
การฝึกอบรมมีความมัน่ใจเก่ียวกบัวิทยากรท่ีไดรั้บเชิญมาบรรยายอยู่ก่อนหน้าน้ีแลว้ว่าวิทยากรมี
ความรู้ ความช านาญตรงกบัสาขาท่ีบรรยาย เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทางสังคม มีผลงานทาง
วิชาการเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษา ประเด็นดา้นวิทยากรจึงไม่ไดมี้ความส าคญักบัการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการฝึกอบรม ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Etzel, M. J., Walker, B. J., and 
Stanton, W. J. (2007). ท่ีระบุว่า การท่ีผูใ้ห้บริการจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ
ผูบ้ริโภคนั้น ผูบ้ริโภคจะตอ้งเคยสัมผสั มีประสบการณ์ท่ีดี หรือรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูใ้ห้บริการมา
ก่อนเป็นอยา่งดีท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บบริการท่ีดี 

5. ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เหตุผลหรือความ
ต้องการของผู ้ท่ีตัดสินใจเข้า รับการฝึกอบรมนั้ นไม่ได้เกิดจากต้องการความมั่นคง ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ หรือต้องการฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากผูเ้ข้าอบรมส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท่ีมัน่คง มีรายไดท่ี้มาจากอาชีพประจ าเป็นหลกัอยูแ่ลว้ การฝึกอบรมเพื่อสอบให้ได้
ใบอนุญาตประกอบอาชีพทางการเงินจึงไม่ได้เป็นเหตุผลท่ีกระตุ้นให้เข้ามาร่วมอบรม ซ่ึง
ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Maslow, A.(1970) ท่ีระบุวา่ ความตอ้งการความส าเร็จ
เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษยน้ี์จะท าให้มนุษยเ์กิด
แรงจูงใจไดน้ั้นก็ต่อเม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นอ่ืน ๆ อยา่งครบถว้นแลว้  เป็น
ความตอ้งการท่ีจะใช้ความสามารถสูงสุดท่ีตนมีอยู่ท  าในส่ิงท่ีสามารถจะท าได้ เช่น ลกัษณะการ
ท างานท่ีมีความยืดหยุ่น มีอิสระเป็นความตอ้งการท่ีมีคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษยท่ี์มีความ
สมบูรณ์แห่งตน ได้ท าและได้ส าเร็จในทุกอย่างท่ีตนใฝ่ฝันและปรารถนา เป็นต้น ทั้งน้ี ความ
ตอ้งการของผูท่ี้ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินนั้นยงัอยูใ่นช่วง
ของความตอ้งการขั้นอ่ืน ๆ ของ Maslow จึงท าให้ความตอ้งการความส าเร็จไม่เป็นแรงจูงใจกระตุน้
ใหเ้กิดการเขา้ร่วมอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพทางการเงิน 

6. ปัจจยัจูงใจด้านความตอ้งการอ านาจมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ผูท่ี้ตดัสินใจเขา้ร่วมอบรมท่ีมี
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อายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อยูใ่นช่วงท่ีมีความตอ้งการ
สร้างโอกาสให้ตวัเองไดเ้ป็นหัวหน้างานในอนาคต มีช่ือเสียงมากกว่าผูอ่ื้นในสถานท่ีท างาน และ
ตอ้งการความเคารพนบัถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ 
Maslow, A. (1970) ท่ีระบุวา่ ความตอ้งการขั้นท่ี 4 นั้น บุคคลจะมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยก
ยอ่งนบัถือ ตอ้งการดีเด่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีจะให้ไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดทฤษฎีของ Alderfer, C. P. (1972)  ท่ีระบุวา่ เป็นความตอ้งการของมนุษยท่ี์ตอ้งการจะมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มีเพื่อน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและผูอ่ื้น การไดรั้บการยก
ยอ่งจากสังคม เป็นตน้ เป็นระดบัความตอ้งการท่ีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการเป็นสมาชิกของสังคม จึง
เป็นแรงกระตุน้จูงใจใหมี้ผูต้ดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินใหไ้ด ้

7. ปัจจยัจูงใจดา้นความตอ้งการทางสังคมมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน   ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมากระตุน้ให้ผูเ้ขา้อบรม
มาจากปัจจยัจูงใจดา้นความตอ้งการทางสังคม เน่ืองจากผูเ้ขา้อบรมอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทอยูใ่นช่วงท่ีมีความตอ้งการมีความรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับ
จากของบุคคลอ่ืน ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
ของ Maslow, A. (1970) ท่ีระบุวา่ ความตอ้งการขั้นท่ี 3 นั้น มนุษยมี์ความตอ้งการเป็นสมาชิกของ
สังคม มีความตอ้งการท่ีจะให้สังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีความตอ้งการความรัก
ผกูพนั ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ McClelland, D.C. (1985) 
ท่ีระบุว่า มนุษย์มีความต้องการการยอมรับ มีความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม และมีความ
ตอ้งการไดผ้ลตอบแทนท านองเดียวกนัจากผูอ่ื้น ทั้งน้ี ผูต้ดัสินใจเขา้ร่วมอบรมเกิดแรงจูงใจจาก
ความตอ้งการขา้งตน้จึงท าใหต้ดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน 
  
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

จากผลการวิจัยพบว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคคลเข้าร่วมอบรมเพื่อสอบใบอนุญาต
ทางการเงินจ านวนมากข้ึน หน่วยงานท่ีจดัโครงการอบรมตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 2 ดา้น และปัจจยัจูงใจ 2 ดา้น คือ 

1. ผูบ้ริหารควรพฒันาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นการประชาสัมพนัธ์  โดยการ
พฒันาด้านสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มี
เพียงพอและเขา้ถึงได้ง่าย พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเขา้ร่วม
อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน  ซ่ึงการพฒันาทั้ง 2 ดา้นขา้งตน้จะท าให้มีผูต้ดัสินใจเขา้ร่วม
อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินมากข้ึน 

2. เพื่อให้มีจ  านวนของผูเ้ข้าอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินมากข้ึน ผูจ้ดัโครงการ
ฝึกอบรมตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจ โดยเนน้ใหเ้ห็นวา่การเขา้ร่วมอบรมนั้นสามารถจะน าไปสู่การ
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มีช่ือเสียงมากกวา่ผูอ่ื้นซ่ึงท างานในสถานท่ีเดียวกนัในอนาคต เกิดความรู้ รวมถึงเป็นท่ียอมรับของ
บุคคลอ่ืน ๆ และจะไดรั้บความเคารพนบัถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 

จากผลการวจิยักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือสอบใบอนุญาตทางการเงินคร้ังน้ี มี
ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป คือ ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงินให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูท่ี้ตอ้งการฝึกอบรม 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ของผู้โดยสารชาวไทยทีใ่ช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อ

การเลือกใชส้ายการบินตน้ทุนต ่าของผูโ้ดยสารชาวไทย ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ ผูโ้ดยสาร
ชาวไทย ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นลูกคา้ของ 3 สายการบิน ไดแ้ก่ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไลออนแอร์ และสายการบิน
นกแอร์ จ านวนสายการบินละ 160 คน รวมเป็น 480 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Independent 
Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ (7Ps) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีมีความส าคญัมาก ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีมีความส าคญัค่อนขา้งมาก และปัจจยัส่วนบุคคล ทางดา้นเพศ 
อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) แต่ปัจจยั
ส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
ท่ีแตกต่างกนั โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ในดา้นการส่งเสริมตลาด (β 0.345) 
ดา้นบุคลากร (β 0.251), และในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (β 0.224) มีผลต่อการตั้งใจซ้ือบริการ
สายการบินตน้ทุนต ่าของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการ  

 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สายการบินตน้ทุนต ่า การเลือกใชบ้ริการ 
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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 
 

บทน า 

ปัจจุบนัรัฐบาลได้ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" และได้ปรับปรุง
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการส่งเสริมและผลกัดนัธุรกิจขนานใหญ่ในดา้นต่างๆ ธุรกิจบริการ New 
S-Curve ในเบ้ืองตน้ พบว่ามีหลายธุรกิจบริการท่ีมีโอกาสในการพฒันาและสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงธุรกิจการบินเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความส าคญัและมีการเจริญเติบโตท่ีสูง                      
ซ่ึงเห็นไดว้า่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั ไม่ใช่แค่การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน 
การส่งออก หรือการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนันั้น                
ส่ิงท่ีเป็นก าลงั และมีความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ ก็คือ ภาคบริการ นัน่เอง 

ปัจจุบนัธุรกิจการบินเป็นการเคล่ือนยา้ยบุคคล รวมถึงการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีมีความเร็วสูง                         
ซ่ึงแน่นอนว่าการขนส่งท่ีมีความเร็วสูงกวา่การขนส่งผูโ้ดยสารประเภทอ่ืนๆ และใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางท่ีสั้ น ซ่ึงเป็นผลดีต่อการขนส่งหลายๆชนิด เช่น สินคา้ท่ีมีอายุการจดัเก็บท่ีน้อย ฯลฯ 
ดงันั้นธุรกิจการบินจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเชิงการท่องเท่ียว การขนส่งการ
คมนาคม รวมถึงการติดต่อส่ือสารในดา้นธุรกิจต่างๆ ดว้ยเหตุผลดัง่กล่าว ท าให้ธุรกิจการบิน จึงมี
ความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกล ภายในประเทศรวมถึง
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ต่างประเทศก็ตามในสมยัก่อนหรือในอดีต ผูท่ี้จะใชบ้ริการสายการบินได ้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัธุรกิจ
หรือนกัท่องเท่ียว จ าเป็นตอ้งใชเ้งินจ านวนมากในการซ้ือตัว๋โดยสารในแต่ละคร้ัง เพราะการเดินทาง
ท่ีใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้น นัน่มีอตัราค่าโดยสารสูง เม่ือเทียบกบัค่าโดยสารประเภทอ่ืน แต่
ในปัจจุบนัธุรกิจการบินไดห้ันมาเจาะกลุ่มตลาด โดยมิไดเ้นน้แต่นกัธุรกิจหรือผูท่ี้ค่อนขา้งมีฐานะ 
แต่ไดเ้จาะกลุ่มผูท่ี้มีฐานะปานกลาง นั้นหมายถึงผูท่ี้มิไดมี้รายไดไ้ม่มากนกั แต่สามารถใชบ้ริการได้
เช่นกนั อาทิ เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ฯลฯ  โดยเรียกการบริการสายการบินน้ีวา่ สายการบินตน้ทุนต ่า 
(Low-Cost Airlines) ท่ีหมายถึง ราคาตัว๋โดยสารจะประหยดักวา่สายการบินชั้นน าทัว่ไป หรือเรียก
อีกอย่างว่าสายการบินราคาประหยดั เหตุผลท่ีราคาตัว๋โดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่านั้นถูก 
เพราะท าการลดหรือตัดค่าใช้จ่ายของการบริการบนภาคพื้นดินและการบริการบนเคร่ืองบิน
บางส่วนออกไป เช่น เคร่ืองแบบพนกังาน อาหารท่ีบริการบนเคร่ืองบิน ฯลฯ จึงท าให้สามารถขาย
ตัว๋โดยสารในราคาท่ีประหยดัได้ อีกทั้งยงัมีการจดัจ าหน่ายตัว๋โดยสารล่วงหน้า โดยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าใหส้ามารถวางแผนจดัการเท่ียวบินไดง่้าย ลดความเส่ียงดา้นผูโ้ดยสารไม่เต็มล า ซ่ึง
สายการบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น มีอยู ่3 สายการบินดว้ยกนั ไดแ้ก่ นกแอร์ (Nok 
Air-DD) , ไทยแอร์เอเชีย (Thai Airasia-FD) และ ไทยไลออ้นแอร์ (Thai Lion air-SL) โดยส่วน
ใหญ่สายการบินตน้ทุนต ่าในจงัหวดักรุงเทพมหานครนั้น มีการให้บริการอยู่ท่ีท่าอากาศยานดอน
เมืองนั้นเอง  

ในปัจจุบนัท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานรองรับสายการบินตน้ทุนต ่า (Low 
Cost Carriers: LCCs) มีศกัยภาพในการรองรับผูโ้ดยสาร 18.5 ลา้นคนต่อปี มีเท่ียวบินใชบ้ริการท่า
อากาศยานดอนเมืองจ านวน 161,831 เท่ียวบิน และมีผูโ้ดยสารใชบ้ริการกวา่ 19.35 ลา้นคน จนถึง
ปัจจุบนัมีสายการบินท่ีเปิดให้บริการเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคม 2558 มีจ านวน
เท่ียวบินประมาณ 580 เท่ียวบินต่อวนั และผูโ้ดยสารประมาณ 75,000 คนต่อวนั และคาดวา่เม่ือส้ินปี 
2558 จะมีผูโ้ดยสารมาใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง 27.6 ลา้นคนต่อปี (100 ปี ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง, ออนไลน์, 2558) ในปีงบประมาน 2558 (1ตุลาคม 2557 - 30กนัยายน 2559) มีผูโ้ดยสาร
ใชบ้ริการจ านวน 106,789,914 คน ไดเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 21.94 เม่ือเท่ากบัปีท่ีแลว้ในช่วงเดียวกนั ซ่ึง
ปริมาณผูโ้ดยสารโดยเฉพาะสนามบินดอนเมืองมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึนสูงมาก เพราะจากบทบาทการรอง
รับสายการบินตน้ทุนต ่า เกิดการไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก (ไทยรัฐ, 2558) 

ส่ิงท่ีท าใหท้่าอากาศยานดอนเมืองตอ้งปรับตวั เพื่อสามารถรองรับการเจริญเติบโตดงักล่าว 
ทั้งในดา้นบริการ และดา้นปฏิบติัการ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจและประทบัใจกบับริการ                     
ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และไม่ยุง่ยาก สอดคลอ้งกบัต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic 
Positioning) ท่ีบริการรวดเร็วและไม่ยุง่ยาก (Fast and Hassle – Free Airport)  (ท่าอากาศยานดอน
เมือง, 2558)  ดงันั้นปัจจยัทางดา้นส่วนประสมดา้นการตลาด จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกใช้
บริการต่างๆ ไม่วา่จะดว้ยดา้นในก็ตาม อาทิ เช่น การจดัโปรโมชัน่ การบริการ ฯลฯ ทุกสายการบิน
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ยอ่มตอ้งสร้างจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนเพื่อดึงดูดลูกคา้หรือรักษาฐานลูกคา้เดิม โดยให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดและเลือกใชบ้ริการในสายการบินของตนนั้นเอง     

จากขอ้มูลขา้งตน้ จึงท าให้ผูศึ้กษาเห็นความส าคญัท่ีการแข่งขนัของธุรกิจสายการบินตน้ทุน
ต ่า มีแนวโน้มท่ีจะเติมโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สายการบินตน้ทุนต ่า ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีใช้
บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อน าผลศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร ปรับปรุง 
และพฒันาวิธีการด าเนินธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่าง
สูงสุด ไม่วา่จะดว้ยการบริการ หรือการจดัโปรโมชัน่ ฯลฯ เพื่อน ามาดึงดูดลูกคา้หรือรักษาฐานลูกคา้
เดิม ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และยงัสามารถกระตุ้น 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพื่อการหมุนเงินของรายได้หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะการ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม ท่ีสามารถท ารายได้ ท่ีส าคัญเป็นล าดับต้นๆให้กับประเทศได ้ 
โดยเฉพาะเร่ืองการน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นเอง 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคล ของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ท่ีมีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น (7Ps) 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น (7Ps) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตั้งใจซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่า ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการบริการทั้ง                                            
7 ดา้น ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีใช้บริการ ณ                 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีใชบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากตน้ทาง คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไปยงัสถานี
ปลายทาง คือ จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558  ถึง เดือนสิงหาคม 2559 จ  านวนทั้งส้ิน 17,273,801 คน 
(บริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน), 2559)  

ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ขอบเขตดา้นระยะเวลา ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2559 – 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

http://aot-th.listedcompany.com/transport.html
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ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีใชบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากตน้ทาง คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไปยงัสถานี
ปลายทาง คือ จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี 3 สายการบิน โดยเก็บกลุ่มตวัอยา่งสายการ
บินละ 160 ตวัอย่าง รวมเป็น 480 ตวัอย่าง โดยการใช้สูตรค านวนของ Taro Yamane (อา้งถึงใน 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) แทนค่า โดยใชสู้ตรระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 384.1 ตวัอยา่ง หรือ เท่ากบั 400 ตวัอย่าง และไดท้  าการส ารองส าหรับ
แบบสอบถามของแต่ละสายการบินในกรณีท่ีแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จ านวน 80 ตวัอย่าง หรือ
สายการบินละ 60 ตวัอยา่ง รวมเป็น 480 ตวัอยา่ง   

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ทางดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดข้องผูใ้ชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่า ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ทางดา้นราคา ทางดา้น
สถานท่ี ทางด้านการส่งเสริมการตลาด ทางด้านบุคลากร ทางด้านกระบวนการให้บริการ และ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูโ้ดยสาร
ชาวไทย 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูบ้ริหารสามารถเขา้ใจถึงกลุ่มลูกคา้ของสายการบินของตนเองได ้และทราบถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้เพื่อน าไปสู่กบัพฒันาระบบต่างๆให้องค์กร ให้เป็นไปในทางท่ีดีท่ีสุดหรือตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชน ในการขนส่งทางอากาศด้วยตวับุคคลเอง                    
หรือ เป็นส่ิงของก็ตาม โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาธุรกิจการขนส่งและธุรกิจ
การท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัประเทศมากข้ึน 

3. สามารถศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของสายการบิน ทั้งในรูปแบบราคาปกติและรูปแบบ               
สายการบินตน้ทุนต ่าเพื่อท่ีสามารถน าไปแกไ้ข พฒันา ใหเ้กิดความแตกต่างในการแข่งขนัดา้นธุรกิจ
ของการบิน กรณีท่ีจะน าขอ้ผดิพลาดไปแกไ้ข เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้สูงสุด 

4. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจการบิน สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง
ในการก าหนดทิศทาง วางแผนก าหนดนโยบายหรือกลยทุธ์ต่างๆ 

5. เพือ่เป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบธุรกิจสายการบินในการก าหนด การวางแผน การตลาด                                   
การประชาสัมพนัธ์ หรือการจดัโปรโมชัน่ ให้ตรงต่อความตรงการของกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดตาม               
ผลวจิยัท่ีอา้งอิงและส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ 
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ปัจจยัส่วนประสม             

การตลาดบริการ 

(7P’s)  

6. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร หรือธุรกิจการบิน ทั้งใน
รูปแบบสายการบินปกติหรือรูปแบบสายการบินตน้ทุนต ่า 

7. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตั้งราคาอย่างเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
สูงสุด 

8. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ในการเพิ่มลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิม 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย      
              ตวัแปรอิสระ (Independent)                                     ตวัแปรตาม (Dependent)   
 
 

         ปัจจยัส่วนบุคคล 
          ของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
การสุ่มตัวอย่าง  

1. ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั                                  
ผูท่ี้เลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ท่ีเป็นคนไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีใชบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากตน้ทาง คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไปยงัสถานี
ปลายทาง คือ จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 สายการบิน โดยแบ่งเป็นสายการบินแอร์
เอเชีย สายการบินไลออนแอร์ และสายการบินนกแอร์  

2. การสุ่มตวัอยา่งแบ่งชั้น ( Random Sampling) เลือกเฉพาะผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุน
ต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากตน้ทาง คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไปยงัสถานีปลายทาง คือ 
จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 สายการบิน โดยแบ่งเป็นสายการบินแอร์เอเชีย สายการ
บินไลออนแอร์ และสายการบินนกแอร์ และแบ่งเก็บกลุ่มตวัอยา่งสายการบินละ 160 ตวัอยา่ง ชาย 
80 คน หญิง 80 คน แบ่งเป็น เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ชาย 40 คน หญิง 40 คน และ กรุงเทพฯ – 
เชียงใหม่ ชาย 40 คน หญิง 40 คน รวมเป็น 480 ตวัอยา่ง 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการสร้างแบบสอบถาม ผูศึ้กษาด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

ความตั้งใจซ้ือบริการ 

สายการบินตน้ทุนต ่า  
โดยผูโ้ดยสารชาวไทย  
ณ ท่าอากาศยานดอน

เมือง 
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1.ศึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสารต่างๆ และงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดหรือเร่ืองต่างๆ 
อาทิ เช่น ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) รวมถึงความตั้งใจซ้ือ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลใน
การสร้างแบบสอบถาม 

2.ท าการศึกษาการสร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถาม ในเล่มงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
เป็นแนวทางและใช้ค  าถามท่ีได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงหรือท าการหาค่าความเช่ือมั่นเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้  

3.สร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเน้ือหามากท่ีสุดรวมถึงความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช้ ให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เพื่อให้แบบสอบถามมีความครบถว้นสมบูรณ์และใช้
ประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด 

4.น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปหาความเท่ียงตรง (Content validity) โดยการศึกษาคร้ังน้ี 
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงจะมีความเท่ียงตรงในส่วนของเน้ือหา (Content validity) โดยผูศึ้กษาไดน้ า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนรวมไปถึงการมีความสอดคล้องกับ
เน้ือหากบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาจ านวน 30 ตวัอยา่ง 

5. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ค านวณหาความสัมพนัธ์แต่ละข้อกับคะแนนรวม                        
แต่ละด้าน เพื่อหาความเช่ือมั่นรายปัจจยั และหาความเช่ือมัน่ทั้ งฉบับของแบบสอบถาม ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) โดยค่าความเท่ียงตรงของตวัแปรไดด้งัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ เท่ากบั 0.903 ด้าน เท่ากบั 
0.889 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.800 ดา้นส่งเสริมการขาย เท่ากบั 0.884 ดา้นบุคลากร 
เท่ากบั 0.939 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 0.935 ดา้นกระบวนการให้บริการ เท่ากบั 0.929 และ
ดา้นความตั้งใจซ้ือ เท่ากบั 0.883 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง
เรียบร้อยแลว้ ไปประมวลผลดว้ยการใชส้ถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยั (SPSS) ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และสรูป
ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายขอ้มูล  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรือ (MRA)  
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ผลการวจัิย 
1. ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อการเก็บแบบสอบถามท่ีเป็นกลางมากท่ีสุด 

จึงแบ่งเก็บแบบสอบถามโดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนท่ีเท่ากนั และ
แบ่งเก็บแต่ละสายการบินในจ านวนท่ีเท่ากนั ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ท่ี 25 - 30 ปี มีระดบั
การศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อ
เดือนอยูท่ี่ 20,001 - 25,000 บาท  

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่พบวา่ มีความถ่ีในการ
เดินทางเฉล่ียต่อปี คือ 1-2 คร้ังต่อปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวและพกัผอ่น มีวนัและเวลาใน
การเดินทาง คือ วนัศุกร์ – วนัอาทิตย ์มีช่วงเวลาท่ีออกเดินทางมากท่ีสุด คือ 8:01 – 10:00 น. มีผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการเลือกใชส้ายการบินตน้ทุนต ่า คือ ตดัสินใจเองโดยไม่มีใครแนะน า มีการส ารองท่ีนัง่
หรือซ้ือตัว๋โดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่า โดยการจองผา่นเวบ็ไซตข์องสายการบินมากท่ีสุด 

3. การช าระเงิน 3 อนัดบัท่ีสะดวกท่ีสุดในการจ่ายหรือช าระค่าตัว๋โดยสารของผูโ้ดยสารชาว
ไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบวา่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ มีความเห็นการช าระค่าตัว๋โดยสาร เป็น
ล าดบัท่ี 1 คือการช าระเงินโดยการช าระดว้ยเงินสด บตัรเครดิต และผา่น Internet Banking ส่วน
ล าดบัท่ี 2 คือ ช าระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส โอนเงินผา่นธนาคาร และช าระผา่น Internet Banking 
และอนัดบัท่ี 3 คือ ช าระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ โอนเงินผา่นธนาคาร และช าระเป็นเงินสด 

4. เพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั แต่เพศท่ีแตกต่างกนั กลบัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ ในดา้นบุคลากร ท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 เพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกนั 
ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ   สถิติที่ใช้                  t              Sig.        
เพศ                             ดา้นผลิตภณัฑ ์    Independent  Samples t-test       0.97 0.30                   
         ดา้นราคา                     Independent Samples t-test 0.13 0.59              
        ดา้นการจดัจ าหน่าย   Independent Samples t-test 1.41  0.96             
   ดา้นการส่งเสริมการตลาด   Independent Samples t-test 1.99  0.74                 
         ดา้นบุคลากร    Independent Samples t-test 1.45  0.01*         

     ดา้นกระบวนการให้บริการ   Independent Samples t-test 2.26  0.21             
         ดา้นลกัษณะทางกายภาพ                     Independent Samples t-test 1.26  0.42                

5. อายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั แต่อายุของ
ผูใ้ช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั กลบัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 อาย ุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกนั 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  สถิติที่ใช้                  F              Sig.        
อาย ุ  ดา้นผลิตภณัฑ ์   One-Way ANOVA  1.64 0.13              
         ดา้นราคา                 One-Way ANOVA       2.15 0.04*          

ดา้นการจดัจ าหน่าย     One-Way ANOVA     1.47 0.18              
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  One-Way ANOVA   3.02 0.00**          
ดา้นบุคลากร    One-Way ANOVA   1.70 0.11            
ดา้นกระบวนการให้บริการ   One-Way ANOVA    2.12 0.04*     
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   One-Way ANOVA       0.67 0.67            

          
6. ระดบัการศึกษา ของผูใ้ช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการ (7Ps) ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกนั 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  สถิติที่ใช้                 F              Sig.        
ระดบัการศึกษา   ดา้นผลิตภณัฑ ์     One-Way ANOVA       2.44 0.08             

ดา้นราคา     One-Way ANOVA    0.41 0.66           
ดา้นการจดัจ าหน่าย     One-Way ANOVA     1.63 0.19             
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  One-Way ANOVA   0.72 0.48                  
ดา้นบุคลากร      One-Way ANOVA         0.52 0.59             
ดา้นกระบวนการให้บริการ   One-Way ANOVA       0.26 0.77             
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   One-Way ANOVA        2.23 0.79   

 
7. อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั แต่อาชีพของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั กลบัมีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นการส่งเสริมตลาด ท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกนั 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  สถิติที่ใช้                 F              Sig.        
อาชีพ        ดา้นผลิตภณัฑ ์             One-Way ANOVA           0.81 0.54              
        ดา้นราคา     One-Way ANOVA         1.68  0.13            
   ดา้นการจดัจ าหน่าย        One-Way ANOVA           1.71 0.12             

ดา้นการส่งเสริมการตลาด   One-Way ANOVA         2.69 0.02*          
ดา้นบุคลากร    One-Way ANOVA        0.73 0.59        

         ดา้นกระบวนการให้บริการ   One-Way ANOVA         1.30 0.26            
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   One-Way ANOVA             1.85 0.10    
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8. รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกนั แต่
รายไดข้องผูใ้ช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั กลบัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นการ
ส่งเสริมตลาด และดา้นลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ แตกต่างกนั 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  สถิติที่ใช้                  F             Sig.        
รายได ้   ดา้นผลิตภณัฑ ์   One-Way ANOVA          1.24 0.28               
         ดา้นราคา     One-Way ANOVA   1.67 0.12             
         ดา้นการจดัจ าหน่าย    One-Way ANOVA    1.55 0.15               

  ดา้นบุคลากร     One-Way ANOVA           2.75   0.01*          
ดา้นบุคลากร     One-Way ANOVA         0.93 0.47              
ดา้นกระบวนการให้บริการ   One-Way ANOVA           1.29 0.25             
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   One-Way ANOVA        3.11 0.00**   

 
9. ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสายการ

บินตน้ทุนต ่า พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมตลาด ดา้นบุคลากร และดา้น
กระบวนการให้บริการ มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของผูโ้ดยสาร ชาวไทยท่ีใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 6 

 
ตารางที ่6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

                       สายการบินต้นทุนต ่า 

ตัวแปร                     Unstandardized      standardized        t-test      Sig. 
Coefficients            Coefficients 

  B               Std. Error                    Beta 
ค่าคงท่ี    3.842       0.353               10.880      0.000** 
ดา้นผลิตภณัฑ ์   0.030       0.073     0.026           0.403      0.687 
ดา้นราคา          0.071       0.076     0.062             0.933      0.351 
ดา้นสถานท่ี   0.129            0.080     0.114            1.620      0.106 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด         0.345       0.073     0.298             4.730      0.000** 
ดา้นบุคลากร   0.251       0.082     0.233              3.060      0.002** 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ          0.224        0.075     0.202             2.982      0.003** 
ดา้นกระบวนการให้บริการ         0.119       0.085    0.101             1.403      0.161 

  

 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

73 

การอภิปรายผลการวจัิย 
ผลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ายการ

บินตน้ทุนต ่า ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีประเด็นท่ีส าคญั ท่ี
สามารถน าผลมาศึกษาและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาจากสมมติฐานท่ี 1 พบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธี โงว้ศิริ, วรรณภรณ์ 
บริพนัธ์ และ เจษฎา นกน้อย (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยสารทางอากาศภายในประเทศดว้ยสายการบินตน้ทุนต ่า  กรณีศึกษาเส้นทางการบิน 
หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ตน้ทุนต ่า  ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยูท่ี่ 21- 35 
ปี โสด  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยเดินทาง 1-2 คร้ังต่อปี การบริการความสะดวกสบาย มี
ผลต่อการเลือกใช้การบริการสายการบินเป็นอยา่งมาก ผูบ้ริโภคจะเลือกสายการบินท่ีเหมาะสมให้
ตรงกบัตามความตอ้งการของตวัเองมากท่ีสุด ไม่วา่จะความพอใจ  ราคา ฯลฯ  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบังานวิจยัของ กฤษดา เชียรวฒันสุข และ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2559) ได้ท าการศึกษา
งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการบิน ซ่ึงเปรียบเทียบระหว่างสายการบิน
ไทยสมายลแ์ละสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบ่ี และ กฤษดา เชียรวฒันสุข และ 
ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) ได้ท าการศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เพื่อจ าแนกกลุ่มลูกคา้
ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ า  โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 
15,001- 25,000 บาทต่อเดือน  พบว่า ส่วนใหญ่นั้น มีวตัถุประสงค์ในการเลือกเดินทาง เพื่อการ
พกัผ่อน  โดยมีความถ่ี ในการเดินทางในแต่ละปี คือ 1-2 คร้ังต่อปี และตดัสินใจเลือกสายการบิน
ดว้ยตวัเอง โดยการส ารองท่ีนั่งผ่านเว็บไซต์ และยงัคล้ายคลึงกบังานวิจยัของ วชัร มานุพีรพนัธ์ 
(2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภค มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาท่ีปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท โดยผลการศึกษาท าใหท้ราบวา่ ผูท่ี้มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัความ
พึงพอใจต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั จะมีระดบั
ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธี โงว้ศิริ, วรรณภรณ์ 
บริพนัธ์ และ เจษฎา นกน้อย (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยสารทางอากาศภายในประเทศดว้ยสายการบินตน้ทุนต ่า  กรณีศึกษาเส้นทางการบิน 
หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ผลการศึกษาท าให้เรารู้ว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในดา้นการบริการ เพื่อความสะดวกสบาย ความสะอาดหรือวา่ความทนัสมยั มีผลต่อการ
ตั้งใจซ้ือบริการผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก โดยผูบ้ริโภคจะเลือกสายการบินท่ีตรงกบัตามความตอ้งการ
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ของตวัเองมากท่ีสุด ไม่ว่าจะความพอใจ  ราคา ฯลฯ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิวตัรา 
พิพฒัน์ไชยศิริ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ สายการบินต้นทุนต ่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีเนน้ความปลอดภยั 
ประกอบดว้ยการดูราคาค่าโดยสารก่อน เพื่อการตดัสินใจเลือกใชส้ายการบิน และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบังานวิจยัของ กฤษดา เชียรวฒันสุข และ ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) ไดท้  าการศึกษา
งานวจิยัเร่ือง การวิเคราะห์เพื่อจ าแนกกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า โดยใชปั้จจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ (7Ps) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต ่านั้น แบ่ง
ออกเป็น 4 ปัจจยั โดยพบวา่ ปัจจยัความส าคญัอนัดบัท่ี 1 คือ ลูกคา้ท่ีใชส้ายการบินตน้ทุนต ่านั้น ให้
ความส าคญัต่อการจดัโปรโมชัน่ราคาตัว๋โดยสาร ปัจจยัท่ี 2 คือ ลูกคา้ท่ีใชส้ายการบินตน้ทุนต ่าให้
ความส าคญัต่อช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของสายการบิน ปัจจยัท่ี 3 คือ ลูกค้าให้ความส าคญัเก่ียวกบั
ขั้นตอนการเช็คอินท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่มีการซบัซ้อน หรือรวมถึงท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน ท่ีมีความสบาย 
และปัจจยัสุดทา้ย ปัจจยัท่ี 4 ลูกคา้ท่ีใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ให้ความส าคญัต่อการให้บริการ
ของพนกังานท่ีมีความเป็นมิตรสุภาพและเอาใจใส่ต่อลูกคา้  ยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยั
ของ กฤษดา เชียรวฒันสุข และ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2559) ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการบิน ซ่ึงเปรียบเทียบระหวา่งสายการบินไทยสมายล์และสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบ่ี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของ
สายการบินไทยสมายล์ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสายการบิน ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นการ
ส่งเสริมตลาด และดา้นบุคลากรและนกังาน ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา โดยผูโ้ดยสายจะใชส่้วน
ประสมทางการตลาดในดา้นท่ีกล่าวมาเป็นตวัตดัสินใจในการตั้งใจซ้ือเป็นอยา่งแรก และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ กรรนภทัร กนัแกว้ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารกบัการบริการสายการบิน กรณีศึกษาสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศ
ไทย  ปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูโ้ดยสาร คือ ความปลอดภยัในการเดินทาง การมี
ตารางเท่ียวบินใหเ้ลือกมากหลาย มีท่ีนัง่กวา้งขวาง มีราคาท่ีเหมาะสมและมีความสะดวกรวดเร็ว ทั้ง
ในดา้นสัมภาระหรือว่าการจองตัว๋โดยสาร และมีพนกังานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ สุภาพเรียบร้อย 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัฐา อ าไพ (2556) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใชส้ายการบินตน้ทุนต ่า สายการบินหลกัของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดย
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจะใหค้วามส าคญักบัราคาตัว๋โดยสารเป็นอยา่งมาก 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ในด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน ท่ีมีความ
กวา้งและนัง่สบาย พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้อยูใ่นสภาพท่ีมีมาตรฐาน ดงันั้นจึงควรหมัน่ตรวจสอบ 
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เคร่ืองมือหรือเช็คสภาพเคร่ืองมือต่างๆอยูเ่สมอ 
2. ในการขนส่งทางอากาศดว้ยตวับุคคลเอง หรือ เป็นส่ิงของ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ผูโ้ดยสาร

ส่วนใหญ่ตอ้งการใหมี้ความถ่ีของเท่ียวบินตามท่ีตอ้งการ เพื่อการเลือกเวลาเดินทางท่ีสะดวก ดงันั้น
เพื่อตรงต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสารมากท่ีสุด จึงควรเพิ่มเท่ียวบินให้มีความถ่ีมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในวนัธรรมดา พร้อมทั้งไม่มีการล่าชา้ของเวลาเดินทางหรือตอ้งการให้เคร่ืองบินออกอยา่งตรงเวลา
นั้นเอง และยงัตอ้งการการบริการทางภาคพื้นดินและบนเคร่ืองบินอยา่งมีคุณภาพ 

3. ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูโ้ดยสารเล็งเห็นถึงความสะดวกในการจองตัว๋โดยสาร                
ท่ีสามารถจองไดห้ลายทาง และสะดวกมากท่ีสุด รวมถึงการช าระเงินหรือการรับตัว๋โดยสารท่ีง่าย 
ต่อการใชบ้ริการหรือมีขั้นตอนไม่ซบัซอ้น รวมถึงความเสถียรของระบบในการจอง  

4. สามารถทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด และทราบถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพื่อน าไปก าหนดและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และทราบถึงขอ้บกพร่อง เพื่อน าไปแกไ้ข 
เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบให้แก่สายการบินของตน้เองมากท่ีสุด เช่น การบริการ การจดัโปรโมชัน่ การ
ก าหนดราคาต่าง ฯลฯ 

5. ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ นิยมดูโปรโมชั่น หรือเช็คราคาค่าตัว๋โดยสารทางเว็ปไซต์ เพื่อ
สะดวกในการจอง โดยบางท่านอาจมีการจองล่วงหนา้ ดงันั้นในการจดัโปรโมชัน่ หรือการบ่งบอก
ถึงความคุม้ค่าของค่าโดยสารในระยะเวลาท่ีจ ากดั ความมีรายละเอียดอย่างชัดเจน และท่ีส าคญั
เวบ็ไซตค์วรมีความเสถียร  

6. การเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ในด้านบุคลากร ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการพูดจาหรือการยิม้แยม้ และการเอาใจใส่ต่อ
ลูกคา้เป็นอยา่งมาก ส่วนใหญ่ผูโ้ดยสารเลือกใช้สายการบินโดยตดัสินใจจากตวัเลือกดา้นบุคลากร
มากท่ีสุด  

7. ในด้านราคาให้เหมาะสม และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่
ตอ้งการตัว๋โดยสารท่ีมีราคาถูกหรือตัว๋โดยสารท่ีมีราคาประหยดั เหมาะสมกบัการบริการท่ีควรจะ
ไดรั้บ โดยท าการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งของสายการบินเดียวกนั ดงันั้นจึงควรจดัโปรโมชัน่หรือภาค
บริการท่ีถือวา่เหมาะสมกบัส่ิงท่ีผูโ้ดยสารควรไดรั้บมากท่ีสุด 

8. ในเพื่อการเพิ่มลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิม รวมถึงการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า ดงันั้น
จึงตอ้งเนน้ดา้นบุคลากรใหม้ากท่ีสุด โดยพบการศึกษาพบวา่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
การบริการ ในทุกๆดา้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการพูดจาหรือการยิม้แยม้ และการ
เอาใจใส่ต่อลูกคา้ โดยผูโ้ดยสารจะเลือกใชส้ายการบินโดยตดัสินใจจากตวัเลือกดา้นบุคลากรนัน่เอง 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในอนาคต 
1. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า หรือสายการบินใน

ทุกระดบั เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสายการบินและน าไปปรับปรุงให้ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูโ้ดยสารมากท่ีสุด เพื่อรักษาฐานลูกคา้ ทั้งลูกคา้ใหม่และลูกคา้เก่า 

2. ควรศึกษาปัญหาของผูโ้ดยสารท่ีใช้สายการบินในทุกระดบัหรือสายการบินตน้ทุนต ่า 
เพื่อน ามาปรับปรุงและน าไปพฒันาในส่วนต่างๆ เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้สูงสุด และไดส่้วน
แบ่งตลาดท่ีมากท่ีสุด  

3. ควรศึกษาโดยเจาะจงเส้นทางของแต่ละจงัหวดัและแต่ละสายการบิน เพื่อศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือความพึงพอใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อไปน าไปวางแผนหรือ
ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจการบินท่ีใหดี้ท่ีสุด 
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บทน า 
 ปัจจุบนัแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ไดรั้บความสนใจ
เป็นอย่างสูงทั้งในแวดวงวิชาการและการบริหารจดัการท่ีมุ่งทั้งปรับเปล่ียนแปลงพฒันาองค์การ 
หลาย ๆ องค์การเช่ือว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางท่ีสร้างความอยู่รอดและความ
เจริญรุ่งเรืองได้อย่างย ัง่ยืน องค์การจึงต้องให้ความส าคัญในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถมากข้ึน สนับสนุนการเพิ่มทุนทางปัญญา มีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
คน้พบว่าองค์การตอ้งสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กบัการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุงานอนั
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององคก์ารเป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้นจากแนวคิดท่ีมุ่งพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้มากแต่เพียงอยา่งเดียวจึงเปล่ียนไป และมีค าถามต่อไปวา่จะท าอย่างไรให้องคก์ารไดเ้รียนรู้
ดว้ย 
  การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างยิ่ง หากองค์การจะพฒันาตนเองให้เป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็จ  าเป็นจะตอ้งบริหารจดัการความรู้ภายในองคก์ารให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเน่ืองหากองค์การใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์าร ก็นบัเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าไดเ้ช่นกนั อยา่งไร
ก็ตาม การบริหารจดัการความรู้มีความซบัซ้อนมากกวา่การพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกอบรม เพราะ
เป็นกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินการต่อภายหลงัจากท่ีบุคลากรมีความรู้ความช านาญแลว้ องคก์ารจะ
ท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น และสุดทา้ยองค์การ
จะตอ้งหาเทคนิคการจดัเก็บความรู้เฉพาะไวก้บัองค์การอยา่งมีระบบเพื่อจะน าออกมาใช้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 แนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย อาทิเช่น 
 ปีเตอร์ เซ็นกี (Peter Senge) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีขยายขอบเขต
ความสามารถขององคก์ารเพื่อน าไปสู่การสร้างผลงานท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริงและคนในองคก์ารต่าง
เรียนรู้วธีิท่ีจะเรียนรู้กนัอยา่งต่อเน่ือง 
 ไมเคิล เจ มาร์ควอดส์ (Michael J. Marquardt) นิยามวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง 
องคก์ารซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคล และกลุ่ม มีวธีิการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั มีการสอนคน
ของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้เขา้ใจในสรรพส่ิง สามารถเรียนรู้จดัการ และ
ใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยองคป์ระกอบ
ของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. พลวตัการเรียนรู้  (Learning Dynamics) 
2. การปรับเปล่ียนองคก์าร  (Organization Transformation) 
3. การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล  (People Empowerment) 
4. การจดัการความรู้  (Knowledge Management) 
5. การใชเ้ทคโนโลย ี (Technology Application) 

 ยคูล ์ (Yulk)  ไดใ้หค้วามหมายวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์ารท่ีมีความปรารถนา
ในการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อการพฒันาการท างาน มีการแบ่งปันความคิดในการท างาน มีการ
ปรับตวัให้เขา้กับส่ิงแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อการลงทุนให้บุคลากรทุกระดบัเกิดการ
เรียนรู้ ตลอดจนสร้างค่านิยมเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมและทดลองท าส่ิงใหม่ ๆ จนกลายเป็น
วฒันธรรมขององคก์าร 
 เม่ือพิจารณาความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ดงักล่าว จะเห็นได้ว่าจุดเน้นของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้มี 3 ประการคือ 

1. การพฒันาความสามารถและศกัยภาพของคนในองคก์าร 
2. ความต่อเน่ืองของการพฒันา 
3. เป้าหมายของการพฒันาในภาพรวมทั้งองคก์าร 

 จึงสามารถสรุปไดว้า่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นองคก์ารท่ีได้
พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตวั และการเปล่ียนแปลงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง พนกังาน
ในองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะจดัการกบัองคค์วามรู้ต่าง ๆ ดว้ยการศึกษาและการถ่ายทอดความรู้ใหม่ 
ๆ ให้กบัผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ืองตลอดจนเต็มใจท่ีจะประยุกตค์วามรู้เหล่านั้นไปใชก้บัการตดัสินใจและ
การปฏิบติังาน 
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วนัิย 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ปีเตอร์ เซ็นกี 1  (Peter Senge)  จากสถาบนั M I T Sloan School of Management ไดเ้ขียน
หนงัสือเร่ือง “The Fifth Discipline : The Art and The Leaning Organization” หรือวินยั 5 ประการ 
Peter Senge มีความเห็นว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ตอ้งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างขีด
ความสามารถขององคก์าร บุคคลทุกระดบัขององคก์ารสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง และมีส่วน
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององคก์ารโดยส่วนรวม ซ่ึงบุคคลจ าเป็นตอ้งมีวินยั  (Discipline)  
เพื่อพฒันาทกัษะหรือความสามารถของตน โดยวินยัทั้ง 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้จะ
ประกอบดว้ย 
 1. บุคคลที่รอบรู้  (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมตน้ 
บุคคลหรือสมาชิกขององคก์ารเป็นรากฐานขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ สมาชิกขององค์การท่ีเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะมีลักษณะสนใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตน มุ่งสู่จุดมุ่งหมายและความส าเร็จท่ีไดก้ าหนดไว ้
 2. รูปแบบความคิด (Mental Models) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเช่ือ ทศันคติ 
จากการสั่งสมประสบการณ์ กลายเป็นกรอบความคิดท่ีท าให้บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการท า
ความเขา้ใจ วนิิจฉยั ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนั้น รูปแบบความคิดยงัเป็น
แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง ในเพื่อนร่วมงาน หรือในองคก์าร เป็นทศันคติของแต่ละคน
ซ่ึงไม่เหมือนกนั รูปแบบวธีิคิดท่ีมีสติ สามารถแยกแยะ และท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดก้ระจ่าง
ชดัจะสามารถท าให้ตดัสินใจได้อย่างถูกตอ้ง หรือมีวิธีการตอบสนองความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่าง
เหมาะสม  
 3. การมีวสัิยทศัน์ร่วม  (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทศันคติร่วมของ   
คนในองค์การ ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั เป็นการ
มองระดบัความมุ่งหวงัวา่ส่ิงท่ีปรารถนาคืออะไร อยากเป็นอย่างไรในอนาคตท่ีมีเป้าหมายเป็นจริง
ได ้ซ่ึงทุกคนในองคก์ารตอ้งมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบ มุ่งมัน่ช่วยกนัผลกัดนั สร้างสรรคใ์ห้เป็นจริง
ตามท่ีตั้งปณิธานไวร่้วมกนั ดงันั้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกันของคนในองค์การท าให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
        4. การเรียนรู้เป็นทีม  (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกโดยอาศยั
ความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์กนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดข้ึน ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ไดก้็ต่อเม่ือมีการรวมพลงักนัของสมาชิกในทีมใหไ้ดมี้โอกาสเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ร่วมกนั 

                                                           
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) เป็นการคิดถึงความเก่ียวโยงของส่วนต่าง ๆ ใน
ระบบ รู้ระบบใหญ่ ระบบยอ่ย คิดทั้งระบบ การคิดอยา่งเป็นระบบ ท าให้สามารถเช่ือมโยงวงจรต่าง 
ๆ ภายในระบบ มองเห็นภาพความสัมพนัธ์ของระบบโดยรวม (Total System) ไดอ้ยา่งเขา้ใจแลว้
สามารถมองเห็นระบบยอ่ย (Subsystem) ท่ีจะน าไปวางแผนและด าเนินการส่วนยอ่ยนั้น ๆ ให้ส าเร็จ
ทีละส่วน 
 อาจสรุปไดว้า่ องคก์รท่ีจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
วนิยัแห่งการเรียนรู้ระดบัองคก์าร ระดบัทีม และระดบับุคคล แต่สามส่วนน้ีจะเกิดไดจ้ะตอ้งเกิดวินยั
ของผูน้ าและวนิยัของการเรียนรู้ก่อน โดยวนิยัระดบับุคคล (Individual Discipline) ไดแ้ก่ การคิดเชิง
ระบบ บุคคลท่ีรอบรู้ และรูปแบบความคิด วินยัระดบัทีม (Team Discipline) ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์
ร่วม การเรียนรู้ของทีม และวินยัระดบัองค์การ (Organization Discipline) ก็คือ องค์การแห่งการ
เรียนรู้นัน่เอง 
 นอกจากน้ี Peter Senge กล่าวว่าความส าเร็จขององค์การแห่งอนาคตนั้นเกิดจากการท่ี
องคก์ารสามารถจูงใจพนกังานทุกระดบัใหเ้รียนรู้การพฒันาตนเอง มีทกัษะในการปฏิบติังาน และมี
ความรู้และประสบการณ์ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริม โดยท าหนา้ท่ีส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
ลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัขององคก์ารแห่งการ
เรียนรู้วา่เป็นองคก์ารท่ีมีรูปแบบและองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบขององค์การ (Organization Design)  มีลกัษณะไร้พรมแดน (Boundary less) 
การท างานเป็นทีม (Team) 
 2. การจัดการข้อมูล (Information Sharing)  พนกังานมีการใชข้อ้มูลร่วมกนัอยา่งอิสระ 
(Open) ทนัเวลา (Timely) และแม่นย  า (Accurate) 
 3. บทบาทผู้น า (Leadership) ผูน้  ามีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ ร่วม 
(Shared Vision) และผลกัดนัใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการร่วมมือ (Collaboration) ใหเ้กิดข้ึน 
 4. วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) มีความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิด (Strong 
Mutual Relationship) ส านึกของความเป็นกลุ่ม (Sense of Community) ความเอาใจใส่ (Caring) 
และความไวว้างใจ (Trust) 
  จะเห็นไดว้่า การท่ีจะปรับเปล่ียนองคก์ารสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization)  นั้น จะตอ้งค านึงถึงเป้าหมายและภาระหน้าท่ีขององค์การเป็นหลกัวิเคราะห์หา
ปัญหาท่ีแทจ้ริงขององคก์าร การวิเคราะห์ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัของ
แต่ละองคก์าร หลกัวธีิการท่ีใชไ้ดผ้ลดีในองคก์ารหน่ึงอาจจะใชไ้ม่ไดผ้ลในอีกองคก์ารหน่ึงก็เป็นได ้
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

82 

 ความหมายการจัดการความรู้   
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายค าว่าความรู้ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจาก
การศึกษา เล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความ
เขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมา
จากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติัองคว์ชิาในแต่ละสาขา 
 การจดัการความรู้  (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่
ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รูปแบบของความรู้  มี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ท่ีชดัแจง้  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวมถ่ายทอดได ้มี
ความชดัเจน เป็นรูปธรรม เช่น ความรู้ท่ีไดจ้ากมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ความรู้จากทฤษฎี 
ต ารา คู่มือต่างๆ  ตลอดจนเอกสาร กฎระเบียบ วธีิการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 2. ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน  (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัคนมีความเป็น
นามธรรม ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ความรู้ท่ีเกิด
จากการฝึกฝนการปฏิบติังานจนเกิดทักษะและกลายเป็นความช านาญหรือเช่ียวชาญ ถือเป็น
ประสบการณ์ติดตวัของแต่ละบุคคล ความรู้ท่ีเกิดจากพรสวรรค ์ปฏิภาณไหวพริบ  เป็นตน้ 
 น.พ.วิจารณ์ พานิช 12 ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจดัการความรู้” ไว ้ส าหรับนัก
ปฏิบติั การจดัการความรู้ คือ เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไปพร้อม ๆ กนั 
ไดแ้ก่ 
 1. บรรลุเป้าหมายของงาน 
 2. บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน 
 3. บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์าร และไปเป็นองคก์ารการเรียนรู้ และ 
 4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 
 ส าหรับการจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 
 1. การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มองคก์าร 
 2. การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
 3. การปรับปรุงดดัแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
 4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการของตน 

                                                           
1วจิารณ์ พานิช, “การจดัการความรู้ ฉบบันักปฏิบติั”, สถาบนัส่งเสรมิการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม (สคส.), กรงุเทพ, 2551.  
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 5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้
 6. การจดบนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
 การจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานท่ี
ส าคญั คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวท่ี้เรียกวา่ Operation Effectiveness  
และนิยมผลสัมฤทธ์ิออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 1. การสนองตอบ  (Responsiveness)  ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 
สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ สนองตอบความตอ้งการของพนกังาน 
 2. การมีนวตักรรม  (Innovation)  ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการท างานและนวตักรรมดา้น
ผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 3. ขีดความสามารถ  (Competency)  ขององค์การและของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึง
สะทอ้นสภาพการเรียนรู้ขององคก์าร และ 
 4. ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหวา่งผลลพัธ์กบัตน้ทุนท่ีลงไป การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง หมายถึงการท างานท่ีลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลงานมาก หรือ
คุณภาพสูง 
 องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้ 
 1. “คน”  เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผูน้ าความรู้ไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 2. “เทคโนโลยี”  เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วข้ึน 
 3. “กระบวนการความรู้”  เป็นการบริหารจดัการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผูใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุงและนวตักรรม 
 องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล 
กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Process) 
 กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวน การท่ีจะ
ช่วยให้เกิดพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค์การ ขั้นตอนหลกัของกระบวนการจดัการ
ความรู้ มี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การบ่งช้ีความรู้  (Knowledge Identification)  เป็นการพิจารณาว่าปัจจุบนัองค์การมี
ความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด และอยูท่ี่ใคร 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้  (Creation and Acquisition)  เป็นการสร้าง แสวงหา 
และรวบรวมความรู้ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ออกไป 
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 3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization)  เป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความรู้ แบ่งชนิด ประเภท หมวดหมู่ เพื่อใหสื้บคน้ เรียกคืน และใชง้านไดง่้าย 
 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้  (Knowledge Codification and Refine-ment)  เป็น
การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหา ภาษา ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 5. การเขา้ถึงความรู้  (Knowledge Access)  เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรู้เขา้ถึงความรู้ท่ี
ตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  Web board Internet  เป็นตน้ 
 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  (Knowledge Sharing)  ท าไดห้ลายวิธี โดยกรณีเป็น  
Explicit Knowledge อาจจดัท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น  Tacit 
Knowledge  อาจจดัท าเป็นระบบทีมขา้มสายงาน กิจกรรมคุณภาพและนวตักรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การยมืตวั การสับเปล่ียนงาน เวทีแลก เปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 
 7. การเรียนรู้  (Learning)  วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้ คือ การเรียนรู้
ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์าร 
 
 การบ่งช้ีความรู้  

 
 การสร้างและแสวงหาความรู้  

 
 การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  

 
 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้  

 
 การเขา้ถึงความรู้  

 
 การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้  

 
 การเรียนรู้  

 
ภาพแสดง  กระบวนการจัดการความรู้ 

 
 การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึน ซ่ึงจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ของ
องคก์ารท่ีมีอยู่แลว้ให้มากข้ึนเร่ือย ๆ และความรู้น้ีก็จะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ อีกเป็น
วงจรท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ท่ีเรียกวา่วงจรการเรียนรู้ 
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 ซ่ึงวงจรความรู้ เร่ิมจากองค์ความรู้ แลว้น าไปสู่การน าความรู้ไปใช้ เม่ือน าความรู้ไปใช้
แลว้ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ซ่ึงจะหมุนเวียนกลบัไปเป็นองค์ความรู้อีก
คร้ังหน่ึง 
 
 
  องคค์วามรู้  

 
 

 
 

 การน าความรู้ไปใช ้  เกิดการเรียนรู้ประสบการใหม่ๆ 
 

 
ภาพแสดงวงจรการเรียนรู้ 

 
ผลของการจัดการความรู้ 
 ผลการจดัการความรู้  มีดงัน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิของงานดีข้ึน หรือไดน้วตักรรมใหม่ 
 2. บุคลากรเกิดพฒันาการเรียนรู้ เกิดชุมชนการเรียนรู้ 
 3. ความรู้ของบุคคลและองคก์ารมีการจดัระบบและสั่งสมไวพ้ร้อมท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ 
 4. องคก์ารมีการพฒันาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีความเขม้แขง็ สามารถแข่งขนักบั
องคก์ารอ่ืนได ้
 จากการศึกษาของนักวิชาการพบว่าองค์การหลายแห่งมีปัญหาและอุปสรรคของการ
จดัการความรู้อยูเ่สมอ ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีพบ เช่น บุคคลไม่เห็นประโยชน์โดยตรงท่ีจะเกิดกบั
ตวัเอง บุคคลน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนไปใชใ้นการปฏิบติังานไดน้อ้ย ขาดความต่อเน่ืองใน
ความมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหก้ารสนบัสนุนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการทั้งในระดบัผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังาน ขาดการมีส่วนร่วมของบุคคลในองคก์าร ความแตกต่างของบุคคลในองคก์าร เป็น
ตน้ 
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บทสรุป 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือท่ีเรียกย่อๆ ว่า L.O.เป็นแนวคิดท่ี
เติบโตจากกระแสการเปล่ียนแปลงเร่ืองการเรียนรู้องค์การ การฝึกอบรมและการพฒันา องค์การ
แห่งการเรียนรู้จึงเป็นองคก์ารท่ีมีสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ควบคู่ไปกบัการรับรู้จาก
ภายนอก โดยมีเป้าประสงคท่ี์ส าคญัคือเพื่อใหมี้โอกาสไดใ้ชค้วามรู้เป็นพื้นฐานในการพฒันาต่อไป 
    วินยั 5 ประการ  (The Fifth Discipline) ท่ี Peter Senge กล่าวไวเ้ป็นส่ิงท่ีจะตอ้งศึกษาท า
ความเขา้ใจและเช่ือมโยงตลอดจนการบูรณาการณ์  (Integration)  ทางความคิดเพื่อท่ีจะได้ท าความ
เขา้ใจองคก์ารแห่งการเรียนรู้และวธีิท่ีจะสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึน 
 Stephen P. Robbins  และ  Mary Coulter  ไดร้ะบุวา่ การพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้เนน้
ความส าคญัท่ีรูปแบบองคก์าร การจดัการขอ้มูล บทบาทความเป็นผูน้ า และวฒันธรรมองคก์าร 
 การจดัการความรู้  (Knowledge Management)  หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ K.M.  คือ การน าเอา
ความรู้มาจดัเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาเผยแพร่หรือน ากลบัมาใช้ไดอ้ย่างรวดเร็วเพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาองคก์ารใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
 การจดัการความรู้ คือเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 3 ประการไปพร้อม 
ๆ กนั ไดแ้ก่  1) บรรลุเป้าหมายของงาน  2) บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  และ  3) บรรลุเป้าหมาย
การพฒันาองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 หลกัส าคญัของการจดัการความรู้ คือ กระบวนการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ในการ
ด าเนินการจดัการความรู้มีบุคคลหรือคนส าคญัในหลากหลายบทบาท หลาก หลายรูปแบบ ท่ีต่างคน
ต่างท าหน้าท่ีในบทบาทของตนเองให้ดีท่ีสุด แต่ตอ้งมีการท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อพฒันาการท างานท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุดเพื่อให้องค์การสามารถขบัเคล่ือนไปได้อย่าง
สวยงามกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในท่ีสุด 

สุดท้ายจะเห็นได้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้เป็นแนวคิดท่ีหลายๆ 
องค์การได้มีการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและปรับตวัได้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกในยคุปัจจุบนั 
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พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่กั  
ในอ าเภอเมือง จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 
นวรัตน์  ยืนยง 

นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

นาถรพ ี ชัยมงคล 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาเศรษฐศาตร์ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว     

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั 3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกั  ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวท่ีใช้บริการท่ีพกัในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ
รายไดต่้อเดือน และเช้ือชาติท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแตกต่างกนั  ขอ้มูล
ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ  จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ  ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ  
บุคคลท่ีร่วมเดินทาง ระดบัราคาท่ีเลือกใช้บริการ  การเดินทางโดยสาร  และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจท่ีต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัแตกต่างกนั  ส าหรับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวมทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภท
โรงแรมและบา้นพกัไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคัญ :  พฤติกรรม, นกัท่องเท่ียว, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตดัสินใจ,  
      ประจวบคีรีขนัธ์ 
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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 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงประกอบไปดว้ยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม แต่ภายหลงัเร่ิมมีการชะลอตวัลง ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีรายไดล้ดลงจากในปี พ.ศ. 
2556 มีมูลค่า 1,207,145.82 ลา้นบาท ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ. 2557  มีมูลค่า 1,172,798.17 ลา้นบาท (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) อาจเพราะมีกระแสการเปิดกลุ่มเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ดา้น
การเมือง ดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ และดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวลดลงอย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยก็มีการกระตุน้และ
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พฒันาเศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียวโดยสร้างนโยบายส่งเสริมต่าง ๆ มากมาย และก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์โดยท าให้ประเทศไทยมีความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ เน้นในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มระดบัความสามารถทางการแข่งขนัระหวา่งประเทศ ซ่ึงจงัหวดั
ประจวบฯ ก็ไดรั้บผลกระทบน้ี โดยเฉพาะในดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงสถิตินกัท่องเท่ียว
ของจงัหวดัประจวบฯ น้ีลดลงจากปีก่อน ๆ แต่ในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 เร่ิมมีการขยายตวั
มากข้ึน (ศูนยว์ิจยัตลาดด้านการท่องเท่ียว, 2560) เพราะแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ประจวบฯ น้ีท่ีมีทั้ง ป่า ภูเขา ทะเล น ้ าตก และมีเกาะอีกมากมาย ท าให้มีผูค้นเดินทางมาท่องเท่ียว
พกัผ่อนและเพื่อติดต่อธุรกิจมากมายท าให้ธุรกิจใหม่ต่าง ๆ ในบริเวณนั้นเกิดข้ึนและเติบโตอย่าง
รวดเร็ว รวมไปถึงธุรกิจท่ีพกัท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนและเกิดการแข่งขนัในตลาดรุนแรงมากข้ึน 
ซ่ึงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน้ีนกัท่องเท่ียวก็เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อภาคอุตสาหกรรมน้ี 
โดยจากสถิติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย ใน ปี 2559  สองอนัดบัแรก คือ 
ชาวเอเชียและชาวยุโรป  (กรมการท่องเท่ียว, 2559) ซ่ึงส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาก็จะมี
หลากหลายสัญชาติ และมกัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป โดยธุรกิจท่ีพกัหลายแห่งท่ีไม่ไดท้  าการ
ส ารวจพฤติกรรมและความต้องการท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆในธุรกิจ ดังนั้ นเพื่อให้ธุรกิจท่ีพกั
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการธุรกิจท่ีพกัในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบฯ 
เพื่อใหส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงในธุรกิจต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัใน

อ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัในอ าเภอ

เมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกัในอ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

สมมติฐานการวจัิย 
1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แตกต่างกนั 
2.  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แตกต่างกนั 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

91 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P’s) ทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ชชัวาล เวศยว์รุตม ์(2553) ไดศึ้กษาส่ิงท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมจาก

แบบจ าลองส่ิงกระตุ้นการตอบสนองของพฤติกรรมผูซ้ื้อ ซ่ึงส่ิงท่ีกระตุ้นทางการตลาดและส่ิง

กระตุน้อ่ืน ๆ จะถูกน าเขา้กล่องด า(Black box)  ผ่านเขา้ไปในความรู้สึกของผูซ้ื้อ (Buyers’ 

consciousness) ลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจ  แลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง โดย

แนวคิดน้ี ไพศาล ทองค า (2551, น.21-23) กล่าววา่ แบบจ าลองน้ี เรียกวา่ S-R Theory  ประกอบไป

ดว้ย  1.ส่ิงกระตุน้(Stimulus)  อาจเกิดข้ึนจากภายในหรือภายนอก ซ่ึงจะตอ้งจดัการกบัส่ิงกระตุน้

ภายนอก เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์นั้น โดยอาจจะกระตุน้จากการใชเ้หตุผลจูง

ใจ ส่ิงกระตุน้ภายนอก มี  2 ส่วน คือ  1)  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด(Marketing Stimulus)  เป็นส่ิง

กระตุน้ท่ีสามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  2) ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

อยูภ่ายนอกองคก์ร โดยไม่สามารถควบคุมได ้ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นเทคโนโลยี  ดา้นกฎหมาย 

และดา้นวฒันธรรม  2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyers’ Black Box)  ผูผ้ลิต

หรือผูข้ายไม่สามารถควบคุมได ้ จึงเกิดความตอ้งการท่ีจะคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 
7. สญัชาติ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

1. เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ 
2. จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
3. ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
4. ช่วงท่ีใชบ้ริการ 
5. รู้จกัท่ีพกัจากส่ือแหล่งใด 
6. บุคคลท่ีร่วมเดินทาง 
7. ระดบัราคาท่ีเลือกใชบ้ริการ 
8. การเดินทางโดยสาร 

9. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกายภาพ  
7. ดา้นกระบวนการ  

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก ในอ าเภอเมือง  จังหวดัประจวบครีีขันธ์ 

1. โรงแรม         2.  บา้นพกั 
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ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะ และกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

คือ 1) ลกัษณะของผูบ้ริโภค  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยั

ดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 2) ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล  การประเมินผลทางเลือก  การ

ตดัสินใจใชบ้ริการ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  3. การตอบสนองของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการ หมายถึง ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  การเลือกปริมาณใชบ้ริการ  การเลือก

ผลิตภณัฑ์ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย และการเลือกเวลาในการใชบ้ริการ  P.Kotler and 

K.L.Keller (2012, p.188) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยั

เก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการ ซ่ึง

ค าตอบท่ีได้จะท าให้สามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีตอบสนองความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ศศิธร บูญชุม (2557, น.10)  กล่าววา่ การตดัสินใจ (Decision -Making) เป็นกระบวนการ

ในการเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการรวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  ซ่ึง หทยัรัตน์ ทองเรือง (2551, น.40-43) ได้

ศึกษาว่าการตดัสินใจ คือ การเลือกทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือก  เพื่อน ามาปฏิบติั แบ่ง

ออกเป็นปัจจยั 3 ดา้นดงัน้ี 1) ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ประกอบดว้ย เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย  

ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม  และนิสัย  2) ปัจจยัหลกั (Push Factors) ประกอบดว้ย  ความ

คาดหวงั  ขอ้ผูกพนั และการบงัคบั 3) ปัจจยัความสามารถหรือปัจจยัสนบัสนุน (Able Factors) 

ประกอบดว้ย โอกาส ความสามารถ  และการสนบัสนุน  

ชชัวาล เวศยว์รุตม์ (2553, น.24) กล่าวว่า โดยพื้นฐานส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix)นั้น จะไปประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

และดา้นการส่งเสริมการขาย  แต่ส าหรับธุรกิจบริการจะตอ้งมี ดา้นบุคลากร ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการการให้บริการ เพิ่มมาดว้ย ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(Services Marketing Mix) หรือ 7P’s จะมีทั้งหมด 7 ดา้น ดงัน้ี 1) ผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการ 

(Product)  เป็นส่ิงท่ีเสนอขาย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยให้เกิดความพึง

พอใจสูงสุด ซ่ึงผลิตภณัฑ์น้ีอาจมีตวัตน(Tangibility) หรือไม่มีตวัตน(Intangibility) ก็ได ้ แต่จะตอ้ง

มีประโยชน์หรือคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคจึงจะท าให้เกิดการขายได ้2) ราคา (Price) คือ ส่ิงท่ีมี

ความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าโดยอยู่ในรูปของตัวเงิน ซ่ึงผู ้บริโภคจะ
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เปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากบัราคาของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ดงันั้นการก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจึงตอ้ง

ค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ซ่ึง    

ศศิธร บูญชุม (2557, น.12-13) ไดก้ล่าวไวว้า่ คือ ท าเลท่ีตั้งหรือกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จาก

ผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภค จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ช่องทางในการจ าหน่าย (Channel of Distribution) และการกระจายตวัสินคา้(Physical  Distribution)  

4) การส่งเสริมการขาย  (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารข้อมูลระหว่างผูจ้  าหน่ายและตลาด

เป้าหมาย เพื่อท่ีจะแจง้ข่าวสารหรือการจูงใจโดยให้เกิดทศันะคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือการบริการ 

โดยใช้ เค ร่ืองมือส่ือสาร การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การจัดโปรโมชั่น และการ

ประชาสัมพนัธ์ 5) บุคลากร (People)  บ ารุง สังข์ขาว (2554, น.21-22) กล่าวว่า บุคลากรหรือ

พนกังาน จะตอ้งอาศยัการเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) และการจูงใจ (Motivation) 

เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานจะต้องมี

ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองลูกคา้ มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถ

สร้างค่านิยมให้กบับริษทั ซ่ึงบุคลากรหรือพนักงานถือได้ว่าเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่ามากท่ีสุดใน

ธุรกิจบริการ 6) ดา้นกายภาพ (Physical)  ชชัวาล เวศยว์รุตม์ (2553, น.23) กล่าววา่ เป็นการน าเสนอ

โดยพยายามสร้างรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-Value Proposition) 

ไม่วา่จะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ท าให้ผูท่ี้คาดวา่

จะเป็นลูกคา้ไม่สามารถประเมินการบริการไดจ้นกวา่จะไดรั้บการบริการนั้น ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงท่ี

ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือบริการ 7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพใน

การใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประทบัใจ (Consumer Satisfaction) ในองคก์รธุรกิจดา้น

บริการ กระบวนการในการใหบ้ริการมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีลูกคา้มี

ส่วนร่วมในการผลิตบริการนั้นด้วย  กระบวนการดา้นการบริการจึงตอ้งไดรั้บการออกแบบเป็น

อยา่งดี เพื่อให้พนกังานท างานอยา่งสะดวก ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นกระบวนการ และ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555, น.4-8)  กล่าววา่ สามารถอธิบายองค์ประกอบท่ีส าคญั โดย

แบ่งออกเป็น 4 ประการ ดงัน้ี  1) ทรัพยากรท่องเท่ียว (Tourism Resources)   หมายถึง  สถานท่ีท่ี

เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียว  เป็นพื้นท่ีรองรับนักท่องเท่ียว  โดยมีส่ิงดึงดูดใจให้

นกัท่องเท่ียวอยากเขา้มาเยือน 2)การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing)  การตลาดท่องเท่ียวน้ีจะ

ช่วยส่งเสริมให้คนรู้จกั และชักน าคนให้เขา้มาท่องเท่ียวไดม้ากข้ึนเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย  3)
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นกัท่องเท่ียว (Tourism)  หมายถึง  บุคคลท่ีเดินทางอยูใ่นท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีไม่ใช่บา้นเมืองท่ีตนอาศยัอยู่

เป็นประจ า ซ่ึงนกัท่องเท่ียวถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัของการท่องเท่ียว 4) อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว (Tourism  Industry)  หมายถึง  การด าเนินธุรกิจให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยจะท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด น าไปสู่การไดก้ าไรเป็นส่ิง

ตอบแทน ซ่ึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือเป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยของการท่องเท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียว

ไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ก็ตอ้งมีการเดินทางเกิดข้ึนซ่ึงก็ตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่งคมนาคม การ

บริการท่ีพกั อาหาร ร้านขายของ และความบนัเทิงต่าง ๆ  

กฤษณี กาญจนอโนทยั (2554) ไดศึ้กษา พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ

เลือกใชบ้ริการรีสอร์ทในจงัหวดักาญจนบุรี  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์  3 ล าดบัแรกคือ ความสวยงามของรีสอร์ท/ห้องพกั  อยูใ่กลส้ถานท่ี

ท่องเท่ียว  ความสะดวกสบาย  ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา 3 ล าดบัแรก คือ ราคาเหมาะสม ราคาท่ี

หลากหลาย และการใหช้ าระค่าท่ีพกัผา่นบตัรเครดิต ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบั

มาก คือ การใหบ้ริการจองหอ้งพกัหลากหลายช่องทาง ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด 3 ล าดบั

แรก คือโปรโมชัน่ลดราคาหอ้งพกัโปรโมชัน่แถมวนัเขา้พกั และโปรโมชัน่แถมบริการอ่ืน ๆ  ปัจจยั

ดา้นบุคลากร 3 ล าดบัแรก คือ ความสุภาพของพนกังาน ความเอาใจใส่ของพนกังาน และความมี

มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังาน ปัจจยัดา้นกระบวนการ 3 ล าดบัแรก คือ คุณภาพโดยรวมในการ

ให้บริการ การให้บริการเช็คอินถูกตอ้งรวดเร็ว และการให้บริการภายในห้องพกัสะอาดเรียบร้อย 

ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด

คือความปลอดภยัของรีสอร์ทและให้ความส าคญัระดบัมากคือ ความสะอาด การออกแบบตกแต่งท่ี

พกั และความเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน 

จิรัฐิพร สุกนัทา (2554) ไดศึ้กษา พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการใชบ้ริการคุม้

ขนัโตก  จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาท ข้ึนไป ดา้นพฤติกรรม 

พบวา่ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ รู้จกัคุม้ขนัโตกโดยการแนะน าจากเพื่อนหรือคนรู้จกั มาใช้

บริการเป็นคร้ังแรก โดยเลือกท่ีจะมาในวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ใช้บริการเพราะชอบบรรยากาศ 

บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ คือ ตนเอง  มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังไม่เกิน 500 บาท และรายการส่งเสริม

การขายท่ีชอบ ไดแ้ก่ การลดราคาทนัที ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ในการใช้บริการคุ้มขันโตก ได้แก่ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
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ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่  ดา้นพนกังาน  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

 

ข้อมูลทัว่ไปของอ าเภอเมือง จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบฯ  ตั้ งอยู่ ก่ึงกลางของจงัหวดั  มีพื้นท่ี 844 ตาราง

กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 281 กิโลเมตร มีแนวชายแดนไทย-พม่า  มีช่องท่ี

แคบท่ีสุดของประเทศไทยกวา้งประมาณ 11 กิโลเมตร  อยู่ในเขตต าบลห้วยทราย  ภูมิประเทศมี

ความลาดเอียงจากทิศตะวนัตก  ซ่ึงเป็นเทือกเขาตะนาวศรี เป็นเขตกั้นระหว่างพนมแดนประเทศ

ไทยกบัประเทศพม่า ดา้นทิศตะวนัออก เป็นอ่าวไทย มีเทือกเขา ภูเขา และชายหาด ดา้นส่วนกลาง

ของจงัหวดัมีชายทะเล  อ่าวท่ีสวยงามหลายแห่ง และยงัมีเทือกเขาท่ีสลบัซบัซอ้นกระจายไปทัว่ แบ่ง

พื้นท่ีการปกครองแบ่งออกเป็น 6 ต  าบล ไดแ้ก่  ต าบลประจวบคีรีขนัธ์  ต าบลเกาะหลกั  ต าบลคลอง

วาฬ  ต าบลห้วยทราย  ต าบลอ่าวนอ้ย  และต าบลบ่อนอก ประชากรในอ าเภอเมืองทั้งหมดมีจ านวน 

43,201 คน  มีธุรกิจท่ีพกัในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบฯ  ทั้งหมด 92 แห่ง (องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2559) 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการท่ีพกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ท าการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2546, น.26)  ดงัน้ี 

n      =  
  

                 =  
       

        
          =    384.16   หรือ   385  ตวัอยา่ง 

จากผลการค านวณ พบวา่ ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวน 385 ตวัอยา่ง และ
เพื่อป้องกนัความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  400  ตวัอยา่ง ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ตามท่ี
เง่ือนไขก าหนด และใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling)โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นทวปียโุรป จ านวน 200 คน และทวปีเอเชีย จ านวน 200  คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยใช้เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 

จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสร้างข้ึนโดยการรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง

ใกลเ้คียงกนั โดยเน้ือหาในแบบสอบถามแบ่งได ้ ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และเช้ือชาติ  เป็นค าถามปลายปิด (Closed  

Question)   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ประเภทท่ีพกัในการ

เลือกใชบ้ริการ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ช่วงท่ีใช้

บริการ รู้จกัท่ีพกัจากส่ือแหล่งใด บุคคลท่ีร่วมเดินทาง ระดบัราคาท่ีเลือกใช้บริการ การเดินทาง

โดยสาร และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ  เป็นค าถามปลายปิด (Closed  Question)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยแบ่งออกเป็น  

7  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม

การขาย  ดา้นบุคลากร  ดา้นกายภาพ  ดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ

ท่ีพกั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เป็นค าถามปลายปิด (Closed  Question)  

น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด  เพื่อทดสอบค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีทดสอบของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

ดงัน้ี 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จ านวนข้อค าถาม Cronbach’s Alpha 
      ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ(Product) 8 0.724 
      ดา้นราคา (Price)   10 0.782 
      ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)   9 0.750 
      ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 10 0.898 
      ดา้นบุคลากร (People) 9 0.780 
      ดา้นกายภาพ (Physical)   9 0.747 
      ดา้นกระบวนการ (Process) 10 0.748 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบเชิงพรรณา (Descriptive Research) และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Analysis) เม่ือรวบรวมแบบสอบถาม  และตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อย
แลว้ หลงัจากนั้นน ามาประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ซ่ึงใชว้ิธีในการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี  
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)    แสดงผลเป็นการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean)   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)   ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี  ท าการ
ทดสอบโดยใชส้ถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square Test) และใชส้ถิติ Independent Samples Test   และการ
วเิคราะห์แบบจ าแนกกลุ่ม (Discriminant  Analysis) โดยใชส้ถิติ Wilks' Lambda 

 

ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว 

ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 มี
สถานภาพโสด จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 293 คน 
คิดเป็นร้อยละ  73.25 อาชีพพนกังานบริษทั จ านวน178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 มีรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 55,001 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ32.0 โดยนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปส่วนใหญ่มา
จากประเทศนอร์เวย ์จ  านวน 28 คนและนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย จ านวน 
57คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ส่วนใหญ่เลือกประเภทท่ีพกัในการ
ใช้บริการ คือ โรงแรม จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการ คือ มี
ทิวทศัน์ บรรยากาศสวยงาม จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  เดินทางมาเป็นคร้ังแรก จ านวน 
202 คน คิดเป็นร้อยละ50.5 ใช้ระยะเวลา 1-3 วนั จ านวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.0 จะเขา้ใช้
บริการช่วงเดือน เม.ย-มิ.ย. จ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รู้จกัท่ีพกัจากแหล่งส่ือคือ 
อินเตอร์เน็ต จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75  จะเดินทางมากบัครอบครัว จ านวน 175 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.8 เลือกใช้บริการท่ีระดบัราคา ราคา 1,001-2,000 บาทต่อคืน จ านวน 145  คน  คิด
เป็นร้อยละ 36.3 เดินทางโดยใช้รถส่วนตัว จ  านวน131คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ คือตวัเอง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ตารางที่  1 แสดงแสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
การใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ของนกัท่องเท่ียว  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
รวมทั้งหมด ชาวยุโรป ชาวเอเชีย ระดับ

ความส า
คัญ 

 ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD 

1. รวมดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ 4.067 0.717 4.113 0.707 4.022 0.721 มาก 
2. รวมดา้นราคา  3.946 0.796 3.998 0.775 3.895 0.812 มาก 
3. รวมดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.756 0.940 3.827 0.940 3.684 0.933 มาก 
4. รวมดา้นการส่งเสริมการขาย  3.761 0.740 3.812 0.754 3.710 0.722 มาก 
5. รวมดา้นบุคลากร  3.729 0.962 3.676 1.043 3.783 0.839 มาก 
6. รวมดา้นกายภาพ  3.730 0.866 3.716 0.894 3.744 0.837 มาก 
7. รวมดา้นกระบวนการ 3.674 0.869 3.677 0.880 3.671 0.858 มาก 
รวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3.809 0.841 3.831 0.856 3.787 0.817 มาก 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั ใน อ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ล าดับ ลกัษณะส่วนบุคคล Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1 เพศ 0.096  ปฏิเสธสมมติฐาน 
2 อาย ุ 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 
3 สถานภาพ 0.242 ปฏิเสธสมมติฐาน 
4 ระดบัการศึกษา 0.511 ปฏิเสธสมมติฐาน 
5 อาชีพ 0.280 ปฏิเสธสมมติฐาน 
6 รายไดต่้อเดือน 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 
7 เช้ือชาติ 0.014* ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยทดสอบระหวา่งเช้ือชาติ ไดแ้ก่ ชาวเอเชีย และชาว
ยโุรป  กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในทั้ง 7 ดา้น 
ล าดบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  เช้ือชาต ิ Sig. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
เอเชีย 

0.026* ยอมรับสมมติฐาน 
ยโุรป 

2 ดา้นราคา   
เอเชีย 

0.027* ยอมรับสมมติฐาน  
ยโุรป 

3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
เอเชีย 

0.015* ยอมรับสมมติฐาน 
ยโุรป 

4 ดา้นการส่งเสริมการขาย  
เอเชีย 

0.015* ยอมรับสมมติฐาน 
ยโุรป 

5 ดา้นบุคลากร  
เอเชีย 

0.011* ยอมรับสมมติฐาน 
ยโุรป 

6 ดา้นกายภาพ  
เอเชีย 

0.575 ปฏิเสธสมมติฐาน  
ยโุรป 

7 ดา้นกระบวนการ 
เอเชีย 

0.905 ปฏิเสธสมมติฐาน  
ยโุรป 

ตารางที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยทดสอบระหวา่งเช้ือชาติ ไดแ้ก่ ชาวเอเชีย และชาว
ไทย  กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในทั้ง 7 ดา้น 
ล าดบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  เช้ือชาต ิ Sig. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
เอเชีย 0.468 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน  

ไทย 

2 ดา้นราคา   
เอเชีย 0.854 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน  

ไทย 

3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
เอเชีย 0.136 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

ไทย 

4 ดา้นการส่งเสริมการขาย  
เอเชีย 0.007* 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

ไทย 

5 ดา้นบุคลากร  
เอเชีย 0.064 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

ไทย 

6 ดา้นกายภาพ  
เอเชีย 0.328 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

ไทย 

7 ดา้นกระบวนการ 
เอเชีย 

0.296 ปฏิเสธสมมติฐาน 
ไทย 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 โดยทดสอบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั  ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ล าดับ พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1 เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ   0.009* ยอมรับสมมติฐาน 
2 จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ   0.012* ยอมรับสมมติฐาน 
3 ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ  0.000* ยอมรับสมมติฐาน 
4 ช่วงท่ีเขา้ใชบ้ริการ   0.527 ปฏิเสธสมมติฐาน 
5 รู้จกัท่ีพกัจากส่ือแหล่งใด   0.209 ปฏิเสธสมมติฐาน 
6 บุคคลท่ีร่วมเดินทาง 0.001* ยอมรับสมมติฐาน 
7 ระดบัราคาท่ีเลือกใชบ้ริการ   0.000* ยอมรับสมมติฐาน 
8 การเดินทางโดยสาร   0.001* ยอมรับสมมติฐาน 
9 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 0.003* ยอมรับสมมติฐาน / แตกต่าง 

 

ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3  โดยทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(7P’s) ในทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั  
ล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1 ดา้นผลิตภณัฑ์  0.598 ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง 
2 ดา้นราคา   0.155 ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง 
3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.745 ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง 
4 ดา้นการส่งเสริมการขาย  0.324 ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง 
5 ดา้นบุคลากร  0.243 ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง 
6 ดา้นกายภาพ  0.066 ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง 
7 ดา้นกระบวนการ 0.75 ปฏิเสธสมมติฐาน / ไม่แตกต่าง 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการท่ีพกั ในอ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  พบว่าสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ 
นาตยา  เจริญผล  (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบระหวา่งนกัท่องเท่ียว
ชาวยโุรปและชาวเอเชีย จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปจะเป็น
เพศชาย และชาวเอเชียจะเป็นเพศหญิง  อายุระหวา่ง 31-40 ปี   นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปมีสถานภาพ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

101 

สมรสและชาวเอเชียมีสถานภาพโสด  นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปจะมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัและชาวเอเชีย
จะมีอาชีพขา้ราชการ  นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปและชาวเอเชียจะมีระดบัรายได ้USD 30,001-40,000  
นักท่องเท่ียวชาวยุโรปจะมีเช้ือชาติเป็นคนสวีเดและชาวเอเชียจะมีเช้ือชาติเป็นชาวจีน โดย
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวยโุรปและเอเชียลือกใชบ้ริการโรงแรมและรีสอร์ทใกลเ้คียงกนั  

ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการท่ีพกั  ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  พบวา่ สอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ ไพศาล 
ทองค า (2551)  ศึกษา พฤติกรรมและความตอ้งการเลือกใช้บริการท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียว 
กรณีศึกษาบริเวณอ่าวนาง จงัหวดักระบ่ี  ส่วนใหญ่พบว่าไม่เคยมาใช้บริการ ระดบัราคาท่ีเลือกใช้
บริการ คือ 501-1,000 บาทต่อคืน ระยะเวลาท่ีใช้บริการ คือ 1-3 วนั เดินทางมากบัเพื่อนและ
ครอบครัวใกลเ้คียงกนั และสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ กมัปนาท บุญพ่อมี (2552) ศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัประเภทรีสอร์ท กรณีศึกษา:เกาะลนั
ตา จงัหวดักระบ่ี ส่วนใหญ่พบวา่จะเดินทางในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค  เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการคือ
ภูมิทศัน์สวยงาม   ร่มร่ืน  สะดวกสบายและมีราคาท่ีเหมาะสม  ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 1-3 วนั รู้จกัท่ี
พกัจากอินเตอร์เน็ตและตวัแทนจ าหน่าย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือตนเอง   

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว  ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   พบว่า  
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในระดบัมาก  คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา จะเป็นดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ด้านกายภาพ  ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านบุคลากร  และด้านกระบวนการ 
ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ กมัปนาท  บุญพ่อมี (2552)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัประเภทรีสอร์ท กรณีศึกษา : เกาะลนัตา จงัหวดั
กระบ่ี  พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
ช่องทางการจ าหน่าย ดา้นบุคลากร  ดา้นกายภาพ  และดา้นกระบวนการ ในระดบัมาก  ซ่ึงปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั   
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์   ดา้น
ราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านบุคลากร  ด้านกายภาพ  และด้าน
กระบวนการ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพัก ได้แก่ โรงแร และบ้านพัก ของ
นกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ควรมุ่งเนน้วางแผนกลยทุธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการเฉพาะทางดา้นใดดา้นหน่ึง จึงควรวางแผนโดยค านึงถึงปัจจยัในทุก ๆ ดา้นหากเป็นธุรกิจท่ี
พกัประเภทโรงแรมอยา่เพียงแต่จะใหค้วามส าคญัเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
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ธุรกิจท่ีพกัประเภทโรงแรมเท่านั้น ควรค านึงถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจท่ี
พกัประเภทบา้นพกัประกอบไปดว้ย 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวเน่ืองในอนาคต 
5.4.1  การท าวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัในพื้นท่ีเฉพาะบริเวณอ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 

เพื่อใหง้านวิจยัมีความคลอบคลุมมากข้ึน ควรเพิ่มบริเวณพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลใหก้วา้งข้ึนดว้ย 
5.4.2  ในการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้ใชบ้ริการ เพื่อใหง้านวิจยัมีความละเอียด

และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนควรจะวจิยัศึกษาขอ้มูลดา้นผูป้ระกอบการท่ีพกัดว้ย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดี 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชมี้จ านวน 450 ชุด โดยศึกษาประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการแจกแบบสอบถามส าหรับร้านกาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์
บคัส์ร้านละ 225 ชุด โดยทั้งสองร้านแบ่งออกเป็นเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก 112 ชุด และเขต
กรุงเทพมหานครชั้นใน 113 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ รูปแบบตารางแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่า
สัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 273 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.7 มีอายุ 21-25 ปี จ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ (β=0.636) ด้านราคา 
(β=0.227) และดา้นกระบวนการให้บริการ (β=0.319) มีผลต่อความภกัดีในการใช้บริการร้าน
กาแฟดอยชา้ง แตกต่างกนั และพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 
(β=0.133) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (β=0.388) และดา้นกระบวนการให้บริการ (β=0.380) มีผล
ต่อความภกัดีในการใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์  
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมตลาดบริการ  ความภกัดี  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 t-
test, 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 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัน้ีกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมนุษยนิ์ยมด่ืมกนัมาก เน่ืองจากมีกล่ินท่ีหอมหวน มี

รสชาติเฉพาะและยงัท าใหต่ื้นตวัไม่ง่วงซึม ความน่าสนใจไม่ใช่จ านวนร้านกาแฟท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่ง
มากมายแต่เป็นพฤติกรรมผูด่ื้มกาแฟท่ีชอบจบักลุ่มพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นถกเถียง
วิพากษ์วิจารณ์เร่ืองราวต่างๆอย่างเป็นประจ า โดยเฉพาะเร่ืองการเมือง อย่างในส านวนไทยท่ีว่า 
"สภากาแฟ” นัน่เอง นอกจากรสชาติของกาแฟแลว้สถานท่ี บรรยากาศของร้านกาแฟมกัถูกใชเ้ป็น
สถานท่ีผอ่นคลาย การนดัพบปะเพื่อท าธุรกิจก็เป็นท่ีนิยมเช่นกนั ผูป้ระกอบการจึงเล็งเห็นอตัราใน
การเติบโตของธุรกิจกาแฟและการแสวงหาก าไรในธุรกิจน้ี จึงท าใหมี้ธุรกิจร้านกาแฟเพิ่มมากข้ึนทั้ง
ธุรกิจกาแฟจากต่างประเทศ และร้านกาแฟทอ้งถ่ิน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านท่ีน ามาเป็นจุด
ขาย ไม่วา่จะเป็นการตกแต่ง การบริการ และการสร้างแบรนด ์ 
 กระบวนการแปรรูปกาแฟดอยชา้งถูกคดัสรรจนไดข้ั้นตอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด จนท าให้กาแฟ
ดอยช้างเป็นกาแฟอาราบิก้าชนิดพิเศษ โดยได้ตรารับรองมาตรฐานระดับสากลมากมาย ด้วย
เอกลกัษณ์เฉพาะตรงท่ีมีกล่ินท่ีหอมเป็นพิเศษ เจือรสเปร้ียว ท่ีด่ืมแลว้ท าให้ชุ่มคอ มีสารคาเฟอีนต ่า  
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ประกอบการดูแลเอาใจใส่ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ "กาแฟดอยชา้ง เอกลกัษณ์กาแฟไทย สุดยอดกาแฟโลก" 
และสร้างความมัน่ใจเร่ืองคุณภาพสินคา้จากการน าเสนอผลิตภณัฑ์ ความสะอาด ความทนัสมยัของ
อุปกรณ์ และสถานท่ีตั้งของร้านกาแฟ โดยยงัรักษาอารมณ์และความเป็นตวัตนดอยชา้ง และไดรั้บ
การประเมินจากองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักาแฟอีกจ านวนมาก สามารถยืนยนัถึงคุณภาพของ
กาแฟดอยชา้งไปอยูบ่นเวทีระดบัโลกได ้

ทางดา้นสตาร์บคัส์ ไดเ้ปิดด าเนินการในประเทศไทยสาขาแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม 2541 
ปัจจุบนัท่ีสาขาทั้งหมด 169 สาขาทัว่ประเทศไทย โดยมีความมุ่งมัน่ในการให้ความช่วยเหลือดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และครอบครัวชาวไร่กาแฟชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือ ภายใตช่ื้อ 
“กาแฟม่วนใจ๋ เบลนด์” คุณภาพของสตาร์บคัส์ คือ ส่ิงท่ีพวกเขายึดมัน่เสมอมา โดยมุ่งเน้นในการ
สรรหาและรับซ้ือเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในราคาท่ีเป็นธรรม 

ตลาดกาแฟส าเร็จรูปในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มเจริญเติบโตข้ึนมาก เป็นตลาดท่ีมี
มูลค่าสูงถึง 4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท าให้ตลาดกาแฟส าเร็จรูปน่าจะเป็นตลาดท่ีน่าสนใจท่ีสุดใน
ภูมิภาคน้ีส าหรับผูผ้ลิต จากผลการส ารวจพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทยในปี พ .ศ. 2557 โดย
ศูนยว์ิจยักสิกรไทยพบว่า คนไทยยงัมีอตัราการด่ืมกาแฟต่อคนต ่ามาก เฉล่ีย 200 แก้ว/คน/ปี เม่ือ
เทียบกบัต่างประเทศ เช่น ชาวญ่ีปุ่น ด่ืมกาแฟเฉล่ีย 500 แกว้/คน/ปี ชาวอเมริกนัด่ืมกาแฟเฉล่ีย 700 
แกว้/คน/ปี ดงันั้น การด่ืมกาแฟของคนไทยในอนาคตยงัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนได ้เหตุน้ีท าให้นัก
ลงทุนจ านวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ  

ดงันั้น จากเหตุผลสถานการณ์และแนวโน้มดงักล่าว จึงให้ความสนใจศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพื่อศึกษา
ถึงเหตุผลท่ีท าใหเ้กิดความภกัดีของลูกคา้และทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในกิจการ
ร้านกาแฟสด ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้งใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจวางแผนและปรับพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ความเหมาะสม รวมถึงปัญหาแนวทางการแกไ้ขแก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีความสนใจในธุรกิจ
ร้านกาแฟท่ียงัไม่เขา้ใจในความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง เป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาโดยทัว่ไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีใช้บริการร้านกาแฟดอยช้าง
และร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้าน
กาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัความพึงพอใจในการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ร้านกาแฟ
ดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์  
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีของร้านกาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์
บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของตวัสินคา้ และดา้นการบริการหลงัการขาย ต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้าน
กาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ 8 ประการ ไดแ้ก่ ให้
ความส าคัญแก่ลูกค้า ความเป็นผู ้น า การมีส่วนร่วมมือของบุคลากร การบริหารเชิง
กระบวนการ การบริหารเป็นระบบ การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และการตดัสินจากขอ้มูลท่ี
เป็นจริง ต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ของร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคัส์  ส่งผลให้ผูบ้ริหาร
สามารถเขา้ใจถึงกลุ่มลูกคา้ของร้านกาแฟของตนเองได ้เพื่อน าไปสู่กบัพฒันาระบบต่าง ๆ 
ให้องคก์ร และสามารถน าผลขอ้มูลปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีมาใชพ้ิจารณาเป็น
ขอ้มูลอา้งอิงไปปรับใชแ้ละพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง ให้เป็นไปในทางท่ีดีท่ีสุดหรือตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
มากท่ีสุด 

2. เพื่อทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสามารถน าขอ้มูลความ
ตอ้งการนั้นไปปรับใชต่้อไปได ้ซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟ สามารถ
น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางวางแผนก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์
ต่าง ๆ และสามารถน าไปขยายขอบเขตของความรู้หรือศึกษาต่อในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบธุรกิจร้านกาแฟ โดยใช้เป็นแนวทางในการก าหนด การ
วางแผนส่งเสริมกลยุทธ์แผนการตลาด การประชาสัมพนัธ์ หรือการจดัโปรโมชัน่ น าไปสู่
การปรับปรุงพฒันา รวมถึงการพฒันาส่ือสารการตลาด (IMC) พร้อมปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในอนาคตให้เหมาะสมและตรงใจกบักลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟ โดยยึดตามผลวิจยัท่ี
อา้งอิงและส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์รหรือธุรกิจร้านกาแฟ                                         
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5. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตั้งราคาอย่างเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการของลูกค้า
สูงสุด 

6. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการเพิ่มลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิม 
  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)          ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระดบัรายได ้

ความภักด ี

ในการใช้บริการของลูกค้า 

(Acker, 1997) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นสินคา้และบริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นการบริการหลงัการขาย 
(Payne, 1993) 

ปัจจยัความพงึพอใจการใช้บริการ 
1. ใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้  
2. ความเป็นผูน้ า 
3. การมีส่วนร่วมมือของบุคลากร 
4. การบริหารเชิงกระบวนการ 
5. การบริหารเป็นระบบ 
6. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
7. การตดัสินจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
8. ความสมัพนัธ์กบัผูข้าย  
(Parasuraman, 1998) 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบสะดวก ไดจ้  านวนทั้งหมด 
400 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัใช้สูตรของยามาเน่ (Taro  Yamane, 1967, หนา้ 886-887) เพื่อค านวณหา
จ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมจากประชากรทั้งหมด โดยไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 ค่าคาดเคล่ือนร้อยละ 5 และเผือ่ส ารองในกรณีไม่สมบูรณ์ไวจ้  านวน 50 ชุด จึงรวมทั้งส้ิน 450 
ชุด โดยแบ่งการแจกแบบสอบถามท่ีร้านกาแฟดอยชา้ง 225 ชุด และร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 225 ชุด 
โดยทั้งสองร้านแบ่งออกเป็นเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก 112 ชุด และเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 
113 ชุด จะแบ่งการแจกแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครจาก 5 เขต คือ เขตยานนาวา เขต
สัมพนัธ์วงศ ์เขตวฒันา เขตจตุจกัร และเขตลาดพร้าว 

 
การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูลการประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีอยูอ่อกมาใน
รูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติท่ีมีความส าคญัใช้ทดสอบ
สมมติฐานในการวิจยั เพื่อบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยใชส้ถิติใน
การทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

2.1 ใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
มากกวา่ 2 กลุ่มตวัอยา่ง 

2.2 ใชก้ารวเิคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สัน เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
2 ตวัแปร 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นดงัน้ี ร้านกาแฟดอยช้างพบวา่ เพศกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 อายุกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี จ  านวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ระดบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 153 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 
บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 และในส่วนของร้านกาแฟสตาร์บคัส์จ านวนและร้อยละ
ของลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมพบวา่ เพศกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อายุกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี จ  านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.8 ระดบัการศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 131 คน คิด
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เป็นร้อยละ 58.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 25,001-30,000 บาท 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบัความคิดเห็นต่อความภกัดี
ของลูกคา้ร้านกาแฟดอยชา้ง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักดขีองลูกค้า 
เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบั
การศึกษา 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 
1. ท่านรู้จกัแบรนด์
ของร้านกาแฟท่ีท่าน
เลือกใชใ้นระดบัใด 

0.178 0.991 0.824 0.017 1.345 0.263 1.546 0.215 1.034 0.404 

2. ท่านมีความพึง
พอใจในผลิตภณัฑ์
ร้านกาแฟท่ีท่าน
เลือกใชใ้นระดบัใด 

0.647 0.200 1.352 0.244 2.628 0.074 1.374 0.255 1.125 0.349 

3. ท่านมีความเช่ือถือ
ในตราผลิตภณัฑร้์าน
กาแฟท่ีท่านเลือกใช้
ในระดบัใด 

0.737 0.321 0.911 0.475 1.259 0.286 0.430 0.958 0.570 0.754 

4. ท่านจะยงัคงใช้
บริการร้านกาแฟแห่ง
น้ี แมว้า่ท่ีอ่ืนจะลด
ราคา 

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

5. ระดบัความคิดเห็น
ต่อความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคในภาพรวม 

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

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความคิดเห็นต่อ

ความภกัดีของร้านกาแฟดอยช้างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อความ
ภกัดีของร้านกาแฟดอยชา้ง ดา้นภาพรวม เพศ (Sig.= 0.025) และสถานภาพ (Sig.=0.026) มีระดบัความ
ภกัดีของลูกคา้ร้านกาแฟดอยช้างท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาทั้ง 4 ขอ้ค าถามพบวา่ ระดบัความภกัดีของ
ร้านกาแฟดอยช้าง หากท่ีอ่ืนมีการลดราคาของร้านกาแฟ เพศและสถานภาพก็ยงัมีความภกัดีต่อร้าน
กาแฟดอยช้าง ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย มีความภกัดีของลูกคา้ของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟ
ดอยชา้งไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบัความคิดเห็นต่อความภกัดี
ของลูกคา้ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักดขีองลูกค้า 
เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบั
การศึกษา 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ท่านรู้จกัแบรนดข์อง
ร้านกาแฟท่ีท่านเลือกใช้
ในระดบัใด 

0.969 0.082 1.090 0.367 0.031 0.007* 0.046 0.955 1.268 0.273 

2. ท่านมีความพึงพอใจ
ในผลิตภณัฑร้์านกาแฟ
ท่ีท่านเลือกใชใ้นระดบั
ใด 

0.424 0.893 0.532 0.752 0.798 0.451 0.047 0.954 0.562 0.807 

3. ท่านมีความเช่ือถือใน
ตราผลิตภณัฑร้์านกาแฟ
ท่ีท่านเลือกใชใ้นระดบั
ใด 

1.109 0.990 1.502 1.90 2.876 0.058 0.025 0.975 1.806 0.099 

4. ท่านจะยงัคงใช้
บริการร้านกาแฟแห่งน้ี 
แมว้า่ท่ีอ่ืนจะลดราคา 

0.536 0.775 1.146 0.337 3.491 0.032* 0.753 0.472 1.306 0.256 

5. ระดบัความคิดเห็นต่อ
ความภกัดีของผูบ้ริโภค
ในภาพรวม 

0.536 0.332 0.447 0.815 5.532 0.005* 1.084 0.340 0.846 0.536 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบัความคิดเห็นต่อ

ความภกัดีของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อความ
ภกัดีของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ดา้นภาพรวมพบสถานภาพ  (Sig.=0.005) มีระดบัความภกัดีของลูกคา้
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาทั้ง 4 ขอ้ค าถามพบว่า ระดบัความภกัดีของร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ หากท่ีอ่ืนมีการลดราคาของร้านกาแฟและการรู้จกัแบรนด์ของร้านกาแฟนั้นพบว่า มีความ
แตกต่างกนั ส่วนเพศอายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย มีความภกัดีของลูกคา้ของผูบ้ริโภคต่อร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัความภกัดีของ
ลูกคา้ร้านกาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 

ความภักดขีองลูกค้า 

ร้านกาแฟดอยช้าง ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 

r Sig. r Sig. 

ดา้นสินคา้และบริการ 0.160 0.000* 0.280 0.000* 

ดา้นราคา 0.200 0.000* 0.115 0.086 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.074 0.268 0.088 0.190 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.088 0.188 0.131 0.050 

ดา้นบุคลากร 0.073 0.278 0.049 0.462 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตวัสินคา้ 0.000 0.998 0.194 0.000* 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.329 0.000* 0.330 0.000* 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการ (7P’s) ท่ีมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ของร้านกาแฟดอยชา้ง ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้น
ราคาและดา้นกระบวนการให้บริการ ส่วนร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพของตวัสินคา้ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
ของลูกคา้ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัความภกัดีของลูกคา้ร้านกาแฟดอย
ชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพงึพอใจของลูกค้า 

ความภักดขีองลูกค้า 

ร้านกาแฟดอยช้าง ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 

r Sig. r Sig. 

1. การใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้ โดยเนน้ลูกคา้เป็นท่ีส าคญั  2.296             0.023* 4.858 0.000* 
2. การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศและการใหบ้ริการท่ีทัว่ถึง 3.199 0.002* 6.185 0.000* 
3. การใหบ้ริการของพนกังานในร้าน มีความร่วมมือใน
การใหบ้ริการอยา่งดี 

0.997 0.023* 2.815 0.005* 

4. การบริหารภายในร้านท่ีสร้างความสะดวกใหก้บัลูกคา้ 0.883 0.034* 3.789 0.000* 
5. ภายในร้านดูมีความเป็นระเบียบ 4.358 0.000* 5.601 0.000* 
6. มีการปรับปรุงร้านใหเ้ขา้กบัยคุสมยั มีความทนัสมยั 6.880 0.000* 5.283 0.000* 
7. ภายในร้านมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 3.740 0.000* 4.817 0.000* 
8. มีความน่าประทบัใจจนอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก 2.432 0.000* 3.429 0.000* 
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จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์พบวา่  ความพึงพอใจของลูกคา้ร้านกาแฟ
ดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความพึงพอใจกบัความภกัดีมี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 

 
สรุปผลและการอภิปราย 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) กบัความภกัดี
ของลูกคา้ของร้านกาแฟ ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัคือในเร่ืองของสินคา้และบริการ ราคาและกระบวนการ
ให้บริการ ลกัษณะทางกายภาพ เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการบริการร้านกาแฟ เน่ืองจากการยกระดบั
มาตรฐานท่ีตวัเองก าหนดไวน้ั้นจุดเด่น คือ ในเร่ืองของสินคา้และบริการ สินคา้ท่ีมีจะตอ้งมีคุณภาพ
อย่างแทจ้ริง มีความเหมาะสมกบัราคา ซ่ึงหากสินคา้ดีมีราคาสูง การบริการตอ้งสัมพนัธ์กนัด้วย 
เน่ืองจากว่าสินคา้ท่ีท่ีมีราคาสูงส่วนใหญ่ผูท่ี้ใช้บริการก็จะมีอตัรารายได้ท่ีสูงเช่นกนั ซ่ึงกลุ่มคน
เหล่าน้ีสามารถซ้ือบริการร้านกาแฟ จากท่ีใดก็ไดท่ี้มีการบริการท่ีดีและน่าประทบัใจ 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 

ด้านสินค้าและบริการ ร้านกาแฟทั้งสองร้านให้ความส าคญัในการคดัเลือดวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ ทั้งรสชาติ และกล่ินท่ีมีความเฉพาะของทั้งสองร้าน เพื่อรักษาระดบัช่ือเสียงของตราสินคา้
ทั้งสองแบรนด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดรั้บ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราวุฒิ ตรีเวช
วินิจ (2552) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  หากมองถึงผลิตภณัฑข์องทั้งสองแบรนด์ต่าง
ก็มีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกนั กาแฟดอยชา้งเป็นกาแฟท่ีชาวดอยเป็นผูป้ลูก ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริม
และสนบัสนุนจากรัชกาลท่ี 9 กระบวนการแปรรูปถูกคดัสรรจนได้ขั้นตอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด จนท า
ให้กาแฟของดอยช้างเป็นกาแฟอราบิก้าชนิดพิเศษ ส่วนกาแฟสตาร์บคัส์ สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ
ใหก้บักาแฟแต่ละชนิด ใชศ้าสตร์และศิลป์ในการคัว่อบ เพื่อดึงรสชาติท่ีดีเยี่ยมท่ีสุด ของเมล็ดกาแฟ
จากแต่ละภูมิภาค 

 
ด้านราคา ราคาของทั้งสองแบรนด์เป็นราคาท่ีมาตรฐานและเหมาะสมกบัคุณภาพของ

กาแฟในแต่ละชนิด มีการระบุราคาไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจของลูกคา้ ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ พบวา่ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูใ่นระดบั 
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มาก ราคาของกาแฟไดถู้กตั้งข้ึนมาเป็นมาตรฐานของราคากาแฟแต่ละแบรนด์อยู่แลว้ ซ่ึงในแต่ละ
ราคานั้นพิจารณาจากรสชาติและกล่ินเป็นหลกั เพื่อให้เกิดความต่างของกาแฟและเป็นจุดดึงดูด
ความสนใจของลูกคา้อีกดว้ย 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางในการจดัจ าหน่ายเป็นช่องทางท่ีส าคญัท่ีจะท าให้

ร้านกาแฟเป็นจุดสนใจใชบ้ริการ ส่ิงส าคญัท่ีทั้งสองแบรนดมี์นั้นคือ ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการ สถานท่ีสะอาด มีความปลอดภยั มีสินคา้จดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายรูปแบบ อีก
ทั้งสถานท่ียงัมีจุดบริการมากมายท่ีสามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกคา้ในพื้นท่ีอย่างทัว่ถึง ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค ์พบวา่ สถานท่ี
สะอาดมีความปลอดภยัมีสินค้าจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้ งสถานท่ียงัมีจุดบริการ
มากมายท่ีสามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกคา้ในพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง สถานท่ีจดัจ าหน่ายหากมีความ
สะดวกสบายรองรับการใชบ้ริการไดอ้ยา่งเต็มท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดม้ากเท่าไร ก็จะ
สามารถดึงฐานลูกคา้ใหค้งอยูไ่ดน้านข้ึนเท่านั้น หากมองทั้งสองแบรนดแ์ละสถานท่ีจดัจ าหน่ายของ
ทั้งสองแบรนด์ไม่มีความแตกต่างกนั ต่างก็ใช้สถานท่ีในการสร้างร้านกาแฟ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่ม
ลูกคา้ของตนเองเป็นหลกั 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีพบของทั้งสองแบรนด์นั้น คือ 

การมีบตัรสมาชิกและมีกิจกรรมมอบใหส้ าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น กิจกรรมพิเศษเพื่อรับสิทธิ
พิเศษ การลดราคาสินคา้ (ช่วงเวลาพิเศษ วนัส าคญัต่าง ๆ ) มีจุดบริการส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
มีมุมวารสาร มุมพกัผ่อน เป็นจุดท่ีรองรับการให้บริการส าหรับลูกคา้ทุกท่าน ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของมณีรัตน์ น่ิมนวล (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟท
รีอินวนัของผูบ้ริโภควยัท างานท่ีท างานยา่นถนนสีลม พบวา่ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรม
ท่ีดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการสินคา้ หากกิจกรรมท่ีส่งเสริมการตลาดไม่เป็นจุดสนใจของลูกคา้ 
ยอดขายท่ีไดรั้บอาจนอ้ยลงการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี 
มีการวางแผน วางรูปแบบ เพื่อตอบโจทยใ์ห้ลูกคา้มาใช้บริการร้านกาแฟของตนเองเพิ่มข้ึน ร้าน
กาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์มีจุดเด่นเฉพาะตวัของสินคา้อยูแ่ลว้ กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจึง
เป็นกลุ่มท่ีเฉพาะตามความชอบของรสชาติและกล่ินของกาแฟ ฐานลูกคา้ท่ีมีจึงเป็นฐานลูกคา้ท่ีมี
ความพึงพอใจในรสชาติและกล่ินของกาแฟแต่ละชนิด ดงันั้น กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในร้านจึงมี
ความส าคญัมากต่อการส่งเสริมการตลาด 
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 ด้านบุคลากรและพนักงาน การพฒันาบุคลากรและพนกังานเป็นหวัใจหลกัส าหรับงาน
บริการ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการแต่งการ การตอ้นรับ การพูด การวางตวัในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีใน
การบริการ งานบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ ให้ลูกคา้ประทบัใจในการบริการ หาก
เรามีการพฒันาการบริการให้เป็นแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน พนักงานแต่งกายมีความสุภาพ
เรียบร้อย มีความรู้ทางดา้นสินคา้ สามารถใหค้  าแนะน าไดดี้ ให้บริการดว้ยความยิม้แยม้ ก็จะเป็นจุด
ดึงดูดให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการไดอี้กคร้ัง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐธิดา สระธรรม 
(2557) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทั ทราเวิล เอเจนซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ความภกัดีต่อตราสินคา้และ
ความไวว้างใจในตราสินค้ากับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบริษัท ทราเวิล เอเจนซ่ี ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ดา้นบุคลากรคือ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการท่ีพนกังาน
สามารถตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ด้านลักษณะทางกายภาพ  การจัดภายในร้าน การจัดวางอุปกรณ์และส่ิงของท่ีถูก

สุขลักษณะ พนักงานมีการ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ 
บรรยากาศภายในร้านตกแต่งให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความพึงพอใจ
ของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดีและสามารถท าให้ลูกคา้รู้สึกไดถึ้งความปลอดภยั หากมาใชบ้ริการอีกดว้ย 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐธิดา สระธรรม (2557) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการบริษทั ทราเวิล เอเจน
ซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (8P’s) ความภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้กบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการบริษทั ทราเวิล เอเจนซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพคือ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัสถานท่ีใหบ้ริการมีความปลอดภยั 

 
ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐธิดา สระธรรม (2557) 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการบริษทั  ทราเวิล เอเจนซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ความภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจใน
ตราสินคา้กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบริษทั ทราเวิล เอเจนซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา่ ดา้นกระบวนการคือ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการท่ีบริษทัมีกระบวนการช าระ
เงินอย่างเป็นระบบ กระบวนการให้บริการเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการบริการ ตอ้งมีขั้นตอนในการ
บริการท่ีไม่ยุง่ยาก มีบริการท่ีรวดเร็ว มีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดดี้ 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
1. ดา้นสินคา้และบริการ สินคา้และบริการท่ีมีของร้านกาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์

บคัส์นั้นมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเฉพาะตวัอยู่แล้ว การรักษาฐานลูกคา้ให้คงอยู่นั้นจะตอ้งรักษา
มาตรฐานคุณภาพของสินคา้และบริการให้เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยเฉพาะมาตรฐาน
ในเร่ืองของรสชาติและกล่ินของกาแฟตอ้งมีการตรวจเช็คสินคา้ สภาพของเคร่ืองท ากาแฟ ให้มี
คุณภาพคงท่ี เพื่อรักษารสชาติและกล่ินของกาแฟใหค้งอยูต่ามลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา ร้านกาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์นั้นราคาสินคา้มีความเหมาะสม
เป็นมาตรฐานของร้าน แต่อาจจะมีโปรโมชัน่ต่าง ๆ เพื่อลดหรือเพิ่มส่วนประกอบอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิด
ความแตกต่าง เช่น สินคา้ท่ีมาใหม่อาจจะมีการจดัโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แกว้แถม 1 แกว้ หรือซ้ือกาแฟรส
น้ีแลว้แถมขนมวา่ง เป็นตน้ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการจดัรายการของเคร่ืองด่ืมกาแฟ และขนมท่ี
รับประทานกบักาแฟใหมี้ความหลากหลาย เพื่อเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายเพิ่ม 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการตลาดดว้ยการสะสมแตม้การซ้ือสินคา้ และให้
ส่วนลดค่าสินคา้ ใชคู้ปองเพื่อและและสะสมเพื่อแลกหรือลดราคากาแฟท่ีจะซ้ือในคร้ังต่อไป หรือ
อาจมีส่วนลดราคาส าหรับกาแฟบางรายการเพื่อดึงดูดลูกคา้ 

5. ดา้นบุคลากรและพนกังาน การปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริการเป็นไปตามมาตรฐานตามท่ี
ก าหนดอยู่แล้ว เพียงแต่เราตอ้งมีการจดัอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้ให้กบัพนักงานในด้านต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานบริการและความรู้ท่ีเก่ียวกบักาแฟ ความแตกต่างของกาแฟ ขนมชนิดไหนท่ีกินกบั
กาแฟแต่ละประเภทแลว้เขา้กนั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีควรมีจดัอบรมให้กบัพนกังานเพื่อตอกย  ้าในตรา
สินคา้และคุณภาพมาตรฐานท่ีพนกังานควรรู้และปฏิบติัตาม 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ จดัผูใ้ห้บริการมีมนุษย  ์ สัมพนัธ์ใส่ใจในการให้บริการท่ี
รวดเร็วถูกตอ้ง 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตกแต่งสถานท่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์สวยงาม มีท่ีนัง่เพียงพอและ
มีบริการดา้นอ่ืน ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต มุมหนงัสือ เพื่อรองรับส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีใชร้้านกาแฟเป็น
สถานท่ีนดัพบหรืออ่านหนงัสืออีกดว้ย  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ เปรียบเทียบระหวา่งร้านกาแฟดอยชา้ง

และร้านกาแฟสตาร์บคัส์ เพื่อน าผลท่ีได้ไปพฒันาและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อสร้างความพึง
พอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและน าไปสู่การครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 

2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการร้านกาแฟ เปรียบเทียบระหว่างร้าน
กาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครอบคลุมชดัเจนยิ่งข้ึน และสามารถ
น าไปใชใ้นการวางแผนหรือวางกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการท่ีได้รับกับความพึงพอใจ 
เปรียบเทียบระหวา่งร้านกาแฟดอยชา้งและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

4. ควรท าการศึกษาใครอบคลุมในพื้นท่ีหรือทอ้งท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ ภายในประเทศ เพื่อ
สามารถน าผลท่ีไดรั้บมาเปรียบเทียบ พฒันาธุรกิจให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

5. ควรศึกษาความตั้งใจการใชบ้ริการร้านกาแฟ เปรียบเทียบระหวา่งร้านกาแฟดอยชา้ง
และร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

6. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา โดยศึกษาความภกัดีการใชบ้ริการร้านกาแฟยีห่้ออ่ืน 
ๆ เพิ่มข้ึน และท าการศึกษาในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นชาวต่างชาติ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงการวาง
แผนการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่ม 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้ตามทีม่ีความกล้าหาญ พฤติกรรมในการเป็นสมาชิกทีด่ี 
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
นิตยา แหยมเจริญ 

นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี    Email address:Nittaya_y@mail.rmutt.ac.th 

กฤษดา เชียรวฒันสุข 
อาจารยป์ระจ าวชิาสาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

Email address:Krisada_c@mail.rmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
    การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูต้ามท่ีกลา้หาญของ

พนกังาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานต่อองค์กร และประสิทธิภาพการท างานท่ีดี
ของพนกังาน  2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญของพนกังาน
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
คือพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) อาคารส านกังานกรุงเทพมหานคร จ านวน 345 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ และอายุงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ภาวะผูน้ าตามหลกัทศพิธราชธรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรใน
ทิศทางเดียวกนัและอยู่ในระดบัปานกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ภาวะผูต้ามท่ีมี
ความกลา้หาญมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ในทิศทางเดียวกนัและ
อยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญของพนกังาน พฤติกรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
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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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    งานเป็นส่ิงส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคน  ทุกคนท างานก็เพื่อจะให้งานของตนเอง
กา้วหนา้ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อองคก์ร การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงกลายเป็น
ส่ิงจ าเป็นประการหน่ึงส าหรับการด ารงอยู่ และการเจริญเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบนัและ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

120 

อนาคต ตลอดจนช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั หลายองคก์รจึงมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ไดแ้สวงหาแนวทางปรับปรุงการบริหารดว้ยกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน (ณัฎฐพนัธ์ 
เขจรนนัทน์, 2543: 416)  
   ในแต่ละองคก์รจะประกอบไปดว้ยกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น ท่ีมาท างาน
ร่วมกนั จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งประสานความร่วมมือกลุ่มคนเหล่าน้ี ให้การด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกนัอนัจะเป็นการน าองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การท่ีผูบ้ริหารจะประสาน
ความร่วมมือกลุ่มคน เพื่อน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพไดม้ากน้อย
เพียงใดนั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การมีบทบาทภาวะผูน้ าท่ีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูต้าม จากผลงานวิจยัของ Kelley (1992) พบว่า ความส าเร็จในงานขององค์กรเกิด
จากการมีผูน้ าท่ีดีเพียง ร้อยละ 10 ในขณะท่ีความส าเร็จ ร้อยละ 90 เกิดจากการมีผูต้ามหรือทีมงานท่ี
ดี ผูต้ามจึงมิใช่เพียงผูป้ฏิบติังานตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ภาวะผูต้ามท่ีดีจึงมิใช่บทบาทท่ีสนองตอบ
หรือเชิงรับ แต่เป็นบทบาทเชิงรุกหรือในทางสร้างสรรค ์พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนสู่บทบาทภาวะผูน้ า
ท่ีดี และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ (ศิระ จุลานนท์, 2551)  
    รูปแบบภาวะผูต้ามท่ีมีการศึกษาวิจยัและได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ นักวิจยั และ
ผูส้นใจเก่ียวกบัผูต้าม ไดแ้ก่ รูปแบบภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ (Courageous Followership) เป็น
การแสดงพฤติกรรมของผูต้ามท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนงานและผูน้ าท่ีตนเองอยู่ภายใตก้ารก ากบั
ดูแล ให้สามารถด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และส่งผลให้องคก์รไดรั้บความส าเร็จ
ตามท่ีก าหนด (กลา้หาญ ณ น่าน และกฤษดา เชียรวฒันสุข, 2559) ซ่ึง ธิติ ธิติเสรี (2557) พบว่า 
ความกลา้หาญของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน แสดงให้
เห็นวา่ปัจจยั ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน  
   อีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน คือ พฤติกรรมในการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior) เป็นการแสดงออกของพนกังานท่ี
เกิดข้ึนจากตวัเอง ซ่ึงองคก์รไม่ไดก้  าหนดไวใ้ห้ปฏิบติั เป็นการแสดงออกถึงความเต็มใจปฏิบติัเพื่อ
องคก์ร โดยการแสดงออกต่างๆ เหล่านั้นเป็นการแสดงออกท่ีสนบัสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององคก์ร (Organ, 1987 อา้งถึงในวนิดา 2522: 19) ท าใหก้ลไกการท างานของสังคมภายในองคก์ร
มีความราบร่ืน มีความยืดหยุ่นในการท างาน คนในองค์กรมีการการปรับตวั มีการพึ่งพาอาศยักนั 
(สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล 2547: 15-20) สอดคล้องกบั ผลวิจยัของ  Poddakoff  และ Mackenzie 
(1999: 67) ท่ีพบว่า พฤติกรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรมีผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
   ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลัง ในปี 2547 ธนาคารธนชาต มีการบริหารจดัการ
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องคก์รท่ีเนน้ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัองคก์รธุรกิจอ่ืนๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากพนัธกิจของธนาคารท่ีมี
ต่อลูกคา้ ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี “มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินของแต่ละ
ธุรกิจให้สามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวตักรรมทางการเงินทั้งด้าน
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผนวกรวมบริการทางการเงินของต่างธุรกิจในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั เพื่อสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและ
จริยธรรม”  ธนาคารมุ่งหวงัใหพ้นกังานท างานอยา่งมีคุณภาพ ทุ่มเท และสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ เพื่อท่ี
ธนาคารจะบรรลุเป้าหมายตามพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้ 
   จากปัญหาและความส าคัญข้างต้น ผูศึ้กษาเห็นว่าภาวะผู ้ตามท่ีมีความกล้าหาญและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้องค์บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความกล้าหาญของพนักงานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน และไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์รกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน  ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถท่ีจะน าไปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และ
สามารถตอบรับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   1.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะท่ีกลา้หาญของพนกังานกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังาน 
   2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานต่อองคก์รกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน  
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน รายไดแ้ละอายงุาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิการท างานของพนกังาน 

2.รูปแบบภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังาน 

3.พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังาน 
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แผนภูมิที ่1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  รูปแบบภาวะผู้ตามทีม่ีความกล้าหาญ 
     ผูต้าม หมายถึง ผูท่ี้แสดงบทบาทเป็นผูป้ฏิบติัในงาน เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของ
องค์กร และเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผูน้ าและองค์กร (Kelley, 1998)  ภาวะผูต้าม 
หมายถึง คุณลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นผูต้ามท่ีดี สามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายจากผูน้ าให้
บรรลุผลส าเร็จ ร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนผูน้ ารวมทั้งไม่คดัคา้น และเป็นปฏิปักษ์ต่อผูน้ า 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2551) 
 ความกลา้ (Courage) เป็นคุณลกัษณะท่ีพบไดท้ั้งในผูน้ าและผูต้ามท่ีมีประสิทธิผล ไดแ้ก่
ความกลา้เส่ียง กลา้ท่ีจะทา้ทายต่ออ านาจเหนือตน และกลา้ท่ีจะยืนยนัว่าความคิดของตนทดัเทียม
หรือเหนือกว่าผูบ้งัคบับญัชา มีผูเ้ช่ือว่า การมีความกลา้เหล่าน้ีคือคุณลกัษณะของคนท่ีจะเป็นผูน้ า

ลกัษณะส่วนบุคคล 
เพศ/อาย/ุการศึกษา/ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 
รายได/้อายงุาน 
 

รูปแบบภาวะผู้ตามทีก่ล้าหาญ 
1.กลา้หาญท่ีจะรับผดิชอบ 
2.กลา้หาญท่ีจะอาสาช่วยท างาน 
3.กลา้หาญต่อส่ิงท่ีทา้ทาย 
4.กลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง 
5.กลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม 
ท่ีมา:กลา้หาญ ณ น่าน และกฤษดา เชียรวฒัน

สุข2559 

พฤตกิรรมในการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์กร 
1.การใหค้วามช่วยเหลือ 
2.ความส านึกในหนา้ท่ี 
3.ความอดทนอกกลั้น 
4.การค านึงถึงผูอ่ื้น 
5.การใหค้วามร่วมมือ 
ท่ีมา:Organ (1997) 

ประสิทธิภาพในการท างานทีด่ขีอง
พนักงาน 
1.คุณภาพของงาน 
2.ปริมาณงาน 
3.เวลาท่ีใชท้ างาน 
ท่ีมา:กชกร เอน็ดูราษฎร์ (2547) 
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ต่อไปในอนาคต (กลา้หาญ ณ น่านและกฤษดา เชียรวฒันสุข, 2559) ระบุผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ
ออกเป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่  
  1) ความกลา้หาญท่ีจะรับผิดชอบจากการกระท าของตน (Courageous to Assume 
Responsibility) หมายถึง ความกลา้คิด กลา้ท า และกลา้รับผิดชอบในผลลพัธ์ท่ีตนไดเ้ป็นผูก้ระท า 
ไม่วา่ผลลพัธ์จะเป็นผลดีหรือผลเสีย 
      2) ความกลา้หาญท่ีจะอาสาช่วยท างาน (Courageous to Serve) หมายถึง ความกลา้
อาสาช่วยท างานเพื่อลดภาระงานของผูบ้งัคบับญัชา และช่วยสนบัสนุนให้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถ
ท างานในหนา้ท่ีใหแ้ลว้เสร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  
     3) ความกลา้หาญต่อส่ิงท่ีทา้ทาย (Courageous to Challenge) หมายถึงความกลา้
คดัคา้นการกระท าหรือการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาในกรณีท่ีการกระท าและการตดัสินใจนั้น
ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อองคก์ร หรือเป็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัคุณธรรม   
      4) ความกลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง (Courageous to Participate 
in Transformation) หมายถึง ความกลา้ท่ีจะมีร่วมเปล่ียนแปลงองคก์ร ไม่ขดัขวางการเปล่ียนแปลง
ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นก่อใหเ้กิดผลดีต่อส่วนรวมและก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อองคก์ร  
      5) ความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอย่างมีศีลธรรม (Courageous to Take Moral 
Action) หมายถึง ความกลา้ในการพิจารณาถึงเหตุผลท่ีเหมาะสมวา่จ าเป็นหรือไม่ท่ีจะเป็นอิสระจาก
ผูน้ าและแสดงพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสมออกสู่หนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบ 
  
   พฤติกรรมในการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กร  
   พฤติกรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมท่ีองค์กรไม่ไดก้  าหนดไว้
ให้เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั แต่พนกังานเต็มใจท่ีจะปฏิบติั และเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร โดยปกติพบว่าการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รจะเกิดข้ึนไดจ้าก 2 ทาง คือ 1) การท่ีพนกังาน
รู้สึกวา่ ไดรั้บความเป็นธรรมจากองคก์ร คือ ไดรั้บค่าตอบแทน ผลประโยชน์ สวสัดิการต่างๆ อยา่ง
น่าพอใจ และ 2) คนเหล่าน้ีเป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความส านึกของความรับผิดชอบต่อองค์กร 
และต่อสังคมส่วนรวม จึงท าให้มีจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และมีการประพฤติปฏิบติัท่ีดีต่อ
องคก์รและเพื่อนร่วมงาน (Organ, 1998 อา้งถึงใน  สุพานี, 2552: 9) 
   Organ (1987) (อา้งถึงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล , 2547: 16-18) ได้จ  าแนกรูปแบบ 
พฤติกรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เป็นพฤติกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
      1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นการให้ความช่วยเหลือ เช่น 
ช่วยเพื่อนร่วมงานทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน  
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      2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) หมายถึง การปฏิบติัตาม
ระเบียบและสนองนโยบายขององค์กร ความตรงต่อเวลา การดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของ
องคก์ร ไม่ใชเ้วลาในการปฏิบติังานไปกบังานส่วนตวั   
      3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง การมีความอดทน อด
กลั้นต่อความคบัข้องใจ การถูกรบกวน หรือความเครียด ความกดดันต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 
เน่ืองจากในการปฏิบติังานนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  
     4) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) หมายถึง การค านึงถึงผูอ่ื้นเพื่อป้องกนั
การเกิดปัญหากระทบกระทัง่ท่ีอาจจะเกิดตามมา เน่ืองจากการปฏิบติังานในองค์กรนั้น ตอ้งอาศยั
การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั   
     5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การรับผิดชอบมีส่วน
ร่วม สนใจเขา้ร่วมประชุม  และมีการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร  
 
 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
   ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบติังานของบุคคลโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรทั้งในเร่ือง
ตน้ทุนและเวลาให้น้อยท่ีสุดโดยไดผ้ลงานท่ีมากท่ีสุดอย่างมีคุณภาพและเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร และ ปัจจยัท่ีมีผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การท าตวัให้เป็นคนงาน
ท่ีดี 2) การรักษามารยาทและระเบียบในท่ีท างาน 3) การสร้างบรรยากาศสดใสในท่ีท างาน 4) การ
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี และ 5) การส่ือสารในองค์กรหรือในการท างาน โดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสาร
ภายในองคก์รนั้น เป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงในการตดัสินความส าเร็จหรือการลม้เหลวของการ
ท างานร่วมกนัของบุคลากร ทั้งการส่ือสารภายในองค์กรและนอกองค์กร ดงันั้นจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีบุคลากรภายในองค์กรจาเป็นต้องมีความรู้และทักษะเก่ียวกับส่ือสารเพื่อใช้ในการ
ปฏิบติังานเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ (พรทิพย ์เยน็จะบก และกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2556) 
 
การด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) อาคาร
ส านกังานกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,231 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 345 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane, 1973  ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 0.05    
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลขอ้มูลใชส้ถิติดงัน้ี 
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   1. สถิติพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลส่วน 
ของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. สถิติพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัความกลา้หาญของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
ภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญของพนกังาน ปัจจยัพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร และ
ประสิทธิภาพท่ีดีของพนกังาน 
  3. สถิติวเิคราะห์ t-test (Independent Samples t-test) และสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(One-way analysis of variance F-test) เพื่อใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และใช้ค่าสถิติ Pearson Correlation เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูต้ามท่ีมีความกล้าหาญของพนักงาน ปัจจยัพฤติกรรมในการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กร และประสิทธิภาพท่ีดีของพนักงาน และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน 
 
ผลการศึกษา 
   จากการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (72.17%) เป็นเพศชาย 
(27.83%)  ส่วนใหญ่ คือ มีอายอุยูใ่นช่วง 25-33 ปี คิดเป็นร้อยละ35.65 รองลงมาคืออายุ 34-42 ปี คิด
เป็นร้อยละ33.33  ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ52.46 และมีสถานะภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ47.54  ส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ86.09 รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ13.04  ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ36.23 
รองลงมา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ31.59ส่วนใหญ่ เป็นพนักงาน ชก. – ชบ คิดเป็นร้อยละ75.07 
รองลงมาเป็นพนกังาน บต.1 - บต. คิดเป็นร้อยละ21.74  
    ผลการศึกษาความกลา้หาญของพนกังาน พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความกลา้
หาญของพนกังานโดยภาพรวม อยูร่ะดบัมาก ( ̅=4.09) เม่ือพิจารณาความกลา้หาญเป็นรายดา้น 
พบวา่ ความกลา้หาญท่ีมีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการ
อยา่งมีศีลธรรม ( ̅=4.40) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความกลา้หาญท่ีจะรับผดิชอบจากการกระท าของตน 
( ̅=4.33) ดา้นความกลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง ( ̅=4.00) ดา้นความกลา้คดัคา้น
การกระท าของผูบ้งัคบับญัชา ( ̅=3.88) และ ดา้นความกลา้หาญท่ีจะอาสาช่วยท างาน ( ̅=3.85) 
ตามล าดบั  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยภาพรวม  อยูร่ะดบัมาก ( ̅=4.26) เม่ือพิจารณา
ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุก
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ดา้น โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ “ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ( ̅=4.34)” 
รองลงมา ได้แก่ “ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าท่ี ( ̅=4.30)” “ด้านพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ ( ̅=4.26)” “ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ( ̅=4.21)” และ “ดา้นพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ ( ̅=4.20)” ตามล าดบั  
     ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยู่ระดบัมาก ( ̅=4.26) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนความ
คิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ “ดา้นคุณภาพของงาน ( ̅=4.30)” รองลงมา ไดแ้ก่ “ดา้นพฤติกรรมความสานึก
ในหน้าท่ี ( ̅=4.28)” “ด้านเวลาท่ีใช้ในการท างาน ( ̅=4.26)” และ “ดา้นปริมาณงาน ( ̅=4.20)” 
ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
กลา้หาญของพนกังาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน 
 
ปัจจัย  ̅ SD ระดบัความคดิเห็น 

1. ภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญ                       
1.1 ดา้นความกลา้หาญท่ีจะรับผิดชอบจากการกระท าของตน 4.33     .419 มาก 
1.2 ดา้นความกลา้หาญท่ีจะอาสาช่วยท างาน 3.85     .496 มาก 
1.3 ดา้นความกลา้คดัคา้นการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 3.88     .500 มาก 
1.4  ดา้นความกลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง 4.00     .484 มาก 
1.5  ดา้นความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม 4.40     .455 มาก 
รวม 4.09 .381 มาก 

2.  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร    
2.1  ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  4.26 .646 มาก 
2.2  ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 4.34 .607 มาก 
2.3  ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4.21 .632 มาก 
2.4  ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4.20 .665 มาก 
2.5  ดา้นพฤติกรรมความส านึกหนา้ท่ี 4.30 .599 มาก 
รวม 4.26 .547 มาก 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
3.1  ดา้นคุณภาพของงาน 4.30 .529 มาก 
3.2  ดา้นปริมาณงาน 4.20 .670 มาก 
3.3  ดา้นเวลาท่ีใชท้  างาน 4.28 .640 มาก 
รวม 4.26 .555 มาก 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

127 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความกลา้หาญของพนกังานโดยภาพรวม อยู่
ระดบัมาก ( ̅=4.09) เม่ือพิจารณาปัจจยัภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญเป็นรายดา้น พบวา่ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความกลา้
หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม ( ̅=4.40) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความกลา้หาญท่ีจะรับผดิชอบ
จากการกระท าของตน ( ̅=4.33) ดา้นความกลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง ( ̅=4.00) 
ดา้นความกลา้คดัคา้นการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา ( ̅=3.88) และ ดา้นความกลา้หาญท่ีจะอาสาช่วย
ท างาน ( ̅=3.85) ตามล าดบั 

พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดย
ภาพรวม อยูร่ะดบัมาก ( ̅=4.26) เม่ือพิจารณาปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเป็น
รายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด 
ไดแ้ก่ “ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ( ̅=4.34)” รองลงมา ไดแ้ก่ “ดา้นพฤติกรรมความสานึกใน
หนา้ท่ี ( ̅=4.30)” “ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ( ̅=4.26)” “ดา้นพฤติกรรมความอดทนอด
กลั้น ( ̅=4.21)” และ “ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ ( ̅=4.20)” ตามล าดบั 
 พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยู่
ระดบัมาก ( ̅=4.26) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบติังานเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ “ดา้นคุณภาพของงาน 
( ̅=4.30)”รองลงมา ไดแ้ก่ “ดา้นพฤติกรรมความสานึกในหนา้ท่ี ( ̅=4.28)” “ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการ
ท างาน ( ̅=4.26)” และ “ดา้นปริมาณงาน ( ̅=4.20)” ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าความสัมพนัธ์ของภาวะผูต้ามท่ีกลา้หาญและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังาน 
 

ปัจจยั ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานทีด่ขีองพนกังาน 

คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาทีใ่ช้ท างาน ภาพรวม 

รูปแบบภาวะผู้ตามทีก่ล้าหาญ 
1.กลา้หาญท่ีจะรับผดิชอบการกระท าของ
ตน 
2.กลา้หาญท่ีจะอาสาช่วยท างาน 
3.กลา้หาญต่อส่ิงท่ีทา้ทาย 
4.กลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
เปล่ียนแปลง 
5.กลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม 
ภาพรวม 

 
.648*** 
.475*** 
.485*** 
.561*** 
.597*** 

 
.515*** 
.380*** 
.409*** 
.417*** 
.482*** 

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

 
.611*** 
.450*** 
.456*** 
.528*** 
.568*** 
.641*** 
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พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีอง
องค์การ 
1.การใหค้วามช่วยเหลือ 
2.ความส านึกในหนา้ท่ี 
3.ความอดทนอดกลั้น 
4.การค านึงถึงผูอ่ื้น 
5.การใหค้วามร่วมมือ 
ภาพรวม 

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

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

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

 

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

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

จากตารางท่ี 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความกลา้หาญของพนกังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานพบวา่ ความกลา้หาญของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.641)  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร  กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนักงาน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  (r=0.527)  อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.001 
 
การอภิปรายผล 
   พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต แตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ และอายุงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารธนชาต  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ธนาคารธนชาต เป็น
องคก์รท่ีมีความมัน่คงทางการเงิน มีเสถียรภาพในการด าเนินงาน และมีสิทธิสวสัดิการต่างๆ ท่ี
อ  านวยความสะดวกให้แก่พนกังาน ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพของงาน พนกังานธนาคารธนชาตท่ีมีอายุ หรือมีอายุงานมากข้ึน มีระยะเวลาในการท างาน
นาน จะมีผลท าให้ไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่าจา้งมากข้ึน และมีสิทธิในการลา พกัผ่อนไดม้ากข้ึน 
ตลอดจนมีสิทธิในสวสัดิการต่างๆ ท่ีพึงได้เพิ่มข้ึนด้วย พนักงานท่ีมีอายุมากข้ึน จ านวนมากจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีการงานอย่างสม ่าเสมอหรือไม่หลีกเล่ียงงาน มีจริยธรรมในการปฏิบติังานสูง มี
ประสบการณ์การท างานจะเน้นคุณภาพงาน จากการศึกษาพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยา 
ธนองักูร. (2551) ท่ีพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัษณชยั ธนะวงัน้อย (2554)  ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน
เครือเบทาโกรด้านอายุ ด้านประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ประดิษฐ์ สุคนธสวสัด์ิ (2540) ท่ีพบว่า 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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   พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญของพนกังาน
โดยภาพรวม อยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาความกลา้หาญเป็นรายดา้น พบวา่ ความกลา้หาญท่ีมีคะแนน
ความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นความกลา้หาญท่ีจะรับผดิชอบจากการกระท าของตน ดา้นความกลา้หาญท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
เปล่ียนแปลง ดา้นความกลา้คดัคา้นการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา และ ดา้นความกลา้หาญท่ีจะอาสา
ช่วยท างาน จากการศึกษาพบวา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิติ ธิติเสรี (2557)  ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความกลา้หาญของพนกังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาความกลา้หาญเป็นรายดา้น พบวา่ ความกลา้หาญของพนกังานธนาคารธนชาต ท่ีมีคะแนน
ความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม  
   การด าเนินการอย่างมีศีลธรรมของพนักงาน หมายถึง การด าเนินการตามข้อประพฤติ
ปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซ่ึงธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็น จรรยาบรรณ เช่น ความซ่ือสัตยเ์ป็น
จรรยาบรรณพื้นฐานท่ีธนาคารให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ความซ่ือสัตย์ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ี
พนกังานทุกคนตอ้งมีและตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณของธนาคารธน
ชาต (คู่มือจรรยาบรรณ ของ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (ฉบบัปรับปรุงปี 2558) ท่ีก าหนด
จรรยาบรรณของพนักงานต่อองค์กร ไวว้่า “ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย...” จากการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อาภารัตน์ นวะมะรัตน (2551) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน
(จรรยาบรรณ) แก่พนกังานธนาคาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความเห็นว่า ควรปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม (จรรยาบรรณ) ใหแ้ก่พนกังานธนาคาร 

พบวา่ พนกังานธนาคารธนชาต มีความคิดเห็นต่อปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรโดยภาพรวม อยูร่ะดบัมาก แสดงว่า พนกังานธนาคารธนชาตมีพฤติกรรมนอกเหนือจาก
บทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และการตดัสินใจนั้นกระท า
ดว้ยตนเอง แมว้า่จะเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาตและ
ธนาคารนครหลวงไทย เม่ือปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลหลายประการ
ต่อพนกังาน แต่ผลการวิจยักลบัพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรอยู่ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่พนกังานธนชาต สามารถจดัการกบับทบาท่ีขดัแยง้ในสถานท่ีท างานของตน
ได้ โดยมีการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ รู้จกัการปรับตัวเม่ือต้องเผชิญกับ
ความเครียด รู้จกัสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงานซ่ึงมีส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ 
   พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูร่ะดบัมาก 
ทั้งน้ีเพราะพนกังานปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความ
เหมาะสมกบัความสามารถ ซ่ึงท าใหก้ารปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
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ซ่ึงคุณภาพของงานเป็นท่ียอมรับต่อองคก์รภายนอก และผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองวดั
เป็นผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก จากการศึกษาพบวา่ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุพรรณี ปันผสม (2554) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งต่อประสิทธิภาพในการท างานและความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน:กรณีศึกษา พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตจงัหวดัอุตรดิตถ ์
จงัหวดัพิษณุโลก และจังหวดัพิจิตร  ท่ีพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัด้าน
ประสิทธิภาพในการท างาน  สอดคลอ้งกบั พนัธิวา จนัสีชา (2555) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง  ความผูกพนัต่อ
องค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของนักบญัชีบริษทัในเขตจงัหวดัสระบุรี ท่ีพบว่า โดย
ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการท างานในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ลลิดา โกมลจนัทร์ 
(2556) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานและประสิทธิภาพการท างาน   

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญของพนกังานกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า รูปแบบภาวะผู ้ตามท่ีมีความกล้าหาญของพนักงานมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.641) 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ พฤติกรรมการปฏิบติังานของผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญในองค์กรมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชามาปฏิบติัให้ส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์ ซ่ึงถา้ผู ้
ตามมีความกระตือรือร้นในงาน ยินยอมและเต็มใจท าตามคาสั่งโดยไม่ค  านึงวา่งานนั้นจะมีลกัษณะ
อย่างไร หลีกเล่ียงความขดัแยง้ สามารถแกไ้ขปัญหาและบริหารจดัการงานท่ีรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้มีความสัมพนัธ์กบัผูต้ามและยงัท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิติ ธิติเสรี (2557) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลความกลา้
หาญของพนักงานและบรรยากาศองค์กร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน : 
กรณีศึกษา พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบวา่ ความกลา้หาญของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกับ 
Minea Sok (2557) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง 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) ท่ีพบว่า รูปแบบภาวะผูต้ามท่ีมีความกล้าหาญห้าประการมีผลต่อการปฏิบติังานของ
องคก์ร เม่ือผูต้ามตอบสนองต่องานของตนเองโดยใหก้ารสนบัสนุนผูน้ าและองคก์รของตนดว้ยการ
กระท าท่ีถูกตอ้งและผูต้ามควรแบ่งปันความคิดต่อผูน้ าเพื่อหาทางออกท่ีดีกว่า ผ่านวิสัยทศัน์และ
ภารกิจ เพื่อความส าเร็จขององคก์ร ดงันั้น จึงพบวา่ผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญมีความส าคญัมากส าหรับ
ผูน้ าในการพฒันาและความส าเร็จขององคก์รในอนาคต 
     พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
เป็นพฤติกรรมเชิงบวก เป็นพฤติกรรมของการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละการเสียสละอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น
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ดว้ยความยนิดีและเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน มีนกัวชิาการและองคก์รสนใจและให้ความส าคญั
ต่อพฤติกรรมน้ี เน่ืองจากเห็นวา่มีความส าคญัต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน ประสิทธิผล 
และความส าเร็จขององคก์ร จากการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี สายสดุดี (2544) 
ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การกับพฤติกรรมในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์การเป็นตวัท านายพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 44.5 
(R2 =.45)  สอดคลอ้งกบั ลาวลัย ์พร้อมสุข (2544) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กบัความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่ม
บริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวก กบัผลการปฏิบติังานของพนักงาน และสอดคล้องกบั เมธี ศรีวิริยะกุล 
(2549) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารกบัความพึง
พอใจในงานและผลการปฏิบติังาน พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์
ทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
     1. ในด้านคุณลกัษณะความกล้าหาญของพนักงาน 
   หน่วยงานควรให้ความส าคญัความกล้าหาญของพนักงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน โดยเฉพาะให้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจกบัพนกังานท่ีมีลกัษณะ
ของความกลา้หาญท่ีจะ 
ด าเนินการอยา่งมีศีลธรรม เป็นพนกังานท่ีปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของ
ธนาคารอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผูบ้ริหารธนาคารธนชาต จะต้องให้ความส าคญั คือผูป้ฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ ตอ้งไดรั้บรางวลัตอบแทน ส่วนผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณก็ตอ้งไดรั้บการลงโทษ 
ดงันั้น ธนาคารธนชาตอาจใช้มาตรการระบบรางวลัทั้งมีการลงโทษร่วมกบัการให้รางวลัแก่ผูท่ี้มี
ความประพฤติท่ีดีตรงตามจรรยาบรรณขององคก์ร การให้รางวลัสามารถท าได้ หลายรูปแบบ เช่น 
การประกาศรายช่ือบุคลากรทีมีความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอย่างมีศีลธรรม (พฤติกรรมท่ีดีดา้น
จริยธรรม) ในจุลสารของธนาคาร การใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีมีความกลา้หาญท่ีจะด าเนินการอยา่งมี
ศีลธรรม การให้รางวลัแก่ผูท่ี้ความคิดหรือแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมจริยธรรมในธนาคาร รวมถึงการ
อนุญาตใหแ้ต่ละแผนก หรือสาขา แสดงถึงความส าเร็จหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรม เป็นตน้ 
   2. ในด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กร 
    พนกังานมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยภาพรวม อยูร่ะดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ไดรั้บคะแนนความคิดเห็นสูงสุด 
แสดงให้เห็นว่าพนกังานธนชาต สามารถจดัการกบับทบาทท่ีขดัแยง้ในสถานท่ีท างานของตนได ้
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โดยการสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือระหว่างผูร่้วมงาน การรู้จกัยืดหยุ่น ปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะไดรั้บการยอมรับในฐานะสมาชิกในองคก์ร และผลการศึกษายงัพบวา่ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนักงาน โดยเฉพาะ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ดังนั้ น ธนาคารธนชาต จะต้องให้
ความส าคญัต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ เพื่อ
ความสมัครสมานสามัคคี ไม่มีความขัดแย้ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
   3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  พนกังานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูร่ะดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีไดรั้บคะแนนความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ “ดา้นคุณภาพของงาน” 
ดงันั้น หน่วยงานควรให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานให้ครบถว้นทุก
ดา้นทั้งดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลาท่ีใชท้  างาน โดยเฉพาะดา้นคุณภาพของ
งาน 
    พนกังานท่ีมีอายุ อายุงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยภาพรวม
แตกต่างกนั ดงันั้น ธนาคารธนชาต อาจท าการวางแผนการท างาน โดยการจดัสายบงัคบับญัชา ให้
เหมาะสมกบัอายุ และอายุงาน อีกทั้งควรให้ ผูมี้ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้หรือทกัษะในการ
ท างาน เพื่อให้พนกังานท่ีมีอายุน้อย และอายุงานน้อย ไดรั้บความรู้ เพื่อน าไปพฒันาทกัษะในการ
ท างาน เพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  ความกลา้หาญของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะความกล้าหาญของพนักงานด้านความกล้าหาญท่ีจะ
รับผิดชอบจากการกระท าของตน และจากผลการศึกษาท่ีพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยเฉพาะ ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ ดงันั้น ธนาคารธนชาต ตอ้งเพิ่มวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในส่วน ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน และในส่วน 
การให้ความร่วมมือ อนัจะการส่งเสริมพนกังานท่ีมีความกลา้หาญท่ีจะรับผิดชอบจากการกระท า
ของตน และมีพฤติกรรม การให้ความร่วมมือ เน่ืองจากเป็นปัจจัยส าคญัต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
   1. ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียง
อย่างเดียว อาจท าให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ดงันั้น เพื่อให้การวิจยัคร้ังต่อไปมี
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ความถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ มากข้ึน ผูว้ิจยัขอเสนอการท าวิจยัเชิงคุณภาพ หรือ ท าวิจยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 
   2. ควรศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน
ธนาคาร 
ธนชาต โดยวิเคราะห์ถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากงานวิจยัคร้ังน้ี เช่น การส่ือสารภายในองค์กร 
บรรยากาศองค์กร และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระหวา่งหน่วยงานหรือบริษทัในกลุ่มธนชาต  ท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานคลา้ยคลึงกนั 
   3. ในอนาคตขา้งหนา้ ผูส้นใจท าการศึกษาซ ้ าในเร่ืองน้ี และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของพนกังานท่ีมาจากธนาคารนครหลวงไทยก่อนควบ
รวมกบัพนกังานธนาคารธนชาต วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร เป็นเร่ืองของความรู้สึกและทศันคติ
ของแต่ละคนท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได้ตามระยะเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดและสามารถท าใหท้ราบ ความร่วมมือของพนกังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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รูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพเิศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
Loyalty Model of Hotel’s Guests in The Special Economic Zone at  

Thai-Lao Friendship Bridge  
 

ทรรศนะ  บุญขวัญ 
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความ

จงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (2) ศึกษาการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว (3) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (4) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (5) ศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว (6) ศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (7) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว และ (8) น าเสนอ
โมเดลรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ลูกคา้ของโรงแรม
ท่ีพกัคา้งคืนท่ีโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศท่ีพกัคา้งคืนในโรงแรม และขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 840 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรง และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 ใชส้ถิติใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และใชส้ถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าสหสัมพนัธ์ ค่าตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่าตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ของ Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่าการบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพนัธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศ
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากน้ีการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศ
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ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงใน
ทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์รวมในทิศ
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ และผลการศึกษาโมเดลพบวา่ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ 
คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว     
 
ค าส าคัญ  : ความจงรักภกัดีของลูกคา้  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 
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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    
 

บทน า 
ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาภาครัฐไดใ้หก้ารส่งเสริมใหก้ าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มข้ึนตามแนว

ชายแดน เพื่อเป็นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบา้น การพฒันาพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสะพานขา้มแม่น ้าโขงไทย-ลาว ภาครัฐเช่ือวา่การเปิดใชส้ะพานมิตรภาพไทย-
ลาวทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 1 เช่ือมระหว่างจังหวดัหนองคลาย 
ประเทศไทยกบันครเวียงจนัทร์ สปป.ลาว 2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 เช่ือมระหว่าง
จงัหวดัมุกดาหารของประเทศไทยกบัสะหวนันะเขตของ สปป.ลาว 3) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งท่ี 3 เช่ือมระหว่างจงัหวดันครพนมของประเทศไทยกบัค าม่วนของ สปป.ลาว 4) สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 เช่ือมระหวา่งอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายของประเทศไทยกบัเมือง
ห้วยทรายของ สปป.ลาว 5) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 5 เช่ือมระหว่างอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬของประเทศไทยกบัแขวงบอลิค าไซ ของสปป.ลาว 6) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ท่ี 6 เช่ือมระหวา่งอ าเภอนาตาล จงัหวดัอุบนราชธานีของประเทศไทยกบัเมืองละคอนเพง็ของสปป.
ลาว นั้นจะท าให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจท่ีส าคญั เป็นการสร้างรายไดท้ั้งดา้นการ
ลงทุน การค้าและการท่องเท่ียว จากการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทั้ง 6 แห่ง จะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ าเป็นตอ้ง
ปรับตวัเพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการ เพื่อแหล่งการคา้ชายแดนซ่ึง
จะน ามาเร่ืองของการเปล่ียนแปลงดา้นวิถีชีวิต ดา้นพื้นท่ี ดา้นแนวทางในการพฒันา ทั้งน้ีอาจส่งผล
ทั้งทางบวกและทางลบเม่ือมีการลงทุน การคา้ และการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน อุตสาหกรรมโรงแรม
ถือไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศไทย ดงันั้นอุตสาหกรรม
โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตอ้งปรับตวัและตอ้งเพิ่มศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการเพื่อรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซ่ึงจากขอ้มูล
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2558 พบว่าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ทั้ง 6 แห่งมีการเพิ่มจ านวนข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2555 ถึง 2558 และยงัพบวา่มี
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การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการโรงแรมต้องเพิ่มศกัยภาพเพื่อให้มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัโดยมีการพฒันาเน้นท่ีการกลยุทธ์การตลาด ไดแ้ก่ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ 
คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นตน้เพื่อให้ลูกคา้ของโรงแรมมีความ
พึงพอใจและเพื่อท่ีจะไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาเขา้พกัในโรงแรมซ่ึงส่งผลให้ลูกคา้มี
ความจงรักภกัดี  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาตามท่ีกล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี
จะศึกษาเร่ืองรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว โดยท่ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นการศึกษาพิจารณาว่ามีปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
 2.  เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  

3.  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

4.  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว     

5.  เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  

6.  เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  

7.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  

8.  เพื่อน าเสนอโมเดลรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา การวิจยั
คร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษา
ถึงรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว ทั้ง 6 แห่งเน่ืองจากรัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชายแดนและ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกั 
50 ห้องข้ึนไปท่ีจดทะเบียนกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2558 ประชากรในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือลูกคา้ของโรงแรมเขา้มาพกัคา้งคืนท่ีโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้ิจ ัยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือลูกค้าของโรงแรมทั้ ง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาพกัคา้งคืนในโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท่ีมีจ านวนห้องพกั 50 ห้องข้ึนไป และส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ตวัแปรในแบบจ าลองสมาการโครงสร้างนั้น Tabachnick and 
Fidell (2001) ให้ก าหนดประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งควรมีอยา่งนอ้ย 400 ตวัอย่าง สอดคลอ้งกบั 
Taro Yamane(1973) ไดก้ล่าววา่ถา้กลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถระบุถึงจ านวนท่ีแน่นอนได ้และคาดวา่มี
จ านวนมาก อยา่งนอ้ยตอ้งมีตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาจ านวน 400 ตวัอยา่งท่ีความคลาดเคล่ือนจากการ
สุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีไดข้นาดตวัอยา่งท่ีเก็บและใชจ้ริงจ านวน 840 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ทั้งน้ีใช้ขนาดตวัอย่างท่ีเป็นสัดส่วนและใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอน 1 ผูว้ิจยัใชก้รอบขนาดตวัอยา่งโรงแรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท่ีจดทะเบียนกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2558 
และมีห้องพกั 50 ห้องข้ึนไป มีจ านวนทั้งส้ิน 198 แห่ง ขั้นตอน 2 ไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีเป็น
สัดส่วน ไดจ้  านวนโรงแรมเท่ากบั 21 แห่ง ขั้นตอน 3 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจากกรอบตวัอยา่ง
โดยวิธีจบัสลากท าการเลือกตวัอยา่งครบตามจ านวน 21 แห่งและเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใส่คืน 
ขั้นตอน 4 ส่งแบบสอบถามให้โรงแรมละ 40 ชุดให้แก่ผูบ้ริหารโรงแรมจ านวน 21 แห่ง ให้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง และขั้นตอน 5 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามจนครบ 
840 ชุด ทั้งน้ีผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จนครบระหวา่งเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม 
2559   

 
เคร่ืองมือส าหรับการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการศึกษาเชิงปริมาณ เคร่ืองมือส าหรับการวิจยัเชิง
ปริมาณ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง มีโครงสร้างเน้ือหาของ
แบบสอบถาม 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

140 

ไทย-ลาว ได้แก่ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้  
 ผูว้ิจยัได้ออกแบบแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดส าหรับค าถามคุณลกัษณะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใชม้าตราวดัแบบ Check list ส าหรับค าถาม การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ คุณภาพ
การบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ใชแ้บบ Likert  rating scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1= นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = 
มากท่ีสุด   
การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ส าหรับตวัแปรในการวิจยัใช้ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ส่วนท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในการวิจยั ประกอบดว้ย การบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
ความจงรักภกัดีของลูกค้า สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ได้แก่ Correlations, 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of Sphericity และการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน  ส่วนท่ี 3 น าเสนอโมเดลรูปแบบความ
จงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยใช้วิธีการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)  

 
ผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ผลคุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง และศึกษาวเิคราะห์
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.0  มีช่วงอายุระหว่าง 
31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 35.0 ลูกคา้ของโรงแรมส่วนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 47.26 มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.64 มีอาชีพกิจการส่วนตวั (บริษทั/ร้านคา้) คิดเป็นร้อย
ละ 29.52 ลูกคา้ของโรงแรมส่วนมากมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.52 มี
วตัถุประสงค์หลกัของการพกัท่ีโรงแรมเพื่อธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 45.95 ลูกคา้เขา้พกัคา้งคืนท่ี
โรงแรมในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 4 วนั คิดเป็นร้อยละ 31.90  
 ลูกคา้ของโรงแรมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 คุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.23 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.93 ความพึงพอใจของลูกคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และความจงรักภกัดี
ของลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 

ส่วนที่ 2  ผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผลการ
วเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 
ตวัแปรของการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ

บรรยากาศ เท่ากบั 0.72 รองลงมาคือเวบ็ไซต์ เท่ากบั 0.68 ตวัแปรของคุณภาพการบริการมีน ้ าหนกั
องคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือตวัแปรส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ เท่ากบั 0.82 รอง
มา คือความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ เท่ากบั 0.74 การให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ เท่ากบั 0.71 
การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ห้บริการ เท่ากบั 0.69 และการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 
0.67 ตามล าดบั ตวัแปรของการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมาก
ท่ีสุด คือการจดักิจกรรมทางการตลาด เท่ากบั 0.77 และการส่ือสารกบัลูกคา้ เท่ากบั 0.71 ตามล าดบั  
ตวัแปรของความพึงพอใจของลูกคา้มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือพึงพอใจคุณภาพ
การบริการ เท่ากบั 0.76 พึงพอใจการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เท่ากบั 0.72 และพึงพอใจการ
บริหารประสบการณ์ลูกคา้ เท่ากบั 0.67 ตามล าดบั  และตวัแปรของความจงรักภกัดีของลูกคา้มี
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือความตั้งใจซ้ือซ ้ า เท่ากบั 0.81 รองลงมาคือความตั้งใจ
บอกต่อ เท่ากบั 0.76 และความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา เท่ากบั 0.68  ตามล าดบั    

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1  การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้

โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวา่ยอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรการ
บริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ เท่ากบั 0.18 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อตวัแปรความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.15 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
เท่ากบั 0.33 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 สมมติฐานท่ี 2  การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้
โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวา่ยอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรการ
บริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของ
ลูกคา้ เท่ากบั 0.27 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

สมมติฐานท่ี 3  คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรคุณภาพการ
บริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.29 อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
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เท่ากบั 0.23 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.52 ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 

สมมติฐานท่ี 4  คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวา่ยอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรคุณภาพการบริการมี
ความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ เท่ากบั 0.54 อยา่มีนยัส าคญั
ทางสถิติระดบั 0.01 
 สมมติฐานท่ี 5  การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวา่ยอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปร
การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ เท่ากบั 0.22 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อตวัแปร
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.19 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
เท่ากบั 0.41 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

สมมติฐานท่ี 6  การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้
โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวา่ยอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรการ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของ
ลูกคา้ เท่ากบั 0.43 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 7  ความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวา่ยอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรความพึงพอใจ
ของลูกคา้มีความสัมพนัธ์รวมในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.42  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   ส่วนที ่3 ผลการน าเสนอโมเดลรูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว      

ผลการน าเสนอความสอดคล้องของรูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวใชค้่าสถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง
โมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบวา่ค่าสถิติจากการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์วดัมาตรฐานทั้งหมด ไดแ้ก่ 
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 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
สามารถแสดงโมเดลภาพรวมมีรายละเอียดของตวัแปรสังเกตไดแ้ละตวัแปรแฝงท่ีมีความสัมพนัธ์
ตามสมมติฐาน ดงัน้ี    
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ตวัเลขจากค่าประมาณการ(Estimate) Chi-Square=612.03, df=337, p-value=0.09, RMSEA=0.042  
อภิปรายผล 

คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี ลูกคา้

ของโรงแรมส่วนมากมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพกิจการส่วนตวั (บริษทั/

ร้านคา้) ลูกคา้ของโรงแรมส่วนมากมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท มีวตัถุประสงคห์ลกัของ

การพกัท่ีโรงแรมเพื่อธุรกิจ และลูกคา้เขา้พกัคา้งคืนท่ีโรงแรมในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 4 วนั  

 การศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของตวัแปร พบวา่บรรยากาศ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ

ตวัแปรการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการเป็นองค์ประกอบท่ี

ส าคญัของตวัแปรคุณภาพการบริการ การจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของตวั

กำรบริหำร

ประสบกำรณ์

ลกูค้ำ 

คณุภำพ

กำรบริกำร 

กำรบริหำร

ควำมสมัพนัธ์

กบัลกูค้ำ 

ความพึง

พอใจของ

ลูกคา้ 

ความ

จงรักภกัดี

ของลูกคา้ 

0.27** 

0.54** 

0.43** 

0.22** 

0.42** 
0.18** 

เวบ็ไซต ์

บรรยากาศ 

0.29** 

ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรม
ของการบริการ 

ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 

การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 

การใหค้วามมัน่ใจของ 

ผูใ้หบ้ริการ 

การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 

ของผูใ้หบ้ริการ 

0.72 

0.68 

0.82 

0.74 

0.67 

0.71 

0.69 

การส่ือสารกบัลูกคา้ 

การจดักิจกรรม

ทางการตลาด 

0.71 

0.77 

พึงพอใจการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ 

พงึพอใจคณุภำพกำร

บริกำร 

พงึพอใจกำรบริหำร

ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ 

0.67 

0.76 

0.72 

ควำมตัง้ใจซือ้ซ ำ้ 

ควำมตัง้ใจบอกตอ่ 

ควำมออ่นไหวตอ่ปัจจยั

ด้ำนรำคำ 

0.81 

0.76 

0.68 
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แปรการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ พึงพอใจคุณภาพการบริการเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของตวั

แปรความพึงพอใจของลูกค้า และความตั้งใจซ้ือซ ้ าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของตวัแปรความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ ดงันั้นแสดงวา่ลูกคา้ของโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-

ลาว ไดใ้ห้ความส าคญัต่อบรรยากาศ ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ และการจดักิจกรรม

ทางการตลาด ซ่ึงจะน าไปสู่ความพึงพอใจและมีความจงรักภกัดีกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีโรงแรม  

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เม่ือโรงแรมมีการบริหาร

ประสบการณ์ลูกคา้ท่ีดีข้ึนจะส่งผลให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึน และยงัพบว่าบรรยากาศ 

และเว็บไซต์มีนัยส าคญัทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ทั้งน้ีบรรยากาศมีความส าคญัมาก

ท่ีสุดส าหรับการเพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Boonkwan (2014) ดงันั้น

ทางผูบ้ริหารของโรงแรมจ าเป็นตอ้งสร้างบรรยากาศให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีโดยใช้เสียงเพลง 

แสงสว่าง สี และกล่ินหอม นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของJain and Bagdare (2011) ใช้

เสียงเพลงเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศ เพื่อสร้างความรู้สึกของลูกคา้ในแง่ของความรู้สึกและ

อารมณ์ท าใหลู้กคา้มีประสบการณ์ท่ีดีส่งผลใหลู้กคา้มีพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือซ ้ าและมีการบอกต่อ 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Slatten, Mehmetoglu, Svensson and Svaeri (2009) ไดใ้ช้

แสงสว่างเป็นตัวกลางเ ช่ือมโยงความรู้สึกของลูกค้าให้เ กิดประสบการณ์ท่ีดี เ ม่ือลูกค้ามี

ประสบการณ์ท่ีดี แลว้จะส่งผลใหเ้กิดความจงรักภกัดีมีการแนะน าบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ

ลูกค้าโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เม่ือโรงแรมมีการบริหาร

ประสบการณ์ลูกคา้ท่ีดีข้ึนจะส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มสูงข้ึน และยงัพบว่า

บรรยากาศ และเวบ็ไซต์มีนยัส าคญัทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรม ดงันั้นการสร้าง

บรรยากาศของโรงแรมโดยใชเ้สียงเพลง แสงสวา่ง สี และกล่ินหอม จะส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Slatten, Krogh and Connolley (2010) และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Countryman and Jang (2006) การสร้างประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้จะใชแ้สงสวา่ง สี 

เป็นตวักลางเช่ือมโยงความรู้สึกท่ีดีของลูกค้าจะส่งผลท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากน้ีดา้นเวบ็ไซต ์ผูบ้ริหารของโรงแรมตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การออกแบบเวบ็ไซต์ ความเรียบง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูล ความทนัสมยั และมีความปลอดภยัซ่ึงจะ
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เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความสนใจและมีความส าคญัต่อการตอบสนองพฤติกรรมช่ืนชอบของลูกคา้

เกิดความพึงพอใจ   

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรม

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เม่ือโรงแรมมีคุณภาพการบริการสูงข้ึนจะส่งผลให้

ลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึนตามซ่ึงน าไปสู่การกลบัมาพกัซ ้ าท่ีโรงแรม มีการบอกต่อ และ

ความอ่อนไหวต่อราคา ยงัพบว่า ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผู ้

ให้บริการ การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ห้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และการให้

ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการมีนยัส าคญัต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lin 

Chen (2005) พบวา่ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของคุณภาพการ

บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าในมิติของการกลบัมาพกัซ ้ า การบอกต่อ และความ

อ่อนไหวต่อราคา ดงันั้นผูบ้ริหารโรงแรมควรให้ความส าคญักบัส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการ

บริการเป็นอนัดบัแรก โดยปรับปรุงอุปกรณ์ในโรงแรมให้มีความทนัสมยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก

ไวบ้ริการลูกคา้ท่ีพกัอาศยั พนกังานตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรม

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เม่ือคุณภาพการบริการของโรงแรมสูงข้ึนจะส่งผล

ให้ลูกคา้มีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน และพบว่ามิติของคุณภาพการบริการ ได้แก่ ส่ิงมีตวัตนเป็น

รูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจของผู ้

ให้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการและการให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการมีนยัส าคญัต่อความ

พึงพอใจของลูกคา้ ดงันั้นคุณภาพการบริการสูงกวา่มาตรฐานจะส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจเพิ่ม

มากข้ึน (Parasuraman et al., 1998) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Naeem, kram and Saif (2009) 

และ Khattab and  Aldehayyat (2011) กล่าววา่คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้คุณภาพการบริการสูงกวา่มาตรฐานจะน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้เพิ่มมากยิง่ข้ึน    

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เม่ือการบริหารความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ดีข้ึนจะท าใหลู้กคา้ของโรงแรมมีความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึน การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

ไดแ้ก่กิจกรรมทางการตลาด การส่ือสารกบัลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางบวกต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ และช้ีใหเ้ห็นวา่การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยการจดักิจกรรมทางการตลาดโดยการ
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ใหโ้ปรโมชัน่ส่วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั การจดักิจกรรมพิเศษให้ลูกคา้มีส่วน

ร่วม และการให้สิทธ์ิพิเศษแก่ลูกคา้ มีความส าคญัมากท่ีท าให้ลูกคา้ของโรงแรมมีความจงรักภกัดี

เพิ่มสูงข้ึน มีการเขา้มาพกัซ ้ า พร้อมทั้งบอกต่อพูดส่ิงดีๆแก่เพื่อนและครอบครัว และยอมจ่ายใน

ราคาท่ีสูง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2544) กล่าวไวว้า่การสร้างความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้จะใช้เคร่ืองมือทางการตลาด ได้แก่การจดักิจกรรมทางการตลาด และใช้การส่ือสารกบั

ลูกคา้ ไดแ้ก่ส่ือสารทางจดหมาย เช่นการ์ดวนัเกิด ส่ือสารดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น แผ่นปลิว และการ

ส่ือสารดว้ยอีเมล์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wu, Shin and Chan (2008) ให้การสนบัสนุนการใช้

ส่วนลดราคา การแลกของรางวลั เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ

จงรักภกัดี  ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gordon (2006) พบว่าผลประโยชน์ท่ีมอบให้แก่ลูกคา้

ประกอบดว้ยมอบสิทธ์ิพิเศษใหลู้กคา้ และของรางวลัจะส่งผลใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึน 

ลูกคา้จะกลบัมาพกัเพิ่มมากข้ึน มีการแนะน าบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนสูงข้ึน และไม่เปล่ียนไปใช้

บริการของคู่แข่ง   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เม่ือโรงแรมมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

ท่ีดีข้ึนจะท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มสูงข้ึน และการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

ไดแ้ก่กิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารกบัลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางบวกต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใช้การจดักิจกรรมทางการตลาด ให้โปรโมชั่น

ส่วนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั การจดักิจกรรมพิเศษให้ลูกคา้มีส่วนร่วม และการ

ใหสิ้ทธ์ิพิเศษแก่ลูกคา้มีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจเพิ่มสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Luck and Lancaster (2003) พบวา่การส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นทางอีเมล์มีความส าคญัใน

การสร้างวามสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในเชิงบวกให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ในความสัมพนัธ์และเกิดความพึง

พอใจนอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Khurana and Chaudhary (2010) พบวา่การส่ือสารกบั

ลูกคา้โดยการใชข้อ้ความส่งทางโมบาย (เอส เอ็ม เอส)ให้ลูกคา้รับรู้ข่าวสารจากทางบริษทัจะส่งผล

ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้

โรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เม่ือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมมีความพึง

พอใจเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลให้ลูกค้ามีความจงรักภกัดีเพิ่มมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
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Kandampully and Suhartanto (2000)และ Juan and Yan (2009) พบวา่ความพึงพอใจของลูกคา้

สูงข้ึนจะมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท าให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่ม

สูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

จากโมเดลท่ีไดผู้ป้ระกอบการโรงแรมควรบริหารจดัการกลยทุธ์การตลาดเพื่อใหลู้กคา้มี

ความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึนและมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนทั้งน้ีเม่ือลูกคา้ของโรงแรมมีความพึงพอใจ

และความจงรักภกัดีสูงข้ึนท าใหลู้กคา้กลบัมาเขา้พกัท่ีโรงแรมซ ้ า มีการบอกต่อ กล่าวแต่ส่ิงดีๆของ

โรงแรม แก่บุคคลอ่ืน ญาติ เพื่อน  

ผูบ้ริหารโรงแรมควรบริหารประสบการณ์ลูกคา้ให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีดว้ยการสร้าง

บรรยากาศของโรงแรม เวบ็ไซต ์เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึน 

ผูบ้ริหารโรงแรมควรปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สูงข้ึนเหนือกว่าความคาดหวงัของ

ลูกคา้ ไดแ้ก่ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การเขา้ใจและ

เห็นอกเห็นใจของผูใ้ห้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการและการให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ 

เพื่อน าไปสู่ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี 

 ผูบ้ริหารโรงแรมควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้โดยการจดักิจกรรมทางการตลาด และ

การส่ือสารกบัลูกคา้ใหลู้กคา้ไดรั้บข่าวสารจากทางโรงแรมจะน าไปสู่ความพึงพอใจ และความ

จงรักภกัดี  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยจ ากัดเฉพาะโรงแรมท่ีมีห้องพัก 50 ห้องข้ึนไปในพื้นท่ีในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาโรงแรมเฉพาะเขต

เศรษฐกิจพิเศษ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในแต่ละแห่งทั้งน้ีเพื่อผลการศึกษาจะเหมาะสมกบัวิถี

ชีวติและพื้นท่ีในจงัหวดันั้นๆ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทัศนคติของผู ้ใช้บริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการของสถานีบริการแก๊ส LPG (2) แกไ้ข ปรับปรุงคุณลกัษณะของการบริการ
ของสถานีบริการแก๊ส LPG ให้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG โดยใช้การจดั
หมวดหมู่ตามแบบจ าลองของ Kano และการประเมินคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL Method) 
ของสถานีบริการแก๊ส LPG และ (3) ศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสถานีบริการแก๊ส LPG ซ่ึงน าไปสู่การวางแผน และเป็นแนวทางในการก าหนดกล
ยุทธ์ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการสถานีบริการ
แก๊ส LPG ท่ีเปิดให้บริการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี 
และนนทบุรี) มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพการบริการ และแนวคิดโดยวธีิของคาโนะ (Kano’s methods)  

ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ผูใ้ช้บริการสถานีบริการแก๊ส 
LPG พบว่า ขอ้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้มากท่ีสุด (M) 14 ขอ้ ดงัน้ี 
ป๊ัมแก๊ส LPG ท่ีเปิดให้บริการมีความน่าเช่ือถือ, พนักงานให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม, 
พนกังานสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดใ้นทนัที, พนกังานสามารถให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน า 
เม่ือลูกคา้ประสบปัญหา, พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการให้บริการ, พนกังานสามารถตอบ
ค าถาม หรือขอ้สงสัยของลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน, ป๊ัมแก๊สมีเคร่ืองมือให้บริการท่ีทนัสมยั, พนกังาน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย,ป๊ัมแก๊สมีพื้นท่ีให้บริการท่ีสะอาด และมีความรู้สึกปลอดภยั, ป๊ัมแก๊สมี
ห้องน ้ าท่ีสะอาด, ป๊ัมแก๊สมีเคร่ืองกดเงินอตัโนมติั หรือตู ้ATM ไวใ้ห้บริการ, พนกังานค านึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง, พนกังานเขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี และพนกังาน
มีการดูแลเอาใจใส่ และการให้บริการท่ีดี ขอ้ท่ีมีผลท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (O) 3 ขอ้ ดงัน้ี 
พนกังานสามารถปฏิบติัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได,้ ป๊ัมแก๊สเปิดให้บริการ 24 ชัง่โมงตามเวลาท่ีก าหนด 
และพนกังานให้บริการ        อยา่งสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน ขอ้ท่ีมีหนา้ท่ีดึงดูดลูกคา้ (A) 2 ขอ้ ดงัน้ี 

mailto:thanawan_yai@yahoo.com
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ป๊ัมแก๊สมีร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ หรือร้านสะดวกซ้ือ ไวใ้ห้บริการ และป๊ัมแก๊สมีจุดพกัรถไว้
บริการ และขอ้ท่ีไม่มีความแตกต่าง หรือรู้สึกเฉยๆ (I) 2 ขอ้ ดงัน้ี ป๊ัมแก๊สมีบริการล้างรถไว้
ใหบ้ริการ และป๊ัมแก๊สมีบริการเช็คลมยาง และปะยางไวใ้หบ้ริการ 
 
ค าส าคัญ     :   คุณภาพการบริการ  ความพึงพอใจ  แนวคิดของคาโนะ  สถานีบริการแก๊ส 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 
 

บทน า 
ในเชิงพาณิชย์นั้นถือได้ว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความส าคัญยิ่งในเชิง

พาณิชย์ท่ีน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้ งในอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร 
ครัวเรือน และรถยนต์ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นเช้ือเพลิงท่ีขนส่งสะดวกไม่เปลืองท่ีเก็บ และท่ีส าคญัคือ 
เผาไหมแ้ลว้เกิดเขม่าน้อยกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน จึงอาจกล่าวไดว้่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีสามารถน ามาใชแ้ทนพลงังานน ้ ามนั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ีปริมาณ
การใช ้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี2558 อยูใ่นระดบั 6,695 พนัตนัโดยลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 
10.5 ทั้งน้ีพบวา่การใช ้LPG เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตเคมีสัดส่วนมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อย
ละ 32 ของปริมาณการใชท้ั้งหมด แต่จะเห็นไดว้า่การใช ้LPG เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตเคมี
มีการใช้ลดลงถึงร้อยละ 20.6 เน่ืองจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง และมีการใช้
แนฟทาเป็นวตัถุดิบแทน LPG รองลงมาคือการใชใ้นภาคครัวเรือนร้อยละ 31 มีการใชล้ดลงร้อยละ 
4.3 เน่ืองมาจากการปรับราคาขายปลีก LPG ใหส้ะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริง การใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์
ลดลงร้อยละ 12.3 เน่ืองจากราคาน ้ ามนัลดต ่าลงส่งผลให้ผูใ้ช้บางส่วนกลบัไปใชน้ ้ ามนัแทน LPG 
ขณะท่ีปริมาณการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 จากราคาท่ีไดป้รับลดลงจากปีก่อน 
และสุดทา้ยการใชเ้องในโรงกลัน่มีการใชป้ริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 50.6 จากความตอ้งการใช้ในสาขา
อ่ืนท่ีลดลงส่งผลให้โรงกลั่นน าไปใช้เองมากข้ึน (ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลงังาน, 2559)    

ในขณะท่ีจากสถิติจ านวนรถยนตจ์ดทะเบียนจ าแนกตามชนิดเช้ือเพลิงสะสมทัว่ประเทศถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 พบวา่มีจ านวนทั้งหมด 36,299,939 คนั และใช ้LPG เป็นเช้ือเพลิงจ านวน 
1,243,963 คนั ในส่วนของรถยนตจ์ดทะเบียนท่ีใช ้LPG เป็นเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนจ านวน 56,499 คนัเม่ือ
เปรียบเทียบจากสถิติ ณ . วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีมีรถยนต์จดทะเบียนท่ีใช้ LPG จ  านวน 
1,187,464 คนั แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ผูใ้ชร้ถยนตย์งัมีการติดตั้งแก๊สและยินดีท่ีจะใช ้LPG เป็นเช้ือเพลิง
เพิ่มข้ึน (ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลรถยนต์ติดแก๊ส, 2558) นอกจากน้ีสถานีบริการแก๊ส LPG มี
ความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG ไม่วา่จะเป็นสถานี
บริการแก๊ส LPG ตอ้งเปิดให้บริการครอบคลุมพื้นท่ี รวมถึงคุณภาพการบริการของสถานีบริการ
แก๊ส LPG ทั้งน้ีเพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการแก๊ส LPG และพฒันายกระดบั
มาตรฐานการด าเนินธุรกิจ LPG ให้เทียบเท่าสากล ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการแก๊ส LPG  
เพื่อแกไ้ข ปรับปรุงคุณลกัษณะของการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG ให้ตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG โดยใช้การจดัหมวดหมู่ตามแบบจ าลองของ Kano และการประเมิน
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คุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL Method) ของสถานีบริการแก๊ส LPG ร่วมกนั และ เพื่อศึกษา
ทศันคติของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการแก๊ส LPG ซ่ึง
น าไปสู่การวางแผน และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจไดต้รงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
บริการแก๊ส LPG 

2. เพื่อแกไ้ข ปรับปรุงคุณลกัษณะของการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG ให้ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG โดยใชก้ารจดัหมวดหมู่ตามแบบจ าลองของ Kano และการ
ประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ (SERVQUAL Method) ของสถานีบริการแก๊ส LPG ร่วมกนั  

3. เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
บริการแก๊ส LPG ซ่ึงน าไปสู่การวางแผน และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการ
ด าเนินธุรกิจไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงทศันคติของผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของสถานี
บริการแก๊ส LPG 
 2. ผูป้ระกอบการสถานีบริการแก๊ส LPG ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการวางแผนและในการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เป็นขอ้มูลส าหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ี้สนใจ สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี
ไปใชป้ระโยชน์เพื่อการสนบัสนุนและส่งเสริมการลงทุนในอนาคต 
แนวคิด ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรม 
การน าหลกัการ SERVQUAL Method ไปใช้ในคุณภาพการบริการ 
 การบริการ คุณภาพการบริการ และการจดัการดา้นการบริการเป็นหวัขอ้ท่ีเป็นท่ีนิยม และมี
ความแพร่หลายเป็นอย่างมากในหน่วยงานของทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการแก่ลูกคา้ หรือการดูแลลูกคา้ งานวิจยัของพาราซูราแมน และคณะ ปีพ.ศ. 
2530 (Parasuraman et al., 1988) ไดนิ้ยามความหมายของ “คุณภาพการบริการ” ไวว้า่ คุณภาพการ
บริการเป็นระดบัความแตกต่างระหวา่งกฎความคาดหวงัในการไดรั้บบริการของลูกคา้ (ก่อนไดรั้บ
บริการ) และการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บบริการจริง (หลงัไดรั้บบริการ) ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ คุณภาพ
การบริการมีบทบาทส าคญัในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนัน่คือ ธุรกิจการบริการ ซ่ึงลูกคา้จะ
เป็นผูว้ดั และประเมินระดบัคุณภาพการบริการโดยประเมินจากการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ ซ่ึงธุรกิจ
การชั้นน าต่างๆท่ีให้บริการยงัคงตอ้งรักษา ปรับปรุง และแกไ้ขให้คุณภาพการบริการตรงกบัความ
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ตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพื่อท่ีองคก์รจะไดรั้บความเช่ือมัน่จากลูกคา้ ดงันั้นพื้นฐานขององค์กร
การใหบ้ริการท่ีประสบความส าเร็จไดโ้ดยสามารถขยาย และรักษากลุ่มลูกคา้ไวไ้ดใ้นระยะยาว 

ขอบเขตของคุณภาพการบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถประเมินคุณภาพของการบริการไดจ้าก
ขอบเขต ดงัน้ี 

1) ความน่าเช่ือถือ คือความสามารถในการรักษาสัญญาท่ีน่าเช่ือถือ และความถูกต้อง
แม่นย  าในการใหบ้ริการ 

2) การตอบสนองการบริการ คือ ความเต็มใจในการบริการลูกคา้ และการให้บริการดว้ย
เวลาท่ีเหมาะสม 

3) ความเช่ือมัน่ คือ ความรู้ ความเขา้ใจ ความสุภาพ และความสามารถท่ีแสดงถึงความเช่ือ
ใจ และความมัน่ใจในการใหบ้ริการของพนกังาน 

4) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ คือ สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานท่ีให้บริการ และ
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

5) ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า คือ มาตรฐานในการดูแลลูกค้า และก ารท่ี
พนกังานใหบ้ริการมีความพยายามท่ีจะเขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

การศึกษาเก่ียวกบัแบบจ าลองความแตกต่างของคุณภาพการบริการ (The Gap Model of 
Service Quality) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาโดยพาราซูราแมน และคณะ ในปี พ .ศ. 2530 (Parasuraman et 
al., 1988) พื้นฐานของการศึกษาดงักล่าว สามารถศึกษาได้จากความแตกต่างระหว่างกฎความ
คาดหวงัในการรับบริการของลูกคา้ และบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง  ซ่ึงการศึกษาความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการสามารถแบ่งได ้5 ลกัษณะตามชนิดของการบริการ ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่1.1 : การประยกุตใ์ช ้Gaps Model of Service Quality (Parasuraman, et al., 1988) 
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Gap 1: ความแตกต่างระหวา่งการบริการท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะได ้และการจดัการเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีลูกคา้คาดวา่จะไดรั้บ 

Gap 2: ความแตกต่างระหวา่งการจดัการท่ีตระหนกัถึงส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั และน าส่ิงนั้นไป
แทนท่ีในขอ้ก าจดัในการวางแผนบริหารจดัการดา้นคุณภาพการบริการ 

Gap 3: ความแตกต่างระหว่างขอ้จ ากดั หรือมาตรฐานของคุณภาพการบริการ และการ
บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง 

Gap 4: ความแตกต่างระหวา่งการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ และการให้ค  ามัน่สัญญาต่อลูกคา้
เก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

Gap 5 :ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ ความแตกต่างระหว่างการบริการท่ีลูกคา้
คาดหวงัวา่จะไดรั้บ (ก่อนไดรั้บบริการ) และการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง (หลงัไดรั้บบริการ)  

ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั Gap 5 หรือความแตกต่างของคุณภาพการบริการ 
คือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัในการบริการท่ีลูกคา้จะไดรั้บ (ก่อนการบริการ) 
และการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริงในเร่ืองคุณภาพการบริการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับแลว้วา่เคร่ืองมือการวดั
คุณภาพการบริการ (SERVQUAL Method) คือการประเมินผลระดบัคุณภาพการบริการของลูกคา้ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัในการได้รับบริการของลูกคา้ 
(Expectation) และการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บบริการจริง (Perception) 
 
การน าแบบจ าลองการจัดหมวดหมู่ของ Kano ประยุกต์ใช้กับ SERVQUAL Method ไปใช้ใน
คุณภาพการบริการ 

การศึกษาไดแ้นวความคิดมาจากการศึกษาทฤษฎีการน าคุณภาพการบริการ และแบบจ าลอง
การจดัหมวดหมู่คุณลกัษณะการบริการมาประยุกตใ์ชร่้วมกนัของศาสตราจารยโ์นริอากิ คาโนะ ใน
ปี พ.ศ. 2527 (Kano et al., 1984) (Integrate Kano’s Model into SERVQUAL)  
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รูปภาพที ่1.2 : ทฤษฎีการน าคุณภาพการบริการและแบบจ าลองการจดัหมวดหมู่ 
 

คุณลกัษณะการบริการมาประยกุตใ์ชร่้วมกนั (Kano’s Model) 
แบบจ าลองของ Kano เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ท่ีสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการ และ

ความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซ่ึงแบบจ าลองของ Kano ท าการจดัหมวดหมู่จาก
คุณลกัษณะของสินคา้ หรือการบริการเป็นหลกั สามารถจดัหมวดหมู่ตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้
ดงัน้ี  

1) Must-be หรือส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมี เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน : ลูกคา้จะเร่ิมรู้สึกไม่พึง
พอใจเม่ือคุณภาพของสินค้า หรือการบริการมีระดับการให้บริการท่ีต ่ า เช่น การ
แสดงออกของพนักงานบริการท่ีมีต่อลูกคา้ เพราะฉะนั้นองค์กรจึงจ าเป็นตอ้งแก้ไข 
ปรับปรุงเป็นส่ิงแรก และจ าเป็นตอ้งมีบริการนั้นในองคก์ร เป็นตน้ 

2) One Dimensional หรือส่วนท่ีมีหนา้ท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการพอใจ : การท่ีสินคา้ หรือบริการ
นั้นเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้อยูแ่ลว้ แต่ท าการปรับปรุง พฒันาให้สินคา้ หรือบริการนั้น
เป็นท่ีตอ้งการ หรือมีความพึงพอใจระดบัท่ีมากข้ึน เช่น ห้างสรรพสินคา้มีการลดราคา
สินคา้ เป็นผลท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ และการใชบ้ริการในระดบัท่ี
สูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัหา้งสรรพสินคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ในราคาปกติ เป็นตน้ 

3) Attractive หรือส่วนท่ีมีหนา้ท่ีดึงดูดใจผูใ้ชบ้ริการ : ความพึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบั
สูงสุด เม่ือมีการเพิ่มศกัยภาพของการบริการท่ีสูงข้ึน แต่อยา่งไรก็ไม่สอดคลอ้งกบัความ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

157 

พึงพอใจของลูกคา้ลดลง เม่ือศกัยภาพในการบริการท่ีลูกคา้ได้รับลดลง เช่น แผนก
เคร่ืองส าอาง ลูกคา้อาจจะไม่รู้สึกไม่พึงพอใจ ถ้าลูกคา้ไม่ได้รับของสมนาคุณ ซ่ึงถ้า
ลูกคา้ไดรั้บของสมนาคุณจากการซ้ือเคร่ืองส าอาง ระดบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 
หรือการไดรั้บบริการก็จะมีเพิ่มข้ึนดว้ย เป็นตน้ 

4) Indifferent หรือส่วนท่ีไม่มีความแตกต่าง : สถานการณ์ท่ีลูกคา้รู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจ
ในการบริการ 

5) Questionable หรือเป็นส่วนท่ีเกิดความน่าสงสัย : สถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีความไม่
แน่ใจ หรือเกิดความไม่ชดัเจนในค าถาม 

6) Reverse หรือส่วนท่ีมีผลตรงกนัขา้ม : ในสถานการณ์น้ีองค์กรควรท าการประเมิน
คุณภาพการบริการท่ีล้มเหลวซ่ึงน าไปสู่ความไม่พึงพอใจของลูกคา้เม่ือไดรั้บบริการ
นั้นๆ ตามตารางการประเมินของ Kano (Kano Evaluation Table) 

 

  

 

 

 

วตัถุประสงคใ์นการประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองของ Kano ร่วมกบั SERVQUAL Method นั้นเพื่อเป็น

แนวทางให้องค์กรก าหนด แกไ้ข ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และการพฒันาคุณภาพการบริการ 

เพื่อน าเสนอการบริการท่ีดีท่ีสุดไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัคือเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยท าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการแก๊ส 

LPG ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของสถานีบริการแก๊ส LPGในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งประชากรคือ ผู ้

ขบัข่ีรถยนตติ์ดตั้งระบบแก๊ส LPG ซ่ึงจากขอ้มูลตามสถิติจ านวนรถท่ีใช้แก๊ส LPG มีจ  านวนทั้งส้ิน 
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1,243,963 คนั ณ. วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 (ศูนยร์วมแหล่งขอ้มูลรถยนตติ์ดแก๊ส, 2558) ไดก้ าหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane (1973) ท่ียอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน (ค่า e) = 

5% จ านวนขนาดของกลุ่มตวัอย่างรวมทั้งส้ินประมาณ 400 ตวัอย่าง โดยพื้นท่ีท าการส ารวจ

ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และไดก้ าหนดสัดส่วนของผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG 

ในแต่ละจงัหวดัตามขนาดตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไวต้ามหลกัเกณฑ์ในการแบ่งเขตการศึกษา และใน

การวิจยัคร้ังน้ี จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่ง

โดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) หมายถึง การสุ่มตวัอย่างท่ีประชากรทุกภาคส่วนมี

โอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัอย่าง นอกจากน้ี การแจกแบบสอบถามจะท าการ

สุ่มแจกกบัผูข้บัข่ีรถยนต์ท่ีติดตั้งระบบแก๊ส LPG ทุกๆ 3 คนั ท่ีเขา้มาใช้บริการสถานีบริการแก๊ส 

LPG ตามพื้นท่ีท่ีผูว้จิยัไดก้  าหนดไว ้จนครบ 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม และได้พฒันาข้ึนภายใตแ้นวคิดเร่ือง
คุณภาพการบริการด้วยเคร่ืองมือประเมินคุณภาพการบริการแบบ SERVQUAL ซ่ึงค าถามจะ
ครอบคลุมมิติทั้ง 5 ดา้น ท่ีใชก้  าหนดคุณภาพการบริการ คือ มิติดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มิติ
ดา้นความน่าเช่ือถือ มิติดา้นการตอบสนองการบริการ  มิติดา้นความเช่ือมัน่ และมิติดา้นความเขา้ใจ
ในความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงแนวคิดวิธีแบบคาโนะ (Kano’s methods) ในการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสถานีบริการแก๊ส LPG และมีโครงสร้าง
เน้ือหาของแบบสอบถาม 5 ส่วนได้แก่ 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG 2) 
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการ 3) ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อการให้บริการของสถานี
บริการแก๊ส LPG 4) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการแก๊ส LPG ภายใตห้ลกัการ
ของ Kano’s Methods และ 5) ขอ้เสนอแนะและปัญหาต่างๆ 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชบ้ริการ ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
จะใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. การศึกษาคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG จะใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; SD)  

3. การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ จะใชว้ธีิการของ Kano’s Methods 
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สรุปผลการวจัิย 
1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก๊ส LPG 
 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 21-50 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บคือ 
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อิสระ ขบัรถแท็กซ่ี/รถตู ้และพนกังานบริษทัเอกชน และมี
รายไดใ้นปัจจุบนัต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท 
2. พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการแก๊ส LPG 
 พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ขบัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลเขา้มาใช้บริการ เป็นรถท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี 
และมีก าลงัเคร่ืองยนต์ 1,600 ซีซี ผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG ส่วนใหญ่ไม่เจาะจง หรือค านึงถึงสถานี
บริการแก๊ส LPG รายใดรายหน่ึงขณะเลือกใชบ้ริการ ส าหรับอุปนิสัยในการเติมแก๊ส LPG นั้นส่วน
ใหญ่เติมมากกวา่ 6 คร้ังต่อสัปดาห์ หรือทุกวนั และ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ และเติมเป็นจ านวนเงิน 300 
บาท โดยมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการท่ีสถานีบริการแก๊ส LPG ตั้งอยู่
ใกลบ้า้น/ท่ีท  างาน หรือเป็นทางผา่น นอกจากน้ียงัพบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการชา/กาแฟกระป๋อง และ
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั เป็นของสมนาคุณทดแทนน ้าเปล่า 
3. ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อการให้บริการของสถานีบริการแก๊ส LPG 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแก๊ส LPG ท่ีมีต่อ
คุณภาพการบริการ (Service Quality) ของสถานีบริการแก๊ส LPG สามารถสรุปผลตามขอบเขต
คุณภาพการบริการในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  
 มิติด้านความน่าเช่ือถือในการบริการ : ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้และความคาดหวงัต่อ
การให้บริการ หรือคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และความคาดหวงัต่อการให้บริการท่ีมีค่าสูงท่ีสุด ได้แก่ ป๊ัมแก๊ส 
LPG ใหบ้ริการ 24 ช.ม. ตามเวลาท่ีก าหนด ขณะท่ีความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ และความคาดหวงั
ต่อการใหบ้ริการท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานสามารถปฏิบติัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้
 มิติด้านการตอบสนองในการบริการ : ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้และความคาดหวงัต่อ
การให้บริการ หรือคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ และความคาดหวงัต่อ การให้บริการท่ีมีค่าสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังาน
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ขณะท่ีความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ และความคาดหวงัต่อการ
ใหบ้ริการท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานใหค้วามช่วยเหลือ และค าแนะน า เม่ือลูกคา้ประสบปัญหา 

มิติด้านความเช่ือมั่นในการให้บริการ : ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้และความคาดหวงัต่อ
การให้บริการ หรือคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ และความคาดหวงัต่อการให้บริการท่ีมีค่าสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานมี
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ความรู้ ความช านาญในการให้บริการ ขณะท่ีความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ และความคาดหวงัต่อ
การให้บริการท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนของพนกังานท่ีคอยให้บริการแก่
ลูกคา้  

มิติด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานีบริการแก๊ส LPG : ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้
และความคาดหวงัต่อการให้บริการ หรือคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ และความคาดหวงัต่อการให้บริการท่ีมีค่า
สูงท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ขณะท่ีความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ ขณะท่ีความ
คาดหวงัต่อการให้บริการท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด ได้แก่ ป๊ัมแก๊สมีเคร่ืองกดเงินอตัโนมติั หรือตู ้ATM ไว้
ใหบ้ริการ 

มิติด้านความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า : ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้และความ
คาดหวงัต่อการให้บริการ หรือคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส LPG เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และความคาดหวงัต่อการให้บริการท่ีมีค่าสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ 
พนกังานมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นอยา่งดี และการดูแลเอาใจใส่ และการให้บริการท่ีดี 
ขณะท่ีความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และความคาดหวงัต่อการให้บริการท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ การ
ค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
4. ประเมินความพงึพอใจของลูกค้าทีใ่ช้บริการสถานีบริการแก๊ส LPG 

ซ่ึงแบบจ าลองของ Kano ท าการจดัหมวดหมู่จากคุณลกัษณะของสินคา้ หรือการบริการ
เป็นหลกั สามารถจดัหมวดหมู่ตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้ดงัน้ี  

1. Must-be (M) คือ ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมี หรือเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
2. One-dimensional (O) คือ ส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการพึงพอใจ 
3. Attractive (A) คือ ส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีดึงดูดใจของผูใ้ชบ้ริการ 
4. Indifferent (I) คือ ส่ิงท่ีไม่มีความแตกต่าง หรือส่ิงซ่ึงไม่ท าให้ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึน หรือลดลง 
5. Questionable (Q) คือ ส่วนท่ีเกิดจากความน่าสงสัยในแบบสอบถาม 
6. Reverse (R) คือ ส่วนท่ีมีผลตรงกนัขา้มกนั 
จากผลการวิจยัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสถานีบริการแก๊ส LPG ในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล พบว่า จากขอ้ค าถามทั้ง 21 ขอ้ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของสถานีบริการแก๊ส 
LPG มีขอ้สรุปในรายขอ้ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ขอ้ท่ีสถานีบริการแก๊ส LPG จ  าเป็นตอ้งมี (M) 14 ขอ้ ดงัน้ี ป๊ัมแก๊ส LPG ท่ีเปิดให้บริการมี
ความน่าเช่ือถือ, พนกังานให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม, พนกังานสามารถให้บริการแก่ลูกคา้
ไดใ้นทนัที, พนกังานสามารถใหค้วามช่วยเหลือ และค าแนะน า เม่ือลูกคา้ประสบปัญหา, พนกังานมี
ความรู้ ความช านาญในการให้บริการ, พนักงานสามารถตอบค าถาม หรือขอ้สงสัยของลูกคา้ได้
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อยา่งชดัเจน, ป๊ัมแก๊สมีเคร่ืองมือให้บริการท่ีทนัสมยั, พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย, ป๊ัมแก๊สมี
พื้นท่ีให้บริการท่ีสะอาด และมีความรู้สึกปลอดภยั, ป๊ัมแก๊สมีห้องน ้ าท่ีสะอาด, ป๊ัมแก๊สมีเคร่ืองกด
เงินอตัโนมติั หรือตู ้ATM ไวใ้ห้บริการ, พนกังานค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง, 
พนักงานเขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ต้องการได้เป็นอย่างดี และพนักงานมีการดูแลเอาใจใส่ และการ
ใหบ้ริการท่ีดี 

ขอ้ท่ีมีผลท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ (O) 3 ขอ้ ดงัน้ี พนกังานสามารถปฏิบติัตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการได,้ ป๊ัมแก๊สเปิดให้บริการ 24 ชม. ตามเวลาท่ีก าหนด และพนกังานให้บริการอย่างสุภาพ 
อ่อนนอ้มถ่อมตน 

ขอ้ท่ีมีหน้าท่ีดึงดูดลูกคา้ (A) 2 ขอ้ ดงัน้ี ป๊ัมแก๊สมีร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ หรือร้าน
สะดวกซ้ือ ไวใ้หบ้ริการ และป๊ัมแก๊สมีจุดพกัรถไวบ้ริการ 

และขอ้ท่ีไม่มีความแตกต่าง หรือรู้สึกเฉยๆ (I) 2 ขอ้ ดงัน้ี ป๊ัมแก๊สมีบริการล้างรถไว้
ใหบ้ริการ และป๊ัมแก๊สมีบริการเช็คลมยาง และปะยางไวใ้หบ้ริการ 

การหาค่าประเมินตามสูตร Kano’s methods พบว่าส่ิงท่ีหากไม่มีจะท าให้ความพึงพอใจ
ของผูม้าใชบ้ริการลดลงมากท่ีสุดอนัดบัแรก คือ พนกังานมีการดูแลเอาใจใส่ และการให้บริการท่ีดี 
อนัดบัสองคือ ป๊ัมแก๊ส LPG ท่ีเปิดให้บริการมีความน่าเช่ือถือ และป๊ัมแก๊สมีห้องน ้ าสะอาด และส่ิง
ท่ีหากไม่มีจะท าใหค้วามพึงพอใจของลูกคา้ลดลงนอ้ยท่ีสุดคือ ป๊ัมแก๊สมี จุดพกัรถไวบ้ริการ 
5. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของสถานีบริการแก๊ส LPG 

การส่ือความหมายของป้ายค าว่า “แก๊ส” บริเวณทางเข้า : ผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG เขา้ใจว่า
ป้ายค าวา่ “แก๊ส” บริเวณทางเขา้ ส่ือถึง LPG โดยผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG ส่วนใหญ่ให้เหตุผลวา่ ผูใ้ช้
แก๊ส LPG ใชบ้ริการอยูเ่ป็นประจ า, เป็นท่ีทราบกนัดี อยูแ่ลว้ในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG และป้าย
บริเวณทางเขา้ระบุหรือแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่เป็น LPG หรือ NGV 
 ศูนย์บริการซ่อมและติดตั้งตัวถังแก๊ส LPG/NGV : ผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG รู้สึกเฉยๆ หาก
สถานีบริการแก๊ส LPG มีศูนยบ์ริการซ่อมและติดตั้งตวัถงัแก๊ส LPG/NGV ทั้งน้ีผูใ้ช้บริการแก๊ส 
LPG ท่ีรู้สึกไม่ชอบส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า การเช่ือมต่อตวัถงัแก๊สท าให้เกิดประกายไฟ ซ่ึงเป็น
ชนวนใหเ้กิดระเบิดข้ึนไดห้ากแก๊สร่ัว 
 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการแก๊ส LPG : จากการสอบถามเก่ียวกับ
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับสถานีบริการแก๊ส LPG พบว่า ข้อเสนอแนะท่ี
ผูใ้ชบ้ริการแก๊ส LPG กล่าวถึงโดยมากเป็น 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั, 
การปรับปรุงหอ้งน ้าใหส้ะอาดกวา่น้ี และการปรับปรุงเร่ืองความสะอาดภายในป๊ัมแก๊ส 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวจิยัเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ และความคาดหวงัในดา้นความน่าเช่ือถือในการ
บริการ พบว่า ประเด็นท่ีมีความคาดหวงัสูงกว่าค่าของการรับรู้มากท่ีสุดคือ พนกังานไม่สามารถ
ปฏิบติัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ดงันั้น สถานีบริการแก๊ส LPG ควรมีการจดัอบรมให้พนกังานมีความ
เข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการก่อนจึงจะสามารถปฏิบติัตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน โดยอาจมีพนกังานผูช้  านาญงานดูแล หรือฝึกให้ขณะให้บริการจริง 
เช่น มีการทดสอบ และประมินผลคุณภาพการบริการอยู่อย่างสม ่าเสมอ และบริษทัควรประเมิน
ความตอ้งการ และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้อยู่เป็นประจ า ควรมีการอพัเดทขอ้มูลต่างๆ ของ
ลูกค้าให้พนักงานทราบ เพื่อข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีพนักงานสามารถใช้ในการ
ปฏิบติังานท่ีจะท าใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้มากข้ึน 

2. จากผลการวจิยัเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ และความคาดหวงัในดา้นการตอบสนองในการ
ใหบ้ริการ พบวา่ ประเด็นท่ีมีความคาดหวงัสูงกวา่ค่าของการรับรู้มากท่ีสุดคือ พนกังานไม่สามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือ และค าแนะน า เม่ือลูกคา้ประสบปัญหา ดงันั้น หากสถานีบริการแก๊ส LPG มีการ
ให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรายละเอียดในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ หรือให้พนกังานศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัรถยนต์ท่ีติดตั้งตวัถงัแก๊ส LPG หรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือพนักงานศึกษาขอ้มูล
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พนักงานควรท าความเข้าใจ และให้ค  าแนะน าแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
กระทดัรัด เป็นตน้ จะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน  

3. จากผลการวิจยัเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ และความคาดหวงัในดา้นความเช่ือมัน่ในการ
ใหบ้ริการ พบวา่ ประเด็นท่ีมีความคาดหวงัสูงกวา่ค่าของการรับรู้มากท่ีสุดคือคือ ความสุภาพ อ่อน
น้อมถ่อมตนของพนักงานท่ีคอยให้บริการแก่ลูกคา้ไม่ดีเท่าท่ีควร ดงันั้น สถานีบริการแก๊ส LPG 
ควรมีการฝึกอบรมพนกังานในดา้นการพูดจาใหสุ้ภาพ และความมีสัมมาคาราวะต่อลูกคา้ และมีการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน หรือให้ลูกคา้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ดี-
ขอ้เสียของพนกังานท่ีคอยให้บริการ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการปรับปรุงท่ีตวัของพนกังาน
โดยตรง ซ่ึงอาจจะมีการน าผลประเมินคุณภาพการบริการของลูกคา้มาเป็นแรงกระตุน้พนกังานโดย
การเพิ่มโบนัสปลายปี หรือมีรางวลัพนักงานดีเด่นประจ าเดือน ก็มีส่วนช่วยให้พนักงานมีแรง
กระตุน้ในการท างานบริการดงักล่าวไดดี้ยิง่ข้ึน และมีส่วนช่วยใหลู้กคา้รู้สึกพึงพอใจมากข้ึน  

4. จากผลการวิจยัเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ และความคาดหวงัในด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพในสถานีบริการแก๊ส LPG พบวา่ ประเด็นท่ีมีความคาดหวงัสูงกวา่ค่าของการรับรู้มากท่ีสุด
คือ ป๊ัมแก๊สไม่มีเคร่ืองกดเงินอตัโนมติั หรือตู ้ATM ไวใ้ห้บริการ ดงันั้น สถานีบริการแก๊ส LPG 
ควรท าการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของธนาคารต่างๆ เพื่อท าการติดตั้งเคร่ืองกดเงินอตัโนมติั ตู ้ATM ไว้
ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถสังเกตเห็นไดง่้ายและมีความปลอดภยัเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมา
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ใชบ้ริการ บางกรณีท่ีสถานีบริการแก๊ส LPG มีธนาคารเปิดท าการให้บริการอยูใ่กล ้ก็อาจจะมีป้าย
สัญลกัษณ์บอกอยา่งชดัเจน  

5. จากผลการวิจยัเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ และความคาดหวงัในดา้นความเขา้ใจในความ
ตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ ประเด็นท่ีมีความคาดหวงัสูงกวา่ค่าของการรับรู้มากท่ีสุดคือ พนกังานไม่มี
การดูแลเอาใจใส่ และให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้เท่าท่ีควร ดงันั้น สถานีบริการแก๊ส LPG ควรมีการจดั
อบรมพนกังานเก่ียวกบัทศันคติท่ีดีในการให้บริการ ควบคู่ไปกบัความรัก และใส่ใจในอาชีพการ
บริการ (Service mild) ทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน และให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีโอกาสไดร่้วมประเมิน
คุณภาพ และเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการบริการในตวัพนกังาน เก็บรวบรวม และท าการ
ปรับปรุงในภายหลงั หรือมีการให้รางวลัแก่ตวัพนกังานท่ีมีความประพฤติท่ีดีในการให้บริการแก่
ลูกคา้ เพื่อเป็นการกระตุน้ความใส่ใจในงานบริการท่ีดีข้ึน  

6. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัคุณภาพการบริการภายในสถานีบริการแก๊ส LPG ท่ีลูกคา้
ตอ้งการเพิ่มเติมคือชุดปฏิบติังาน หรือเคร่ืองแต่งกายของพนกังาน กล่าวคือ พนกังานควรแต่งกาย
ตามชุดยนิูฟอร์มของสถานีบริการแก๊สนั้นๆ เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

   พนกังานท่ีให้บริการควรเป็นคนไทยท่ีมีการศึกษา รวมถึงมีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็น
พื้นฐานบ้างพอสมควร และ มีใบรับรอง หรือใบอนุญาตเติมแก๊สเป็นการรับรองคุณภาพของ
พนกังานบริการ ซ่ึงจะท าใหส้ถานีบริการแก๊ส LPG ดูมีมาตรฐาน และความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน  

   สถานีบริการแก๊ส LPG ท่ีเปิดให้บริการควรมีความน่าเช่ือถือ และมีความปลอดภยั โดย
สถานีบริการแก๊ส LPG ควรจะมีป้ายหรือส่ือต่างๆ แสดงให้ลูกคา้ทราบถึงการท่ีสถานีบริการแก๊ส 
LPG ของตนไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน และอาจมีการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าท่ีสามารถให้แสงสวา่งอยา่งเพียงพอในเวลากลางคืน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึก
ปลอดภยั และไวว้างใจมากข้ึน เม่ือเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของสถานีบริการแก๊ส 
LPG มีภาพลกัษณ์ท่ีดียิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดอ้าจมีความ
คลาดเคล่ือนใน 
ระดบัสูงอนัเน่ืองมาจากความเขา้ใจค าถามท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นควรท าการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ควบคู่ไปดว้ย โดยอาจเป็นการจดัสัมมนากลุ่ม (Focus group) เพื่อ
น าเอาความคิดเห็นต่างๆท่ีไดม้าพฒันาสถานีบริการแก๊ส LPG ใหมี้คุณภาพการบริการท่ีดียิง่ข้ึน  

2. เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ดงันั้น
จ าเป็นตอ้งท าการศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสถานี
บริการแก๊ส LPG อยา่งแทจ้ริง โดยอาจศึกษาเป็นรายไตรมาส หรือรายปี เพื่อให้เห็นถึงจุดอ่อน หรือ
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จุดแข็งขององคก์รเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถน ามาปรับปรุง และสร้างกลยุทธ์ในการบริหารการบริการได้
อยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทน า 

ธุรกิจมิไดล่้องลอยอยูใ่นอวกาศ แต่ตอ้งด าเนินการภายใตส้ภาพแวดลอ้มทั้งภายในธุรกิจเอง 
และสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ จะท าให้ทราบถึง
สถานะการแข่งขนัของธุรกิจ และน าไปสู่การก าหนดและด าเนินกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจต่อไป 
สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ (Internal Environment)  หมายถึงสภาพแวดลอ้มท่ีประกอบดว้ย
ทรัพยากรต่างๆของธุรกิจ ทั้งส่วนท่ีเป็นกายภาพท่ีสามารถมองเห็นและจบัตอ้งได ้เช่น คน  เงินทุน  
เคร่ืองจกัร  โรงงาน  ท าเลท่ีตั้ง และส่วนท่ีมองไม่เห็นและจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร  
ช่ือเสียง  ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความสามารถในดา้นต่างๆของธุรกิจ  สภาพแวดลอ้มภายใน
ธุรกิจถือเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถควบคุมได ้คือ สามารถบริหารจดัการและน าไปใชป้ระโยชน์
ตามท่ีธุรกิจตอ้งการได ้เช่น จะมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใดใหก้บัพนกังานแต่ละคนไดต้าม
ความเหมาะสม หรือจะจดัสรรเงินทุนของธุรกิจไปด าเนินกิจกรรมต่างๆไปตามท่ีธุรกิจเก็นสมควร
ก็ได ้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ  คือการเปรียบเทียบปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในของ
ธุรกิจกบัคู่แข่งขนั  ปัจจยัใดท่ีดีกว่าคู่แข่งขนัถือเป็นจุดแข็งของธุรกิจ ตรงกนัขา้มปัจจยัใดท่ีดอ้ย
กว่าคู่แข่งขนัถือว่าเป็นจุดอ่อนของธุรกิจ  เม่ือทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนแลว้  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ี
รักษาจุดแขง็หรือความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัเหนือคู่แข่งให้คงอยูก่บัธุรกิจต่อไป ในขณะท่ี
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบคู่แข่งขนัให้ลดลงและเปล่ียนเป็นจุดแข็ง
ต่อไป 
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ(External Environment) ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม 2 กลุ่ม 
คือ สภาพแวดลอ้มทางสังคมกลุ่มหน่ึงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ
อีกกลุ่มหน่ึง 
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สภาพแวดลอ้มทางสังคม ยงัประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมวฒันธรรม(Sociocultural:S)  ทางเทคโนโลยี(Technological:T)  ทางเศรษฐกิจ
(Economic:E)  และทางการเมืองและกฎหมาย(Political/Legal:P)  

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ อุณหภูมิ  ระดบัน ้ าทะเล  สภาพดินฟ้าอากาศ  ภยั
ธรรมชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชของโลก ซ่ึงในปัจจุบนัมีความผนัผวนแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจต่างๆมากข้ึน สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ซ่ึงอาจเรียกวา่ระบบนิเวศน์(Ecology: 
E) จึงถูกนบัรวมเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม และรวมเป็นการวิเคราะห์ท่ีเรียกย่อว่า “STEEP 
Analysis” 

สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์การท่ีส่งผล
กระทบและไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของธุรกิจโดยตรงและทนัที เช่น ลูกคา้  ผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบ  คู่แข่งขนั  เจา้หน้ี  ชุมชน  หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่ือ และสังคมโดยรวม  ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งเฝ้าติดตามขอ้มูลและความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มกลุ่มน้ีอยา่งใกลชิ้ดกวา่ปัจจยั
สภาพแวดล้อมทางสังคม  ซ่ึงมกัจะมีความเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือในลักษณะ
แนวโนม้มากกวา่ 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ  คือ การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มแต่ละปัจจยั
ว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางบวก  เป็นโอกาสหรือในทางลบเป็นอุปสรรคอย่างไร เช่น 
สภาพแวดลอ้มในกลุ่มเศรษฐกิจซ่ึงมีปัจจยัท่ีเป็นดชันีทางดา้นเศรษฐกิจหลายปัจจยั เช่น ผลิตภณัฑ์
ภายในประเทศเบ้ืองตน้(GDP)  อตัราดอกเบ้ีย หรืออตัราแลกเปล่ียน  หากอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
บาทเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีท าใหค้่าเงินบาทอ่อนลง คือ เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐแลกเงินบาทไดม้าก
ข้ึน จะเป็นผลดีหรือโอกาสกบัผูส่้งออกคนไทย เพราะเม่ือขายสินคา้ไดเ้งินดอลลาร์มาจะแลกเป็น
เงินบาทไดม้ากข้ึน แต่จะเป็นผลเสียหรืออุปสรรคกบัผูน้ าเขา้คนไทยท่ีตอ้งใชเ้งินบาทในการแลก
เป็นเงินดอลลาร์ไปช าระหน้ีใหก้บัผูข้ายในต่างประเทศ 

สภาพแวดลอ้มในกลุ่มสังคมวฒันธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยดชันีหลายตวั เช่น วิถีชีวิตของ
ประชาชนท่ีเปล่ียนไป  ระดบัการศึกษา หรือแนวโนม้ประชากร ดงัท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ประเทศ
ต่างๆส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทยมีประชากรผูสู้งวยัในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน  เป็นสังคมท่ีก าลงักา้ว
ไปสู่สังคมผูสู้งวยัเพราะมีประชาชนอาย ุ60 ปีข้ึนไปร้อยละ 10 ข้ึนไป (ปัจจุบนัประชาชนอายุ 60 ปี
ข้ึนไปของไทยอยู่ท่ีร้อยละ 15)  และหลายประเทศถือว่าเป็นสังคมผูสู้งวยัโดยสมบูรณ์ เพราะมี
ประชาชนอายุ 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 20 ข้ึนไป (เช่น ญ่ีปุ่น อิตาลี  เยอรมนั  และสวีเดน) ผลกระทบ
ของแนวโนม้ประชากรดงักล่าวยอ่มเป็นโอกาสของธุรกิจท่ีจ าหน่ายสินคา้และบริการส าหรับผูสู้ง
วยั ขณะท่ีกลบัเป็นอุปสรรคของสินคา้และบริการส าหรับเด็กเน่ืองจากอตัราการเกิดในประเทศ
ต่างๆส่วนใหญ่ในโลกต่างพากนัลดลง 
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ในกลุ่มสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ หากธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมใดมี
คู่แข่งรายใหม่ๆเขา้มาแข่งขนัมากข้ึน  หรือกรณีร้านสะดวกซ้ือช่ือดงัท่ีมีสาขานับหม่ืนสาขาใน
ประเทศไทย ขยายสายผลิตภณัฑค์รอบคลุมสินคา้สะดวกซ้ือในชีวติประจ าวนัของประชาชนไปทุก
กลุ่มสินคา้ ย่อมส่งผลในทางลบหรือเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจคา้ปลีกรายย่อยต่างๆเกือบทุกกลุ่มใน
ประเทศ ในทางตรงกนัขา้มธุรกิจในอุตสาหกรรมใดท่ีคู่แข่งขนับางรายถอนตวัจากการแข่งขนั ท า
ให้การแข่งขันรุนแรงน้อยลง ย่อมส่งผลกระทบทางบวกต่อธุรกิจท่ีย ังด า เนินการอยู่ใน
อุตสาหกรรมนั้น 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของธุรกจิ  คือ การรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
ของธุรกิจ(เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ (เป็น
โอกาสหรืออุปสรรค) ก็จะทราบถึงสถานะการแข่งขนั คือ ทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและ
อุปสรรคของธุรกิจท่ีเรียกวา่ “SWOT Analysis” 

ผูบ้ริหารจะพิจารณาและเลือกปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอปุสรรค เฉพาะท่ี
ส าคญัๆอยา่งละ  4-5 ปัจจยั ซ่ึงเรียกวา่ปัจจยักลยุทธ์โดยมีเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์ให้ไดม้าซ่ึงปัจจยั
กลยุทธ์ดงักล่าว โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเรียกวา่ “VRIO  Framework” 
และเคร่ืองมือท่ีใชว้เิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเรียกวา่ “ Issue Priority Matrix” 

VRIO  Framework ศาสตราจารย ์Jay Barney แห่ง University of Utah ไดน้ าเสนอ
เคร่ืองมือท่ีจะวิเคราะห์ว่าทรัพยากรท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในขององค์การตวัใดมีความส าคญั
หรือไม่เพียงใด  VIRO ย่อมาจากค าว่า Value, Rareness, Immitability และ Organization เป็น
ค าถามท่ีใชป้ระเมินสภาพแวดลอ้มภายในแต่ละขอ้ 

ค าถามทั้ง 4 ขอ้ มีดงัน้ี 
1. Value – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนั้นให้คุณค่ากับลูกค้าและสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดใ้ช่หรือไม่ 
2. Rareness – คู่แข่งขนัไม่มีทรัพยากรนั้นเท่าเทียมกบัเราใช่หรือไม่ 
3. Immitability- คู่แข่งขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบเรา หรือหากจะลอกเลียนจะตอ้ง

ใชค้่าใชจ่้ายสูงใช่หรือไม่ 
4. Organization – องค์การของเราสามารถใช้ทรัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์ได้

หรือไม่ 
หากปัจจยัขอ้ท่ีไดรั้บค าตอบว่า “Yes” ทั้ง 4 ขอ้ ถือว่าปัจจยันั้นเป็นจุดแข็งท่ีส าคญั  เป็น

ปัจจยักลยุทธ์ท่ีจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัในระยะยาว  ถา้ได ้ “Yes” 3  
ขอ้ (VRI) และ “No” 1 ขอ้ (O)  แสดงวา่ธุรกิจนั้นไม่สามารถใชท้รัพยากรให้เกิดความไดเ้ปรียบ
ทางดา้นการแข่งขนัได ้ ถา้ได“้Yes” 2  ขอ้ (VR) และ “No” 2  ขอ้(IO) แสดงวา่ทรัพยากรนั้นสร้าง
ความไดเ้ปรียบไดช้ัว่คราว  ถา้ได“้Yes”  1  ขอ้(V) และ “No” 3  ขอ้ (RIO) แสดงวา่ทรัพยากรนั้น
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ไม่ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เสมอกนั(Competitive Parity)  และถา้วิเคราะห์แลว้เป็น “No”  ทั้ง 4  ขอ้ 
แสดงวา่ทรัพยากรนั้นเสียเปรียบคู่แข่งขนั(Competitive disadvantage) และเป็นจุดอ่อนของธุรกิจ 

ดงัตวัอยา่งการวเิคราะห์ VRIO Framework ของกาแฟแบรนดห์น่ึงต่อไปน้ี 
ตัวอย่างการวเิคราะห์ VRIO Framework ของกาแฟแบรนด์หน่ึง 

Issue Priority Matrix  เป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะวิเคราะห์และประเมินเพื่อจดัล าดบั

ความส าคญัและเลือกปัจจยัโอกาสและอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจยักลยุทธ์ ( Strategic Factors) 

และเป็นปัจจยัท่ีส าคญันอ้ยกวา่เป็นเพียงประเด็นกลยทุธ์( Strategic Issue) 

 

 

Resource/Capability V R I O 
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 

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 

 
 
 
 
 

Responsible for Innovation 
Relationship with Coffee Farmer 

Customer Experience 
Corporate Leadership & Vision 

Renowned Brand 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
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Probable Impact on Corporation 

  High Medium Low 
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 High 
Priority 

High 
Priority 

Medium 
Priority 

M
ed

ium
 High 

Priority 
Medium 
Priority 

Low 
Priority 

Lo
w 

Medium 
Priority 

Low 
Priority 

Low 
Priority 

 
แกนนอนของเคร่ืองมือน้ี คือ ความเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซ่ึงแบ่งเป็นสูง  

ปานกลาง และต ่า  ส่วนแกนตั้งคือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึน ซ่ึงแบ่งเป็นสูง  ปานกลาง และต ่า 
เช่นเดียวกัน   การจะเลือกปัจจัยท่ีเป็นปัจจัยกลยุทธ์ จึงต้องเร่ิมต้นพิจารณาแนวโน้มของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

1. ประเมินว่าความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราสูง(High)  ปานกลาง
(Medium)  หรือต ่า(Low) 

2. ประเมินว่าความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึนของปัจจยันั้นสูง(High)  ปานกลาง(Medium)  
หรือต ่า(Low) 

ปัจจยัขอ้ใดท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสูงและปานกลาง และมีความ
เป็นไปไดท่ี้จะเกิดสูงและปานกลางด้วย ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก ตอ้งน าไปพิจารณา
ก่อน(High priority)และถือเป็นปัจจยักลยทุธ์(Strategic factors) 

 
การวิเคราะห์ Issue Priority Matrix จะแบ่งเป็นการวิเคราะห์ Opportunity Priority Matrix  

และ Threat Priority Matrix ดงัต่อไปน้ี 
 
ตัวอย่าง   การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
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Opportunity Threat 

1.  แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน 1.  การแข่งขนัของธนาคารรุนแรง 

2.  ธุรกิจท่องเท่ียวขยายตวั 2.  หน้ีภาคครัวเรือนสูงข้ึน 

3.  การลงทุนภาครัฐมีความชดัเจน 3.  ก าหนดการเลือกตั้งยงัไม่ชดัเจน 

4. การส่งออกปรับตวัดี 4.  เศรษฐกิจยโุรปยงัไม่ฟ้ืนตวั 

5.  ลูกคา้ธนาคารตอ้งการกูเ้งินเพ่ิม 5. อตัราการวา่งงานเพ่ิมข้ึน 

6.  นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลไดผ้ลดี 6.  ตลาดหลกัทรัพยมี์แนวโนม้คึกคกั 

7.สภาพอากาศดี  ผลผลิตเกษตรสูง เกษตรกร

รายไดดี้ 

7.นโยบาย“America First”อาจส่งผลกระทบการส่งออก 

8.E-banking และ Fin-tech ช่วยลดตน้ทุนของ

ธนาคาร 

8. การลงทุนภาคเอกชนชลอตวั มีการยา้ยการลงทุนไป 

CLMV 

9. ราคาพืชผลเกษตรในตลาดโลกสูงข้ึน 9.มีการโจรกรรมขอ้มูลของธนาคารและลูกคา้บ่อยคร้ัง 
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Opportunity Priority Matrix 

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

Probable Impact on Corporation 

  High Medium Low 
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- แนวโน้มอตัราดอกเบ้ีย

สูงข้ึน 
- การลงทุนภาครัฐมีความ

ชดัเจน 
- ธุรกิจท่องเท่ียวขยายตวั 

 
M

ed
ium

 

- ลู ก ค้ า ธ น า ค า ร
ตอ้งการเงินกูเ้พ่ิม 

- ราคาพืชผลเกษตรใน
ตลาดโลกสูงข้ึน 

  

Lo
w 

   

 

Threat Priority Matrix 

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

Probable Impact on Corporation 

  High Medium Low 
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gh

 

- หน้ีภาคครัวเรือนสูงข้ึน - ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ธนาคารรุนแรง 

- ตลาดหลกัทรัพยมี์แนว 
โนม้คึกคกั 

 

M
ed

ium
 

- ก าหนดการเลือกตั้งยงั
ไม่ชดัเจน 

- การลงทุนภาคเอกชน
ชลอตวัมีการยา้ยไป
ประเทศCLMV 

  

Lo
w    
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การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix    TOWS เป็นช่ือยอ่ท่ีผสมจากอกัษรของช่ือ

เตม็ท่ีกลบัดา้นของค าวา่ “SWOT”  TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือท่ีใชผ้ลการวเิคราะห์ SWOT มา

ก าหนดเป็นกลยทุธ์ทางเลือกต่างๆ โดยแสดงให้เห็นวา่ เม่ือธุรกิจเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

คือ โอกาสและอุปสรรค จะใชส้ภาพแวดลอ้มภายใน คือ จุดแขง็และจุดอ่อนไปด าเนินการอยา่งไร 

INTERNAL  
FACTRS 

(IFAS) 
EXTERNAL 
FACTORS 
(EFAS) 

Strengths(S) 
List 5-10  internal 
Strengths here 

Weaknesses(W) 
List 5 – 10 internal 
Weaknesses here 

Opportunities (O) 
List 5 – 10 external 
opportunity here 

SO Strategies 
Generates strategies here that use 
Strengths to take advantage of 
opportunities 

WO Strategies 
Generate strategies here that take 
advantage of opportunities by 
overcoming weaknesses 

Threats (T) 
List 5 – 10 external 
threat  here 

ST Strategies 
Generates strategies here that use 
Strengths to avoid threats 

WT Strategies 
Generate strategies here that minimize 
weaknesses and avoid threats 

 

ตาราง TOWS Matrix  จะช่วยใหผู้บ้ริหารสร้างหรือก าหนดกลยทุธ์โดยการจบัคู่ระหวา่ง

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นคู่ๆ ดงัน้ี 

SO  คือ กลยุทธ์ท่ีไดจ้ากการใช้จุดแข็งไปสร้างประโยชน์ให้กบัธุรกิจกบัโอกาสท่ีเกิดอยูก่ลยุทธ์   

จึงเป็นกลยทุธ์เชิงรุกของธุรกิจ 

ST  คือ กลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการใชจุ้ดแขง็ไปตา้นหรือเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุกของ

ธุรกิจ 

WO คือ กลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการใชโ้อกาสท่ีมีอยูแ่กไ้ขจุดอ่อนของธุรกิจ จึงเป็นกลยทุธ์ท่ีพยายามปรับ

จุดอ่อนท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นจุดแขง็เพื่อจะรุกต่อไป 

WT คือ กลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการใชค้วามพยายามท่ีจะลดหรือแกไ้ขจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  จึง

เป็นกลยทุธ์ท่ีพยายามปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแขง็ในเชิงรับของธุรกิจ 
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การจบัคู่ SO  ST  WO  WT  มีความหมายวา่โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนแมก้บัธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั แต่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจแต่ละแห่งแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่ธุรกิจแต่ละแห่ง
นั้น มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกนัอย่างไร เช่น เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึน (เป็นอปสรรคต่อ
ธุรกิจ)  ธุรกิจบางแห่งอาจไดรั้บผลกระทบรุนแรงจนตอ้งเลิกกิจการไป ในขณะท่ีธุรกิจบางธุรกิจท่ี
อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั อาจยงัสามารถด าเนินการต่อไปได ้ซ่ึงอาจเป็นเพราะธุรกิจกลุ่มแรกมี
จุดอ่อน คือ มีเงินทุนน้อย หรือสายป่านสั้น ไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจนั้นได ้ ขณะท่ี
ธุรกิจกลุ่มหลงัมีจุดแข็ง คือ มีเงินทุนมากกว่า หรือสายป่านยาวกว่า  ยงัสามารถด าเนินการอยู่ได้
ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจนั้น อาจรอจนกวา่เศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัและกลบัมาเจริญเติบโตไดใ้หม่ 

กลยุทธ์ SO  นบัเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด  ธุรกิจทั้งหลายพยายามให้ไดก้ลยุทธ์น้ี และจะด าเนิน
กลยทุธ์น้ีเม่ือสภาพแวดลอ้มภายในดีและสภาพแวดลอ้มภายนอกก็ดี 

กลยุทธ์ ST ใชเ้ม่ือสภาพแวดลอ้มภายในดี แต่สภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ดี แต่ก็จะหาทาง
หลีกเล่ียงอุปสรรคนั้น 

กลยุทธ์ WO ใชเ้ม่ือสภาพแวดลอ้มภายในไม่ดี แต่สภาพแวดลอ้มภายนอกดี โดยพยายามใช้
โอกาสเอาชนะหรือลดจุดอ่อน 

กลยุทธ์ WT ใช้เม่ือสภาพแวดล้อมภายในไม่ดี แต่สภาพแวดล้อมภายนอกก็ไม่ดี โดย
พยายามลดจุดอ่อนและเล่ียงอุปสรรค 

ดงันั้นการใชก้ลยุทธ์ SO  ST  WO  WT  ก็คือ พยายามให้ธุรกิจกลบัเขา้สู่สถานการณ์ SO 
นัน่เอง 
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ตวัอยา่งการก าหนดกลยทุธ์ของเคร่ืองส าอางคแ์บรนดห์น่ึง โดยใช ้TOWS Matrix  ดงัน้ี 

ตวัอยา่ง TOWS Matrix 

กลยทุธ์ของเคร่ืองส าอางคแ์บรนด์หน่ึง 

IFAS 

 

 

EFAS 

Strength 

S1 เป็นผูน้ าตลาด 

S2 แบรนดเ์ป็นท่ีรู้จกั 

S3 มีระบบวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

S4 มีช่องทางจดัจ าหน่ายมาก 

S5 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสงัคม 

Weakness 

W1 ขาดระบบติดตามลูกคา้ 

W2 โครงสร้างองคก์ารซ ้าซอ้น มีปัญหาการ

ประสานงาน 

W3 ความสามารถท าก าไรลดลง 

W4 ขาดระบบพฒันาพนกังาน 

Opportunity 

O1 ตลาดเคร่ืองส าอางตข์นาดใหญ่ 

O2 สตรีมีบทบาทในสงัคมการงาน 

มากข้ึน 

O3 พฒันาการทางเทคโนโลยีกา้วหนา้ 

O4 นโยบายเปิดเสรีทางการคา้ประเทศต่างๆ 

 

SO 

S1O1 ขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆ 

S3O2 พฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะกบัสตรีวยั

ท างาน 

S4O3 จ าหน่ายสินคา้ผา่นระบบ 

         e-commerce 

S5O1 ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจใหเ้ป็นท่ีรู้จกั

แพร่หลาย 

WO 

W1O3 จดัระบบฐานขอ้มูลลูกคา้และ 

CRM 

W2O1 ปรับโครงสร้างองคก์ารให้เป็น

แบบพ้ืนท่ี/สาขา 

W3O3ใชเ้ทคโนโลยพีฒันาประสิทธิภาพ

องคก์าร 

W1O4 ศึกษาขอ้มูลลูกคา้องคก์ารใน

ต่างประเทศ 

Threat 

T1 พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้เปล่ียนบ่อย 

T2 คู่แข่งขนัมาก 

T3 นโยบายขายตรงของสินคา้จากจีน 

T4 อ านาจต่อรองของลูกคา้สูง 

ST 

S4T1 จดัโปรโมชัน่ร่วมกบัตวัแทนจ าหน่าย 

S2T3 โฆษณาสินคา้เพื่อกระตุน้ยอดขาย 

S3T2 วิจยัคู่แข่งขนั  

S1T4 สร้างพนัธมิตรเครือข่าย 

S3T4 วิจยัพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์ห้

ทนทาน 

WT 

W3T2 บริหาตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน 

W1T1 จดัระบบสมาชิก  ให้สิทธิพิเศษ 

W4T2 ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

พนกังาน 
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บทสรุป ในยคุโลกาภิวตัน์ปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจมีความ
หลากหลายมากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วข้ึน  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ 
(SWOT) จึงตอ้งมีการทบทวนอยูเ่สมอ  ผูบ้ริหารธุรกิจอาจตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหม่ๆอยูเ่สมอ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
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บทคัดย่อ 

สินเช่ือทางการคา้ เป็นการจดัหาเงินทุนระยะสั้นจากผูข้ายสินคา้เป็นเงินเช่ือ ซ่ึงผูซ้ื้อเช่ือไม่
เสียตน้ทุนในรูปของดอกเบ้ีย ทั้งยงัสามารถไดรั้บผลประโยชน์หากในเง่ือนไขมีการให้ส่วนลดเงิน
สด และผลประโยชน์น้ีเม่ือเทียบเป็น อตัราต่อร้อย ต่อปี จะเป็นอตัราท่ีสูงมาก มิใช่เป็นอตัราต ่า
ดงัท่ีแสดงไว ้แต่หากไม่รับส่วนลดดงักล่าวแลว้ อตัราน้ีจะกลายเป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาสอตัราสูง
มาก ซ่ึงสูงกวา่แหล่งเงินกูจ้ากธนาคาร และสูงกวา่การกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีคิดดอกเบ้ียจากเงิน
ตน้ท่ีกูใ้นคร้ังแรกตลอดระยะเวลาท่ีเป็นหน้ีแมจ้ะไดผ้อ่นช าระเงินตน้ไปบา้งแลว้ก็ตาม  ผูซ้ื้อเช่ือจึง
ตอ้งรู้เท่าทนัเพื่อมิให้สูญเสียผลประโยชน์อนัพึงได ้ทั้งยงัไม่ตอ้งเสียตน้ทุน(โอกาส) ท่ีสูงมากนั้น 
นอกจากน้ียงัตอ้งรู้เท่าทนัเม่ือจะเทียบกบัตน้ทุนจากเงินท่ีจะจดัหาจากแหล่งอ่ืนอีกดว้ย 

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.    

 
มีนกัธุรกิจจ านวนไม่นอ้ยท่ีปล่อยให้ผลประโยชน์จ านวนมากหลุดลอยไปโดยไม่รู้ตวัจาก

การไม่ช าระหน้ีเพื่อรับส่วนลดเงินสดจากเจา้หน้ีการคา้ท่ีให้สินเช่ือทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการช าระ

mailto:kanchana_ec@hotmail.com
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หน้ีท่ีให้ส่วนลดเงินสด โดยเขา้ใจคลาดเคล่ือนใน 2 ประการ ประการแรก คือไม่คิดว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ท่ีธุรกิจของตนได้รับ ประการท่ีสอง คือแม้จะมองเห็นผลประโยชน์แต่คิดว่า
ผลประโยชน์ท่ีได้มีจ  านวนเพียงเล็กน้อย ไม่คุม้ค่ากบัการเสียเวลาท่ีตอ้งใส่ใจ ซ่ึงหากเขา้ใจให้
ถูกตอ้งแลว้ ธุรกิจท่ีจดัหาเงินทุนโดยการซ้ือเช่ือนอกจากจะไดเ้ป็นผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน(เชิง
ปริมาณ:quantitative) และท่ีไม่ใช่ตวัเงิน(เชิงคุณภาพ:qualitative) แลว้ ผลประโยชน์ดงักล่าวยงัมี
อตัราท่ีสูงล่ิวอีกดว้ย นอกจากน้ีหากไม่ช าระหน้ีในก าหนดเพื่อรับส่วนลดเงินสดแลว้ ผลประโยชน์
ท่ีสูญเสียไปจะกลายเป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาสซ่ึงแพงกวา่ตน้ทุนค่าดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหากกูย้ืมเงินจาก
ธนาคารอีกดว้ย 
  

เพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองน้ีขอกล่าวพอสังเขปถึงค าวา่ สินเช่ือทางการคา้(trade credit) และเง่ือนไข
สินเช่ือ(credit term) อนัเกิดจากการใหสิ้นเช่ือทางการคา้ดงักล่าว สินเช่ือทางการคา้ เกิดจากการซ้ือ
ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ ผูข้ายจะบนัทึกในสมุดบญัชีของตนใหอี้กฝ่ายเป็น ลูกหน้ีการคา้(account 
receivable) ผูซ้ื้อจะบนัทึกในสมุดบญัชีของตนให้อีกฝ่ายเป็น เจา้หน้ีการคา้(account payable)  
สินเช่ือทางการคา้จดัเป็นการจดัหาเงินทุนระยะสั้น ส าหรับกิจการประเภทท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินจะ
มีเจา้หน้ีการคา้ประมาณ 40 % ของหน้ีสินหมุนเวยีน และอตัราเปอร์เซ็นตน้ี์จะสูงข้ึนเม่ือเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีจดัหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนไดย้ากกวา่ จึงใชสิ้นเช่ือทางการคา้
มากข้ึน 

เง่ือนไขสินเช่ือ มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที ่1 ระยะเวลาการใหเ้ป็นหน้ี(credit period) 
ปกติจะแสดงในรูป n/เวลาท่ีใหเ้ป็นหน้ี หรือ net ต่อดว้ยเวลาท่ีใหเ้ป็นหน้ี เช่น ถา้ใหเ้ป็นหน้ี 30 วนั 
อาจแสดงในรูป n/30 หรือ net 30 เป็นตน้ ส่วนที่ 2 ระยะเวลาการใหส่้วนลดเงินสด(discount 
period) ซ่ึงปกติจะสั้นกวา่ระยะเวลาการใหเ้ป็นหน้ี เพื่อจูงใจใหลู้กหน้ีน าเงินมาช าระหน้ีเร็วข้ึน ซ่ึง
เม่ือพิจารณาในมุมของเจา้หน้ีหรือผูข้ายเช่ือแลว้จะไดป้ระโยชน์จากการลดระยะเวลาการลงทุนใน
ลูกหน้ีลง ซ่ึงหมายถึงลดจ านวนเงินของการลงทุนในลูกหน้ี น าไปสู่การลดค่าของเงินลงทุนใน
ลูกหน้ี(ตน้ทุนค่าดอกเบ้ีย) ระยะเวลาการใหส่้วนลดเงินสดน้ีอาจมีหรือไม่มีก็ได ้ ถา้มีปกติจะแสดง
ไวข้า้งหนา้ระยะเวลาการให้เป็นหน้ี ส่วนที ่ 3 คืออตัราหรือเปอร์เซ็นตข์องส่วนลดเงินสด(cash 
discount)ท่ีให ้ องคป์ระกอบท่ี 2 และ 3 น้ีหากมีจะเกิดข้ึนพร้อมกนั โดยอตัราส่วนลดเงินสดจะ
แสดงไวด้า้นหนา้ของระยะเวลาการใหส่้วนลด และเป็นตวัแรกสุดของเง่ือนไขสินเช่ือ เช่น ถา้
ลูกหน้ีช าระหน้ีภายในเวลา 10 วนัจะใหส่้วนลดเงินสด 2% จะแสดงไวว้า่ 2/10 เป็นตน้ ดงันั้น
โดยรวมแลว้ หากเจา้หน้ีหรือผูข้ายเช่ือใหผู้ซ้ื้อหรือลูกหน้ีเป็นหน้ี 30 วนั และถา้ลูกหน้ีช าระหน้ี
ภายในเวลา 10 วนัจะใหส่้วนลดเงินสด 2% จะแสดงไวว้า่ 2/10,n/30 
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 สินเช่ือทางการคา้ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ไดอ้ยา่งไรนั้น พิจารณาไดจ้ากการท่ีสินเช่ือ
ทางการคา้เป็นแหล่งการจดัหาเงินทุนท่ีเรียกวา่ Spontaneous เน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีเกิดข้ึนเม่ือธุรกิจ
ด าเนินกิจการคา้ เช่น สมมติวา่บริษทัซ้ือเช่ือสินคา้เฉล่ียวนัละ 2,000 บาท เง่ือนไข 30 วนั ดงันั้นโดย
เฉล่ียจะมีเจา้หน้ี 30 x 2,000 = 60,000 บาท หมายความวา่บริษทัไม่ตอ้งจดัหาเงินมาซ้ือ ซ่ึงการจดัหา
เงินมาซ้ือนั้นยอ่มตอ้งเสียตน้ทุนคือค่าดอกเบ้ียอยา่งแน่นอน  จึงกล่าวไดว้า่บริษทัจะไดเ้งินทุนซ่ึงไม่
เสียตน้ทุนมาใช ้เม่ือบริษทัขายสินคา้มากข้ึนอีกเท่าตวั จึงตอ้งซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึนอีกเท่ากนั ดงันั้น ยอด
เจา้หน้ีก็จะเพิ่มข้ึนอีก 60,000 บาท เป็น 120,000 บาททนัที กล่าวไดว้า่บริษทัจะไดเ้งินทุนมาเพิ่มอีก 
60,000 บาท โดยอตัโนมติั หรือถา้เจา้หน้ีขยายเวลาการให้สินเช่ือจาก 30 วนัเป็น 40 วนั ยอดเจา้หน้ี
จะเพิ่มเป็น 40 x 2,000 = 80,000 บาท ดงันั้นการซ้ือเช่ือเพิ่มข้ึนจากการท่ีขายไดเ้พิ่มข้ึนหรือการ
ขยายระยะเวลาเป็นหน้ีจึงท าใหเ้กิดการจดัหาเงินทุนไดเ้พิ่มข้ึน 
  

การใชสิ้นเช่ือทางการคา้นอกจากจะไดป้ระโยชน์จากการไม่ตอ้งจดัหาเงินทุนแลว้ในฐานะ
ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ยงัมีประโยชน์รูปแบบอ่ืนอีกหลายประการคือ 

1. ไม่มีตน้ทุนของเงินทุน ปกติแลว้การใชเ้งินทุนจากสินเช่ือทางการคา้หรือการซ้ือ
เช่ือ ไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย นัน่คือไม่เกิดตน้ทุนจากการใชเ้งินดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ดีหากผูข้ายเสนอให้
ส่วนลดเงินสดแลว้ ผูซ้ื้อไม่ช าระในก าหนดเพื่อรับส่วนลด จะเสียโอกาสไดส่้วนลดซ่ึงถือเป็น
ตน้ทุนค่าเสียโอกาสซ่ึงมีอตัราสูงมากดงัจะกล่าวในล าดบัต่อไป 

2.  Speed (ความเร็ว) สามารถจดัหาไดเ้ร็วกวา่แหล่งเงินทุนอ่ืนเพราะไดม้าตาม
ธรรมชาติหรือไดม้าโดยอตัโนมติัจาก ผูข้าย(supplier) ท่ีใหเ้ป็นหน้ีท่ีเรียกวา่ vender 

3. Flexibility (ความยดืหยุน่) การจดัหาเงินทุนจากสินเช่ือทางการคา้มีความยดืหยุน่
เก่ียวกบัจ านวนเงิน ระยะเวลา และอ่ืนๆ ค่อนขา้งสูง ยิง่เม่ือเทียบกบัการจดัหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืน
โดยเฉพาะจากแหล่งเงินทุนระยะยาวแลว้ แหล่งเงินทุนอ่ืนมีขอ้เสียเปรียบ ดว้ยเหตุผลหลายประการ
คือ (1) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาสูง   (2) แมว้า่จะสามารถช าระคืนหน้ีสินระยะยาวไดก่้อนครบก าหนด 
แต่สัญญาเงินกูม้กัคิดค่าปรับ ( prepayment penalties ) ซ่ึงบางคร้ังเป็นจ านวนเงินมาก ดงันั้นถา้
ความตอ้งการเงินทุนในอนาคตคาดวา่จะลดนอ้ยลง ควรเลือกจดัหาโดยแหล่งระยะสั้นจะเกิดความ
ยดืหยุน่มากกวา่ (3) เงินทุนระยะยาวโดยเฉพาะเงินกู ้ มกัมีสัญญาท่ีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ในอนาคตมากกวา่เงินทุนระยะสั้น 

 
แมว้า่การใชสิ้นเช่ือทางการคา้และเงินทุนระยะสั้นอ่ืนจะมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการ 

แต่ยงัมีขอ้ดอ้ยคือ ความเส่ียง(risk) ท่ีโดยปกติจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากการจดัหาเงินทุนระยะ
ยาวดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี  
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1. ระยะเวลาส าหรับการจดัหาเงินมาช าระมีนอ้ย มีเพียงเวลาสั้นๆเพียงไม่ก่ีวนั จึงเผชิญ
ความเส่ียงเก่ียวกบัการผดินดัช าระหน้ี(default) หากรุนแรงข้ึนอาจตกอยูใ่นภาวะท่ีจะน าไปสู่การ
ลม้เหลวและลม้ละลาย(bankruptcy)ได ้ 

2. ส าหรับเงินกูร้ะยะสั้นนั้นอตัราดอกเบ้ียมกัจะผนัผวน (fluctuate) มากกวา่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว ท าใหผู้กู้อ้าจไม่สามารถช าระหน้ีเพราะดอกเบ้ียสูงข้ึนมากได ้ 

3. เม่ือเกิดเศรษฐกิจตกต ่าชัว่คราว ธุรกิจท่ีกูย้มืระยะสั้นจ านวนมากอาจไม่สามารถ
ช าระหน้ีไดท้นั จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้จ้ดัหาเงินทุนระยะสั้นตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีสูงกวา่ 

ได้(ผลประโยชน์) หรือเสีย(ตน้ทุนของสินเช่ือทางการคา้)  มากหรือน้อย จากการซ้ือสินคา้
และหรือบริการเป็นเงินเช่ือ จากเง่ือนไขสินเช่ือ 2/10, n/30 ท่ีบริษทั Microchip ขายสินคา้เป็นเงิน
เช่ือใหแ้ก่บริษทั Personal Computer Company( PCC ) หมายความวา่ ใหเ้ป็นหน้ี 30 วนั แต่ถา้ช าระ
ใน 10 วนัจะใหส่้วนลดเงินสด 2% ใหส้ังเกตวา่ เม่ือช าระในก าหนด 10 วนั เงินสดจ่ายจริงๆ ส าหรับ
สินคา้จะเท่ากบัเพียง 98% ของราคาท่ีก าหนดไว ้หรือ ราคาสินคา้ 1 บาท จะไดส่้วนลด 0.02 บาท 
ช าระเพียง 0.98 บาท เม่ือพิจารณาในมุมของบริษทั Personal Computer Company( PCC )ในฐานะ
ของผูซ้ื้อ หากถามวา่ไดส่้วนลดเงินสดก่ีเปอร์เซ็นตแ์ลว้คงไม่ใช่แค่ 2% แต่ตอ้งมากกวา่ 2% เพราะ
ไดรั้บส่วนลด .02 บาทจากเงินตน้ .98 บาท(ไม่ใช่ .02 บาทจากเงินตน้ 1.00 บาท) เม่ือเทียบเป็น
เปอร์เซ็นตซ่ึ์งคือเทียบจากเงินตน้ 100 บาทแลว้ จะไดส่้วนลดเงินสดถึง 2.0408% ดงัน้ี 

เงินตน้    .98 บาท    ไดส่้วนลด = .02 บาท 

เงินตน้  100 บาท ไดส่้วนลด   =  .98
.02  x  100 

       =   2.0408 % 
 
ส่วนลดเงินสด 2.0408% นั้น เป็นส่วนลดท่ีเกิดจากการยน่ระยะเวลาการช าระเงินจากท่ีตอ้ง

ช าระใน 30 วนัข้ึนมาเป็น 10 วนั นัน่คือเป็นส่วนลดจากการช าระหน้ีเร็วข้ึน 20 วนั หรือเป็นส่วนลด
ของเวลา 20 วนั(30 วนั ลบดว้ย 10 วนั) กล่าวไดว้า่ เวลา 20 วนั ไดส่้วนลด 2.0408% เม่ือเทียบเป็นปี
โดยไม่คิดดอกเบ้ียทบตน้แลว้จะไดส่้วนลดน้ีไปเป็นจ านวน 18.25 คร้ัง(365 หารดว้ย 20) หรือกล่าว
ไดว้า่ ในเวลา 1 ปี จะไดส่้วนลด 2.0408% X 18.25 เท่ากบั 37.2446% หรือคิดเทียบจากแนวคิดง่ายๆ 
ตามการเทียบขา้งล่างน้ี   

    เวลา 20 วนั ไดส่้วนลด =  2.0408 % 

 เวลา 365 วนั ไดส่้วนลด   =  2.0408% x 20
365  x 100 

       = 2.0408% x 18.25 x 100 
 = 37.2446 % 
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 อตัรา 37.2446 % เรียกวา่ Nominal Annual Rate ซ่ึงเกิดจากการรวมแนวคิดจากเงินตน้ 100 
(อตัรา หรือ rate) เขา้กบัแนวคิดเป็นรายปี(annual) โดยไม่คิดดอกเบ้ียทบตน้(nominal) โดยคิดทีละ
ขั้นตอน เม่ือรวมหลกัการทั้งสองส่วนเขา้ดว้ยกนัแลว้ ไดผ้ลรวมดงัน้ี 

 
เงินตน้    .98 บาท    เวลา  20 วนั ไดส่้วนลด =  .02     บาท 

เงินตน้  100 บาท เวลา 360 วนั ไดส่้วนลด   =  .98
.02  x 20

365  x 100 

 
        =   37.2446 % 

หรืออาจเขียนเป็นสูตรรวมไดด้งัน้ี 
 

Nominal Annual Rate = สว่นลด - 1
สว่นลด  x  

ระยะสว่นลด- ีีี้ระยะเป็นหน
365   

 
 เน่ืองจาก Nominal Annual Rate ดงักล่าวไม่ไดค้  านึงถึง มูลค่าทบตน้ของเงิน ดงันั้น 
ควรค านึงถึงมูลค่าทบตน้ดว้ย คือ ส่วนลด .02/.98 = 0.020408 เป็นส่วนลดของรอบเวลา 20 วนั 
ดงันั้นหากจะค านวณค่าอนาคต ของเงินในรอบ 1 ปี จะตอ้งคิดทบตน้เท่ากบั 365/20 = 18.25 คร้ัง 
ดงันั้นจึงควรค านวณค่าอนาคตของเงินตน้บวกส่วนลดเท่ากบั 1.020408 ในรอบปีทบตน้ถึง 18.25 
คร้ัง เม่ือไดผ้ลแลว้จึงน าเงินตน้ 1 บาทมาลบออกจะเหลือเฉพาะอตัราค่าส่วนลดท่ีแทจ้ริงรายปี หรือ
ท่ีเรียกวา่ Effective Annual Rate ดงัน้ี 
  Effective Annual Rate   =   (1+.020408)18.25 –1   =   .4458 

ส่วนลดแทจ้ริงคือ .4458 บาทต่อ 1 บาท เม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นตห์รือต่อร้อยแลว้จะได ้
44.58 % คือ อตัราท่ีแทจ้ริงของส่วนลดเงินสดในการใชสิ้นเช่ือทางการคา้  

 
ส่วนลดเงินสดของสินเช่ือทางการคา้เง่ือนไขอ่ืน ทั้งท่ีเป็น Nominal Rate และEffective 

Rate  มีดงัน้ี 
เง่ือนไขสินเช่ือ          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% 

ได้หรือเสีย จากเง่ือนไขสินเช่ือ 2/10, n/30 ท่ีค  านวณอตัราส่วนลดต่อปีแบบไม่ทบตน้ได ้
37.24% และเท่ากบั  44.58 % เม่ือค านวณอตัราส่วนลดต่อปีแบบทบตน้ ซ่ึงต่อจากน้ีจะขอกล่าว
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เฉพาะอตัราชนิดท่ีคิดแบบทบตน้แต่เพียงอตัราเดียว ก่อนอ่ืน ขอใหท้ าความเขา้ใจกบัอตัรา 44.58% 
วา่คืออะไร ค าตอบคือ  

เป็นส่วนลดเงินสดที่แท้จริงเม่ือช าระเงิน ณ วนัที่ 10 (วนัเดียวเท่าน้ัน) อีกนยัหน่ึงคือ หาก
ช าระเงินในวนัท่ี 10 น้ี ผูซ้ื้อจะไดรั้บส่วนลดในอตัราท่ีสูงมากคือ 44.58% ไม่ใช่แค่ 2% นบัไดว้า่
เป็นการได้และเป็นการไดใ้นอตัราทีสู่งมาก  

เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสเม่ือช าระเงิน ณ วนัที ่30 (วนัเดียวเท่าน้ัน)  คือหากไม่ช าระเงิน ณ 
วนัท่ี 10 แต่ไปช าระเงิน ณ วนัท่ี 30 อตัรา 44.58% จะกลายเป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาส อนัเน่ืองจากการ
ท่ีมีโอกาสแลว้ไม่ยอมรับ กรณีน้ีนบัไดว้า่เป็นการเสียและเป็นการเสียในอตัราทีสู่งมาก เช่นกนั 

 
ผูซ้ื้อเช่ือหรือผูใ้ชสิ้นเช่ือทางการคา้จะเป็นผูเ้ลือกเองวา่จะอยูใ่นฐานะเป็น ผูไ้ด ้ หรือ ผู ้

เสีย ซ่ึงทั้งการไดแ้ละการเสียน้ีมีอตัราท่ีสูงมาก นอกจากน้ีหากการช าระหน้ีเป็นไปโดยเร็วกวา่วนัท่ี
ก าหนดในเง่ือนไขไม่วา่จะเป็นเร็วกวา่วนัท่ี 10 หรือเร็วกวา่วนัท่ี 30 กรณีท่ีเป็นผลไดน้ั้นจะไดใ้น
อตัราท่ีลดลงตามระยะเวลาท่ีช าระเร็วข้ึน แต่กรณีท่ีเป็นผลเสียหรือเป็นตน้ทุนแลว้ ตน้ทุนดงักล่าว
จะสูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีช าระเร็วข้ึนเช่นกนั 

การช าระหน้ีเพื่อรับส่วนลดท่ีช าระเร็วกวา่วนัสุดทา้ยของการใหส่้วนลด มีผลท าให้
อตัราส่วนลดเงินสดลดลงตามระยะเวลาของการช าระหน้ีท่ีเร็วข้ึนนั้น พิจารณาไดจ้ากเง่ือนไข
สินเช่ือเดิม 2/10, n/30 ซ่ึงไดแ้สดงวธีิการค านวณแลว้วา่เม่ือช าระเงิน ณ วนัท่ี 10 จะไดรั้บส่วนลด
เงินสดท่ีแทจ้ริงท่ีคิดดอกเบ้ียแบบทบตน้เท่ากบั 44.58% แต่หากช าระหน้ีก่อนวนัท่ี 10 อตัราส่วนลด
ท่ีแทจ้ริงจะลดลงเพราะเปรียบประหน่ึงวา่ผูซ้ื้อไดรั้บเง่ือนไขใหม่ท่ีตอ้งช าระหน้ีเร็วกวา่เดิม และยิง่
ช าระเร็วข้ึนเท่าใด อตัราส่วนลดเงินสดท่ีแทจ้ริงท่ีไดรั้บยิง่นอ้ยลงเท่านั้นดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

กรณีช าระหน้ีในวนัท่ี 8 เปรียบเท่ากบัวา่ไดเ้ปล่ียนเง่ือนไขใหม่กลายเป็น 2/8, n/30 
แทนท่ีจะเป็น 2/10, n/30 เม่ือช าระวนัท่ี 8 จึงเป็นการช าระหน้ีเร็วจากวนัท่ี 30 เป็นเวลา 22 วนั(30-8) 
จ านวนคร้ังของการไดท้บตน้ของส่วนลดในแต่ละปีเท่ากบั 16.59 คร้ัง {365/(30-8)} แทน 18.25 
คร้ัง {365/(30-10)}  อตัราส่วนลดเงินสดท่ีจะไดรั้บจึงเท่ากบั 
 Effective Annual Rate   =   (1+.020408)16.59 –1    
      =   .3981 
      =   39.81% 
          

กรณีช าระหน้ีในวนัท่ี 5 เปรียบเท่ากบัวา่ไดเ้ปล่ียนเง่ือนไขใหม่กลายเป็น 2/5, n/30 
แทนท่ีจะเป็น 2/10, n/30 เม่ือช าระวนัท่ี 5 จึงเป็นการช าระหน้ีเร็วจากวนัท่ี 30 เป็นเวลา 25 วนั(30-5) 
จ านวนคร้ังของการไดท้บตน้ของส่วนลดในแต่ละปีเท่ากบั 14.60 คร้ัง {365/(30-5)} แทน 18.25 
คร้ัง {365/(30-10)}  อตัราส่วนลดเงินสดท่ีจะไดรั้บจึงเท่ากบั 
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 Effective Annual Rate   =   (1+.020408)14.6 –1    
      =   .3431 
      =   34.31% 

จากตวัอยา่งน้ี จะเห็นไดว้า่ เม่ือช าระหน้ีวนัท่ี 10 จะไดรั้บส่วนลดเงินสดท่ีแทจ้ริงท่ีคิด
ดอกเบ้ียแบบทบตน้เท่ากบั 44.58% แต่เม่ือช าระหน้ีในวนัท่ี 8 จะไดรั้บส่วนลดเงินสดท่ีแทจ้ริงท่ีคิด
ดอกเบ้ียแบบทบตน้เหลือเพียง 39.81% และเม่ือช าระหน้ีในวนัท่ี 5 จะไดรั้บส่วนลดเงินสดท่ีแทจ้ริง
ท่ีคิดดอกเบ้ียแบบทบตน้ลดลงอีกเหลือเพียงเท่ากบั 34.31% เท่านั้น โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่ บน
เง่ือนไข 2/10,n/30 นั้น การช าระหน้ีในก าหนดเวลาท่ีใหส่้วนลดเงินสดนบัวา่เป็นประโยชน์ท่ีพึง
ไดรั้บ และประโยชน์นั้นมีอตัราท่ีนบัวา่สูงมากทีเดียว อีกทั้งอตัราส่วนลดนั้นจะสูงสุดเม่ือช าระใน
วนัสุดทา้ยของการใหส่้วนลด 

 
การช าระหน้ีตามก าหนดเวลาของสินเช่ือท่ีไม่ไดรั้บส่วนลดเงินสดนั้น หากช าระเร็ว

กวา่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาการใหเ้ป็นหน้ี มีผลท าใหอ้ตัราตน้ทุนค่าเสียโอกาสหรือท่ีเรียกวา่ 
ตน้ทุนของเงินทุนจากการใชเ้งินจากสินเช่ือทางการคา้ เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาของการช าระหน้ีท่ีเร็ว
ข้ึน พิจารณาไดจ้ากเง่ือนไขสินเช่ือเดิม 2/10, n/30 ซ่ึงไดแ้สดงวธีิการค านวณแลว้วา่เม่ือช าระเงิน ณ 
วนัท่ี 30 จะเสียตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีคิดดอกเบ้ียแบบทบตน้เท่ากบั 44.58% แต่หากช าระหน้ีก่อนวนัท่ี 
30 แลว้ อตัราตน้ทุนท่ีแทจ้ริงจะเพิ่มข้ึนเพราะเปรียบประหน่ึงวา่ผูซ้ื้อไดรั้บเง่ือนไขใหม่ท่ีตอ้งช าระ
หน้ีเร็วกวา่เดิม และยิง่ช าระเร็วข้ึนเท่าใด อตัราตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีตอ้งเสียยิง่มากข้ึนเท่านั้น ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

กรณีช าระหน้ีในวนัท่ี 28 เปรียบเท่ากบัวา่ไดเ้ปล่ียนเง่ือนไขใหม่กลายเป็น 2/10, n/28 
แทนท่ีจะเป็น 2/10, n/30 เม่ือช าระวนัท่ี 28 จึงเป็นการเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บส่วนลดหากช าระหน้ี
วนัท่ี 10 โดยเสียเวลาไปเป็นเวลา 18 วนั(28-10) จ านวนคร้ังของการไดท้บตน้ของตน้ทุนในแต่ละปี
จะเท่ากบั 20.2777 คร้ัง {365/(28-10)} แทน 18.25 คร้ัง {365/(30-10)}  อตัราตน้ทุนท่ีจะเสียโอกาส
ไปจึงเท่ากบั 50.63% 
 Effective Annual Rate   =   (1+.020408)20.277 –1    
      =   .5063 
      =   50.63% 

กรณีช าระหน้ีในวนัท่ี 25 เปรียบเท่ากบัวา่ไดเ้ปล่ียนเง่ือนไขใหม่กลายเป็น 2/10, n/25 
แทนท่ีจะเป็น 2/10, n/30 เม่ือช าระวนัท่ี 25 จึงเป็นการเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บส่วนลดหากช าระหน้ี
วนัท่ี 10 โดยเสียเวลาไปเป็นเวลา 15 วนั(25-10) จ านวนคร้ังของการไดท้บตน้ของตน้ทุนในแต่ละปี
จะเท่ากบั 24.3333 คร้ัง {365/(25-10)} แทน 18.25 คร้ัง {365/(30-10)}  อตัราตน้ทุนท่ีจะเสียโอกาส
ไปจึงเท่ากบั 63.49% 
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 Effective Annual Rate   =   (1+.020408)24.3333 –1    
      = .6349 
      =   63.49% 

 
ผลของสินเช่ือทางการค้าต่องบการเงิน  (Effects of Trade Credit on The Financial 

Statements) นโยบายของบริษทัในเร่ืองของการช าระหน้ีเพื่อรับส่วนลดหรือไม่นั้น ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินค่อนขา้งมาก สมมติวา่ บริษทั PCC เร่ิมกิจการในวนัแรกโดยซ้ือสินคา้ 32,666.67 
บาท จะเกิดเจา้หน้ีข้ึนในงบดุลดา้นขวา ในวนัท่ี 2 บริษทัซ้ือสินคา้ โดยซ้ือสินคา้ 32,666.67 บาท 
ในขณะท่ีรายการท่ีซ้ือในวนัแรกยงัไม่ไดช้ าระยอดเจา้หน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 65,333.34 บาท และจะ
สะสมยอดเจา้หน้ีจนถึงวนัท่ี 10 เท่ากบั 326,667 บาท  

ถา้บริษทัช าระหน้ีในก าหนดใหส่้วนลดเงินสด ดงันั้นในวนัท่ี 11 จะตอ้งจ่ายช าระยอด
ซ้ือ32,666.67 บาท ท่ีซ้ือในวนัแรก โดยการช าระน้ีจะไดรั้บส่วนลด 2% แต่อยา่งไรก็ตามในวนัท่ี
จะตอ้งซ้ือเพิ่มท าใหเ้จา้หน้ีเพิ่มอีก 32,666.67 บาท เป็นดงัน้ีไปอีก 10 ยอดเจา้หน้ีจะเท่ากบั 326,667 
บาท 

แต่ถา้บริษทั PCC ไม่รับส่วนลดเงินสดในวนัท่ี11 บริษทัจะตอ้งซ้ือเพิ่มท าให้เจา้หน้ี
เพิ่มอีก 32,666.67 บาท แต่ไม่ไดช้ าระหน้ีส าหรับรายการท่ีซ้ือในวนัแรก เป็นดงัน้ีไปถึงวนัท่ี 30 
ยอดเจา้หน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 980,000 บาท วนัท่ี 31 เม่ือซ้ือเพิ่มจึงจะช าระหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือเม่ือวนั
แรกท าใหย้อดเพิ่มข้ึนถึง 980,000 บาท ซ่ึงผลกระทบต่องบการเงินดงักล่าวแสดงไวใ้นรายการ
เจา้หน้ีการคา้ในงบดุล และ ส่วนลดรับในงบก าไรขาดทุน 

 
เปรียบเทยีบ Free  กบั  Costly Trade Credit จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นวา่สินเช่ือ

ทางการคา้มี 2 ส่วนประกอบคือ (1) Free Trade Credit ซ่ึงเป็นสินเช่ือท่ีเกิดระหวา่งระยะเวลาท่ี
ไดรั้บส่วนลด ส าหรับ PCC นั้น Free Trade Credit คือ 10 วนั จ  านวนซ้ือ 326,667 บาท และ (2) 
Costly Trade Credit ซ่ึงเป็นสินเช่ือท่ีเกิดในระยะเวลา และจ านวนเงินท่ีเกินกวา่สินเช่ือท่ีเกิดใน
ระหวา่ง Free Trade Credit กรณีบริษทั PCC สินเช่ือทางการคา้ มีตน้ทุน 44.58% ธุรกิจควรใช ้Free 
Trade Credit ทั้งหมด แต่ควรใช ้Costly Trade Credit เพียงจ านวนท่ีตน้ทุนไม่เกินกวา่ตน้ทุนท่ีอาจ
หาไดจ้ากแหล่งอ่ืน 
 
เปรียบเทยีบสินเช่ือทางการค้ากบัแหล่งเงินทุนระยะส้ันอ่ืน 
 แหล่งเงินทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีปัจจยัต่างๆ เช่น ระยะเวลา ความเส่ียง ความคล่องตวั ความ
ยดืหยุน่ ท่ีคลา้ยหรือใกลเ้คียงกบัสินเช่ือทางการคา้ ยงัมีอีกหลายแหล่ง คือ (1) การคา้งจ่ายค่าใชจ่้าย 
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ท่ีเรียกในทางบญัชีวา่ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย(accruals) (2) รายไดรั้บล่วงหนา้ (3) การกูย้มืระยะสั้นจาก
ธนาคาร(short-term bank loan)หรือสถาบนัการเงิน (4) การออกตัว๋สัญญาใชเ้งินของบริษทัท่ีมีฐานะ
การเงินมัน่คง เรียกวา่ ตราสารพาณิชย(์commercial paper) ออกจ าหน่ายในตลาดเงิน ซ่ึงในท่ีน้ีจะ
กล่าวเพียงเล็กนอ้ยในเชิงเปรียบเทียบอตัราตน้ทุนค่าดอกเบ้ียระหวา่งกนัและเปรียบเทียบกบัสินเช่ือ
ทางการคา้ ทั้งน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบบนขอ้สมมุติเบ้ืองตน้วา่ ปัจจยัอ่ืนโดยเฉพาะปัจจยัเร่ือง 
ความเส่ียง นั้น เท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั เท่านั้น โดยปกติแลว้ การจดัหาเงินทุนจากแหล่งใดทีมีความ
เส่ียงสูง มกัจะไดรั้บการชดเชยดว้ยการเสียตน้ทุนท่ีต ่า เช่น เม่ือเปรียบเทียบการกูย้มืระยะสั้นกบัการ
กูย้มืระยะยาวแลว้ จะเห็นไดว้า่การกูย้มืระยะสั้นนั้น ผูกู้ย้มืตอ้งกบัเผชิญความเส่ียงท่ีจะผดินดัช าระ
หน้ีเพราะมีระยะเวลาท่ีจะหาเงินมาช าระหน้ีในเวลาอนัสั้น กล่าวไดว้า่การกูย้มืระยะสั้นมีความเส่ียง
มากกวา่การกูย้มืระยะยาว แต่อตัราดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายจะต ่ากวา่ เพราะผูใ้หกู้ไ้ม่ตอ้งเผชิญความ
เส่ียงเก่ียวกบัระยะเวลาอนัยาวนาน จึงไม่ตอ้งบวกอตัราดอกเบ้ียดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียงเก่ียวกบั
เร่ืองเวลา และยงัอาจรวมถึงส่วนชดเชยความเส่ียงเก่ียวกบัเร่ืองเงินเฟ้อ ส่วนชดเชยความเส่ียง
เก่ียวกบัเร่ืองสภาพคล่อง ท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีเจา้หน้ีเรียกร้องจึงต ่า ส าหรับการเปรียบเทียบในท่ีน้ี 
จะไม่น าแหล่งเงินทุนท่ีมีปัจจยัอ่ืนต่างกนัมาเปรียบเทียบกนั แต่จะเปรียบเทียบเฉพาะแหล่งเงินทุนที
มีปัจจยัอ่ืนโดยเฉพาะปัจจยัเร่ืองความเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกนั แลว้พิจารณาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่
เท่านั้น    
 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ธุรกิจมีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายหลายรายการ เช่น ค่าน ้าค่าไฟคา้งจ่าย ภาษีคา้ง
จ่าย ท่ีส าคญัคือค่าจา้งคา้งจ่าย โดยจ่ายค่าจา้งใหค้นงานเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ดงันั้นในทุก
ขณะจะมีค่าจา้งท่ียงัคา้งจ่ายอยูใ่นบญัชี เม่ือธุรกิจขยายกิจการ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจะเพิ่มข้ึนโดย
อตัโนมติั แหล่งเงินทุนน้ีถือวา่ไม่เสียตน้ทุน เน่ืองจากไม่มีค่าดอกเบ้ียท่ีมองเห็นได ้ (explicit 
interest) เน่ืองจากการจ่ายค่าจา้งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ประเพณีในอุตสาหกรรม ดงันั้นธุรกิจจึง
ไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายใหม้ากตามตอ้งการได ้
  

รายได้รับล่วงหน้า เป็นเงินค่าสินคา้และบริการท่ีธุรกิจรับจากลูกคา้ก่อนส่งมอบสินคา้หรือ
ก่อนใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เป็นแหล่งเงินทุนท่ีนิยมใชส้ าหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีขาดแคลน
เงินทุนและไม่มีคู่แข่งหรือมีคู่แข่งนอ้ย เช่น ผูรั้บเหมาก่อสร้างรายยอ่ย ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของธุรกิจ
บริการ เช่น บริษทัการบิน โรงแรม บริษทัท่องเท่ียว ท่ีนิยมใหลู้กคา้จ่ายค่าใหบ้ริการล่วงหนา้เป็น
เวลานาน บ่อยคร้ังท่ีเลยจากระยะสั้นไปจนเกือบเป็นระยะยาว เงินทุนจากรายไดรั้บล่วงหนา้แมใ้น
งบดุลจะแสดงเป็นภาระหน้ีสิน แต่นบัวา่เป็นแหล่งเงินทุนท่ีดีและน่าสนใจท่ีสุดเพราะนอกจากจะ
ไดรั้บเงินเขา้มาก่อนแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดรายไดจ้ากการขายข้ึนแลว้อีกดว้ย แหล่งเงินทุนน้ีไม่
ตอ้งเสียดอกเบ้ีย แต่อาจจะเสียตน้ทุนท่ีเกิดจากการใหส่้วนลดจากราคาปกติ 
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 เงินกู้ระยะส้ันจากธนาคาร แมธ้นาคารจะปล่อยเงินกูร้ะยะยาวบา้ง แต่เงินใหกู้ส่้วน
ใหญ่ประมาณ 2 ใน  3 ของเงินใหกู้ ้ เป็นเงินกูร้ะยะสั้นอายไุม่เกิน 1 ปี ธนาคารมกัใหธุ้รกิจกูใ้น
หลากหลายรูปแบบเช่น การใหเ้บิกเงินในบญัชีกระแสรายวนัเกินจากยอดเงินฝากโดยก าหนดวงเงิน
ปล่อยกู ้(Line of Credit) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งธนาคารและผูกู้ย้มืเงินเก่ียวกบั
วงเงินสูงสุดท่ีธนาคารจะใหแ้ก่ลูกคา้ ปกติธนาคารจะใหกู้โ้ดยโอนเงินเขา้บญัชีกระแสรายวนัใหเ้ม่ือ
ผูกู้อ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคาร เช่น ธนาคารก าหนดวงเงินกูแ้ก่ลูกคา้ฐานะดีในปีหนา้ 80,000 
บาท ถา้ลูกคา้ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 15,000 บาท ดงันั้นลูกคา้จะสามารถออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ไดอี้กตราบใดท่ียงัไม่เกิน 80,000 บาท การปล่อยกูอี้กรูปแบบหน่ึงคือ Revolving Credit Agreement 
เป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัวงเงินปล่อยกูสู้งสุดท่ีธนาคารหรือสถาบนัท่ีใหกู้ย้มืเงิน ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งเป็น
ทางการ โดยธนาคารมีขอ้ผกูพนัตามกฎหมายท่ีจะตอ้งใหกู้ต้ามสัญญา และผูกู้จ้ะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมส าหรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้หแ้ก่ธนาคารคิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของ 1% ของยอดท่ียงั
ไม่ไดถู้กใช ้เช่นก าหนดวงเงินใหกู้ ้100 ลา้นบาท ถา้ผูกู้กู้เ้งิน 25 ลา้นบาท ในวนัแรกท่ีท าสัญญา ผูกู้ ้
จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับเงิน 75 ลา้นบาทท่ีเหลือ ซ่ึงประมาณเท่ากบั 187,500 บาท การใหกู้ ้
อีกวธีิหน่ึงคือ ใหลู้กคา้ออกตัว๋เงินอาย ุ 90 วนั หากฐานะการเงินของลูกคา้ตกต ่าลงธนาคารอาจไม่
ปล่อยเงินกูใ้หม่ renew ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ บ่อยคร้ังท่ีธนาคารก าหนดใหลู้กหน้ีออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให ้
ก าหนดเง่ือนไขในการช าระหน้ี เช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ตารางการช าระเงิน หลกัประกนั 
และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีตกลงกนั นอกจากน้ี ธนาคารท่ีปล่อยเงินกูม้กัจะก าหนดใหลู้กหน้ีด ารงเงินคง
บญัชี(Compensating Balances) เป็นเงินฝากไวใ้นบญัชีกระแสรายวนัอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึง ปกติ
ประมาณ 10% ถึง 20% ของจ านวนเงินท่ีปล่อยกู ้ธนาคารอาจมีขอ้ก าหนดอ่ืน เช่น ก าหนดใหช้ าระ
ดอกเบ้ียล่วงหนา้ ( discount basis ) หรือช าระ ณ วนัท่ีกูย้มื ขณะท่ีเงินกูส่้วนใหญ่ก าหนดใหช้ าระ
ดอกเบ้ียเม่ือเป็นหน้ีเรียบร้อยแลว้ หรือช าระหน้ีเม่ือครบก าหนด ( collect basis ) แต่มีเงินกูบ้าง
ประเภทท่ีก าหนดใหช้ าระดอกเบ้ียล่วงหนา้ หรือช าระ ณ วนัท่ีกูย้มื กรณีน้ีผูกู้จ้ะไดเ้งินนอ้ยกวา่
จ านวนตกลงกู ้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจึงสูงข้ึน   
 

ต้นทุนเงินกู้ธนาคาร ท่ีเป็นอตัราท่ีแทจ้ริง(effective annual rate) จะสูงข้ึนเม่ือธนาคารมี
ขอ้ก าหนดมากข้ึน เช่น ก าหนดให้ด ารงเงินคงบญัชี ก าหนดใหช้ าระดอกเบ้ียในวนักูแ้มก้าร
ก าหนดใหช้ าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน รายไตรมาศ ก็มีผลเช่นเดียวกนั เม่ือน าแนวคิดของเร่ืองค่า
ของเงินตามเวลาภายใตห้ลกัการของดอกเบ้ียทบตน้ เราอาจค านวณหาอตัราท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งง่าย
ดงัน้ี 
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   เงินวนันี ้(1+ ดอกเบีย้)จ านวนงวด      =   เงินวนัหน้า 
 

กรณจ่ีายดอกเบี้ยล่วงหน้า  ในการกู้ยืมเงินทีธ่นาคารหักดอกเบีย้ล่วงหน้า ผู้กู้จะ
ได้รับเงินน้อยกว่าทีต่กลงกู้ เช่น เงินกู้ 10,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 12% จ านวนเงินค่าดอกเบีย้เท่ากบั 
(12%) (10,000) = 1,200 ดังน้ันผู้กู้จะได้รับเพยีง 10,000 – 1,200 = 8,800 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงที่
ค านวณได้จะสูงกว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้ปกติ ดังนี้ 
 
   8,800(1+ ดอกเบีย้)1      =   10,000 
 
           (1+ ดอกเบีย้)1    =   10,000/8,800 
 
    (1+ ดอกเบีย้)1      =   1.13636 
 
 จากนั้นน าเลข 1 มาลบออกจาก 1.13636 จะไดค้่าดอกเบ้ียเท่ากบั .13636  ซ่ึงเป็น
ดอกเบ้ียจากเงิน 1 บาท หากคิดจากร้อยหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์ะเท่ากบั 13.636% หากยงัไม่มัน่ใจ
ในตวัเลขดงักล่าวก็สามารถพิสูจน์ไดว้า่ การจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 1,200 บาท คือ 13.636% ของเงินท่ี
ไดรั้บจ านวน 8,800 บาท หรือ 13.636% ของ 8,800 เท่ากบั 1,200 บาท จะเห็นไดว้า่ อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง จะสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และจะสูงข้ึนตามขอ้ก าหนดท่ีมากข้ึน 

 กรณจ่ีายดอกเบีย้มากกว่าหน่ึงคร้ังในรอบปี เช่น อตัราดอกเบีย้ 12% จ่ายดอกเบีย้
ทุกคร่ึงปี ทุกไตรมาศ หรือทุกเดือน อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงทีค่ านวณได้จะสูงกว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้
ปกติ ใช้สูตรดังนี ้
 
    เงินวนันี ้(1+ ดอกเบีย้)จ านวนงวด      =   เงินวนัหน้า 
        
 กรณีจ่ายดอกเบีย้รายคร่ึงปี(semiannually) เช่น อตัราดอกเบ้ีย 12% จ่ายดอกเบ้ียทุก
เดือน จะตอ้งจ่าย 6% ทุกคร่ึงปี สมมุติเงินตน้ 1 บาท เม่ือค านวณกลบัมาเป็นรายปีโดยคิดดอกเบ้ีย
ทบตน้จะไดปี้ละ 12.36% ดงัน้ี 
     1(1+ .06)2      = 1.1236 
             = 12.36% 
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 กรณีจ่ายดอกเบีย้รายไตรมาศ(quarterly) เช่น อตัราดอกเบ้ีย 12% จ่ายดอกเบ้ียทุกไตร
มาศ จะตอ้งจ่ายไตรมาศละ 3% สมมุติเงินตน้ 1 บาท เม่ือค านวณกลบัมาเป็นรายปีโดยคิดดอกเบ้ีย
ทบตน้จะไดปี้ละ 12.55% ดงัน้ี 
     1(1+ .03)4      = 1.1255 
             = 12.55% 
  
 กรณีจ่ายดอกเบีย้รายเดือน(monthly) เช่น อตัราดอกเบ้ีย 12% จ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน 
จะตอ้งจ่ายเดือนละ 1% สมมุติเงินตน้ 1 บาท เม่ือค านวณกลบัมาเป็นรายปีโดยคิดดอกเบ้ียทบตน้จะ
ไดปี้ละ 12.68% ดงัน้ี 
     1(1+ .01)12   = 1.1268 
            = 12.68% 
 เม่ือเปรียบเทียบแหล่งเงินทุนระยะสั้นหลายๆแหล่งแลว้ จะเห็นไดว้า่แมร้ายไดรั้บ
ล่วงหนา้จะมีขอ้ไดเ้ปรียบคือ แสดงใหเ้ห็นวา่เกิดรายไดจ้ากการขายข้ึนแลว้ และแหล่งเงินทุนน้ีไม่
ตอ้งเสียดอกเบ้ีย แต่เป็นการยากท่ีธุรกิจบางประเภทไม่สามารถกระท าไดห้รือ แมก้ระท าไดก้็อาจจะ
เสียตน้ทุนท่ีเกิดจากการใหส่้วนลดจากราคาสินคา้หรือบริการท่ีขายตามปกติ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายก็
เช่นเดียวกนั ถึงไม่เสียดอกเบ้ีย แมต้อ้งการจ านวนมากก็ไม่สามารถจดัหาตามปริมาณท่ีตอ้งการได ้
เงินกูจ้ากธนาคาร สถาบนัการเงิน การกูโ้ดยการออกตัว๋เงินจ าหน่ายในตลาดเงิน ลว้นตอ้งเสียตน้ทุน
ในรูปของดอกเบ้ียทั้งส้ิน การจดัหาเงินทุนจากการใชสิ้นเช่ือทางการคา้ท่ีไม่ปรากฏอตัราดอกเบ้ียให้
เห็น นบัเป็นแหล่งเงินทุนแหล่งเดียวท่ีมีโอกาสท าใหเ้ป็นผลประโยชน์คือได้ หรือจะท าใหเ้ป็น
ตน้ทุนคือเสียก็ได ้ทั้งอตัราท่ีไดห้รือเสียก็เป็นอตัราท่ีสูงไม่ใช่นอ้ย จึงข้ึนอยูก่บัธุรกิจแต่ละแห่งวา่จะ
เลือกอยา่งไร 

ค าถามสุดทา้ยท่ีมกัพบคือ เง่ือนไขสินเช่ือในบา้นเราส่วนใหญ่มกัไม่ก าหนดใหมี้ส่วนลด
เงินสด แลว้จะท าใหเ้กิดผลได ้ ไดอ้ยา่งไร ค าตอบส าหรับเร่ืองน้ีจึงข้ึนอยูก่บัวา่ ผูซ้ื้อมีพลงัมากนอ้ย
เพียงใดนัน่เอง  
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บทคัดย่อ 

 เป็นท่ีประจกัษไ์ดว้า่การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ หรือ CEM ก าลงัไดรั้บความสนใจจาก
องคก์รประเทศต่างๆ ส่ิงท่ีน่าติดตามในขณะน้ี คือ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ก าลงัเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาด องคก์รในยุคโลกาภิวตัน์จ าเป็นตอ้งปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจ โดยน าการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้เป็นเคร่ืองมือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ เพื่อน าไปสู่ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้เกิดการซ้ือซ ้ า มีการบอกต่อ ลูกคา้มีความพึงพอใจ 
 
ค าส าคัญ  : การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ความจงรักภกัดีของลูกคา้    
 

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  
 

บทน า 
 ในอดีตท่ีผ่านมาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจขององค์กร คือการมุ่งแสวงหาก าไร
สูงสุด แต่ในปัจจุบนัองคก์รธุรกิจจะสามารถอยูร่อดและเติบโตอยา่งย ัง่ยืนนั้น จ  าเป็นตอ้งสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยองคก์รตอ้งปรับนโยบาย บทบาท และกลยุทธ์ในการแข่งขนัเพื่อให้
ทนัต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเพื่อสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้
ซ่ึงความจงรักภกัดีของลูกคา้มีความส าคญัต่อองคก์รธุรกิจ ท าให้องค์กรธุรกิจไดรั้บก าไรในระยะ
ยาวเพิ่มข้ึน  
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 ในทศวรรษ 1970s การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั องคก์รจะเนน้ท่ี คุณภาพ และ
การใชป้ระโยชน์ในสินคา้และบริการ  ต่อมาในปี 1990s การแข่งขนัทางธุรกิจเปล่ียนมาเนน้ท่ีตรา
สินคา้และราคา ในตน้ทศวรรษ 2000s การแข่งขนัทางธุรกิจเน้นท่ี การบริการ  การส่งมอบ และ
ข้อมูล และกลางทศวรรษ 2000s ถึงปัจจุบนั การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัจะเน้นท่ี
ความรู้สึกของลูกคา้ สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ ดงันั้นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเขา้มามีบทบาท
และน่าติดตามในขณะน้ี คือ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management 
:CEM) ซ่ึงเป้าหมายของการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ได้แก่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้เพิ่มข้ึน 
ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเหตุน้ีแต่ละองค์กรต้องมีความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี และ
กระบวนการในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) องค์กรตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั ทั้งน้ีการบริหารประสบการณ์ลูกคา้เป็น
กลยุทธ์ท่ีส าคญัต่อองคก์ร เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ไดแ้ก่ (1) ในระยะสั้น เป็นการ
ปรับปรุงการรักษาองคก์รและลูกคา้ใหด้ ารงอยู ่(2) ในระยะยาว เป็นการปรับปรุงในการรักษาความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ และ (3) เป็นการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั และท่ีส าคญัเป็นกลยุทธ์ท่ี
ไดเ้ปรียบท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร นอกจากน้ีเม่ือลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีต่อองค์กรจะ
ส่งผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึน  สร้างความแตกต่างและรักษาลูกคา้เก่าไวด้ว้ยวธีิการปรับปรุงคุณภาพ และ
ระดับของปฏิสัมพนัธ์กับลูกค้า หรือจุดสัมผสัซ่ึงหมายถึงทุกการส่ือสารของบุคคลและการ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีประสบการณ์ของลูกคา้ระหวา่งท่ีลูกคา้ติดต่อกบัองคก์ร  และอยา่งไรก็ตามลูกคา้จะมี
ประสบการณ์ท่ีดีต่อองคก์รมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัการเหตุการณ์ประสบการณ์
ของลูกคา้  
 
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า  
 ในปัจจุบนัแนวโน้มการแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงข้ึนท าให้องค์กรตอ้งเพิ่มศกัยภาพการ
แข่งขนั ตอ้งปรับนโยบาย และกลยุทธ์ เพื่อให้กา้วทนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้เปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงกลยุทธ์ทางการตลาดหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัและเขา้
มามีบทบาทในองค์กรมากข้ึนและบ่งช้ีถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management : CEM) ซ่ึงเป็นการสร้างประสบการณ์
ของลูกคา้เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ และมีความจงรักภกัดีซ่ึงจะน าไปสู่การซ้ือซ ้ า ยินดีจ่ายเงิน
มากส าหรับการซ้ือสินคา้หรือบริการ และมีพฤติกรรมการบอกต่อ 

การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management : CEM) หมายถึง
กระบวนการจดัการเหตุการณ์และปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ท่ีสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ และเกิดข้ึน
ในแต่ละคร้ังท่ีลูกค้าติดต่อกบัองค์กรโดยผ่านทางจุดสัมผสั (Touch Points) ต่างๆ ท่ีองค์กรได้
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ออกแบบไว้ และการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเ ก่ียวข้องกับอิทธิพล การจัดการ การรับรู้  
ความรู้สึก และการเรียนรู้ ของลูกคา้ (Alperin, 2005) ประสบการณ์ลูกค้าจะเป็นส่วนประสม
ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพขององคก์รกบัความรู้สึกของลูกคา้ โดยท่ีลูกคา้จะประเมินเปรียบเทียบ
กบัความคาดหวงัในทุกๆการมีปฏิสัมพนัธ์ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้เป็นการส่งมอบผา่นทาง
จุดสัมผสั (Touch Points) การปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังท่ีลูกคา้ติดต่อกบัองคก์รผา่นทางจุด
สัมผสั  ไดแ้ก่ ทางพนกังานขาย พนกังานรับโทรศพัท์ตามศูนยต่์างๆ การโฆษณา เหตุการณ์ต่างๆ  
ลักษณะการตกแต่งสถานท่ี การสร้างบรรยากาศ พนักงานต้อนรับ แผ่นพบัหรือใบปลิว และ
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ ทั้งน้ีการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ไดมี้การพฒันากรอบแนวคิดหรือขั้นตอนของ
กระบวนการการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ท่ีประสบการณ์ลูกคา้ดว้ยการปรับเปล่ียน
การรับรู้ของลูกคา้ เพื่อการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้และความพึงพอใจ   
 แนวทาง ขั้นตอนของกระบวนการการบริหารประสบการณ์ลูกค้ามี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
(Schmitt, 2003)     
             1. การวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกคา้ (Analyzing the experiential world of the 
customer) องคก์รจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการจากโลกประสบการณ์ของลูกคา้รวมถึงวิถีชีวิต
ของผูบ้ริโภคดว้ยและธุรกิจกบัธุรกิจ ทั้งน้ีองค์กรตอ้งวิเคราะห์เง่ือนไขในการตดัสินใจของลูกคา้
ตลอดจนปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกบัลูกคา้ โดยท่ีองค์กรตอ้งคน้หาขอ้มูลและวิเคราะห์ประสบการณ์
ลูกคา้ทั้ง 3 ช่วงเวลา ประกอบดว้ย  
  1. ประสบการณ์ก่อนการซ้ือหรือการรับบริการของลูกคา้  
  2. ประสบการณ์ระหวา่งการซ้ือหรือการรับบริการ   
  3. ประสบการณ์หลงัการซ้ือหรือการรับบริการ  
              2. การก าหนดโครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ (Building the experiential platform) 
เป็น   
ขั้นตอนของคุณประโยชน์และเป็นส่วนประกอบกลยุทธ์ของโครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ 
โดยจะท าหน้าท่ีส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อแสดงให้เห็น
จุดยืนหรือจุดเด่นในแต่ละดา้นของสินคา้และตราสินคา้หรือบริการ และน าเสนอคุณค่าให้กบักลุ่ม
ลูกคา้ได ้ โครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้จะประกอบไปดว้ย  
  2.1 จุดยืนหรือจุดเด่นประสบการณ์ (Experiential positioning) เป็นการสร้าง
จุดเด่นของประสบการณ์ของสินคา้และบริการ 
  2.2 น าเสนอคุณค่าประสบการณ์ (Experiential value promise :EVP) จะเป็นการ
น าเสนอคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้โดยการน าเสนอคุณค่าประสบการณ์จะเก่ียวขอ้งกบั  

1. ประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัทั้งหา้ (Sense experience) โดยจะน า 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

191 

เสนอคุณค่าให้ลูกคา้สร้างผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ การมองเห็นหรือทางสายตา ทางเสียง 
ทางการสัมผสั ทางการล้ิมรส และ ทางกล่ิน  

2. ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel experience) เป็นความรู้สึกจาก
ภายใน  

จะน าเสนอคุณค่าให้ลูกคา้สร้างผ่านทางประสบการณ์ทางอารมณ์และความรู้สึกของความสนุก 
ความเพลิน  

3. ประสบการณ์ทางความคิด (Think experience) การสร้างประสบการณ์ 
ลูกคา้ผา่นทางดา้นของความคิด 

4. ประสบการณ์ทางการแสดง (Act experience) เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ลูกคา้ผา่นทางดา้นการกระท า  

5. ประสบการณ์ทางความสัมพนัธ์ (Relate experience) เป็นการสร้าง 
ประสบการณ์ลูกคา้ผา่นทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้  
  2.3 ภาพรวมของการเสนอ (Overall implementation them ) เป็นการด าเนินการ
เสนอประสบการณ์ลูกคา้ 
         3. การวางแผน ออกแบบประสบการณ์ต่อตราสินคา้ (Designing the brand experience) 
โดยเร่ิมตน้ดว้ยการน ากลยทุธ์การออกแบบโครงสร้างประสบการณ์โดยรวมของลูกคา้ไปปฏิบติัเพื่อ
สร้างความรู้สึกท่ีมีต่อตราสินค้าในแง่ของการประจักษ์แก่สายตาและความรู้สึก เพื่อสร้าง
ประสบการณ์จากลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ สีสัน การออกแบบ บรรยากาศ เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
สร้างประสบการณ์ท่ีดีจาก ส่ือต่างๆ ประสบการณ์จากเวบ็ไซต ์และเอกสารเสนอขายขององคก์ร  
            4. การออกแบบจุดติดต่อกบัลูกคา้ (Structuring the customer interface) โดยจุดติดต่อท่ี
สัมผสักบัประสบการณ์ของลูกคา้ เรียกว่า Touch Point เป็นการออกแบบจุดติดต่อของโปรแกรม
กระบวนการการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ดงักล่าว ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงประสบการณ์จากลกัษณะ
ทางกายภาพของตราสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้รับรู้ได ้และความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้ท่ีมีต่อตรา
สินคา้หรือบริการขององคก์ร โดยเช่ือมโยงให้เกิดประสบการณ์ของลูกคา้ตั้งแต่ ก่อนการซ้ือสินคา้
หรือบริการ ระหวา่งการซ้ือสินคา้หรือบริการ และหลงัการซ้ือสินคา้หรือบริการ  
           5. การสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง (Engaging in continuous innovation) นวตักรรมท่ี
จ าเป็นตอ้งพฒันาข้ึนมาซ่ึงเป็นไดท้ั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การปรับเปล่ียนนวตักรรมจากท่ีมีอยู ่
หรืออาจจะเป็นการสร้างหรือปรับเปล่ียนนวตักรรมดา้นการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆดา้น
การตลาดแก่ลูกคา้ 
 นอกจากน้ี Paula and Lliuta (2005) ไดน้ าเสนอกระบวนการของการบริหารประสบการณ์
ลูกคา้ในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้ ดงัน้ี 
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ภาพประกอบท่ี 1 กระบวนการการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ 

 

           1. การสร้างจุดสัมผสัมาตรฐาน ในท่ีน้ีเป็นการออกแบบจุดติดต่อท่ีสัมผสักบัประสบการณ์

ของลูกคา้  

2. ปรับปรุงจุดสัมผสัให้มีคุณภาพและตรงตามจุดมุ่งหมาย ทั้งน้ีในแต่ละช่วงเวลา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้นจุดสัมผสัมาตรฐานเดิมท่ีองคก์รไดส้ร้างไว้

อาจไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ ในกระบวนการน้ีองค์กรตอ้งด าเนินการปรับปรุงจุดสัมผสัให้มี

คุณภาพ 

 3. ส่งเสริมให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งมีส่ิงกระตุน้เพื่อให้ลูกคา้

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี เช่น กิจกรรมทางการตลาด การสร้างส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

4. ขบัเคล่ือนจุดสัมผสัให้มีคุณภาพให้สัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร ขั้นตอนน้ี

องคก์รตอ้งปรับจุดสัมผสัใหมี้คุณภาพใหส้ัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร เพื่อท าให้องคก์ร

มีก าไรสูงข้ึน 

 ในปี 2547 วิทยา ด่านธ ารงกุล และพิภพ อุดร ไดเ้สนอเร่ืองกระบวนการการบริหาร

ประสบการณ์ลูกคา้ จ  าเป็นตอ้งสร้างผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าของลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ได้รับรู้ถึง

สร้างจุดสมัผสัมาตรฐาน 

ปรับปรุงจุดสมัผสัใหมี้คุณภาพและตรงตาม

จุดมุ่งหมาย 

ส่งเสริมใหลู้กคา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี 

ขบัเคล่ือนจุดสมัผสัใหมี้คุณภาพ ใหส้มัพนัธ์กบั

ความสามารถในการท าก าไร 
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ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไดรั้บ จนเกิดเป็นความทรงจ าท่ีประทบัใจหรือไม่ประทบัใจ ซ่ึงจะช่วยเป็น

ขอ้มูลพื้นฐาน ในการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์หรือเลือกใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไปของลูกคา้ และ

ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีจะเกิดจากส่วนประกอบดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ขอ้เสนอท่ีให้กบักลุ่มเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้หรือ

การบริการท่ีเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดท่ี้ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการซ้ือผลิตภณัฑ์รวม ทั้งการ

บรรจุภณัฑแ์ละการบริการ  

            2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาหรือมูลค่าท่ีผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้

หรือการบริการ      

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ขอ้ก าหนดหรือสถานท่ีในการจดัจ าหน่าย

สินคา้หรือบริการ เพื่อใหสิ้นคา้หรือบริการมีพร้อมส าหรับการซ้ือหาและสามารถซ้ือหาไดทุ้กท่ีของ

กลุ่มเป้าหมาย  

4.  การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง  กิจกรรมการติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้หรือ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้ความรู้ จูงใจ หรือเป็นการเตือนความจ าของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อตรา

สินคา้หรือบริการ   

    5. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการท างานรวมถึงระยะเวลาท่ีใชไ้ปทั้งในส่วน

ของการด าเนินงาน และการรอรับสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคตอ้งเสียไป  

     6. บุคลากร (People) หมายถึงจ านวนบุคลากร ความเพียงพอ ความสามารถ ความเป็นมือ

อาชีพ รวมทั้งจิตส านึกในการใหบ้ริการ   

         7. หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงบรรยากาศโดยรวมท่ีผูซ้ื้อหรือ

ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั 

จะเห็นไดว้่า การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีแนวทาง

ขั้นตอนและกระบวนการท่ีชดัเจน และการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ไม่ไดจ้  ากดัอยู่ท่ีสินคา้และ

บริการเท่านั้น ดงันั้นเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การบริหารประสบการณ์ลูกคา้จึงเป็น

กลยทุธ์ส าคญัท่ีองคก์รทั้งภาคเอกชนและภาครัฐน าไปใชเ้พื่อความจงรักภกัดีของลูกคา้และความพึง

พอใจ 
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ความจงรักภักดีของลูกค้า 

ความจงรักภกัดี หมายถึงขอ้ผูกมดัอย่างลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซ ้ าหรือให้การอุปถมัภ์สินคา้หรือ
บริการท่ีบุคคลนั้นพึงพอใจอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในอนาคต จะเป็นลกัษณะของการซ้ือในตรา
สินคา้เดิมหรือชุดของตราสินคา้เดิมซ ้ า (Oliver , 1999) ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะแสดงพฤติกรรม
ท่ีมุ่งมัน่และเต็มใจท่ีจะมีความผูกพนัธ์กบัตราสินคา้หรือบริการ โดยท่ีลูกคา้จะแสดงพฤติกรรม
ส าหรับการจ่ายเงินมากในการซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์ร  ลูกคา้จะประกาศกบับุคคลอ่ืนถึง
การซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์ร และลูกคา้เช่ือวา่การท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการจากองคก์รมีคุณค่า
มาก 

Bhote (1925) ไดแ้สดงให้เห็นถึงการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้  และรักษากลุ่มลูกคา้
เก่าไวจ้ะมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร ท าให้องค์กรมีก าไรสูงข้ึนตามล าดบั ดงั
ภาพประกอบท่ี 2 
 

ความจงรักภกัดี (%) 

             100 % 
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 85%                        
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           ความสามารถในการท าก าไร 

ภาพประกอบท่ี 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความจงรักภกัดีกบัความสามารถในการท าก าไร 

 

นอกจากน้ีลูกคา้จะมีระดบัของความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั โดยแต่ละระดบัของ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้จะข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของทศันคติ  และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ี



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

195 

มีต่อองคก์รในแต่ละระดบัของความจงรักภกัดี ลูกคา้จะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงัท่ี Pileliene 
(2009) ไดท้  าการศึกษาถึงทศันคติและพฤติกรรมของลูกคา้ พบวา่ลูกคา้มีระดบัของความจงรักภกัดี
ต่อองคก์ร 4  ระดบั ประกอบดว้ย 

1. ระดบัลูกคา้ท่ีเป็นกลาง (Neutral customer) ลูกคา้ยงัไม่รู้จกัตราสินคา้หรือบริการของ
องคก์ร และไม่เคยซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์รมาก่อน  

2. ระดบัลูกคา้มีความเป็นไปไดท่ี้จะมีความจงรักภกัดี (Potentially loyal customer) ใน
ระดบัน้ีลูกคา้มีการซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์รอยูห่ลายคร้ังหรือซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ 

3. ระดบัความจงรักภกัดีแบบไม่รู้สึกตวั (Unconsciously loyal customer) ในระดบัน้ีลูกคา้มี
การซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์รหลายคร้ังหรือซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือ
สินคา้หรือบริการในอนาคตต่อไป  

4. ระดบัความจงรักภกัดีแบบแทจ้ริง (Genuinely loyal customer) ลูกคา้มีการซ้ือสินคา้หรือ
บริการหลายคร้ังหรือซ้ืออยา่งสม ่าเสมอพร้อมทั้งมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการในอนาคต
ต่อไป และมีการแนะน าสินคา้หรือบริการขององคก์รต่อบุคคลอ่ืน  

ในแต่ละระดบัของความจงรักภกัดีของลูกคา้ลดลงจะสามารถท าให้ลูกคา้ลดความสัมพนัธ์
กบัองคก์ร หรือยุติความสัมพนัธ์ลงในระดบัใดระดบัหน่ึงโดยไม่เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ ในทาง
ตรงกนัขา้มเม่ือระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้เพิ่มข้ึนจะท าให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึน
ดว้ย  ถา้ลูกคา้มีระดบัความจงรักภกัดีสูงสุดจะท าให้ลูกคา้มีความตั้งใจท่ีซ้ือซ ้ า หรือดูไดจ้ากจ านวน
การเติบโตของการซ้ือสินคา้หรือบริการในอดีตเพิ่มข้ึน จะท าให้มีการตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะซ้ือเพิ่มข้ึนใน
อนาคต 

จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัความจงรักภกัดีของลูกคา้มีความส าคญัอยา่งมากกบัองคก์รซ่ึงจะท า
ให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขนั และน าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ลูกค้ามีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รจะท าใหมี้แหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้มัง่คง เกิดการซ้ือซ ้ าและเพิ่มการซ้ือ และท าให้
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการส่งเสริมการขายลดลง ด้วยเหตุน้ีน าไปสู่ท าให้มีผลก าไรเพิ่มข้ึนท าให้
องคก์รไดรั้บก าไรในระยะยาว ความจงรักภกัดีจึงเป็นเคร่ืองมือ ในการเพิ่มยอดขายและป้องกนัส่วน
ครองตลาด  ในขณะท่ีความจงรักภกัดีของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความภกัดีจะเกิดจาก
การท่ีองคก์รส่งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ 
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้า 

การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พฤติกรรมของลูกคา้ในปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนจากเดิมเนน้ซ้ือท่ีตวัสินคา้และบริการ เปล่ียนเป็นการซ้ือท่ี
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีไดรั้บจากองคก์รนั้นๆ และปฏิสัมพนัธ์ของลูกคา้จึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการสร้าง
ตราสินคา้และสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ ดงันั้นเม่ือลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีท่ีไดรั้บจากองคก์ร
จะน าไปสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้เพิ่มข้ึนและความพึงพอใจ โดยจากงานวิจยัของ Namkung, Shin 
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and Yang (2007) ศึกษาประสบการณ์ด้านเวบ็ไซต์ของลูกคา้ร้านอาหาร จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตเน้นท่ีกลุ่มลูกคา้ร้านอาหาร นกัศึกษา และพนกังาน จ านวน 37 ราย อายุ
ระหว่าง 22 ถึง 38 ปี และมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตจ านวน 3 ถึง 5 คร้ังต่อสัปดาห์ พบวา่เวบ็ไซต์มี
ความส าคัญเป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างลูกค้าติดต่อกับองค์กร เป็นจุดสัมผสัปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างลูกค้ากบัองค์กรผ่านทางเว็บไซต์  ลูกค้ามีประสบการณ์ท่ีดีกบัองค์กรผ่านการเยี่ยมชม
เวบ็ไซต ์ในดา้นของประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ คุณภาพของขอ้มูล เทคโนโลยี การออกแบบ 
และการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายอ่ืน จากประสบการณ์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ในอนาคต  นอกจากน้ี ในปี 2552 Slatten,  Mehmetoglu , Svensson and Svaeri ได้
ท าการศึกษาถึงประสบการณ์ดา้นบรรยากาศของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของลูกคา้ถึง
ความพึงพอใจของลูกคา้ ใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเท่ียว Winter park ท่ีประเทศนอร์เวย ์โดย
ภายใน Winter park มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ใชก้ารสร้างบรรยากาศโดยใชแ้สงสวา่งทั้งกลางวนั 
และสร้างแสงสวา่งกลางคืน พบวา่การใชแ้สงสวา่งมาเป็นตวักลางเช่ือมโยงความรู้สึกของลูกคา้ให้
เกิดประสบการณ์ท่ีดี จะท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีส่งผลให้เกิดความ
จงรักภกัดี และมีการแนะน าบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน 

ดงันั้น เม่ือทิศทางการปรับกลยทุธ์ในการแข่งขนัมุ่งไปสู่การสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
การน าการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ มาใชเ้พื่อเป็นแนวทางและกลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัไดรั้บการยอมรับมากข้ึน อย่างเช่น เซ็นทรัลกรุ๊ป ซ่ึงเป็นองค์กรชั้นน าในประเทศไทย 
ไดน้ าการบริหารประสบการณ์ลูกคา้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและกลยุทธ์
ในการแข่งขนั แสดงจุดยืนโดย “ห้างเซ็นทรัลจะไม่เน้นขายสินคา้ แต่จะเน้นขายประสบการณ์”  
ดว้ยการสร้างประสบการณ์ใหม่โดยการปรับห้างเซ็นทรัล ดว้ยการน านวตักรรมมาผสมผสานกบั
องค์ประกอบต่างๆ เช่น การสร้างห้างสรรพสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีเขา้มารู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และ
แปลกใหม่ ให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดีรวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดท่ีทันสมัยในรูปแบบ 
Interactive ทั้งน้ีเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกคา้ การใชเ้ทคโนโลยีระบบใหม่มาช่วยสร้าง
การบริการท่ีรวดเร็ว การเช่ือมโยงระหวา่งการชอ้ปป้ิงในห้างสรรพสินคา้และการชอ้ปป้ิงออนไลน์
เขา้ไวด้ว้ยกนั มีการตกแต่งสถานท่ีห้างสรรพสินคา้ให้เหมือนโรงละคร เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดี
ใหแ้ก่ลูกคา้ (ปิยวรรณ  ลีละสมภพ, 2017)  
 จากผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าผูน้ าองค์กรท่ีคาดหวงัและตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้และความจงรักภกัดีของลูกคา้ การน าการบริหารประสบการณ์ลูกคา้
มาใช้เพื่อเป็นการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า ผู ้น าองค์กรจึ งต้องผสมผสานขั้นตอนและ
กระบวนการในการสร้างประสบการณ์ลูกคา้ผา่นช่องทางจุดสัมผสัท่ีองคก์รไดอ้อกแบบไว ้ไดแ้ก่ 

1. การสร้างประสบการณ์ลูกคา้ผา่นทางบรรยากาศ ซ่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีกบัการรับรู้และความรู้สึกส่วนตวัของลูกคา้ ใช้บรรยากาศเป็น



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

197 

ตวักลางสะทอ้นความรู้สึกของลูกคา้ และพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ องคก์รตอ้งสร้างบรรยากาศ
ผ่านประสาทสัมผสัทั้ งห้าของลูกค้า ด้วยการใช้ เสียง แสง สี และกล่ินหอมซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ประสบการณ์ลูกคา้ 
 2. การสร้างประสบการณ์ลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์ร ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
ส าคญัส าหรับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ และเป็นจุดเช่ือมต่อหรือจุดสัมผสัปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ องค์กรตอ้งปรับปรุงเน้ือหาของขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งแม่นย  า มีความ
ทนัสมยัของขอ้มูล นอกจากน้ีสร้างความสะดวกสบายของเว็บไซต์ด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยท่ี
ลูกคา้จะมีความรู้สึกต่อเวบ็ไซตข์ององคก์รถึงความเรียบง่ายในการคน้หาขอ้มูลไดง่้าย และเวบ็ไซต์
ตอ้งมีความปลอดภยั  
 3. การสร้างประสบการณ์ลูกคา้ผ่านทางความสะดวกสบาย ซ่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งความสะดวกสบายของสถานท่ีกบัลูกคา้ ความสะดวกสบายของสถานท่ี เช่น สถานท่ีตั้งของ
องคก์ร สถานท่ีจอดรถเพียงพอ และความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกคา้มายงัองค์กร เป็น
ตน้    
     
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและความพงึพอใจของลูกค้า 

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัและมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร
ขององคก์รและการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัสูงจะน าไปสู่ความซ่ือสัตย์
ในระยะยาวและเป็นความจงรักภกัดี ท าให้องคก์รไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัและสร้างผลก าไรแก่
องคก์ร  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเป็นผลจากการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ
ในการบริการกับส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัว่าจะได้รับการบริการ โดยเป็นการแสดงออกของ
ความรู้สึกทางบวกของผูรั้บบริการต่อการบริการ และความพึงพอใจในการบริการเป็นกระบวนการ
บริการระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สอดคลอ้งกบัความ
พึงพอใจเป็นระดบัของความรู้สึกของบุคคลนั้นๆและเป็นผลจากการเปรียบเทียบผลงานท่ีรับรู้จริง
จากสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บกบัความคาดหวงัของบุคคลนั้นๆ และลูกคา้จะมีระดบัของความพึง
พอใจได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ถา้ผลงานท่ีลูกคา้รับรู้ต ่ากวา่ความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความรู้สึกไม่พึง
พอใจ (2) ผลงานท่ีลูกคา้รับรู้เท่ากบัความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และ (3) ผลงานท่ี
ลูกค้ารับรู้สูงกว่าความคาดหวงัลูกค้าจะมีความรู้สึกน่ายินดีหรือพึงพอใจมาก (Kotler and 
Keller,2006)  ความรู้สึกพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้นได้รับส่ิงท่ีตนตอ้งการและ
ปรารถนาตามความคาดหวงั ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะมีระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่
กับปัจจัยท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล  ลูกค้าจะพอใจมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยได้แก่ 
ประสบการณ์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากองคก์ร โดยท่ีการวดัความพึงพอใจโดยรวม เป็นการประเมินลูกคา้
โดยรวมจากประสบการณ์ทั้งหมดจากสินคา้หรือบริการในเวลานั้นๆ 
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การบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้ในปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนจากเดิมเนน้ซ้ือท่ีตวัสินคา้และบริการ กลายมา
เป็นซ้ือท่ีประสบการณ์ท่ีดีท่ีไดรั้บจากองคก์รนั้นๆ  จากการวิจยัของ Slatten, Krogh and Connolley 
(2010) ไดศึ้กษาถึงประสบการณ์ของลูกคา้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกในทางบวกหรือความพึงพอใจ 
โดยเนน้การสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ดว้ยบรรยากาศ ซ่ึงประกอบดว้ย  เสียง แสง และกล่ินหอม 
และสร้างประสบการณ์ดว้ยการปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ โดยการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวใน Winter 
Amusement Parks ประเทศนอร์เวย ์จ  านวน 162 คน พบวา่ ทั้งการสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ดา้น
บรรยากาศประกอบดว้ย เสียง  แสง และกล่ินหอม มีอิทธิพลดา้นบวกต่อความพึงพอใจในทางบวก 
และพบวา่การสร้างประสบการณ์ดว้ยปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ มีอิทธิพลดา้นบวกต่อความพึงพอใจ
ในทางบวกเช่นเดียวกนั ในขณะเดียวกนัเม่ือลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีท่ีไดรั้บจากองคก์ร จะท าให้มี
ความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึนและน าไปสู่ความจงรักภกัดีเพิ่มข้ึน  
 
สรุป 

จะเห็นไดว้า่การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รในการสร้างความ
จงรักภักดีของลูกค้า ซ่ึงผู ้บริหารองค์กรมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนและน าแนวทาง 
กระบวนการในการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ซ่ึงเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของ
ลูกคา้โดยท่ีองค์กรตอ้งคน้หาขอ้มูลและวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกคา้ไดแ้ก่ ประสบการณ์ก่อนการ
ซ้ือหรือการรับบริการของลูกคา้ ประสบการณ์ระหวา่งการซ้ือหรือการรับบริการ และประสบการณ์
หลงัการซ้ือหรือการรับบริการ พร้อมทั้งการก าหนดโครงสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ เพื่อแสดงให้
เห็นจุดยนืหรือจุดเด่นในแต่ละดา้นของสินคา้และตราสินคา้หรือบริการ และน าเสนอคุณค่า รวมถึง
วางแผนและออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีมีต่อตราสินคา้ในแง่ของ
การประจักษ์แก่สายตาและความรู้สึก นอกจากน้ีองค์กรต้องออกแบบจุดติดต่อท่ีสัมผสักับ
ประสบการณ์ของลูกคา้ สุดทา้ยสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ืองอาจเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การ
ปรับเปล่ียนนวตักรรมจากท่ีมีอยู ่เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้ น าไปสู่ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผูน้  าองคก์รควรสร้างประสบการณ์ลูกคา้ผา่นทาง บรรยากาศผา่นประสาทสัมผสั
ทั้งหา้ ดว้ยการใช ้เสียง แสง สี และกล่ินหอมซ่ึงมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ลูกคา้ นอกจากน้ีสามารถ
สร้างประสบการณ์ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์โดยเน้ือหาของข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นย  า ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงค้นหาข้อมูลได้ง่าย และเว็บไซต์ต้องมีความปลอดภัย และสร้าง
ประสบการณ์ลูกคา้ผา่นทางความสะดวกสบายของสถานท่ี เช่น สถานท่ีตั้งขององคก์ร สถานท่ีจอด
รถเพียงพอ และความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกคา้มายงัองคก์ร เป็นตน้    
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัชลบุรี 
The Decision Making to Use Service of Private Hospital in Chonburi 

 
ศรุดา  พุกประเสริฐ 

นกัศึกษาโครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรีเพื่อ
ศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และการประกนัสุขภาพของ
ผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี ตวัแปรตน้คือ ส่วนประสมทางการตลาด และ
คุณภาพการบริการ ตวัแปรตามคือ การเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี กลุ่ม
ตวัอย่างคือ ผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้การแจก
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว  ้วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regressions) 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 21 – 50 
ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดโ้ดย 
เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 
ปัจจยัดา้นการประกนัสุขภาพ และปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการบริการ, การประกนัสุขภาพ, การตดัสินใจเลือกใช ้
บริการ, 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 
 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงด้านการ
รักษาพยาบาลผูรั้บบริการทางการแพทย์มีแนวโน้มในการดูแลและให้ความส าคญักับสุขภาพ
ร่างกายมากข้ึน และตระหนกัในการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ หรือเขา้รับการรักษาแต่เน่ินๆ ซ่ึง
ต่างจากในอดีตท่ีตอ้งรอให้เกิดอาการหรือโรคข้ึนจึงจะไปพบแพทย  ์ นอกจากน้ีผูรั้บบริการยงัมี
พฤติกรรมในการใชบ้ริการทางการแพทยใ์นดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรง เช่น การเสริม
ความงาม เป็นตน้ อตัราการเติบโตของค่ารักษาพยาบาลภาคเอกชนโดยรวมมีแนวโนม้สูงข้ึน โดย
ในปี2555 มีทิศทางขยายตวักวา่ร้อยละ 8.52 เม่ือเทียบกบัปี 2554 และในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 13 บริษทั มีรายได ้
2.20หม่ืนลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.35 เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรกของปี 2555 ทั้งน้ีมีก าไรสุทธิกวา่ 4.97
พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 32.97 ส่งผลใหก้ าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
 การให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขนักนัอย่างสูง โดยต่างมุ่งเน้นทางดา้นการ
ให้บริการและคุณภาพการรักษา  ท าให้ในปัจจุบันผูรั้บบริการมีทางเลือกในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน นอกจากน้ี โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งยงัให้
ความส าคญัดา้นความน่าเช่ือถือทางการแพทย ์ มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทยใ์หม่ๆ และ
ความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีความครอบคลุมและทนัสมยั รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด 
เช่นการจดัโปรโมชัน่ และแพก็เกจราคาพิเศษต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผูเ้ขา้
รับบริการ และสร้างความสนใจ ดึงดูดใหผู้รั้บบริการเขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลของตนมากข้ึน
ในขณะท่ีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และมีการพฒันาอย่าง
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ต่อเน่ืองดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
จงัหวดัชลบุรี เพื่อใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งน าผลไปใชใ้นการพฒันาดา้นคุณภาพและการให้บริการรวมถึง
เทคโนโลยทีางการแพทย ์และปรับปรุงการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อใชใ้นการแข่งขนั
ในตลาดธุรกิจโรงพยาบาลซ่ึงถือวา่เป็นธุรกิจบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน เป็นท่ีมาของ
การศึกษาตวัแปรในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
จงัหวดัชลบุรี เพื่อให้มีการปรับตวัเพื่อการดูแลสุขภาพส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการของ
โรงพยาบาล 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีคือ 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 2.  เพื่อวเิคราะห์คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล 
เอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัในดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณภาพการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 
แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (8Ps) 

ส่วนประสมทางการตลาด 8Ps เป็นหลกัเก่ียวกบัตลาดบริการ โดยการบริการมีความ
แตกต่างจากผลิตภณัฑ์ และจ าเป็นตอ้งมีการท าการตลาดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นโครงสร้าง 4Ps ของ
ส่วนประสมทางการตลาดถูกแกไ้ขอยา่งเหมาะสม ในการรวมเป็น 8Ps ส าหรับตลาดบริการ ซ่ึงก่อน
หน้าน้ีคือ 7Ps เท่านั้น โดยส่วนประสมทางการตลาด 8Ps น้ีมีส่วนท่ีเพิ่มมาจากหลกั 7Ps ใน 
หลกัการดา้น ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ซ่ึงหมายถึง คุณภาพท่ีถูกก าหนด จาก
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นในการให้บริการ ในการบริหารจดัการการให้บริการ และ 
การปรับปรุงการผลิตเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการบริหารจดัการตน้ทุน ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแตกต่างจาก 
คู่แข่ง โดยส่วนประสมทางการตลาด 8Ps ประกอบดว้ย 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ 
ผูบ้ริโภค 
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 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง มูลค่าเงินท่ีเสียไปเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ี หรือช่องทางในการน าเสนอ 
ผลิตภณัฑต่์อผูบ้ริโภค 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การแจง้ขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภค การ 
ใชข้อ้มูลทางการตลาดในการสร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์ 
 5. บุคลากรในการใหบ้ริการ (People) หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการในการ 
ใหบ้ริการต่อผูบ้ริโภค 
 6. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ 
 7. องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการใหบ้ริการ 
 8. ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) หมายถึง คุณภาพตามท่ีถูกก าหนด 
โดยลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการใหบ้ริการในการสร้างความแตกต่างจากผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ ซ่ึง
ถือ 
เป็นส่ิงจ าเป็นในการใหบ้ริการ ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัตัวแปรเร่ืองคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
 ตวัแบบการวดัคุณภาพบริการของ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) และ สมาคม 
ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น (2554) เป็นการวดัคุณภาพบริการท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใช้
อยา่งแพร่หลาย ถูกพฒันาข้ึนเพื่อใชใ้นการประเมินคุณภาพการให้บริการ จากการรับรู้ของผูเ้ขา้รับ
บริการ อยา่งไรก็ตาม จากผลงานการพฒันาตวัแบบ SERVQUAL ของซีแทมล์ พาราซุรามานและ
คณะ มากจากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการ โดยแบ่งระยะ
การวิจยัเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การศึกษาวิจยักบักลุ่มผูใ้ห้บริการและผูเ้ขา้รับบริการเชิง
คุณภาพจากหลายบริษทั และน าผลท่ีไดม้าพฒันารูปแบบการให้บริการ ระยะท่ี 2 การศึกษาวิจยัเชิง
ประจกัษเ์นน้การศึกษาจากผูเ้ขา้รับบริการโดยเฉพาะ โดยน ารูปแบบคุณภาพการให้บริการในระยะ
ท่ี 1 มาท าการปรับปรุงเป็นเคร่ืองมือ SERVQUAL ระยะท่ี 3 การศึกษาวจิยัเชิงประจกัษเ์หมือนระยะ
ท่ี 2 มีการขยายการวิจยัให้มีความครอบคลุมบริษทัต่างๆมากข้ึนและด าเนินงานหลายขั้นตอน 
เร่ิมตน้ ดว้ยการวิจยัในส านกังานจ านวน 89 แห่ง จาก 5 บริษทัชั้นน าในดา้นการบริการ จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มผูบ้ริหารแบบเจาะลึก และท าการวิจยัส ารวจในทุกกลุ่ม ต่อมาไดท้  าการศึกษาใน
ธุรกิจบริการ 6 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการซ่อมบ ารุง ธุรกิจบริการบตัรเครดิต ธุรกิจบริการประกนั 
ธุรกิจบริการ โทรศพัทท์างไกล ธุรกิจบริการธนาคารสาขายอ่ย และธุรกิจบริการนายหน้าซ้ือขาย 
ระยะท่ี 4 การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้หบ้ริการ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
 1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลกัดนัของความตอ้งการของมนุษย ์อาจกล่าวได ้
วา่ เป็นส่ิงเร้าหรือความพยายามท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ จากทฤษฎีการจูงใจของ Abraham 
Maslow ซ่ึงมองความตอ้งการจากระดบัต ่าสุดไประดบัสูงสุด เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บ
การ 
ตอบสนอง จะเกิดความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 2. ภาวะเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 : แสดงถึงกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา: ชนิดาภา วรณาภรณ์. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ กระทรวงสาธารณสุข. การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต,
มหาวทิยาลยัสยาม. 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียด 
เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ท าการศึกษาการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสาร งานวจิยั รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และการประกนัสุขภาพ ในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 2. ท าการศึกษาสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวความคิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นใน 
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 3. ท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 4. ทดลองแจกแบบสอบถามกบัตวัอยา่งจ านวน 40 ราย เพือ่หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability of the Test) โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ของครอนบาช (Alpha Cronbach 
Coefficient) เพื่อหาความคงท่ีของค าถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 ≤α≤1 ซ่ึงค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก 
แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแต่ละส่วน ไดผ้ลดงัน้ี ดา้นส่วน 
ประสมทางการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94 ดา้นคุณภาพการบริการ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.97 ดา้นการประกนัสุขภาพ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96 และดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

การรับรู้ความ

ตอ้งการ 

การคน้ขอ้มูล พฤติกรรม 

หลงัการซ้ือ 

การตดัสินใจ การประเมิน

ทางเลือก 
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โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .91 
 5. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนแจก 
แบบสอบถาม 

6. แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ชุด 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูท้  าวจิยัไดก้  าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถามในส่วนขอ้มูลทัว่ไป และคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน การใชสิ้ทธิในการเขา้รับบริการ
ในโรงพยาบาลเอกชน ผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการในโรงพยาบาล
เอกชน และจ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชนต่อปี โดยน ามาแจกแจงจ านวน
และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรแบบสอบถามส่วนท่ี 2-3 น าเสนอ
เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา คือ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน และคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี  ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis - MRA) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) จ านวน หน่ึงตวัแปรกบัตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตวั
แปรข้ึนไป เขียนในรูปสมการเชิงเส้นในรูปแบบคะแนนดิบ (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2551) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
เพื่อศึกษาปัจจยัในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล 
เอกชน และปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
จงัหวดัชลบุรี โดยการวเิคราะห์ เพื่อการอธิบาย และการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรใน
แต่ละตวั โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีมีการตอบแบบสอบถามอย่างครบถว้นเท่านั้น 
โดยใชจ้  านวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 100 มีการตอบแบบสอบถามท่ีใช้
การได ้ มีจ านวน 400 ชุด และน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป  โดยผลการ
วเิคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ 
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของผูใ้ช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
 ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั
ชลบุรี ส่วนท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาตวัแปรอิสระ คือ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นคุณภาพ
การ 
บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี โดยพบว่า 
เพศของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 
31 – 50 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี 
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่น
ระดบัความส าคญัมาก ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก และปัจจยั
ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการศึกษาและวเิคราะห์ตามสมมติฐานพบวา่จากสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งหมด 2 ขอ้ ต่อไปน้ี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชนในจงัหวดัชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ไม่สอดคลอ้ง หมายถึง ส่วนประสมทาง
การตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน
ในจงัหวดัชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอ้ง หมายถึง คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี  ดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด และดา้นคุณภาพการบริการ สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดงัน้ี ดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั
ชลบุรี โดยผลการศึกษาสรุปไดว้่า ดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายขอ้พบวา่ ส่ิงท่ีประชากรใน 
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จงัหวดัชลบุรีมีความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การบริการท่ีดีจากบุคลากร
ทางการแพทย ์ ความสะอาดของเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรมีกิริยามารยาทท่ีดี
และเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ผลดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิ
ตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541) ซ่ึงอธิบาย ส่วนประสมการตลาด 7Ps หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัใช้เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกคา้ กลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงแนวคิดของ Arpan Kar (2011) ซ่ึงสรุปวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 8Ps เป็นหลกัเก่ียวกบั
ตลาดบริการ โดยการบริการมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ และจ าเป็นตอ้งมีการท าการตลาดท่ี
แตกต่างกนั โดยส่วนประสมทางการตลาด 8Ps น้ีมีส่วนท่ีเพิ่มมาจากหลกั 7Ps ในหลกัการดา้น 
ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ซ่ึงหมายถึง คุณภาพท่ีถูกก าหนดจากลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นในการใหบ้ริการ ในการบริหารจดัการการให้บริการ และการปรับปรุง
การผลิตเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการบริหารจดัการตน้ทุน ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งดา้น
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ 
ส่ิงท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมีขอ้คิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ กิริยา
ท่าทางและมารยาทท่ีดีในการใหบ้ริการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยมี์ความพร้อมและเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั ผลดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Parasuraman,Ziethaml & 
Berry (1985) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น (2554) ซ่ึงกล่าวถึงคุณภาพบริการว่า 
คุณภาพบริการเกิดจากผลลพัธ์ระหวา่งความคาดหวงั (Expected) และการรับรู้(Perceived) ของ
ผูใ้ชบ้ริการ และไดก้ าหนดมิติตวัแบบ SERVQUAL สามารถแบ่งมิติออกไดเ้ป็น 5 มิติหลกั ไดแ้ก่ 
(1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (2) ความเช่ือถือไวว้างใจได้ (3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (4) การ
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ (5) ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ ซ่ึงตามการศึกษาคร้ัง
น้ี สามารถสรุปผลไดว้า่ คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวดัชลบุรี  ด้านการประกันสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชลบุรี  
 ดา้นการตดัสินใจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การรักษา 
และบริการทางการแพทยส่์งผลให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน การบริการจาก
บุคลากรทางการแพทยมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน และความเช่ือถือ
ไวว้างใจได้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงมีความส าคญัเท่ากบัการ
บริการท่ีสะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จากผลดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) ซ่ึงอธิบาย ทฤษฎีการตดัสินใจใชบ้ริการไวว้า่ 
ในการตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่ใช ้ ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลข่าวสาร
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หรือข้อเท็จจริงของบริการหรือผลิตภัณฑ์  ซ่ึงเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีผูรั้บบริการได้รับรู้ (2) 
เคร่ืองหมายการคา้ ท าให้ผูรั้บบริการไดนึ้กถึงบริการหรือผลิตภณัฑ์ ในดา้นต่างๆ เช่น รูป รส กล่ิน 
เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ (3) เจตคติ หรือ ท่าทีหรือความรู้สึกของผูรั้บบริการต่อ
บริการหรือผลิตภณัฑ์ เป็นความรู้สึกทางบวกหรือลบต่อบริการหรือผลิตภณัฑ์นั้นๆ (4) ความ
เช่ือมัน่ในบริการหรือผลิตภณัฑ์ คือการประเมินและตดัสินใจว่าตรงกบัความตอ้งการของตนเอง
หรือไม่ ความเช่ือมัน่เกิดจากท่ีผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในบริการหรือผลิตภณัฑ์ รวมทั้ง
ความศรัทธาท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้ อิทธิพลของความเช่ือมัน่ในบริการหรือผลิตภณัฑ์ จะส่งผล
ต่อความมุ่งมัน่ในการใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์นั้นต่อไป (5) ความมุ่งมัน่ในการใช ้ หมายถึง การ
ตดัสินใจในการวางแผนท่ีจะใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์ และ (6) การซ้ือบริการหรือผลิตภณัฑ์ เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูรั้บบริการตดัสินใจใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์นั้นแลว้ จึงแสดงเป็นพฤติกรรมการ
ใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์นั้น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จนัทนา รักษ์นาค (2554) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจรับบริการ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นราคา และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวฒันะเพชร
สุวรรณ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง มิติคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ
โรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ HA และ JCI ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ 
มิติคุณภาพบริการผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัด้านความเช่ือถือได้สูงท่ีสุด  มิติคุณภาพบริการมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวม 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY AT ENGLISH LANGUAGE 

INSTITUTE IN BANGKOK 
 

อญัชล ีทรงประศาสตน์ 
นกัศึกษาโครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ประเภทคอร์สเรียน ราคาคอร์สเรียน 
สถานท่ีเรียน และการส่งเสริมการขาย การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Brand Image (ภาพลกัษณ์), 
Brand Loyalty (ความภกัดี) และTrust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) กบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูส้นใจ
ใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหา
ความถ่ี ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หาค่า t-test, F-test (One Way Anova) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งสนใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 - 30 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัรายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่ 20,000 บาท สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยอายุ  อาชีพและระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั ส่วนดา้นประเภทคอร์สเรียน ราคาคอร์สเรียน สถานท่ีการเรียน และการส่งเสริมการ
ขาย พร้อมทั้งในส่วนด้านภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความภกัดี มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, สถาบนัสอนภาษาองักฤษ 
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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 
 
บทน า 

ในปัจจุบนัประเทศไทยได้ก้าวสู่อาเซียน ซ่ึงการศึกษาและการพฒันาภาษาองักฤษเป็น
รากฐานส าคญัในการส่ือสาร ดา้นการเรียนรู้ และน าไปสู่ในดา้นการท างานตลอดจนในส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนจะมีผูร่้วมงานท่ีมีความหลากหลายเช้ือชาติและมาจากประเทศต่างๆ ซ่ึง
จะตอ้งมีการใชภ้าษาองักฤษอนัเป็นภาษาสากลท่ีมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายมากกวา่คร่ึงหน่ึงของ
โลก พร้อมกันน้ีด้วยระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาท่ีสูงข้ึน รวมทั้งอัตราการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนในการจา้งงานนั้น ท าให้ประชากรในประเทศตอ้งมีประสิทธิภาพมากข้ึนในส่วน
ของดา้นภาษาท่ีควบคู่ไปกบัดา้นวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในดา้นการแข่งขนั ท าให้เกิด
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ความตอ้งการในดา้นการศึกษาภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน โดยหลายๆสถาบนัได้มีการมุ่งเน้นและ
แข่งขนักนัสูงเพื่อสอนใหน้กัเรียนท่ีมาเรียนในสถาบนัสามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารไดจ้ริง พร้อม
กบัสามารถประยกุตใ์นการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมภายในอนาคต 
 ถึงแม้ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ภายในประเทศได้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
หลกัสูตรกระทรวงขั้นพื้นฐานโดยศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวยัจนถึงชั้นมธัยมศึกษาแลว้นั้น แต่ก็ยงัไม่มี
หลกัสูตรหรือการศึกษาในขั้นสูงในส่วนของมหาวทิยาลยัท่ีมีการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเกิด
ความไม่เพียงพอหรือตอบสนองต่อผูเ้รียนเท่าท่ีควร ท าให้ตลาดธุรกิจดา้นการศึกษามีเกิดเพิ่มมาก
ข้ึนและอย่างต่อเน่ือง กระจายหลายพื้นท่ีเป็นจ านวนมากท าให้มีการแข่งขนัอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะ
เป็นสถาบนัท่ีเป็นธุรกิจรายใหญ่ท่ีมีเงินทุนซ้ือแฟรนไชน์(สถาบนั)หรือหลกัสูตรมาจากต่างประเทศ 
หรือเจา้ของสถาบนัท่ีเป็นธุรกิจด้านการศึกษาขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนมาเป็นจ านวนมากท าให้เกิดการ
แข่งขนัสูง และเม่ือมีสถาบนัจ านวนมากจะเกิดความไดเ้ปรียบของผูบ้ริโภคท่ีเกิดความไดเ้ปรียบใน
การเลือกสถาบนั 
 ในการเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษของผูท่ี้ตอ้งการเรียนนั้นสามารถเลือกไดต้ามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน เพราะสถาบนัมีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบ
ลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน เช่นบางสถาบันใช้ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครู
ชาวต่างชาติโดยตรง หรือบางสถาบนัใช้ครูคนไทยท่ีมีการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจไดเ้ป็น
อย่างดีเป็นผู ้สอน หรือบางสถาบันมีรูปแบบการสอนท่ีแปลกใหม่ของครูทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีไม่อยู่ในรูปของห้องเรียนปกติหรือการท่องจ าข้ึนอยู่กบัคอร์สเรียน และหลกัสูตร ก็
เป็นผลท่ีท าให้การเลือกเรียนท่ีแตกต่างกนัไป นอกจากตวัครูผูส้อน และรูปแบบการสอนแลว้ ยงัมี
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัในส่วนของสถานท่ีเรียน บางสถาบนัสถานท่ีเรียนตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ 
หรือบางสถาบนัอาจเป็นแค่ตึกแถวบา้งก็มี นอกเหนือจากน้ีอาจจะเป็น ราคาค่าเล่าเรียน, ความ
สะดวกในการเดินทางไปเรียน และรายการส่งเสริมการขายต่างๆก็มีผลต่อการเลือกสถานท่ีเรียนใน
สถาบนัภาษาต่างๆ ซ่ึงแต่ละสถาบนัภาษาก็ออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

จากรูปแบบการสอนและหลกัสูตรการสอนท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั มี
ผลท าให้ผูท่ี้ตอ้งการเลือกเรียนสามารถเลือกสถาบนัภาษาเองไดต้ามความชอบ โดยสถาบนัสอน
ภาษาบางส่วนได้มีการเลือกเรียนจากผูเ้รียนเป็นจ านวนมาก และได้ขยายสาขาเพิ่มมากข้ึนเพื่อ
รองรับนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีสถาบนัภาษาบางส่วนผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนนอ้ย ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละปิดตวัลงไปก็มาก ซ่ึงจะเห็นว่ามีปัจจยัหลายประการมีส่วนในการเลือก
สถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ  

ดังนั้ นการท าวิจัย น้ี  เพื่อศึกษาถึงปัจจัย ท่ีมี อิทธิพลต่อการเลือกเรียนสถาบันสอน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัสอนภาษาผูก่้อตั้งรายใหม่และ
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ส าหรับสถาบนัสอนภาษาท่ีเปิดอยูแ่ลว้เพื่อไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้
ตอ้งการเรียนภาษาองักฤษในปัจจุบนัได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษใน                              
เขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษใน                                   
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีเรียน และ
ดา้นการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 
3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความภกัดีท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
การวจิยัน้ีเป็นการท าวจิยัเฉพาะกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาปัจจยัท่ี 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี  
8 ตุลาคม 2559 เท่านั้น 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ประเภทคอร์สเรียน 
- ราคาคอร์สท่ีผูเ้รียนสนใจ 
- สถานท่ีเรียน 
- การส่งเสริมการขาย 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ 
- ความไวว้างใจ 
- ความภกัดี 

 

การตดัสินใจเลือก 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษ 
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ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือประชากรทัว่ไปท่ีให้ความสนใจตอบแบบสอบถามในการ

ตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างน้ีมี
ปริมาณมากดงันั้นผูว้จิยัจึงใชก้ารค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม โดยค านวณจากสูตร
ไม่ทราบจ านวนประชากรของ William. G. Cochran ซ่ึงมีวิธีการก าหนดกลุ่มประชากรตามสูตร 
ดงัน้ี 

n =  
        

   

เม่ือ  n = ขนาดของตวัอยา่ง 

p = สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าหนดสุ่ม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 50% 

q = 1-p 

Z = ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนดไวซ่ึ้งมีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความมัน่ใจ 95% 

e = ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดข้ึนได ้5% 

 

แทนค่าในสูตรเพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

   

n = 
                  

       
  = 384.16   385 

 

กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน แต่ผูว้ิจยัไดส้ ารองเพิ่มไวอี้ก 15 คน ดงันั้นรวมจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีทั้งหมด 400 คน 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู ้ท่ีมีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอน
ภาษาองักฤษ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ข้ึนอยู่กบัผูว้ิจยัและผูส้มคัรใจในการให้ขอ้มูลไดม้าจากการสุ่มตวัอย่าง โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
(Non Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental- Sampling) ใช้
แบบสอบถามออนไลน์ฝากไวท่ี้กระดานข่าวหัวขอ้การศึกษาด้านการสอนภาษาองักฤษและแจก
แบบสอบถามบริเวณแหล่งศูนยก์ลางเมืองท่ีผูค้นหลากหลายในเขตกรุงเทพมหานครเดินทางสัญจร
โดยผา่นศูนยก์ลางท่ีบริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างโดยอาศยั

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวคิดและขอ้มูลกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มา
เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้
การ ศึกษา  อาชีพ และสถานภาพในการตัดสิน เ ลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี 
และการส่งเสริมการขายในการตดัสินเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย Brand Image (ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty (ความ
ภกัดี) และTrust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) ในการตดัสินเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบแสดงความคิดเห็นของการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษ
ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางการในการสร้างสถาบนัหรือพฒันาการให้บริการ
ของสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ให้มีความสอดคล้องกบัการตดัสินใจเลือกของผูท่ี้ตอ้งการเรียน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดย
ใชว้ธีิทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ปัจจัยอ่ืนๆของผู ้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการค านวณโดยการแจกแจงความถ่ี
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษจะใชว้ิธีค  านวณหา
ค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าสูงสุด (Max.) และ
ค่าต ่าสุด (Min.)  

การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอ้างองิหรือสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ การศึกษา และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนัโดย ใชก้ารวิเคราะห์สถิติ t-test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และสถานภาพ ส่วนการใช้
การวเิคราะห์สถิติ F-Test ในกรณีตวัแปรอิสระอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี 
และการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต
กรุงเทพมหานคร ใชก้ารวเิคราะห์สถิติ F-Test  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ยBrand Image (ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty 
(ความภกัดี) และ Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ)มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกสถาบนั
สอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร ใชก้ารวเิคราะห์สถิติ F-Test 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาองักฤษใน                              

เขตกรุงเทพมหานคร 
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมาคือเพศชาย 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี จ  านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 
รองลงมามีอายุ 31 - 40 ปี  จ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75  รองลงมามีอายุต  ่ากว่า 20 ปี 
จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และมีอายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00มี
สถานภาพโสด จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.75 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 
รองลงมาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 12.00 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ  
42.50 รองลงมาคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และนักศึกษา 
จ านวน 80คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 มี
ระดบัรายไดต่้อเดือน  ต ่ากวา่ 20,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือรายได้
ต่อเดือน 30,001-40,000บาท  จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และ มีรายไดต่้อเดือน 20,000 - 
30,000 บาทจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และรายได ้มากกว่า 40,000 บาท จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.50 
2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าส่วนใหญ่เลือกเรียนหลกัสูตรสนทนาภาษาองักฤษจ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.00 รองลงมาคือหลกัสูตรการเตรียมสอบจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 และหลกัสูตรไว
ยกรณ์จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ราคาท่ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนผูเ้รียนและชัว่โมงเรียนเป็นจ านวน 
237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาคือราคาสามารถผอ่นช าระเป็นงวดไดจ้  านวน 108คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.00 และราคาถูกเม่ือเทียบกบัสถาบนัอ่ืนจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 ความสะดวก
ในการเดินทางและการคมนาคม 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือสามารถเขา้เรียนไดทุ้ก
สาขาและครอบคลุมทุกพื้นท่ีจ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และสถาบนัอยู่ใกลแ้หล่งส าคญั
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และหา้งสรรพสินคา้จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 เลือกการบริการให้ค  าปรึกษาตลอดจนจบ
หลกัสูตรจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือมีส่วนลดส าหรับผูท่ี้ลงคอร์สต่อเน่ือง
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และมีบริการเคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง และWifiจ านวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนอ่ืนๆต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต

กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ส่วนใหญ่เลือกมีหลกัสูตรตามมาตรฐานรับรองจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 

รองลงมาคือมีคุณภาพน่าเช่ือถือกบับุคคลทัว่ไปจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และมีช่ือเสียง
และเป็นท่ียอมรับจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 เลือกคุณภาพและมาตรฐานในดา้นการสอน
จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือคุม้ค่าราคาเม่ือเปรียบเทียบสถาบนัอ่ืนจ านวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมีความไวว้างใจในสถาบนัชั้นน าจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
เลือกความพึงพอใจในคุณภาพและบริการจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือมีการ
บอกต่อและแนะน าผูอ่ื้นจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และมีการลงคอร์สเรียนอยา่งต่อเน่ือง
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่าการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการมีหลักสูตรและมาตรฐานในการสอนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอน
ภาษาองักฤษมีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.5664 ขณะท่ีการ
ตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
3.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7894 
ผลการวเิคราะห์ข้องมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ การศึกษา และ
สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
เพศ t-Test 0.96 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.03 ยอมรับ 
สถานภาพ t-Test 0.16 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.00 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.00 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.16 ปฏิเสธ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพของผูส้นใจเรียนภาษาองักฤษท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถาบนัสอนภาษาองักฤษในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการ
ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
ประเภทคอร์สเรียน F-Test 0.00 ยอมรับ 
ราคาคอร์สเรียน F-Test 0.00 ยอมรับ 
สถานท่ีการเรียน F-Test 0.00 ยอมรับ 
การส่งเสริมการขาย F-Test 0.02 ยอมรับ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดไดแ้ก่ ประเภทคอร์สเรียน ราคาคอร์สเรียน และสถานท่ีเรียน 
และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัเรียนภาษาองักฤษใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ยBrand Image (ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty (ความภกัดี) 
และ Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ)มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
ภาพลกัษณ์ F-Test 0.00 ยอมรับ 
ความไวว้างใจ F-Test 0.00 ยอมรับ 
ความภกัดี F-Test 0.00 ยอมรับ 
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ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความภกัดีท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสถาบนัเรียนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพของผูส้นใจเรียนภาษาองักฤษ
ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถาบนัสอนภาษาองักฤษในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งภทัรพร สมเพชร (2550) ไดท้าการศึกษา
เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมี
คุณภาพเป็นอนัดบัแรก ส่วนปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างลงความเห็นว่าไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการเลือก คือ 
ปัจจยัดา้นความสะอาด และกลุ่มตวัอย่างยงัได้ให้ความส าคญักบัหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานรับรอง , 
ผูส้อนมีความเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน , การเดินทางไปมาสะดวก , การจดัหลกัสูตรเป็นชุดและลดค่า
เรียนลง , ความคุม้ค่ากบัราคาค่าเล่าเรียน และรวมไปถึงการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล
ทางส่ือต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เป็นอบัดบัแรก 
สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดไดแ้ก่ ประเภทคอร์สเรียน ราคาคอร์สเรียน และสถานท่ี
เรียน และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันเรียน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งอรพิน ปินตา (2551) ไดท้าการศึกษา
เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการโรงเรียนสอน
ภาษาต่างประเทศในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย” ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ , ปัจจยัดา้นราคา , ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี , ปัจจยัในดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการ ปัจจยัดา้น
บุคลากร และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแต่
ปัจจัย ท าให้พบว่าปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากร รองลงมาคือ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์, ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการ 
และปัจจยัดา้นราคา ตามลาดบั ส่วนปัจจยัท่ีไดค้่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความภกัดีท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัเรียนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัสอดคล้อง
นลินี เสนาป่า (2544) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้บริการในการเลือกสถาบันสอน
ภาษาต่างประเทศของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ 
การให้บริการดา้นขอ้มูลแนะน าหรือติดต่อสถาบนัการศึกษาต่างประเทศส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
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ต่อมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก ส่วนปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ พบวา่การไดก้ารการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ ก าหนด

กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ท่ีตอ้งการให้มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัความแตกต่างกนัตามเพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา ตวัอยา่งเช่น ถา้กลุ่มเป้าหมายเป็น คนวยัท างาน ก็ควร
จะมีการจดัช่วงเวลาการใหบ้ริการและหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  

2. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์ 
ไปปรับปรุงและพฒันาแผนการตลาดทั้งในดา้นคอร์สเรียน, ดา้นราคาคอร์ส, ดา้นสถานท่ีเรียน 
และด้านการส่งเสริมการขายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู ้เลือกเรียนสถาบันสอน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าจากการลงทุน 

3. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความภกัดี สถาบนัสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมีการด าเนินการอยู่แล้วแล้วมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีช่ือเสียงสามารถปรับปรุง
พฒันาการบริการให้ดียิ่งข้ึนนอกเหนือจากมาตรฐานและหลกัสูตรรวมทั้งการสอนท่ีดีแล้ว 
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ แลว้น าไปสู่ความภกัดีของผูท่ี้เรียนท่ีสถาบนั 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากขอบเขตงานวิจยัคร้ังน้ีจ  ากดัการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงควร

ศึกษาขยายขอบเขตการวิจัยในการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ
เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับผลการวิจยัน้ี เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจ
สถาบนัสอนภาษาองักฤษ 

2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการเรียนของสถาบนัสอนภาษาองักฤษ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
The decision to buy cloths through Facebook of male in Bangkok 

 
ชนัญชิดา  บัวอ าไพ 

นกัศึกษาโครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองน้ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 

Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จุดประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในกรุงเทพมหานคร
(2)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพฯ(3)เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นส่ือ Facebook โดยท าการศึกษาจากขอ้มูลท่ีเก็บ
โดยการออกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน400 ตวัอยา่ง วเิคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชค้่า Sig 
ผลการศึกษาพบว่า ผูช้ายท่ีสนใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook มีอายุระหว่าง 18-25 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท สถานภาพโสด โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในดา้นผลิตภณัฑ์
มากท่ีสุด คือ สินคา้ประเภท กางเกง และมีโทนสีสบายตา เช่นฟ้า น ้ าเงิน กรม ส่วนปัจจยัดา้นราคา 
สนใจในช่วงราคา 300-1,000 บาท ทั้งน้ีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสนใจคือ ส่ือ Facebook  และปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีสนใจคือ ซ้ือตวัท่ีสองลด 40% ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ท่ีผูบ้ริโภคให้
ความสนใจคือการมียอดผูติ้ดตามเกิน 10,000 คน จากการวเิคราะห์ พบวา่ผูบ้ริโภค จะสนใจสินคา้ท่ี
ราคาไม่เกิน 1,000 บาท และมีการโปรโมชัน่ลดราคา  ลูกคา้ต่างตอ้งการความไวว้างใจในการสั่ง
สินคา้ออนไลน์ จากการศึกษาเก่ียวการตดัสินใจซ้ือสินคา้คร้ังน้ี พบวา่ ราคาและการบริการหลงัการ
ขายเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้บริโภคดังนั้ นผู ้ประกอบการธุรกิจต้องพัฒนาในทุกๆด้านให้มี
ความส าคญัเหมือนกนั 
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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. 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัสังคมออนไลน์มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวนั คนในสมยัน้ีต่างก็หัน
มาใช้การส่ือสารบนส่ือออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารซ่ึงกันและกนั จะเห็นได้ว่าเป็นการ
ส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูค้นทุกระดบั ผูค้นในยุคน้ีต่างก็ใชเ้วลาอยูก่บัหนา้จอมือถือประมาณ 12 ชัว่โทงต่อ
วนั ตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่เขา้นอน ส่ือสังคมออนไลน์ใชใ้นการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั จะเห็นไดว้า่ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ วยักลางคน หรือเด็กต่างก็ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ทั้งนั้น 
ส่ือออนไลน์ท่ีเราจะพูดถึงในท่ีน้ีคือ แอพพลิเคชัน่ Facebook เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชม้ากมาย
ทัว่โลก ในตอนแรกไวใ้ช้พูดคุยกนัในเวลาต่อมาเม่ือสังคมมนักวา้งข้ึนไดมี้การใช้ส่ือFacebookไป
ในทางธุรกิจโดยมีร้านคา้ต่างๆ มาโพสตสิ์นคา้ของตนเองเพื่อเพิ่มยอดขาย Facebook เป็นส่ือท่ีมีคน
ใชม้ากท าใหง่้ายต่อการส่ือสาร 

Facebook คือ เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Website) ส าหรับติดต่อแลก
ขอ้มูลข่าวสารระหว่างสมาชิก เปิดให้ใช้งานเม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ก ซักเคอร์
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เบิร์ก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในช่วงแรกนั้นเฟซบุ๊กเปิดให้ใช้งานเฉพาะในกลุ่ม
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด ซ่ึงต่อมาไดข้ยายออกไปยงัมหาวิทยาลยัทัว่สหรัฐอเมริกา และ
เปิดให้ขยายไปถึงผูใ้ช้ทัว่ไปตั้งแต่  11  กนัยายน พ.ศ. 2549  ส าหรับช่ือเฟซบุ๊กนั้นมาจากช่ือเรียก 
"เฟซบุก๊" ท่ีจะเป็นหนงัสือแจกส าหรับนกัศึกษาในช่วงเร่ิมเรียนปีแรก ซ่ึงมีภาพและช่ือของเพื่อนท่ี
เ รี ย นด้ ว ย กัน  มี ไ ว้ส า ห รับ จด จ า ช่ื อคน อ่ืน  จึ ง เ ป็ น ท่ี มี ขอ ง ช่ื อ โด เมน  facebook.com  
             วนัท่ี 28 มกราคม 2555 พบขอ้มูลจาก socialbakers.com ว่าประเทศไทยมีผูใ้ช้ Facebook 
จ านวนประมาณ 13,686,960 คน เป็นประเทศอนัดบัท่ี 16 ของทัว่โลก ช่วงอายุ 18 - 24 มีมากท่ีสุด
คือ 34% และ ช่วงอายุ 25 - 34 มีรองลงมาคือ 29% ซ่ึงสองกลุ่มน้ีรวมกนัไดถึ้ง 63% ของทั้งหมด 
และขอ้มูลจาก 213 ประเทศพบวา่ อเมริกาเป็นอนัดบัหน่ึงมี 155,701,780 คน จากทั้งหมดประมาณ 
800 ลา้นคน  

ปัจจุบนัในประเทศไทยมีผูเ้ล่นส่ือ facebook เป็นจ านวนมากและส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20-29 
ปี ตลาดในปัจจุบนัจะสังเกตุได้ว่ามีค่าเช่าท่ีมีราคาแพง มีเวลาจ ากัด มีต้นทุนสูง และในช่วงน้ี
เศรษฐกิจซบเซาท าใหต้อ้งหาทางประหยดัตน้ทุนในการขายมากข้ึน จึงไดเ้ล็งเห็นวา่ Facebook เป็น
กลยทุธ์ส าคญัท่ีจะสามารถเพิ่มยอกขาย และขยายธุรกิจไปไดอ้ยา่งรวดเร็วมีตน้ทุนต ่า สามารถเขา้ถึง
ลูกคา้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา จึงเล็งเห็นวา่การใชส่ื้อ Facebook ในการขายสินคา้เป็นประโยชน์มาก 

ในการท าวิจยัเร่ืองการตดัสินซ้ือเส้ือผา้บนส่ือ Facebook ของผูช้ายในเขตกรุงเทพฯ เป็น
เพราะว่าเพศชายไม่ค่อยมีความสนใจในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ เน่ืองจากกลวัความผิดพลาดใน
ขนาด และเพศชายจะไม่ค่อยสนใจในการสั่งซ้ืออนไลน์ จึงท าให้เราตอ้งการอยากจะทราบปัจจยัท่ี
จะส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพฯ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในกรุงเทพฯ 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
บนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพฯ 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของ
เพศชายในเขตกรุงเทพฯ 
 
 
 
 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
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สมมติฐานการวจัิย 
1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยอายุ, รายได,้ การศึกษา, อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ
ต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบน
ส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯต่างกนั 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยดา้นความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพฯต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
            การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพมหานครไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ เพศชายใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นส่ือ Facebook โดยท าการศึกษาจากขอ้มูลท่ีเก็บโดยการออก
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาตั้งแต่ เดือน 10 กนัยายน พ.ศ.
2559 และเก็บแบบสอบถามในเดือนระหวา่งเดือนกนัยายน พ.ศ.  2559 และแลว้เสร็จ เดือนกนัยายน 
พ.ศ.2559 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อน าผลการวจิยัไปพฒันาใชป้ระโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการขายสินคา้
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศ
ชายในกรุงเทพฯ และผูท้  าธุรกิจ หรือผูส้นใจสามารถน าขอ้มูลน้ีไปวางแผนในการด าเนินธุรกิจเพื่อ
เพิ่มยอดขายเพิ่มข้ึน 

3. เพื่อน าขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น 
Facebook ของประชากรในกรุงเทพฯ ใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้  าธุรกิจดา้นน้ี 
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กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 
ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 แหล่งข้อมูล 
 ส าหรับวธีิการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการศึกษาวจิยัโดยการศึกษาขอ้มูลเอกสาร
(Documentary research) โดยการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวชิาการ และ
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และ การเก็บแบบสอบถาม (questionnaire) 
 

1.ปัจจยัสว่นบคุคล          

- อำย ุ                  - อำชีพ 

- รำยได้                - สถำนภำพ 

- กำรศกึษำ 

2.ปัจจยัสว่นประสมทำกำรตลำด         

- ผลติภณัฑ์        

  - กำรสง่เสริมกำรขำย 

- รำคำ               

- ช่องทำงจดัจ ำหนำ่ย 

3.ปัจจยัอื่น        

- ควำมนำ่เช่ือถือ 

 

กำรตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปบนสือ่ 

Facebook ของเพศชำยในจงัหวดั

กรุงเทพมหำนคร 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการวจัิย 
 ประชากรในการวจิยั คือ ประชากรศาสตร์ของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน 
 เพื่อผลการวจิยัท่ีดี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษา 400 คน โดยจดัท า
แบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ชุด 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัท างาน รายไดป้านกลาง จบการศึกษา
สูงสุดอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  สินคา้ท่ีซ้ือ
ส่วนมากบนส่ือ Facebook คือ กางเกง โทนสีท่ีลูกคา้สนใจจะเป็นโทนสีท่ีสบายตา เช่น ฟ้า น ้ าเงิน 
กรม เป็นตน้ ราคาท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ผ่านส่ือ Facebook จะมีราคาไม่เกิน 1,000 บาท 
การส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคสนใจมากท่ีสุดคือ ตวัท่ีสอง ลด 40% และการสร้างความน่าเช่ือถือ
ต่อร้านบนส่ือ Facebook คือ การมียอดผูติ้ดตามเกิน 10,000 คน 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.26 เม่ือวิเคราะห์ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคาค่าจดัส่งฟรี มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.95  
 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ facebook ของ  
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครคือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคา หรือ ค่าจดัส่งฟรี 
การลดราคาสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่สินคา้ถูกลง แต่คุณภาพเท่าเดิม และการจดัส่งฟรีท าให้รู้สึก
วา่สินคา้ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน 1.1 อายุที่แตกต่างกนัมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook 
ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงอายุ 18-25 ปี มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบน
ส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.122 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.371 และมี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.009  

ดงันั้น อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของ
เพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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สมมติฐาน 1.2 รายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook 
ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,0000 บาท มีคะแนนการการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.031 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.333 และมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ดงันั้น รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook 
ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 
สมมติฐาน 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.124 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.330 และมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000  

ดงันั้น ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัอยา่งมีนยัส าคญั 
สมมติฐาน 1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook 
ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.202 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.400 และมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000  

ดงันั้น อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook 
ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 
สมมติฐาน 1.5 สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ต่างกนั 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ สถานภาพโสด มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.075 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.386 และมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.574  

ดงันั้น สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนั 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

232 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา, ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจังหวดักรุงเทพฯต่างกนั 
สมมติฐาน 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ประเภทสินค้า ยีนส์ มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
บนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.237 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.382 และ
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ดังนั้ น ประเภทสินค้าที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนั 
สมมติฐาน 2.2 ด้านผลิตภัณฑ์ โทนสีที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบน
ส่ือ Facebook ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า โทนสีขาวด า มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3 .120 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.374 และมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 

ดงันั้น โทนสีที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของ
เพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนั 
สมมติฐาน 2.3 ด้านราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ต่างกนั 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ราคาต ่ากว่า 300 บาท มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
บนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.107 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.355 และ
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ดงันั้น ราคาที่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของ
เพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนั 
 
สมมติฐาน 2.4 ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูป
บนส่ือ Facebook ต่างกนั 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายบยส่ือ Facebook มีคะแนนการการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.169 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.294 และมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
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ดงันั้น ช่องทางการจัดจ าหน่ายทีต่่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนั 
สมมติฐาน 2.5 การส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบน
ส่ือ Facebook ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า การส่งเสริมการขาย ซ้ือตัวที่สองลด 40% มีคะแนนการการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.158 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.332 และมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ดังนั้ น การส่งเสริมการขาย กันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ประกอบด้วยด้านความน่าเช่ือถือ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพฯต่างกนั 
สมมติฐาน 3.1 ทีแ่ตกต่างกนัมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยดา้นความน่าเช่ือถือ คือ มียอดผูติ้ดตาม
เกิน 10,000 คน มีคะแนนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายใน
จงัหวดักรุงเทพฯ มากท่ีสุด 3.180 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.321 และมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ดงันั้น ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยด้านความน่าเช่ือถือ กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯท่ีต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยอายุ, รายได้, การศึกษา, อาชีพ และสถานภาพที่
แตกต่างกันมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจังหวัด
กรุงเทพฯต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยอายุ, รายได,้ การศึกษา, อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล ต่อ
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชามญชุ์(2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ Facebook มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

ในส่วนของสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ 
Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯต่างกนั ไม่วา่จะโสด สมรส หรือแยกกนัอยู ่สามารถซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ได ้
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สมมติฐานที่ 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบน
ส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั เป็นไปตามสมมติฐานและ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย(์2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยดา้นความน่าเช่ือถือ, ความพึงพอใจ ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในเขตกรุงเทพฯต่างกนั 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยดา้นความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปบนส่ือ Facebook ของเพศชายในจงัหวดักรุงเทพฯต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั เป็นไป
ตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย(์2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
มีอิทธพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 

• จากการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะสนใจสินคา้ท่ีราคาไม่เกิน 
1,000 บาท และมีการโปรโมชัน่ลดราคา ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ออนไลน์สามารถ
น าขอ้มูลดงักล่าวไปท าการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์เพื่อด าเนินการทางการตลาดต่อไป 

• จากผลการศึกษาพบว่าลูกค้าต่างต้องการความไว้วางใจในการสั่งสินค้าออนไลน์ ท าให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งหมัน่อพัเดทสินคา้อยู่เสมอและแจง้ขอ้มูลการติดต่อให้ชัดเจน จะท าให้
สร้างความไวว้างใจต่อผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

• จากการศึกษาเก่ียวการตดัสินใจซ้ือสินคา้คร้ังน้ี พบว่า ราคาและการบริการหลงัการขายเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ดงันนั้นผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งพฒันาในทุกๆดา้นใหมี้ความส าคญัเหมือนกนั 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
The Affecting Factor of the decision of purchasing condominium on the Route of MRT 

Chalong Ratchadham Line 
 

นพดล  ไซมา 

นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองน้ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม จุดประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม  2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม    3) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจัยเฉพาะบุคคลท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมหรือบุคคลท่ีสนใจท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม จ านวน  400 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช ้    ค่า Sig  ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โสด อาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท  โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจในดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ การออกแบบท่ีมีความทนัสมยั ส่วนปัจจยัทางดา้นราคา
ให้ความส าคญัต่อราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัขนาดห้อง ทั้ งน้ีปัจจยัทางด้านท าเลท่ีตั้งพบว่าให้
ความส าคัญกับการมีท าเลท่ีตั้ งมีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีมากท่ีสุดและปัจจยัทางด้านการส่งเสริม
การตลาดให้ความส าคญักบัการมอบส่วนลดพิเศษลกัษณะห้องท่ีตอ้งการพบว่าส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการ 1 ห้องนอน และมีพื้นท่ีใช้สอย 25-30 ตารางเมตร โดยให้ความสนใจในราคาประมาณ 
1,500,001 – 2,000,000 บาท ทั้งน้ีปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม คือ ลกัษณะหอ้งท่ีตอ้งการ ขนาดพื้นท่ี ราคาและช่องทางจดัจ าหน่ายอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 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. 
 

บทน า 
 หลงัจากท่ีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 
ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จซ่ึงเป็นเป็นอีกหน่ึงในเส้นทางท่ีวิ่งออกไปสู่ชานเมืองในจงัหวดันนทบุรี ท าให้
เกิดพฒันาพื้นท่ีในบริเวณรอบสถานีทั้ง 16 สถานี โดยมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าตลอดสายและมีจ านวนหนาแน่นในรอบๆ บริเวณสถานีท าให้เกิดการแข่งขนักนัสูงทั้งใน
ด้านของราคาเพราะเป็นผลเน่ืองจากหลังท่ีมีการเปิดเดินรถไฟฟ้าแล้วไม่เป็นไปตามผลการ
คาดการณ์การใช้บริการของรถไฟฟ้าจึงเป็นกงัวลต่อการลงทุนท่ีจะก่อสร้างโครงการใหม่ๆ เพิ่ม
ข้ึนมา ทั้งน้ีตวัเลขของการใชบ้ริการรถไฟฟ้าท่ีจะเป็นตวักระตุน้ในการซ้ือคอนโดมิเนียมทั้งในดา้น
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การซ้ือเพื่อการลงทุนหรือซ้ือเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยั ด้วยเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปี 2559 ท่ียงั
ประสบสภาวะชะลอตวัท าใหส่้งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยค์่อนขา้งมาก แต่คอนโดมิเนียม
ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้ายงัสามารถเติบโตได้อยู่โดยมีปัจจยัในด้านสถานท่ีตั้งตามแนวรถไฟฟ้า
เพราะผูป้ระกอบการมองวา่ผูท่ี้มีรายไดป้านกลางยงัมีก าลงัซ้ืออยูย่งัตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีใกลท่ี้ท างาน
ของตนเองหรือสามารถเดินทางไปยงัท่ีท างานได้สะดวกรวดเร็ว และโครงการคอนโดมิเนียมท่ี
สร้างข้ึนในแนวรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมมีจ านวนมากมายมีให้เลือกทั้งสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม 
ราคา หรือปัจจยัอ่ืนท่ีผูต้อ้งการซ้ือสามารถเลือกตามความตอ้งการไดเ้พราะเส้นทางท่ีรถไฟฟ้าวิ่ง
ผา่นค่อนขา้งมีระยะทางท่ียาวไปถึงอ าเภอบางใหญ่จงัหวดันนทบุรี 
 ปัจจยัความเส่ียงต่างๆหรือปัจจยัท่ีมาจากสภาพเศรษฐกิจท าให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัในการขยายโครงการเพราะ
หากมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีพื้นท่ีในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีซ่ึงมีพื้นท่ีวา่งจ านวนมากและยงัมี
โครงการหมู่บา้นต่างๆ มากมายท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือเพื่ออยูอ่าศยั ท า
ใหผู้ป้ระกอบการดว้ยกนัเองมีการแข่งขนัท่ีสูงเพื่อท่ีจะไดข้ายโครงการให้ไดต้ามเป้าหมายจนท าให้
ตอ้งมีการแข่งขนัทางดา้นราคาอยา่งมาก 
 การคมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็วในช่วงเวลาเร่งด่วนท าใหค้อนโดมิเนียมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยใ์นการลงทุนเพื่อ
พฒันาเป็นจ านวนมากทั้งผูป้ระกอบการหน้าใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มามากอย่างเห็นได้ชดัเจน เพราะตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมเป็นเส้นทางท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกทั้งการเดินทางไม่วา่
จะเป็นรถโดยสารประจ าทาง รถตูห้รือรถไฟฟ้าซ่ึงถ้าเลือกการเดินทางโดยรถไฟฟ้าจะใช้เวลา
เดินทางจากอ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ถึงสถานีเตาปูน เขตบางซ่ือ ประมาณ 40 นาที และยงั
เป็นคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise มีราคาไม่สูงมากนกัท าให้ผูมี้รายไดป้านกลางสามารถเป็น
เจ้าของได้และในอนาคตอาจมีประชากรยา้ยเข้ามาอาศยัเพิ่มมากข้ึนเม่ือโครงข่ายรถไฟฟ้าได้
เช่ือมต่อกนัครบตามโครงข่ายท าให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัช
ธรรม (รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ) เพื่อท่ีจะได้น าผลสรุปมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัช
ธรรมต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมต่างกนั 
 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
ต่างกนั 
ขอบเขตการวจัิย 
 - การวิจัยน้ีเป็นการท าวิจัยเฉพาะบุคคลท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมหรือบุคคลท่ีสนใจท่ีซ้ือ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมเท่านั้น  
 - ก าหนดขอบเขตในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมจังหวัดนนทบุ รีและ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 - ศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรมเท่านั้น 
รูปแบบการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) 
โดยใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อน ามา
วเิคราะห์และประมวลผล 
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ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมหรือบุคคลท่ีสนใจท่ีซ้ือ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม จงัหวดันนทบุรีและกรุงเทพมหานคร 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัช 
 ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
 ตอนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ  โดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ T-
Test และ F-Test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการวิจยัพบว่าบุคคลท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมหรือบุคคลท่ีสนใจท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมนั้นเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 
31-35 ปี เป็นจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือช่วงอายุ 36-40 ปี และช่วงอายุ 25-30 ตามล าดบั ระดบั
การศึกษาพบว่าปริญญาตรีเป็นระดับการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด รองลงมาคือ
การศึกษาระดบัปริญญาโท และอนุปริญญา/ปวส. ตามล าดบั สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างพบว่า 
สถานภาพโสดมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส และสถานภาพแยกกันอยู ่
ตามล าดบั อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ 
กิจการส่วนตวั/คา้ขาย และขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ตามล าดบั ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ในช่วง 30,001-40,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ 40,001-50,000 บาท 
และ 25,001-30,000 บาท 
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ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่ลกัษณะห้องท่ีตอ้งการส่วนใหญ่มีความตอ้งการลกัษณะห้องแบบ 1 
ห้องนอนมากท่ีสุด รองลงมาคือลักษณะห้องแบบสตูดิโอ และลักษณะห้องแบบ 2 ห้องนอน 
ตามล าดบั ส่วนจ านวนพื้นท่ีท่ีตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการพื้นท่ีใช้สอย 
25-30 ตารางเมตร รองลงมาคือ 31-35 ตารางเมตร และนอ้ยกวา่ 25 ตารางเมตร ตามล าดบั 
 ดา้นราคา พบวา่ปัจจยัดา้นราคาส่วนใหญ่มีความตอ้งการราคาคอนโดมิเนียมในช่วงราคา 
1,000,001 – 1,500,000 มากท่ีสุด และรองลงมาคือ 1,500,001 – 2,000,000 ตามล าดบั  
 ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย พบว่าส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเข้าไปส านักงานขายของโครงการ
มากกวา่การจดับูธตามสถานท่ีต่างๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้ 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่าส่วนใหญ่ตอ้งการส่วนลดพิเศษมากท่ีสุด รองลงมาคือของ
แถมประเภทฟรีเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆ 
 พบวา่กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด คือ ตวัของผูท่ี้ซ้ือ
คอนโดมิเนียม รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว ตามล าดบั 
ส่วนที ่4 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัช
ธรรม 
 พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรม มากท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตั้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี รองลงมาคือ การ
มอบส่วนลดพิเศษ การออกแบบท่ีมีความทนัสมยั และความสะดวกในการเดินทาง 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
ระดบัมากท่ีสุด ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คือ การออกแบบท่ีมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 4.65 รองลงมา 
คือ ความมีช่ือเสียงในดา้นคุณภาพของคอนโดมิเนียม มีค่าเฉล่ีย 4.63  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียมในระดบัมาก ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คือ มีขนาดพื้นท่ีห้องให้เลือกหลากหลาย มี
ค่าเฉล่ีย 3.86   
 ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในระดบั
มากท่ีสุด ในปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัขนาดห้อง มีค่าเฉล่ีย 4.61 และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในระดบัมาก ในปัจจยัดา้นราคา คือ จดัหาสินเช่ือจากสถาบนัการเงินท่ี
หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา คือ  ราคาเหมาสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ีย 
3.46   
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง พบวา่ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
ระดบัมากท่ีสุด ในปัจจยัท าเลท่ีตั้ง คือ ท าเลท่ีตั้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.78 รองลงมา คือ  
ความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 3.65 และใกลส้ถานีรถไฟฟ้า มีค่าเฉล่ีย 4.58    
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 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในระดบัมากท่ีสุด ในปัจจยัท าเลท่ีตั้ง คือ การมอบส่วนลดพิเศษ มีค่าเฉล่ีย 4.71 
รองลงมา คือ  การบริการหลังการขาย มีค่า เฉล่ีย 4.60 และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในระดบัปานกลาง คือ การจดับูธ ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 
3.02 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมท่ีต่างกนั 
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมอยา่งมีนยัส าคญั 
 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมท่ีต่างกนั 
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดั
จ าหน่ายท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 
สายฉลองรัชธรรมอยา่งมีนยัส าคญั 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยอ่ืนๆท่ีประกอบด้วย กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรมท่ีต่างกนั 
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  3 พบว่า  กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม ท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมอยา่งมีนยัส าคญั 
 
อภิปรายผล 
 ลกัษณะหอ้งท่ีตอ้งการท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมท่ีต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ    อภิชิต สุขสินธ์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพผลิตภณัฑ์ พื้นท่ีใชส้อย การออกแบบ ดา้นราคา และ
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การให้ส่วนลด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
 จ านวนพื้นท่ีท่ีตอ้งการท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมท่ีต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ    อภิชิต สุขสินธ์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพผลิตภณัฑ์ พื้นท่ีใชส้อย การออกแบบ ดา้นราคา และ
การให้ส่วนลด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
 ราคาคอนโดมิเนียมท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมท่ีต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของไพศาข์ ภูริลดาพนัธ์ ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมีเนียมของ
ผูบ้ริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบ
คอนโดมีเนียมในเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 ช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมท่ีต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ     ณัฐกฤตา อรรถมานะ ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตคนันายาว กรุงเทพมหานครพบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกนัใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  - เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัลกัษณะห้องและพื้นท่ีใช้สอย ดงันั้น
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการออกแบบพื้นท่ีใช้สอยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหเ้หมาะสม โดยอาจจะปรึกษาสถาปนิกหรือวศิวกรในการออกแบบให้มีความทนัสมยัพร้อม
กบัการใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 - การตั้งราคาขายของคอนโดมิเนียม ซ่ึงผูท่ี้ตอ้งการจะเลือกซ้ือซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่
ไดต้ั้งงบประมาณในการซ้ืออยูท่ี่ 1,000,001 -1,500,000 บาท และตอ้งการขนาดพื้นท่ีใชส้อย 25-30 
ตามรางเมตร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรจะให้ความส าคญัและน าไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
ตอบสนองกบัลูกคา้ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้  
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การตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานคร 
 

ปวณีา  พานิชย์ 
หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การคน้ควา้อิสระ) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัคนไทยมกัเกิดฝ้า กระ หรือร้ิวรอยหมองคล ้า อนัเน่ืองมาจากรังสี   อุลตร้า

ไวโอเลตเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหก้ารพฒันาผลิตภณัฑท์ าใหผ้วิขาวจากสารธรรมชาติไดรั้บความสนใจ
เพิ่มมาก ข้ึน ซ่ึงสารท าให้ผิวขาวหลายชนิดจะมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซมไ์ทโรซิเนสและ / หรือฤทธ์ิ ตา้น
อนุมูลอิสระ จึงส่งผลให้การสร้างเมลานินในผิวหนงัลดลงและท าให้ผิวพรรณกระจ่างใสข้ึนกว่า 
เดิม  สารสกดัจากธรรมชาติท่ีท าใหผ้วิกระจ่างใส ไดแ้ก่ สารสกดัเปลือกสน สารสกดัเมล็ดองุ่น สาร
สกดัเมล็ดล าไย สารสกดัเมล็ดล้ินจ่ี สารสกดัรังไหม สารสกดัใบหม่อน สารสกดัแก่นมะหาด สาร
สกดัผลมะขามป้อม และสารสกดัรากชะเอมเทศ เป็นตน้ สารสกดัจากธรรมชาติเหล่าน้ีมีศกัยภาพสูง
ในการน าไปเป็นส่วนประกอบของ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท าใหผ้วิขาว  

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน อาชีพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว 2.) 
เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว  3.) 
เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว  4.) เพื่อศึกษาการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติทดสอบแบบ t-
Test และ F-Test  One-Way Anova   

 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานคร  
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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 one-
way ANOVA.  

 
Originality/Value : Purchase decision of skin products of Bankokians. 

 
บทน า 

นบัจากคร้ังอดีตกาล การอาบน ้าและการดูแลผิวพรรณนั้นถือไดว้า่เป็นเร่ืองราวอนั
สุนทรีย ์ซ่ึงมิไดจ้  ากดัอยูแ่ค่จุดประสงคใ์นการรักษาสุขอนามยัเท่านั้น ชาวอียิปต ์ชาวโรมนัและกรีก
โบราณยงัไดห้ยิบยกเร่ืองการอาบน ้ าช าระลา้งร่างกายวา่เป็นศิลปะอนัสูงส่งจนกระทัง่ทุกวนัน้ีเราก็
ไม่อาจจะปฏิเสธไดว้า่การอาบน ้าก็เป็นความหฤหรรษอ์ยา่งหน่ึงท่ีเราสรรหาให้กบัชีวิตได ้ในอียิปต์
ยุครุ่งเรืองแห่งอดีตนั้น ผูห้ญิงทุกคนมีขั้นตอนปฏิบติัในการอาบน ้ าอย่างพิถีพิถนั ตั้งแต่การเลือก
อุณหภูมิของน ้ามีทั้งน ้าเยน็ น ้าอุ่น กระทัง่ถึงน ้าอุ่นจดัๆ จากนั้นก็จะชโลมทัว่ร่างดว้ยเคร่ืองหอมนาๆ 
ชนิด และในขั้นสุดทา้ยจะเป็นการนวดน ้ ามนัให้ซึมซาบเขา้สู่ผิวหนา้และผิวกาย ซ่ึงน ้ ามนัท่ีช่วยให้
นุ่มผิวน้ีมีกล่ินหอมอบอวลมิรู้ลืมทีเดียวกล่ินหอมน้ีไดม้าจากยางไมห้อมนาๆ ชนิด รวมทั้งพืชไม้
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หอมต่างๆ หรืออาจไดม้าจากผลไม ้หรือไม่ก็ผลไมเ้ปลือกแข็ง เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีหลกัฐานท่ี
แสดงวา่ยคุก่อนคริสตก์าลราว 3000 ปี มนุษยเ์รารู้จกัน าเอาเมด็โคลนมาใชเ้พื่อประทินผิวกนัแลว้ ซ่ึง
เม็ดโคลนน้ีท ามาจากส่วนผสมหลายอย่าง เช่น น ้ าดีจากววัหนุ่ม ไข่นกกระจอกเทศท่ีน ามาป่ัน 
น ้ามนัมะกอก แป้ง เกลือทะเล ยางตน้สนและนมสด ซ่ึงให้ผลในการรักษาสิวฝ้าจุดด่างด ายิ่งไปกวา่
นั้นยงัมีตวัยาท่ีใชแ้กร้อยเห่ียวยน่อีกดว้ย เป็นตวัยาซ่ึงท ามาจากส่วนผสมหลายอยา่งเช่นกนั คือ นมท่ี
เค่ียวจนขน้ ก ายาน ข้ีผึ้ง น ้ ามนัมะกอก มูลละมัง่หรือมูลจระเข ้และใบสนบดละเอียด แมว้่าผูห้ญิง
ชาวกรีกโบราณจะรับเอาแบบอยา่งการใชเ้คร่ืองหอมมาจากชาวอียปิตก์็ตาม แต่อนัท่ีจริงแลว้ชนชาติ
ท่ีสร้างต านานศิลปะการอาบน ้าใหเ้ป็นท่ีเล่ืองระบือไกลก็คือชาวโรมนันัน่เอง 

ในช่วงศตวรรษท่ี 2 นั้น โรมนัในยุคเรืองอ านาจก็ไดส้ร้างคอมเพลกซ์ขนาดมหึมา
ข้ึนส าหรับชายชาตรีโดยเฉพาะ สถานท่ีแห่งน้ีให้บริการหลายอยา่ง มีทั้งสวนตกแต่ง ห้องออกก าลงั
กาย ร้ายขายของ ห้องสมุด และห้องสังสรรค์ (ซ่ึงแตกต่างกันมากหากจะเปรียบเทียบกบัสถาน
บริการความงามและศูนยสุ์ขภาพในสมยัน้ี เพราะปัจจุบนัเรามีรูปแบบการบริการมากมายจนแทบจะ
จาระไนไม่หมด) นอกจากนั้นยงัมีสถานบริการความงามส าหรับสุภาพสตรี แม้ว่าจะมีความ
หลากหลายไม่เท่าเทียมกับสถานท่ีของบุรุษ แต่เลด้ีสาวโรมันก็ยงันิยมท่ีจะบ ารุงความงามท่ี
เคหสถานของเธอเอง โดยมีทาสรับใชค้อยปรนนิบติัให้ ซ่ึงภายหลงัจากการอาบน ้ าแลว้ เธอจะนวด
หน้าและแต่งแตม้สีสันบนใบหน้าให้สวยงาม ในขั้นสุดทา้ยจึงจะนวดบริเวณล าคอ และช่วงไหล่
โดยใชน้ ้ ามนัหอม และชโลมทั้งตวัอีกคร้ังดว้ยน ้ ากุหลาบ และในศตวรรษท่ี 2 น้ีอีกเช่นกนัท่ีไดมี้ผู ้
คิดค้นครีมถนอมผิวข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยนายแพทย์เกลัน ซ่ึงเป็นแพทยช์าวกรีกและยงัเป็นนัก
ประพนัธ์ช่ือเสียงโด่งดงั สูตรครีมถนอมผิวน้ีประกอบดว้ยข้ีผึ้งขาวหน่ึงส่วนละลายเขา้กบัน ้ ามนั
มะกอกอีกสามส่วน ซ่ึงไดมี้การบรรยายสรรพคุณไวว้า่เหมือนดัง่กุหลาบแรกแยม้ ซึมซาบและให้
ความอ่ิมเอิบแก่ผวิ 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวท่ีต้องการซ้ือ  ก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวได้เคร่ืองหมาย
รับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือหรือไม่ ก่อนจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ เพื่อจะไดไ้ม่มี
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ควรดูถึงวนัหมดอายุ ส่วนผสม ช่ือบริษทัผูผ้ลิต ท่ีอยูห่รือบริษทัผูน้ าเขา้ เพื่อ
ไดไ้วเ้ตือนความจ า จากนั้นมาดูส่วนผสมในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะควกัเงินซ้ือนั้น มี
ส่วนผสมท่ีเราแพห้รือไม่ เช่นบางคนอาจแพเ้คร่ืองส าอางท่ีมีน ้ าหอม หรือแอลกอฮอล์ก็เป็นได ้และ
อีกส่วนท่ีควรใส่ใจในการเลือกซ้ือ คือช่ือบริษทัผูผ้ลิต เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของ
เจา้ของผลิตภณัฑ์ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการใช้ผลิตภณัฑ์ หรือเกิดอนัตรายจากเคร่ืองส าอาง จะได้
โทรไปสอบถามหรือร้องเรียนผูผ้ลิตหรือน าเขา้ และส าหรับคนท่ีแพง่้าย ควรพยายามหลีกเล่ียงการ
ใช้เคร่ืองส าอางท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ซ่ึงเคร่ืองส าอางหลายยี่ห้อจากต่างประเทศ จะมีระบุ
ชดัอยู่ในบรรจุภณัฑ์ว่า Alcohol fee แปลว่าในตวัผลิตภณัฑ์นั้นปราศจากแอลกอฮอล์ ขอ้ควร
ระมดัระวงัหรือค าเตือนบนฉลากควรอ่านใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่ีถว้น และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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  ดังนั้ นการตัดสินใจจะซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ควรท่ีจะมีการทดสอบก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าว เพราะผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัมีหลากหลาย อาจจะเป็นยี่ห้อดีหรือยี่ห้อ
ดัง มีตรารับรองมาตรฐาน ก็อาจจะไม่ถูกกับผิวของแต่ละคนได้ เพราะผิวของแต่ละคนก็แพ้
เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั ดงันั้นคุณจึงควรทดสอบก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของคน
ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของคนใน
กรุงเทพมหานคร 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ผู ้วิจัยได้ท าการ ศึกษา เ ร่ือง  การตัดสินใจเ ลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุงผิวของคนใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึง
ไดม้าจากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ William G. Cochran ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของสูตรดงัน้ี 

n = 
          

   

โดย  n   =   ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  
    P  =   สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัจะส่ง 

Z   =   ระดบัความมัน่ใจก าหนดไว ้5% = 1.96 
 

n = 
                  

      

n = 
      

     
 

n  =  384.16 คน  ≈ 385 คน 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบั การตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัอ่ืนๆ  
ส่วนท่ี 4  การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานคร 

โดยส่วนท่ี 4 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close – endedresponse question) จ านวน 5 ขอ้ท่ี
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นโดยเป็นค าถามแบบ 
Likert scale แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดระดบัคะแนนดงัน้ี คือ 
   5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   4 หมายถึง เห็นดว้ย 
   3 หมายถึง เฉยๆ 
   2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

3. ข้ันตอนในการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการโดยรวบรวมขอ้มูลเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ จากนิตสาร วารสาร วทิยานิพนธ์ งานวิจยั ตลอดจนเวบ็
ไซดต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมี

ขั้นตอน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.1  ผูจ้ยัด าเนินการแจกแบบสอบถาม 
2.2  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถาม 
2.3 น าแบบสอบถามมาประมวลผล 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไปสถานท่ีตอ้งการศึกษา 4 เขตท่ีไดจ้ากการสุ่มเลือกโดยแจกแบบสอบถามบริเวณเขต

ราชด าริห์ เขตสีลม บริเวณห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี  ท่าเรือประตูน ้ า  บริเวณห้างสรรพสินคา้สีลมคอม
เพล็กซ์ ตึก CP Tower ฯลฯ ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามให้กบักลุ่มเป้าหมาย และรอจนกระทัง่ตอบ
ค าถามครบถว้น ซ่ึงในระหวา่งนั้นถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัค าถาม ผูว้ิจยัจะตอบขอ้
สงสัยนั้น  และผูว้จิยัไดท้  าแบบสอบถามผา่นส่ือออนไลท ์โดยเผยแพร่ผา่นทางไลท ์และ Facebook 
โดยใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 คน 

 
5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมและตรวจดูความถูกตอ้งของแบบสอบถามทุกฉบบัแลว้น าแบบสอบถาม
มาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตรใน Excel เรียกวา่ Data analysis ดงัมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา  
- วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ โดยใชค้วามถ่ี 

(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
- วิเคราะห์ขอ้มูลการบริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สภาพผิว ลกัษณะผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิว ส่วนผสม ขนาด สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว คุณภาพและภาพลกัษณ์ โดยใช้ความถ่ี 
(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) และการตดัสินใจซ้ือ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผูว้ิจยัได้ก าหนดค่าอนัตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลขอ้มูลโดยคานวณค่าอนัตรภาคชั้น 
เพื่อกาหนดช่วงชั้น ดว้ยการใชสู้ตรการคานวณ และคาอธิบายสาหรับแต่ละชั้น ดงัต่อไปน้ี (วิชิต อู่
อน้, 2548) 

อนัตรภาคชั้น    = 
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

   =  
   

 
    =  0.80  

ช่วงชั้นของค่าคะแนน      ค  าอธิบายสาหรับระดบัความสาคญั 
1.00 - 1.80     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
1.81 - 2.61    ไม่เห็นดว้ย 
2.62 - 3.42     เฉยๆ 
3.43 - 4.23     เห็นดว้ย 
4.24 - 5.00     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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2. สถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้สถิติทดสอบแบบ  t-Test และ F-

Test โดยใช้ One-Way Anova  ในการวิเคราะห์เชิงกลุ่มของตวัแปร 2 ตวัข้ึนไป โดยก าหนด
นยัส าคญัในการทดสอบเท่ากบั 0.05 ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุ รายได ้
อาชีพ กบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ  
การสมมติฐานของงานวจัิย 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถเขียนเป็น
สมมุติฐาน ไดด้งัน้ี 

    : ขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิแตกต่างกนั 

    :  ขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิแตกต่างกนั 
ผลการวจัิย 
 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ       
  ชาย 88 22% 
  หญิง 312 78% 

รวม 400 100% 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 

อาย ุ       
  ต ่ากวา่ 20 ปี 19 5% 
  21-30 ปี 129 32% 
  31-40 ปี 113 28% 
  41-50 ปี 62 16% 
  51 ปีข้ึนไป  77 19% 

รวม 400 100% 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     
  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 บาทข้ึนไป 14 4% 

รวม 400 100% 
อาชีพ     
  นกัเรียน/นกัศึกษา 39 10% 
  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 38 10% 
  ขา้ราชการ 29 7% 
  พนกังานบริษทั 240 60% 
  คา้ขาย 35 9% 
  อ่ืนๆ 19 5% 

รวม 400 100% 
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นวา่มากกวา่คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีจ านวน 312 
คน คิดเป็นร้อยละ 78 ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ
21-30 ปี มีจ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาอายุ 31-40 ปี มีจ  านวน 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28 ดา้นรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามโดยทัว่ไปมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง  10,001 - 20,000 บาท  โดย
มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด ด้านอาชีพของผู ้ตอบ
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แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัฯ มีจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นพนกังาน
บริษทัฯ อยูใ่นช่วงวยัท างาน มีรายไดค้่อนขา้งนอ้ย 
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นผลิตภณัฑ)์ ความถ่ี ร้อยละ 
สภาพผวิ     
  ผวิแหง้ 138 35% 
  ผวิมนั 114 29% 
  ผวิธรรมดา 148 37% 
  รวม 400 100% 
ลกัษณะผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ     
  โลชัน่ 235 59% 
  ครีม 124 31% 
  เจล 35 9% 
  สเปรย ์ 6 2% 
  รวม 400 100% 
ใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผวิบ่อยแค่ไหน     
  1 คร้ัง/วนั 93 23% 
  2 คร้ัง/วนั 236 59% 
  3 คร้ัง/วนั 53 13% 
  มากวา่4 คร้ัง/วนั 18 5% 
  รวม 400 100% 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นผลิตภณัฑ)์ ความถ่ี ร้อยละ 
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์     
  SPF 177 44% 
  Vitamin 96 24% 
  whitening 66 17% 
  AHA&BHA  51 13% 
  อ่ืนๆ 10 3% 
  รวม 400 100% 
ตราสินคา้     
  วาสลีน 114 29% 
  ซิตร้า 71 18% 
  เจอร์เกน้ 34 9% 
  แคร์ 14 4% 
  นีเวยี 81 20% 
  จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน 23 6% 
  เบบ้ีมาย 13 3% 
  อ่ืนๆ 50 13% 
  รวม 400 100% 
ขนาด       
  เล็ก 54 14% 
  กลาง 176 44% 
  ใหญ่ 170 43% 
  รวม 400 100% 
งบประมาณ     
  ต ่ากวา่ 150 บาท 75 19% 
  151-300 บาท 183 46% 
  301-500 บาท 84 21% 
  มากกวา่ 501 บาท 58 15% 
  รวม 400 100% 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นผลิตภณัฑ)์ ความถ่ี ร้อยละ 
สถานท่ี       
  ร้านคา้ปลีก 29 7% 
  ร้านสะดวกซ้ือ 103 26% 
  หา้งสรรพสินคา้ 237 59% 
  Discount Store 25 6% 
  อ่ืนๆ 6 2% 
  รวม 400 100% 
การส่งเสิรมการขาย     
  มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ  90 23% 
  มีสินคา้ใหท้ดลอง ณ จุดขาย  84 21% 
  มีพนกังานขายคอยใหข้อ้มูล 77 19% 
  มีส่วนลดในการซ้ือสินคา้ 132 33% 
  มีการชิงโชค หรือจบัรางวลั 12 3% 
  อ่ืนๆ 5 1% 
  รวม 400 100% 

 
จากตาราง 2 แสดงขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์ เก่ียวกบัสภาพผิว พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามโดย

ส่วนใหญ่ผิวธรรมดา  มีจ  านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37  ของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว ใชผ้ลิตภณัฑ์ชนิดโลชัน่ จ  านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ดา้นลกัษณะการใช้
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ ส่วนใหญ่ใช ้2 คร้ังต่อวนั มีจ  านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ดา้นส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุง เลือกส่วนผสมท่ีมี SPF จ  านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44  ดา้นตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว เลือกใช้ยี่ห้อ      วาสลีน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ดา้นขนาดของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุง เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ขนาดกลาง จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ดา้นงบประมาณ
ของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ อยูใ่นช่วงราคา 151-300 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46  
สถานท่ีในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ จ  านวน 237 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59  และดา้นการส่งเสิรมการขายในการการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว ซ้ือ
ในช่วงท่ีมีส่วนลดในการซ้ือสินคา้ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของผูต้อบแบบสอบถาม  

จากตาราง 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงท่ีหา้งสรรพสินคา้ และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนลดของผลิตภณัฑ์นั้นๆ แต่คนส่วนใหญ่มีผิว
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ธรรมดา นิยมใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวชนิดโลชัน่ โดยเลือกส่วนผสมท่ีมี SPF  เป็นส่วนประกอบใน
การตดัสินใจ 
ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆ 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคุณภาพ ภาพลกัษณ์ และ
ลกัษณะการใชผ้ลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ความถ่ี ร้อยละ 
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวมีคุณภาพและความน่าเช่ือถือเพียงใด     
  ดีมาก 95 24% 
  ดี 218 55% 
  เฉยๆ 69 17% 
  นอ้ย 14 4% 
  นอ้ยท่ีสุด 4 1% 
  รวม 400 100% 
ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิท่ีทานเลือกใชเ้ป็นแบบใด     
  ไม่น่าเช่ือถือ 65 16% 
  มีความน่าเช่ือถือนอ้ย 21 5% 
  มีความน่าเช่ือถือระดบัปานกลาง 108 27% 
  มีความน่าเช่ือถือระดบัดี 145 36% 
  มีความน่าเช่ือถือระดบัดีมาก 61 15% 
  รวม 400 100% 
ลกัษณะโดยทัว่ไปในการใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผิวเป็นอยา่งไร     
  ใชต้ราสินคา้เดิมมาโดยตลอด 115 29% 
  เปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือคนแนะน า 92 23% 
  เปล่ียนตราสินคา้ใหม่ตาม ดารา ศิลปิน นกัแสดง 44 11% 

  
เปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือมีตราสินคา้ออกใหม่ตามคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการ 149 37% 

  รวม 400 100% 
จากตาราง 3 แสดงขอ้มูลดา้นปัจจยัอ่ืนๆ  เก่ียวกบัคุณภาพและความน่าเช่ือถือในการการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนเลือกซ้ือคุณภาพท่ีดี  
จ  านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคุณภาพท่ีดีมาก  
จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24  ดา้นภาพลกัษณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีเลือกใช้มีความ
น่าเช่ือถือระดบัดี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36  รองลงมามีความน่าเช่ือถือระดบัปานกลาง 
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จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และดา้นลกัษณะโดยทัว่ไปในการใชผ้ลิตภณัฑ์บ ารุงผิวโดย
เปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือมีตราสินคา้ออกใหม่ตามคุณสมบติัท่ีตอ้งการ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37  รองลงมาจะใชต้ราสินคา้เดิมมาโดยตลอด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29 

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เวลาจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
จะดูท่ีคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ และใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงตรงตามคุณสมบติัท่ีตอ้งการเป็น
ส่วนใหญ่  
ส่วนที ่4  ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานคร 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของผูต้อบแบบสอบถาม ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ  ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

    S.D     
ครีมบ ารุงผิวตอ้งเหมาะสมกบัสภาพผวิ 4.20 0.9533 1 5 
ส่วนผสมจากธรรมชาติดีต่อสภาพผวิของท่าน 4.26 0.8613 1 5 
ครีมบ ารุงผิวปัจจุบนัมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ
อยูต่ลอด 3.99 0.9616 1 5 
ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท าใหท้่านตดัสินใจซ้ือง่าย
ข้ึน 4.12 0.9268 1 5 
ราคาของผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนัเหมาะสม 3.88 0.8807 1 5 
โฆษณาของครีมบ ารุงผวิท าออกมาไดน่้าสนใจ 3.81 0.8616 1 5 
การแจกสินคา้ใหท้ดลองใชก่้อนท าให้รู้ถึง
คุณภาพของสินคา้ 4.23 0.8108 2 5 
ของสมนาคุณเหมาะสมกบัครีมบ ารุงผิว 3.71 0.9608 1 5 
ครีมบ ารุงผิวมีการลดราคาเหมาะสม 3.76 0.9100 1 5 

 
จากตาราง 4 เป็นการแสดงการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของคนใน

กรุงเทพมหานคร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เลือกผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวโดยดูจาก
ส่วนผสมจากธรรมชาติดีต่อสภาพผวิ ซ่ึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( ̅ = 4.26)  มีการแจกสินคา้ให้ทดลองใช ้
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( ̅ = 4.23) ครีมบ ารุงผิวตอ้งเหมาะสมกบัสภาพผิว เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( ̅ = 4.20) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท าให้ตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( ̅ = 4.12)  ครีมบ ารุงผิวปัจจุบนัมี
การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อยูต่ลอด เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( ̅ = 3.99) ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนั
เหมาะสม เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( ̅ = 3.88) ทางดา้นการโฆษณาของครีมบ ารุงผิวท าออกมาไดน่้าสนใจ 
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เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ( ̅ = 3.81)  ครีมบ ารุงผวิมีการลดราคาเหมาะสม เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ( ̅ = 3.76)  และ
ของสมนาคุณเหมาะสมกบัครีมบ ารุงผวิ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ( ̅ = 3.71) 

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า คนในกรุงเทพส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีมี
ส่วนผสมจากธรรมชาติ โดยค านึงถึงช่ือเสียง การแจกสินคา้ใหท้ดลองใชแ้ละสภาพผิวเป็นส าคญั 
สรุปผลการวจัิย 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชีพ 
ของคนในกรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผูห้ญิงวยัท างานอายอุยูร่ะหวา่ง 21 – 30 ปี มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ช่องทางการจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะค านึงถึงลกัษณะผิวพรรณของ
ผูบ้ริโภคก่อน จึงจะตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีตรงกบัความต้องการ ด้านราคา ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น ตอ้งเลือกจาก
คุณค่าท่ีไดรั้บวา่เหมาะสมกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดห้รือตรงกบัคุณค่าท่ีไดรั้บหรือไม่  ช่องทางการ
จ าหน่าย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะนิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงท่ีห้างสรรพสินคา้ เพราะมีผลิตภณัฑ์ให้
เลือกหลากหลาย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบตัวผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อว่าแบบไหนตรงกับ
คุณสมบติัท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ส่วนดา้นส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ือง การโฆษณา
ผา่นส่ือ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีท าให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกซ้ือไดง่้ายข้ึน
แต่ในยคุปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัมากข้ึนและยงัเป็นแหล่งท่ีสืบหาขอ้มูลได้
อยา่งสะดวกสบายเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความชดัเจนและเขา้ใจกบัตวัผลิตภณัฑ์มากยิ่งข้ึน ดงันั้นถา้จะมี
การโฆษณาผลิตภณัฑ์ควรให้ความส าคญักบัอินเตอร์เน็ตไม่ว่ารายละเอียดของผลิตภณัฑ์หรือขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจถึงผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน 
ปัจจัยอ่ืนๆ  
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน  จากการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์ คุณภาพ และความน่าเช่ือถือ ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์ ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ก่อน
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ  
อภิปรายผล 
  สมมติฐานที ่1 : ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ี
ต่างกนั 
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เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์  โลกธรรมรักษ์ (2554) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชาย ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปกร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุษา ลิมปธนโชติ 
(2545) ศึกษาเร่ือง การทศันคติและพฤติกรรมของผูช้ายท่ีใชเ้คร่ืองส าอางเพื่อการบ ารุงรักษาผิวหนา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอายุระหวา่ง 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน  จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดบั
การศึกษา ท่ีแตกต่างมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2  : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อในแต่ละสินค้าของผู ้บริโภคเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัมาก อีกทั้งการไดรั้บขอ้มูลจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ในแต่ละตราสินคา้จากเพื่อนและมีคน
แนะน ามีส่วนท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการตดัสินใจซ้ือได้ง่าย เพราะผูบ้ริโภคบางคนตอ้งการท่ีจะมี
พฤติกรรมตามกระแสนิยม ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคดงักล่าวไดมี้การตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนแลว้เกิดการยอมรับ
ในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ก็จะมีความถ่ีในการซ้ือเกิดข้ึนเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิส่วนใหญ่จะค านึงถึงความปลอดภยัและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยจะเห็นไดจ้าก
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัทศันคติต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี พบวา่ การมีสถาบนัทีมีช่ือเสียงรับรอง
คุณภาพและความปลอดภยัในการใช ้มีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงมากท่ีสุด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทั้งน้ีเพราะ
ราคาในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่มีการตั้งราคาส าหรับการจดัจ าหน่ายทีไม่สูงมากเมือ
เทียบกบัประสิทธิภาพของผลิตภณัฑท่ี์เหมือนหรือคลา้ยกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ความส าคญัของ
ความเหมาะสมของราคากบัคุณค่าของผลิตภณัฑ ์, การมีราคาต ่ากวา่ตราสินคา้อ่ืน , การมีหลายราคา
ใหเ้ลือก , การท่ีราคาต ่าเม่ือเทียบกบัขนาดบรรจุภณัฑ์และการติดป้ายราคาท่ีชดัเจนมีความส าคญัต่อ
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว ดงัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศกัด์ิ บุญเรือง (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
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ราคาเป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์ ถา้มูลค่าสูง
กวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทั้งน้ีเพราะ
การมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกระจดักระจายของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ และความสะดวกสบายในการ
หาซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ จึงไดท้  าใหปั้จจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อความ
ถีในการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวเพราะใน
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวในแต่ละตราสินคา้จะมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไป 
รายการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความโดดเด่น ก็จะสามารถท่ีจะดึงดูดใจผูซ้ื้อไดม้าก ทั้งน้ีผูซ้ื้อแต่ละคน
จะมีทศันคติต่อการส่งเสริมการตลาดแต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป 

การสมมติฐานที่ 3 : ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความ
น่าเ ช่ือถือ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ า รุงผิวของคนใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว
ของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากด้านคุณภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว 
และมีผลต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ  

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากดา้นภาพลกัษณ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว 
ทั้งน้ีเพราะผูซ้ื้อแต่ละรายก่อนท่ีจะท าการตัดสินใจซ้ือก็จะต้องท าความรู้จกักับสินค้าก่อน โดย
ท าการศึกษาถึงยี่ห้อ และอาจจะมีการไปสอบถามจากผูท่ี้เคยใช้ผลิตภณัฑ์มาแล้วว่าคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งไร ทั้งน้ีผูซ้ื้อแต่ละคนอาจจะมีพฤติกรรมในการใชแ้ตกต่างกนั 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นความน่าเช่ือถือ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากด้านความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิในแต่ละตราสินคา้ และมีผลต่อความถีในการใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ 
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
1. ก่อนการซ้ือผลิตภณัฑ์ควรให้ความสนใจในการคน้หาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน ปลอดภยั เพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
2. จากการศึกษาพบว่า มีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว โดยคุณสมบัติหรือคุณภาพ 

มากกวา่ตดัสินใจท่ีจะเลือกราคาท่ีถูกท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท่ีจะศึกษาในประชากร หรือกลุ่มตวัอยา่ง ในหลายพื้นท่ี เพื่อให้ทราบผลการวิจยัท่ีมี
ขอบเขตกวา้งมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากประชากรและกลุ่มตวัอยา่งมีนอ้ย 

2. ควรมีการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
เพราะในปัจจุบนัคนนิยมบ ารุงผวิกนัมากข้ึน 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในตวัแปรอ่ืนท่ีคาดวา่จะส่งผลหรือมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจซ้ือ 
เช่น สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเรียนรู้และการรับรู้ 

4. จากการวิจัยพบว่า ผูผ้ลิตควรให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ความ
น่าเช่ือถือ และภาพลกัษณ์ ใหม้ากข้ึน ซ่ึงในยคุปัจจุบนัผลิตภณัฑค์วรไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภค และใหผู้บ้ริโภคกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑเ์ดิม 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
The Decision Factors of Choosing Seafood Buffet Restaurant in Bangkok 

 
ณศัวรนันท์ พงศ์พทิกัษ์โยธิน 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีม่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร

ทะเลในกรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงทพมหานคร (3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคน้ควา้น้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
พฤติกรรมชอบรับประทานอาหารทะเลประเภทร้านบุฟเฟ่ต์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ การนบัความถ่ีหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 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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บทน า 
ปัจจุบนัร้านบุฟเฟ่ต์อาหารประเภทต่างๆในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมสูง จึงมี

ผูส้นใจลงทุนจ านวนมากท่ีเลือกจะลงทุนในธุรกิจน้ี คนส่วนใหญ่มกัจะมองไปถึงความคุม้ค่ากบัเงิน
ท่ีใชจ่้ายไป จากอดีตท่ีแต่ละร้านอาหารมีตวัเลือกและวิธีการสั่งอาหารท่ีค่อนขา้งน้อย อีกทั้งมกัจะ
ขายอาหารเพียงประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น เพียงแต่มีการจดัสรรเมนูให้หลากหลายมาเป็นท่ี
ดึงดูดความสนใจลูกค้า ซ่ึงก็ยงัคงไม่น่าสนใจมากไปกว่าการมีอาหารหลากหลายประเภทให้
เลือกสรรภายในม้ือเดียว อีกทั้งรวมอยูใ่นราคาเดียวหรือท่ีเรียกกนัวา่ All you can eat ท าให้เป็นท่ี
น่าสนใจ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกนัอย่างมาก จึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์น้ีเกิดการ
แข่งขนัสูงในสภาวะการแข่งขนัสูงน้ี ท าให้ลูกคา้มีตวัเลือกมาก จึงเกิดการเปรียบเทียบในเร่ืองของ
คุณภาพของวตัถุดิบ ความหลากหลายของวตัถุดิบ รวมไปถึงเร่ืองของราคาและอีกหลายปัจจยัอ่ืนท่ี
ลูกคา้น าไปพิจารณาเพื่อการตดัสินใจในการเลือกร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ทั้งน้ีปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมา
นั้น จะตอ้งน าไปสู่ความคุม้ค่าและความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด นั้นคือคุณภาพโดยรวมและ
ราคาจะตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทุกวนัน้ีเราจะเห็นว่ามีร้านบุฟเฟ่ต์ต่างๆมากมายกระจายอยู่
ตามแต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร มีการแบ่งแยกอาหารออกเป็นหลายประเภท อาทิเช่น บุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ต์ต่ิมซ า บุฟเฟ่ตข์นมหวาน และนอกเหนือจากน้ีอีกมาก ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีจะ
ท าการศึกษาวิจยัไปท่ีกลุ่มร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ท่ีปัจจุบนัมีการขยายเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมี
การขนส่งวตัถุดิบท่ีง่ายข้ึนและราคาไม่สูงมากหากเทียบกบัเม่ือก่อน ผูป้ระกอบการลงทุนธุรกิจ
ประเภทน้ีจึงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท าให้แต่ละร้านตอ้งมีการวางแผน การคดัสรรวตัถุดิบและมีการจดัการ
ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อต่อสู่กบัคู่แข่งขนัในตลาด ดว้ยเหตุน้ี งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลของลูกคา้ว่ามี
ปัจจยัใดเป็นปัจจยัส่วนใหญ่ และอยา่งท่ีทราบกนัดีวา่อาหารทะเลนั้นประกอบดว้ยวตัถุดิบเพียงไม่ก่ี
ประเภท อีกทั้งแต่ละร้านยงัใชว้ตัถุดิบท่ีคลา้ยคลึงกนั แลว้ส่ิงใดจะเป็นตวัช้ีวดัว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกร้านบริโภคของลูกคา้ส่วนมากนั้นคืออะไร ซ่ึงการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะท าให้
ทราบถึงปัจจยัส าคญัดงักล่าวและสามารถน าขอ้มูลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัผูส้นใจใน
ธุรกิจประเภทน้ีต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลใน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร

ทะเลในกรุงเทพมหานคร 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

265 

3. เพื่ อ ศึกษาปัจจัย อ่ืนๆท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเ ลือกร้านบุฟเ ฟ่ต์อาหารทะเลใน
กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1. เพื่อให้ผูส้นใจลงทุนในธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลไดเ้ขา้ถึงปัจจยัความพึงพอใจของลูกคา้

และสามารถน าไปปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนแผนการลงทุน 
2. เพื่อน าผลการวจิยัไปวางแผนการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดทั้งใน

ธุรกิจเดียวกนัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เจา้ของธุรกิจจะเข้าใจและตระหนักในความต้องการของลูกคา้เพิ่มมากข้ึน สามารถน าไป

พฒันาและคงมาตรฐาน น าไปสู่การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ 
แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ดงัน้ี 
1. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยบุคคล 

เบเรลสัน และสไตเนอร์ (ชิบ จิตนิยม.2534 : 27 ; อา้งอิงจาก Berelson; & Steiner. n.d.) ได้
แสดงความเห็นวา่ คนเรามีแนวโนม้จะดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบอา้งอิงทางความคิด
ของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และ
คามเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็ณคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัของบุคล
โดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ท าให้เกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความ
เช่ือทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์
ท่ีส าคญัท่ีนิยมน ามาศึกษาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส่ื้อ (ธนสัถ์ เกษมไชยานนัท.์ 2544: 24-
26) มีดงัต่อไปน้ี 

(1) เพศ (Sex) จากการวจิยัทางจิตวทิยาหลายเร่ือง แสดงให้เห็นวา่ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่าง
กนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมก าหนม
บทบามและกิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั จึงส่งผลให้พฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและ
ชายต่างกนัดว้ย งานวิจยัทางนิเทศศาสตย์งัช้ีให้เห็นวา่ ผูห้ญิงมกัจะถูกโนม้น้าวใจไดง่้ายกว่า
ผูช้าย และมกัเผยแพร่ทศันคติท่ีไดรั้บการจูงใจนั้นให้ผูอ่ื้นต่อไปอีกดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงมี
แนว้โนม้และความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้
ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียวอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนจากการรับข่าวสารนั้นดว้ย 

(2) อายุ (Age) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจาก
บุคคลท่ีมีอายุน้อย และบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ิสาร
เปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายุมากข้ึน ในประเด็นน้ี ปริมาณและแบบแนการใชส่ื้อจะสัมพนัธ์กบั
ช่วงชีวติท่ีเปล่ียนไป เน่ืองจากในแต่ละช่วงชีวิต คนเราจะเปล่ียนสถานท่ีท่ีใชเ้วลาอยูเ่ป็นส่วน
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ใหญ่ เช่น เด็กเล็กตอ้งอยู่ในบา้น วยัรุ่นอยูก่บักลุ่มเพื่อน หรือในโรงเรียน ผูใ้หญ่อยู่นอกบา้น
หรือท่ีท างาน เป็นตน้ แบบแผนการใช้เวลาเปล่ียนไป เช่นเด็กเล็กจะเล่นและว่างเป็นหลัก 
ในขณะท่ีผูใ้หญ่จะท างานและมีเวลาว่างเป็นส่วนน้อย นอกจากน้ี ลกัษณะของกิจกรรมท่ีท า
และกลุ่มบุคคลท่ีแวดลอ้มก็จะเปล่ียนไปอีกดว้ย 

(3) การศึกษา (Education) นักวิชาการส่ือสารพบว่า การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูงกบตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการรับสารและใชส่ื้อ การศึกษาของผูรั้บสารท าให้ผูรั้บสารมี
พฤติกรรมการส่ือสารต่างกันไป โดนคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นผูรั้บสารท่ีดี เน่ืองจากมี
ความรู้กว้างขวางในหลายๆเร่ืองและสามารถเข้าใจสารได้ดี  จึงส่งผลให้คนท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงจะเลือกใชส่ื้อมากประเภทกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า 

(4) อาชีพ คนท่ีมีอาชีพต่างกนัยอ่มมีแนวความคิด และค่านิยมท่ีมีต่อส่ิงต่างๆแตกต่างกนัออกไป 
คนท่ีรับราชการมกัค านึงถึงยศถาบรรดาศกัด์ิ สวสัดิการ ศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของความเป็น
ราชการ ในขณะท่ีคนท าธุรกิจเอกชนอาจค านึงถึงรายได้ และสถานภาพในสังคมของตน 
แมแ้ต่คนท่ีรับราชการดว้ยกนัก็มีความเห็น และค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  

(5) รายได้ รายได้ของคนย่อมเป็นเร่ืองก าหนดความต้องการ ตลอดจนความคิดเห็นของคน
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆและพฤติกรรมของคน คนท่ีมีฐานะหรือรายไดท่ี้สูงข้ึนจะใชส่ื้อมวลชนมาก
ข้ึนดว้ย ซ่ึงมกัจะเป็นการใชเ้พื่อแสวงหาข่าวสารส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 

(6) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยดูจากรายได ้อาชีพ เช่ือ
ชาติ ภูมิหลงัของครอบครัว เป็นตน้ เช่น คนท่ีมีฐานะดี อาศยัอยูใ่นเมือง อาจมีโอกาสเลือกส่ือ
ไดห้ลากหลายประเภทกวา่และบ่อยคร้ังกวา่ โดยเฉพาะส่ือท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใช ้

2. แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 34-36) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 

หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกนัสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 4 ตวัคือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
หมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีเสนอขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิด

ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกคา้หรือผูบ้ริโภค จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑ์สามารถขายได ้
การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และหรือความแตกต่างทางการ

แข่งขนั (Competitive Differentiation) 
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1.2 พิจารณาองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์
พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้และอ่ืนๆ 

1.3 การก าหนดต าแหนงผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

1.4 การพฒันาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

1.5 กลยุทธเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ์ (Product 
Line) 

2. ราคา (Price) 
หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะ
ตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งราคาจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ เม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งขนัอ่ืนๆ ดงันั้นกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 

2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในความรู้สึกของลูกคา้จะตอ้งพิจารณาว่า
การยอมคุณค่าในตวัของผลิตภณัฑน์ั้นๆสูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑ ์

2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 การแข่งขนัของคู่แข่งขนัท่ีมีอยูใ่นตลาด 
2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อ

เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์กรยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย คือสถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การ
ขนส่ง การคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย นอกจากน้ีสถานท่ีจดั
จ าหน่ายหรือช่องทางในการจดัจ าหน่ายจะตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกและปริมาณของลูกคา้
เพื่อเขา้ถึงตลาดและลูกคา้เป้าหมาย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขายท าการขาย (Personal Selling) เช่น 
การประชาสัมพนัธ์สินคา้ การสาธิตสินคา้ หรือการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non-personal 
Selling) ก็สามารถสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ กล่าวคือ การใช้ส่ือส่งเสริมการ
ขาย (Promotional Media) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือผ่านออนไลน์เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ต ทั้งน้ี
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจจะเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ตอ้ง
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ใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั และการเจาะไปในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
3. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ 
ในเชิงจิตวิทยาซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์ค าว่า “พฤติกรรม (behavior)” 

หมายถึง การกระท าของบุคคลซ่ึงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ พฤติกรรมภายนอก 
(overt behavior) และพฤติกรรมภายใน (covert behavior) (Sundel & Sundel, 2004) 
1. พฤติกรรมภายนอก คือ การกระท าท่ีบุคคลอ่ืนสามารถสุงเกตเห็นไดแ้ละวดัได ้และอาจ

แสดงออกไดท้ั้งในรูปแบบวจันภาษา (verbal) และแบบอวจันภาษา (nonverbal) เช่น การ
พูด การหวัเราะ การร้องไห ้การเดิน การซ้ือสินคา้ 

2. พฤติกรรมภายใน คือ การกระท าท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ซ่ึงบุคคลอ่ืนไม่สามารถ
สังเกตเห็นได ้เช่น ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ การรับรู้ การคิด อยา่งไรก็ตาม สามารถ
วดัพฤติกรรมแบบน้ีไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวทิยา เช่น แบบวดั แบบทดสอบ 

4. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โรเบิร์ต คลิสต้ีย ์มิล และอลาสเตอร์ เอ็ม มอริสัน (Robert Christie Mill and Alastair M. 

Morrison, 1985) อา้งถึงใน รัชฎาภรณ์ ขวญัญา, 2540) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการท่ีท าให้เกิด
การตดัสินใจใชบ้ริการ คือ 
1. ความจ าเป็น (Needs) ลูกคา้จะตอ้งมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการใชสิ้นคา้และบริการนั้นๆ 
2. ความตอ้งการ (Wants) ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะใชสิ้นคา้และบริการประเภทนั้นๆ 
3. วตัถุประสงค ์(Objectives) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง ความจ าเป็นและความตอ้งการ 

คือ ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
4. การตลาด (Marketing) เน่ืองจากงานโฆษณาเป็นส่วนหน่ึงของการตลาด ดงันั้นการตลาด

จึงเขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึง คือ มีหน้าท่ีสร้างการรับ รู้และตระหนักถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็น 

5. การกระตุ้น (Motivation) ตอบสนองวตัถุประสงค์ คือ ความรวดเร็วซ่ึงตอบสนอง
วตัถุประสงคน์ั้น ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจัยอ่ืนๆท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ ด้านความไวว้างใจและด้านความภักดีท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคน้ควา้น้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมชอบ

รับประทานอาหารทะเลประเภทร้านบุฟเฟ่ต์  
การเลือกตัวอย่าง  

ใช้วิธีเก็บตวัอย่าง 2 แบบ คือ แบบโควตา (Quota Sampling) และ แบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จากผูบ้ริโภคบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม Online ทั้งหมด  300 ราย 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามโดยก าหนดแบ่งเป็น 10 เขต ทั้งหมด 100 ราย                                          
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
เห็นชอบจากอาจารยไ์ปให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่มจากการเลือกตวัอยา่งท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 400 ราย 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ งในส่วนของก ลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบ

แบบสอบถามออนไลน์ และกลุ่มตวัอย่างแบบสอบถามท่ีถูกแบ่งเป็น 10 เขต บนัทึก
คะแนนลงโปรแกรม Microsoft Excel ตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้

2. น าคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชค้่าสถิติวเิคราะห์ ดงัน้ี 
- ปัจจยัส่วนบุคคลวเิคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การนับความถ่ี (Frequency) และหาค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) 
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- ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร
ทะเลในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ( x   ), ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.),                  ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 

3. มีการทดสองสมมติฐานการวิจยัโดยการใช ้Independent Sample t-Test และ One Way 
Anova f-Test 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยับุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อ

เดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 58.50% 

อายุระหว่าง 26-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบัรายได ้15,000-20,000 บาทต่อ
เดือน ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้ง สถานภาพโสด 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจ   
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนใหญ่ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร ระดับราคาท่ี
เหมาะสมท่ีมีผลท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือบริการ ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเล และตวัเลือกในการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ โดย
การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  

จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร
ทะเลจากความสดใหม่ สะอาดคิดเป็น 49% โดยเลือกค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ระดบัราคา 399-499 บาท 
คิดเป็น 62.25% ส่วนใหญ่จะรู้จกัร้านจากช่องทาง Internet 64.25% และสนใจรายการส่งเสริม
การขายโดยเลือกรับ Welcome food 1 set (เช่น ย  าแซลม่อน, ไก่เทอริยากิ, หรืออาหารพิเศษ
อ่ืนๆ) คิดเป็น  42.75% 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟ

เฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟ

เฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชใ้นการตดัสินใจเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้สึกไวว้างใจในร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร
ทะเล ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจกลบัมาใช้บริการซ ้ า โดยการแจกแจงความถ่ี
และค่าร้อยละ 
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จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเลจากการไม่จ  ากดัเวลาในการรับประทาน คิดเป็น 44.25% มีความสด อะอาด มีคุณภาพคง
มาตรฐาน คิดเป็น 69.75% และเลือกรสชาติท่ีโดดเด่น คิดเป็น 56% 
ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ บรรยากาศและการ
ตกแต่งร้านอาหาร ความสดใหม่ ความสะอาดของอาหาร การบริการของพนกังาน รสชาติของ
อาหาร/น ้าจ้ิม  ความหลากหลายของเมนู และการไม่จ  ากดัเวลาในการรับประทาน โดยการแจก
แจงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด 
  จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร

ทะเลจากความสดใหม่ ความสะอาดของอาหารทะเลคิดเป็น 4.57 คะแนน เลือกร้านจาก
รสชาติของอาหารและน ้าจ้ิมคิดเป็น 4.44% ความหลากหลายของเมนู 4.28% การไม่จ  ากดัเวลา
ในการรับประทาน 4.19% ความพึงพอใจจากการบริการของพนกังาน 4.16% บรรยากาศและ
การตกแต่งร้านอาหาร 4.02 
สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การศึกษา อาชีพ 
และสถานภาพทีม่ีผลในการตัดสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 234 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.50 
อนัดบัรองลงมาคือเพศชาย จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วง
อายุระหวา่ง 26-40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.25 อนัดบัรองลงมาคืออาย ุ
18-25 ปี จ  านวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคืออายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 26 ราย คิด
เป็นร้อยละ 6.50 และมีผูต้อบแบบอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.25 มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 
37.75 อนัดบัรองลงมามีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 
29.50 รองลงมา 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 และรายไดต้ ่าสุด คือ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาทต ่าท่ีสุด จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.75 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสุด จ านวน 286 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือจบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.25 และจบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีน้อยท่ีสุด จ านวน 49 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.25 ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้งมากท่ีสุด 
จ านวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 72 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 37 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 9.25รองลงมาคือนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ
ประกอบอาชีพแม่บา้นน้อยท่ีสุด จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.25 ผูต้อบแบบสอบถามมี
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สถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 356 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมาคือสถานภาพสมรส 
จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.50 และสถานภาพหยา่ร้างนอ้ยท่ีสุด จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1.50  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจไปท่ีความสดและความสะอาดของ
อาหารมากท่ีสุด จ านวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือความหลากหลายของเมนู 
จ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ23.00 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจกบัรสชาติ 
จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.25 และให้ความสนใจกบับรรยากาศของร้านอาหารนอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 43 ราย คิดเอป็นร้อยละ 10.75 ผูต้อบแบบสอบถามให้ประเมินความเหมาะสมของราคา 
399-499 บาทมากท่ีสุด จ านวน 249 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมาคือระดบัราคา 500 บาท
ข้ึนไป จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.75 และราคาต ่ากวา่ 399 บาทนอ้ยท่ีสุด จ านวน 72 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 ในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครผา่นช่องทาง internet มากท่ีสุด จ านวน 257 ราย คิด
เป็นร้อยละ 64.25 รองลงมาจะรู้จกัร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครโดยการบอกต่อ
กนัในกลุ่มเพื่อน/ครอบครัว จ านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.25 และรู้จกัร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเลในกรุงเทพมหานครผา่นทางส่ือส่ิงพิมพ/์รายการวิทยุ/รายการโทรทศัน์นอ้ยท่ีสุด จ านวน 
62 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ในการส่งเสริมการขายผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจกบั 
Welcome food 1 set (เช่น ย  าแซลมอน, ไก่เทอริยากิ หรืออาหารพิเศษอ่ืนๆ) มากท่ีสุด จ านวน 
171 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือการจบัคูปองส่วนลดทนัที 100 บาท จ านวน 140 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 และให้ความสนใจกบัน ้ าอดัลมฟรี 1 เหยือกนอ้ยท่ีสุด จ านวน 89 ราย คิด
เป็นร้อยละ 22.25  

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ ความไว้วางใจ และ
ความภักดีทีม่ีผลในการตัดสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร  

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหาร
ทะเลแบบไม่จ  ากดัเวลามากท่ีสุด จ านวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือท าเล/ท่ีตั้ง/
การตกแต่งร้าน จ านวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.25 และให้ความสนใจกบัช่ือเสียงของร้าน
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.50 ส่วนใหญ่ให้ความไวว้างใจในดา้นอาหารสด
และมีคุณภาพมากท่ีสุด จ านวน 279 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.75 รองลงมาคือความหลากหลาย
ของอาหารคงท่ี (มีการเติมอาหารสม ่าเสมอ) จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.50 และให้ความ
สนใจกบัการบริการท่ีดีและการเอาใจใส่ลูกคา้น้อยท่ีสุด จ านวน 47.00 คิดเป็นร้อยละ 11.75 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความภกัดีในด้านรสชาติของอาหารท่ีโดดเด่นมากท่ีสุด จ านวน 224 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือการพึงพอใจ ประทบัใจการบริการ จ านวน 127 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 31.75 และในดา้นท่ีจอดรถ/สถานท่ีตั้ง/การเดินทางท่ีสะดวกนอ้ยท่ีสุด จ านวน 49 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12.25  

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร  

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความพึงพอใจในเร่ืองความสดใหม่ ความสะอาด
ของอาหารมากท่ีสุด 4.57 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาคือรสชาติของ
อาหาร/น ้าจ้ิม 4.44 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมาคือความหลากหลายของ
เมนู 4.28 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 รองลงมาคือความการไม่จ  ากดัเวลาในการ
รับประทาน 4.19 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 รองลงมาคือการบริการของ
พนกังาน 4.16 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 และให้ความสนใจกบับรรยากาศและ
การตdแต่งร้านอาหารนอ้ยท่ีสุด 4.02 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน การศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่เพศหญิงมีความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 4.3205 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5881 คะแนน ส่วน
เพศชายมีคะแนนความพึงพอใจ 4.2103 คะแนนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5866 คะแนน  

ดงันั้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจใรการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั 
สมมติฐานที่ 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ข้ึนไปมีความความพึง
พอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
4.3381 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4363 และช่วงอายุท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ 
18-25 ปี มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 4.1741 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6337 คะแนน  

ดงันั้นอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 1.3 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจใน
การเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามระหวา่ง 30,001 บาทข้ึนไปมีความ
พึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.3708 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4492 คะแนน และรายไดร้ะหวา่ง 20,001-
30,000 มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 4.1963 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6257 คะแนน 

ดงันั้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 1.4  การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการ
เลือกร้าน              บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
มีความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.2896 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5798 คะแนน และจบการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย 4.2000 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7146 คะแนน 

ดงันั้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการ
เลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที ่1.5  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่าการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา มี
ความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.3241 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบน 0.6737 คะแนน และผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.2315 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5162 
คะแนน 

ดงันั้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการ
เลือกร้าน          บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 1.6  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการ
เลือกร้าน        บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหยา่ร้างมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด 4.6389 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4139 คะแนน และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.2589 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5944 คะแนน 

ดงันั้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกร้าน            บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 2.1  ปัจจยัท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจท่ีจะตดัสินใจเลือกร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเล (ผลิตภณัฑ์) ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการ
เลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสนใจบรรยากาศร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.3876 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5596 คะแนน และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีสนใจความหลากหลายของเมนูมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.1920 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.5955 คะแนน 

ดังนั้ นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที ่2.2  ราคาท่ีเหมาะสมท่ีท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความสนใจท่ีจะตดัสินใจเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสนใจร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในระดบัราคา
ต ่ากวา่ 399 บาท มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.3935 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6021 คะแนน และ
ผูต้อบแบบสอบถามสนใจร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในระดบัราคา 399-499 บาท มีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด 4.2443 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5932 คะแนน 

ดงันั้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครดา้นราคา
ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลใน
กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2.3  ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเล ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิ เคราะ ห์พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม รู้จัก ร้ านบุฟเฟ่ต์อาหารทะ เลใน
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางการบอกต่อกันในกลุ่มเพื่อน/ครอบครัว มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
4.3419 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน      0.4888คะแนน และรู้จกัร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลใน
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางส่ือส่ิงพิมพ์/รายการวิทยุ/รายการโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
4.1603 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6574 คะแนน 
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ดังนั้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครด้าน
ช่องทางการจดัจ าหนายท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2.4  การส่งเสริมการขายท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกสนใจในการตดัสินใจ
เลือกร้าน               บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจในการจบัคูปองลุน้รับส่วนลด
ทนัที 100 บาท มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.3274 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5702 คะแนน และ
มีความสนใจท่ีจะเลือกรับ Welcome food 1 set (เช่น ย  าแซลมอน, ไก่เทอริยากิ หรืออาหาร
พิเศษอ่ืนๆ) มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.2310 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6493 คะแนน 

ดงันั้นปัจจยัในการเลือกการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อการพึงพอใจใน
การตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความภกัดีท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง
กนั 
สมมติฐานที ่3.1 ความสนใจในภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใจในการ
เลือกร้าน       บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจในการตดัสินใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีท าเล/ท่ีตั้ง/การตกแต่ง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.3114 
คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5305 คะแนน และมีความสนใจในช่ือเสียงของร้าน มี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.2132 คะแนน                     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6302 คะแนน 

ดงันั้นปัจจยัอ่ืนๆในดา้นภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อความพึงพอใจในการ
ตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 3.2 ความสนใจในดา้นความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจในการตดัสินใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครจากการบริการท่ีดี การเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด 4.3972 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4670 คะแนน และตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครจากอาหารสด สะอาด มีคุณภาพ (คุณภาพคงมาตรฐาน) มี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.2581 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6012 คะแนน 

ดงันั้นปัจจยัอ่ืนๆในดา้นความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อความพึงพอใจใน
การตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 3.3 ความสนใจในดา้นความภกัดีท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใจ
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครจากท่ีจอดรถ/สถานท่ีตั้ง/การเดินทางท่ีสะดวก มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 4.4150 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4566 คะแนน และมีความสนใจในการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครจากรสชาติของอาหารท่ีโดดเด่น มีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด 4.2537 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5878 คะแนน 

ดงันั้นปัจจยัอ่ืนๆในดา้นความภกัดีท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิต่อความพึงพอใจในการ
ตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลของการวจัิย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน การศึกษา อาชีพ 
และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล
ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติน พุทธิเนตร (2551) ความ
คิดเห็นของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของสาขาท่ีเปิดท า
การในศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาท าการและในวนัหยุดราชการ พบว่า
ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท นอกจากน้ี
ลูกคา้ส่วนใหญ่มีการท าธุรกรรมกบัธนาคารโดยมาใช้บริการน้อยกว่า 5 คร้ังต่อเดือน 
ประเภทบริการของธนาคารท่ีมีลูกคา้มาใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นฝาก ดา้นถอน โอนเงิน และ
ใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์มากท่ีสุด มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้มากกว่า 2 ปีข้ึนไป และ
เหตุผลส าคญัท่ีลูกคา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่ีท างานโอนเงินเดือนผา่นธนาคาร 

ในสมมติฐานดา้นปัจจยับุคคลมีเพียงปัจจยัเพศเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ในส่วน
ปัจจยัดา้นอายุ รายได ้การศึกษา อาชีพ และสถานภาพนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
การเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นปัจจยัดงักล่าวไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
      ผลจากการวิจยัสรุปวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
การเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
สมมติฐานที ่3  ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความภกัดีท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง
กนั 

ผลจากการวิจยัสรุปวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความภกัดี
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวจัิยด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

ผูป้ระกอบกิจการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลควรให้ความส าคญักบัการรักษามาตรฐานของ
คุณภาพของวตัถุดิบอาหารทะเลอย่างต่อเน่ือง นัน่คือคงความมีคุณภาพดีไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ควรร าลึกเสมอวา่ธุรกิจดา้นอาหารนั้นเป็นธุรกิจเก่ียวกบัการบริโภคซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด
ในการด ารงชีวิต ซ่ึงไดเ้ปรียบในการตลาดมากกว่าธุรกิจอ่ืนๆ เพราะผูบ้ริโภคนั้นมีทุกเพศ 
ทุกวยักล่าวคือทุกคนมีความจ าเป็นตอ้งบริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบการควรอยา่งยิ่งท่ีจะรักษา
คุณภาพของวตัถุดิบและการบริการอยา่งท่ีกล่าวไวข้า้งตน้เน่ืองจากคุณภาพอาหารทะเลเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลของผูบ้ริโภค  
2. จากผลการวจัิยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ความ
สนใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผลต่อการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ทั้งน้ีผูว้ิจยัแนะน าว่าควรรักษา
มาตรฐานคุณภาพวตัถุดิบดงัท่ีกล่าวมาก่อนหนา้น้ีและตั้งราคาให้สอดคลอ้งกบัคุณภาพของ
วตัถุดิบและการบริการ เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจประเภทน้ีมีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง 
การส่งเสริมการขายจึงควรถูกเผยแพร่เป็นระยะ เพื่อสร้างความจดจ าร้านใหก้บัผูบ้ริโภค 
3. จากผลการวจัิยด้านปัจจัยอ่ืนๆ  

จากการส ารวจในคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจใน
เร่ืองการไม่จ  ากดัเวลาในการรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
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ปัจจุบนัร้านอาหารประเภทน้ีในกรุงเทพมหานครมีการตั้งกฎกติกาในเร่ืองของเวลาการ
รับประทานอยูท่ี่ 1 ชัว่โมง 45 นาที อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ค่านิยมการรับประทานอาหารของ
คนไทย ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการนั่งทานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนพูดคุยกันขณะ
รับประทานอาหาร อีกทั้งส าคญัท่ีสุดการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตไ์ดรั้บความนิยมในการ
รับประทานเป็อาหารม้ือเยน็ เน่ืองจากว่าเป็นม้ือท่ีไม่รีบร้อน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงมองว่า
การจ ากดัเวลาเป็นขอ้เสียอยา่งหน่ึงของความตอ้งการ รวมไปถึงความคุม้ค่าของผูบ้ริโภค 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
1. การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ควรแบ่งเพศ ชาย หญิงในจ านวนท่ีเท่ากนัหรือใกล้เคียงกัน 

เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกร้าน
บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ซ่ึงเป็นการให้ความส าคญัไปท่ีผูบ้ริโภค ดงันั้นในความเป็นจริงแลว้
เพศไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการศึกษา
คน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายจ านวนมาก ท า
ให้ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัเพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร
ทะเล ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผลการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีเหมาะสม 
ดังนั้ นการแนะการก าหนดกลุ่มตัวอย่างดังท่ีกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยให้ได้รับ
ประโยชน์จากการวจิยัมากข้ึน 

2. เน่ืองจากปัจจุบนัร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพมหานครตั้งอยูท่ ัว่ทุกพื้นท่ี ตั้งแต่ร้าน
เล็กๆจนร้านใหญ่โต ผูว้ิจยัจึงแนะน าให้ขยายขอบเขตการก าหนดกลุ่มตวัอย่างให้กวา้ง
ข้ึน เช่น การศึกษาวิจยัทัว่ทั้งกรุงเทพมหานคร หรือ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะสามารถได้รับรู้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากข้ึน จะท าให้ทราบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้เพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 
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การวจัิยการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลขีองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
(THE STUDY OF THE CUSTOMER DECISION PROCESS THE KOREA COSMETICS 

IN BANGKOK) 
 

จงจิตา ธีระพงษ์รามกุล 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวิจยัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
 จากการศึกษาพบว่าด้านขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงท่ีมีอาย ุ21-30 ปี มีระดบัการศึกษา(ส าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษา) อยูใ่นระดบัชั้นปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,001  20,000 บาท ส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเกาหลีประเภทแป้งมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามมีงบประมาณในการซ้ือ
เคร่ืองอางเกาหลีแต่ละคร้ังในราคา 201-500 บาท/คร้ัง และเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเคคร่ืองส าอางเกาหลีบรรจุภณัฑ์ท่ีน่าใชปั้จจยัดา้นอ่ืนๆใน
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี พบว่า คุณภาพและความน่าเช่ือถือต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
เกาหลีมีความรู้สึกท่ีดีในการใช้ ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การรับรู้ส่วนใหญ่ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีส่วนใหญ่ใชไ้ดผ้ลดีมากและโดยทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามมี
การเปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือมีคนแนะน า 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลีในแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ์ และมีผลต่อความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลี รวมทั้งมีผลต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี ทั้งน้ีเนืองจาก
การใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑต์รายีห่อ้ในแต่ละสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงทีมีความส าคญัมาก อีก
ทั้งการไดรั้บขอ้มูลจากการใช้ผลิตภณัฑ์ในแต่ละตราสินคา้จากเพื่อนและมีคนแนะน ามีส่วนทีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดง่้าย เพราะผูบ้ริโภคบางคนตอ้งการทีจะมีพฤติกรรมตามกระแส
นิยม ซ่ึงเมือผูบ้ริโภคดงักล่าวได้มีการตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนแล้วเกิดการยอมรับในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑก์็จะมีความถ่ีในการซ้ือเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีผูบ้ริโภคทีซ้ือเครืองส าอางเกาหลี
ส่วนใหญ่จะค านึงถึงความปลอดภยัและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยจะเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์
เกียวกบัทศันคติต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี พบวา่ การมีสถาบนัทีมีช่ือเสียงรับรองคุณภาพและความ
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ปลอดภยัในการใชมี้ความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในระดบัมาก
ท่ีสุด 
 

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. 

 
บทน า 

ปัจจุบนัเคร่ืองส าอางไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเรามากไม่วา่จะเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง จะเห็นไดจ้ากท่ีวยัรุ่นหลายๆคน ตอ้งแต่งหนา้เป็นประจ าในทุกๆเชา้จนแทบจะเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัขาดไม่ไดเ้ลยทีเดียวโดยในปัจจุบนั เคร่ืองส าอาง ท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทย ไม่
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แพ้เคร่ืองส าอางจากฝร่ังนั้ นก็คือ เคร่ืองส าอางเกาหลีนันเองซ่ึงจะพบว่า มีหลาย แบรนด ์
เคร่ืองส าอางดงัในเกาหลี ไดห้นัมาสนใจท าการบุกตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมากข้ึน อาทิ
เช่น ETUDE HOUSE, SKINFOOD, MISSHA, LOTREE และอ่ืนๆ อีกมากมายแบรนด์
เคร่ืองส าอางเกาหลี เหล่าน้ี ไดพ้ยายามชูจุดแข็งท่ีเป็นเคร่ืองส าอาง ผลิตมาเพื่อคนเอเชีย และ จาก
กระแสอิทธิพลจากเกาหลีฟีเวอร์ในกลุ่มเด็กวยัรุ่นในขณะน้ี ท าให้เคร่ืองส าอาง เหล่าน้ีประสบ
ความส าเร็จในการท าการตลาดเป็นอยางมาก และส่ิงน้ีก็ท  าให้ตลาดในประเทศไทยนั้นดูเหมือนจะ
เ ป็ น ท่ี สนใ จไม่ ใ ช่ น้อ ย ในก า รล ง ทุน เพื่ อ ข ย า ยตล าด  เ ค ร่ื อ งส า อ า ง ให้ เ พิ่ มม า ก ข้ึ น
(https://cosmetic99.wordpress.com/. 2553: ออนไลน์)  

กระแสต่างๆจากประเทศเกาหลียงัคงมีมากข้ึนทั้งในประเทศเองและต่างประเทศ โดยผา่น
ทางศิลปิน ดารา นกัร้อง นกัแสดง หรือแมแ้ต่ซีรีส์เกาหลี จ าท าให้เกิดอุตสาหกรรมบนัเทิงเกาหลี
กลายเป็นหน่ึงในกลยทุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัท่ีท าให้สินคา้แบรนด์ต่างๆจากประเทศเกาหลีหรือ
สินคา้ท่ีอิงกระแสไดรั้บความนิยมไปดว้ย โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นไทยทั้งชายและหญิง ซ้ึงสินคา้
ต่างๆเหล่าน้ีอาศยัความนิยมช่ืนชอบในตวัศิลปิน จนกระตุน้ใหเ้กิดการลอกเลียนแบบ และเกิดความ
ตอ้งการท่ีอยากจะซ้ือสินคา้มาลองใช้ ส่งผลให้สินคา้ต่างๆ เหล่าน้ีไดรั้ยความนิยม จนท าให้มียอด
จ าหน่ายเพิ่มมากข้ึน โดยท่ีอาจไม่ตอ้งเกิดการลงทุนทางดา้นการตลาดมากนกัและสินคา้ท่ีรับความ
นิยมหน่ึงในนั้นก็คือเคร่ืองส าอางเกาหลี เป็นอีกหน่ึงสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมจากกระแสเกาหลีฟี
เวอร์ในการกระตุน้ตลาด และก าลงัไดรั้ยความนิยมในปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึนทุกปี คนไทยในปัจจุบนั
ได้หันมาให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์มากข้ึนกว่าในอดีต และมีการลอกเรียนแบบในสไตล์การ
แต่งหนา้แตกต่างกนัไปในแต่ละยุคแต่ละสมยัแต่ท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งสูงมากข้ึนทุกปีเป็นการแต่งหนา้
แต่งกายแบบสวยใสสไตลเ์กาหลีแมก้ระแสเกาหลีจะเขา้มาในประเทศหลายปี แต่ความนิยมของคน
ไทยไม่น้อยลงและเพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกๆปี การบุกตลาดเคร่ืองส าอางเกาหลีในประเทศไทยซ้ึง
ไดรั้บผลตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก และการโฆษณาเคร่ืองส าอางไทยในปัจจุบนัเน้นการ
โฆษณาความสวยใสสไตล์เกาหลี ดงันั้นจึงท าให้ผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
เคร่ืองส าอางจากประเทศผูผ้ลิตโดยตรงอยา่ประเทศเกาหลี  

ความสนใจเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตักสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะจากแนวโนม้ทางการตลาดปัจจุบนั
คาดว่าเคร่ืองส าอางเกาหลีมีโอกาศเติบโตอีกมากในประเทศไทย แมใ้นสภาวะเศษฐกิจชะลอตวั 
ตราบใดท่ีคนไทยใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองความสวยความงาม อีกทั้งเคร่ืองส าอางท่ีใชไ้ดเ้พื่อการ
แต่งหนา้และการบ ารุงผวิมีการน าสินคา้จากประเทศเกาหลีมาใหผู้บ้ริโภคในประเทศไทยไดท้ดลอง
ใช้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีในหลายๆดา้น ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินในเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง

เกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์จากงานวจัิย 
1.ทราบถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการก าหนดแผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเกาหลี เพื่อให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบกิจการเคร่ืองส าอางเกาหลีในการก าหนดกล
ยทุธ์ของกิจการ เพื่อในสอดคลอ้งกบัการสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

3.ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางเกาหลีท่ีทางผูป้ระกอบการศึกษา
และน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

4.เพื่อช่วยให้ผูว้ิจยัในอนาคตไดศึ้กษาและเป็นแนวทางในการวิจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
สมมติฐาน 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีแต่กต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
เกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3.ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพ ดา้นคุณภาพ ดา้นประสบการณ์ ดา้นความภคัดี ท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
แนวคิด 

Belch and Belch (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวญิญูวงศ,์ 2550) ในงานวจิยัน้ีศึกษาตวัแปร  
ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ และรายได ้โดยน า มาเช่ือโยงกบัความตอ้งการพฤติกรรม 
การ ตดัสินใจ และอตัราการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขา ถึงและมีประสิทธิผลต่อการ 
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ก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ใน
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 
 1. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่าง 
กนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุจะ 
สนใจสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพซ้ึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนั 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก เพราะ 
เพศท่ีแตกตางกนัมกัมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการเลือกสินคา้ท่ีบริโภคแตกต่าง 
โดยมากเกิดจากสาเหตุ ในเร่ืองของการได้รับการเล้ียงดู การปลูกฝังนิสัยมาตั้ งแต่ในวยัเด็ก 
โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงมีวฒันธรรมในการเล้ียงดูเด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก 
โดยส่วนใหญ่เด็กผูช้ายจะถูกเล้ียงให้มีความกล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบเพื่อจะไดเ้ป็น 
หวัหนา้ครอบครัวต่อไป ส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเล้ียงดูในลกัษณะท่ีให้สงบเสง่ียมและเป็นผูต้ามหรือ 
เป็นภรรยาท่ีดี ท าให้มีพฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็น จากท่ีกล่าวมา 
จึงอาจกลาวได้วาในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของ 
ครอบครัวมากกวา่เพศหญิง 
 3.การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี 
คุณภาพดีมากกวาผู ้ท่ีมีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้ง
กวาผูท่ี้มีการศึกษาต ่าจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 

4.อาชีพ (Occupation) อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการ 
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพและ
สินคา้ท่ีเป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนักงานท่ีท า งานในบริษทัต่างๆส่วนใหญ่จะซ้ือ 
สินคา้เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นกนัธุรกิจก็จะซ้ือสินคา้เพื่อสร้าง 
ภาพพจน์ให้กับตวัเองเป็นต้น นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษทัเป็นท่ี
ตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะจดัเตรียมสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม
เหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.รายได ้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumsfances) สถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสินค้าและบริการท่ีตัดสินใจสถานภาพเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยรายไดก้ารออมทรัพย ์อ านาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นักการตลาด 
ตอ้งสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เน่ืองจากรายได้จะมีผลต่ออ านาจของการซ้ือ คนท่ีมี 
รายไดต้  ่า จะมุ่งซ้ือ สินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่้อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้ง 
จะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงโดยเนน้ท่ีภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็นหลกั 
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การศึกษาอาชีพและรายได้นั้น มีแนวโน้มสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ ชิดในความสัมพนัธ์เชิง 
เหตุและผล เช่นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าคนท่ีมี 
การศึกษาต ่ากวา่ 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ฉตัราพร เสมอใจ, 2547 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด เกิดจากการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคใน
ตลาด โดยส่วนประสมการตลาดเป็นแนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเร่ิมต้นท่ีธุรกิจต้องมีส่ิงท่ีจะน าเสนอต่อลูกค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์ ท าการตั้งราคาท่ีเหมาะสมหาวิธีการน าส่งถึงลูกค้าได้อยางมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
บริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย และหาวิธีการส่ือสารเพื่อท่ีจะแจง้ข่างสารและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ
ดว้ยการท าการส่งเสริมการตลาด  

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ 

 2.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน หรือราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ท่ีลูกคา้
จ่ายเงินไปเพื่อใหไ้ดรั้บสินคา้หรือบริการนั้นมา  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และ(หรือ) 
กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย จึงประกอบดว้ย
ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

4.การส่งเสริมการขาย ( Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือของนกัการตลาดท่ีใชใ้นการแจง้เพื่อ
ช้ีชวนและชกัจูงลูกคา้เป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพ 

คุณภาพ คือ อะไร International Organization for Standardization (ISO) ในเอกสาร ISO 
9000: 2000 ไดมี้การนิยามความหมายของคุณภาพไวด้งัต่อไปน้ี คุณภาพ คือ “ระดบัของคุณลกัษณะ
ท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้าได้อย่าง
สมบูรณ์” “Quality is “Degree to Which A Set of Inherent Characteristics Fulfils Requirements.” 
ส่วนความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน กล่าววา่ คุณภาพ คือ ลกัษณะท่ีดีเด่นของ
บุคคลหรือส่ิงของ 

นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญไดส้รุปความหมายของคุณภาพออกเป็นขอ้ ๆ เช่น วิฑูรย ์สิมะ
โชคดี (2541, หนา้6) ไดร้วบรวมความหมายคุณภาพดงัน้ี 

1. คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกบัการใชง้าน (ค าจ  ากดัความของจูราน Juran, 1986) 
2. คุณภาพ หมายถึง เป็นไปตามความตอ้งการ หรือเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้“คุณภาพเป็น

เร่ืองท่ีได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย” (Quality is Free) (ค าจ ากัดความของคลอสบี 
Crosby,1979) 
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3. คุณภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา้ 
4. คุณภาพ หมายถึง คุณลกัษณะต่าง ๆ ทั้งหมดของผลิตภณัฑ ์(สินคา้) หรือบริการซ่ึงแสดง

ถึง ความสามารถในการสนองความต้องการท่ีก าหนดไว้ (ค  าจ  ากัดความของคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 8402 1994) 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 

การรับรู้คือ การสัมผสัท่ีมีความหมาย (Sensation) การรับรู้เป็นการแปลหรือตีความแห่ง
การสัมผสัท่ีไดรั้บ ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย หรือท่ีรู้จกัเขา้ใจ ซ่ึงในการแปลหรือตีความ
น้ีจ าเป็นตอ้งใช้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิม หรือความชัดเจนท่ีเคยมีมาแต่หนหลงั ถ้าไม่มี
ความรู้ เดิมหรือลืมเร่ืองนั้นๆแลว้ ก็จะไม่มีการรับรู้กบัส่ิงเร้านั้นๆ จะมีก็แต่เพียงการสัมผสักบัส่ิงเร้า
เท่านั้น (จ  าเนียร ช่วงโชติ; และคณะ. 2515: 1-3)  

การรับรู้คือ การตีความหมายการรับสัมผสัออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย ซ่ึงการ
ตีความหมายนั้นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถา้ปราศจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์
จะไม่มีการรับรู้แต่มีพียงการรับสัมผสัเท่านั้น และการรับรู้เป็นส่ิงเลือกคือ บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้า
บางอยา่งท่ีสนใจ ไม่ไดรั้บรู้ไปหมดทุกอยา่ง (โยธิน ศนัสนยทุธ. 2531: 41-45) 

นนัทสารี สุขโข (2548: 66) กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึงการเปิดรับหรือ
กระบวนการของความเขา้ใจท่ีบุคคลตอ้งมีการจดัและรวบรวมส่ิงต่างๆ ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 
ไดแ้ก่การมองเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน ไดร้สชาติ และไดส้ัมผสั ออกมาเป็นผลรวมท่ีมีความหมาย การ
รับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัโดยข้ึนอยูก่บัความรู้และประสบการณ์ในอดีต  
 จากความหมายของ “การรับรู้” ดงักล่าว สรุปวา่ การรับรู้หมายถึง การแปลความหมายท่ีเกิด
จากการรับสัมผสัผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของแต่ละบุคคลไดแ้ก่การมองเห็นการไดย้ิน การไดก้ล่ิน 
การไดร้สชาด และการไดส้ัมผสั โดยการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความรู้
เดิมของผูท่ี้รับสัมผสั 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความภัคดีต่อตราสินค้า 

ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) ไดเ้สนอว่าการพฒันาเล่ือนระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคนั้น ควรท าการวดัตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

1) ระดบัชั้นแห่งความพึงพอใจ (Satisfaction Level) คือ การวดัระดบัชั้นความพึงพอใจท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นการศึกษาคน้หาปริมาณและธรรมชาติของความไม่พึง
พอใจ (Dissatisfaction Level) ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ การศึกษาในประเด็นน้ีอาจมุ่งคน้หาว่า
ผูบ้ริโภคไม่พอใจตราสินคา้ในประเด็นใด ความรู้สึกไม่พอใจส่งผลต่อพฤติกรรมหรือทศันคติต่อ
ตราสินคา้ใหเ้ปล่ียนแปลงอยา่งไร เป็นตน้  

2) ระดบัชั้นแห่งความชอบ (Liking Level) คือ การวดัระดบัชั้นความชอบท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ
ตราสินคา้ สามารถใช้มาตรวดัความชอบ (Liking Scale) มาช่วยในการศึกษา เน่ืองจากผูบ้ริโภค



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

288 

ทัว่ไปจะมีความรู้สึกต่อตราสินคา้ในลกัษณะสอดคลอ้งกบัมาตรวดั (Scale) ดงักล่าว เป็น 5 ล าดบั
ชั้น ล าดับชั้ นต่าํสุดคือ 1 และชั้นความชอบสูงสุดอยู่ท่ีล  าดับ 5 คือล าดับชั้ นท่ีผูบ้ริโภคมีความ
ไวว้างใจและเช่ือมัน่ (Trust) ในตราสินคา้นั้น  

3) ระดบัชั้นแห่งความผกูพนั (Commitment Level) คือ การศึกษาความผูกพนัในระดบัลึกท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินค้า จะแสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในกิจกรรมท่ีตราสินค้าจดัข้ึน
สังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของตราสินคา้อย่างชัดเจน และมีส่วนในการบอกต่อเพื่อให้
ผูอ่ื้นช่ืนชอบต่อตราสินคา้เช่นเดียวกนักบัตน 

Sirivan และคณะ (2006, p. 66 อา้งใน Backman, 1988) วดัระดบัความจงรักภกัดี โดย
ผสมผสานทั้งมิติดา้นพฤติกรรมและมิติดา้นทศันคติเขา้ดว้ยกนั บนพื้นฐานของความคงท่ีในมิติดา้น
พฤติกรรม (Behavioral Consistency) และความผูกพนัเชิงจิตวิทยา (Psychological Attachment) 
โดยได้มีการก าหนดองค์ประกอบของกระบวนทศัน์ด้านความจงรักภกัดี (Loyalty Paradigm) 
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) ความจงรักภกัดีในระดบัต่าํ (Low Loyalty) คือ มีความคงท่ีในมิติดา้นพฤติกรรมใน
ระดบัต่าํและมีความผกูพนัเชิงจิตวทิยาในระดบัต่าํ 

2) ความจงรักภกัดีแฝง (Latent Loyalty) คือ มีความคงท่ีในมิติดา้นพฤติกรรมในระดบัต ่า 
แต่วา่มีความผกูพนัเชิงจิตวทิยาในระดบัสูง  

3) ความจงรักภกัดีเทียม (Spurious Loyalty) คือ มีความคงท่ีในมิติด้านพฤติกรรมใน
ระดบัสูง แต่วา่มีความผกูพนัเชิงจิตวทิยาในระดบัต่าํ  

4) ความจงรักภกัดีในระดบัสูง (High Loyalty) คือ มีความคงท่ีในมิติดา้นพฤติกรรมใน
ระดบัสูงและมีความผกูพนัเชิงจิตวทิยาในระดบัสูง 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการสุ่มตวัอย่างประชากรทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) F-test และ  Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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กรอบแนวคิด 
 

ดา้นตวัแปรตน้  (Independent Variables)  ตวัแปรตาม (Dependent Variables)
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลงานวจัิย 

1.ปัจจัยด้านบุคคล 
 การศึกษาดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอาย ุ
21-30 ปี มีระดับการศึกษา(ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา) อยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,001  20,000 บาท  

2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 การศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเกาหลีประเภทแป้งมากท่ีสุด 
ผูต้อบแบบสอบถามมีงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองอางเกาหลีแต่ละคร้ังในราคา 201-500 บาท/คร้ัง 
และเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีผ่านทางอินเตอร์เน็ต เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเคคร่ืองส าอาง
เกาหลีบรรจุภณัฑท่ี์น่าใช ้

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-รายได ้
-อาชีพ 
-ระดบัการศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
-ผลิตภณัฑ ์
-ราคา 
-ช่องทางการจ าหน่าย 
-การส่งเสริมการขาย 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
-คุณภาพ 
-การรับรู้ 
-ความภกัดี 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี 
การศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก

ประเทศเกาหลี สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลตามองค์ประกอบของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้
ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ การมีสถาบนัทีมีช่ือเสียงรับรองคุณภาพและความปลอดภยั ในการ
ใชมี้ความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเครืองเกาหลีในระดบัมากท่ีสุดนอกจากน้ียงัพบว่า ตราสินคา้หรือ
ยีห่อ้ของเคร่ืองส าอาง , บรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยั สีสันสวยงาม ,ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทีมีให้
เลือก , ขนาดของผลิตภณัฑ์พอเหมาะต่อความตอ้งการใช้ ,การเป็นผลิตภณัฑ์ทีใชแ้ลว้ไม่เหนียว
เหนอะหนะ ซึมซาบเร็วและการมีรายละเอียดบนฉลากส่วนผสม วิธีการใช้ วนัหมดอายุท่ีชดัเจนมี
ความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีในระดบัมาก 

2. ดา้นราคา พบวา่ ความเหมาะสมของราคากบัคุณค่าของผลิตภณัฑ์, การมีราคาต ่ากวา่ตรา
สินคา้อ่ืน, การมีหลายราคาให้เลือก, การราคาต ่าเม่ือเทียบกบัขนาดบรรจุภณัฑ์และการติดป้ายราคา
ท่ีชดัเจนมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเครืองส าอางเกาหลีในระดบัมาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ การมีสถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น, การจดัสินคา้ไวใ้น
ต าแหน่งทีหยบิไดง่้าย และมองเห็นไดช้ดัเจน และการมีจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
หรือศูนยก์ารคา้มีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเครืองส าอางเกาหลีในระดบัมาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ การมีการลดราคาของสินคา้, การทดลองใช้โดยแจก
ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์, การสาธิตวิธีการใช้ , การมีของแถมเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์ครบตามก าหนด ,การมี
พนักงานแนะน าสินคา้และการโฆษณาผ่านทางหนังสือ นิตยสารมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือ
เครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในระดบัมาก  นอกจากน้ียงัพบว่า การจดัให้มีการชิงโชคมี
ความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีในระดบัปานกลาง 

3.ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
 การศึกษาด้านอ่ืนๆในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี พบว่า คุณภาพและความ
น่าเช่ือถือต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเกาหลีมีความรู้สึกท่ีดีในการใช้ ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์การรับรู้ส่วนใหญ่ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีส่วนใหญ่ใช้ได้ผลดี
มากและโดยทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามมีการเปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือมีคนแนะน า 
 การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี 

ผู ้ตอบแบบสอบถามต่อระดับตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีระดบัการตดัสินใจท่ีเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้มี
ผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

291 

ผลทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานหลกัที ่1 : ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้
อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
 1.1.ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ปัจจยัดา้นบุคคลเพศมีอิทธิพลต่อความถ่ีในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี โดย
การเลือกเคร่ืองส าอางเกาหลีในแต่เพศจะมีการเลือกผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเกาหลีแตกต่างกนัไป
ตามเพศ 

–ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายไุม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ปัจจยัส่วนบุคคลด้านการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพมีอิทธิพลต่อความถ่ีในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
เกาหลี โดยแต่ละอาชีพมีการเลือกใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลีตามประเภทของงาน 

-ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานหลักที่ 2 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีแต่กต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

-ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประเภทด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประเภทด้านงบประมาณราคาไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประเภทด้านช่องทางการจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

-ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประเภทด้านการส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานหลักที่ 3 :ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพ ดา้นประสบการณ์ ดา้นความ
ภคัดี ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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-ปัจจัยส่วนอ่ืนๆด้านคุณภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ปัจจยัส่วนอ่ืนๆดา้นประสบการณ์การรับรู้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
เกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

-ปัจจยัส่วนอ่ืนๆด้านความภคัดีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาคน้ควา้เกียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่วนท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั
ต่อไปนี 

1.ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา
วา่ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทั รายได ้10001-20000 บาท  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของษมากร ค าดี (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางบ ารุงผวิของผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ส่วนใหญ่มี
อายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพ โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของค ารณ สันติพรวทิย ์(2550: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ยีห่อ้นีเวยี ส าหรับผูช้ายวยัท างานในเขตกรุ 
เทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 25-33 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีรายได้
ต่อเดือน 15,301-20,600 บาท และสถานภาพโสด 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุษา ลิมปธนโชติ (2545: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การทศันคติ 
และพฤติกรรมของผูช้ายท่ีใชเ้คร่ืองส าอางเพื่อการบ ารุงรักษาผวิหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน 
ใหญ่มีสถานภาพโสด มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังาน 
บริษทัเอกชน 
 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเกาหลีมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงถือเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือในระดบัปาน
กลาง และเป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคา โดยค านึงถึงความคุม้ค่า คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์ เพื่อให้คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไปเพื่อซ้ือสินคา้ โดยปัจจุบนั
เคร่ืองส าอางเกาหลีเนน้การพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มคนในระดบัระดบักลางเป็นหลกั
เช่นเดียวกนัทั้งในเร่ืองราคาและประโยชน์ท่ีได้รับจากเคร่ืองส าอางเกาหลี ทั้งน้ีจึงท าให้ทราบ
กลุ่มเป้าหมายหลกัของผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางเกาหลีตามคุณลกัษณะขา้งตน้ 
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1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอาง
เกาหลีในแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ์ และมีผลต่อความถีในการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางเกาหลี 
รวมทั้งมีผลต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางเกาหลี ทั้งน้ีเนืองจากการให้ความส าคญั
กบัผลิตภณัฑต์รายีห่อ้ในแต่ละสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นสิงทีมีความส าคญัมาก อีกทั้งการไดรั้บขอ้มูล
จากการใช้ผลิตภณัฑ์ในแต่ละตราสินคา้จากเพื่อนและมีคนแนะน ามีส่วนทีจะส่งเสริมให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือไดง่้าย เพราะผูบ้ริโภคบางคนตอ้งการทีจะมีพฤติกรรมตามกระแสนิยม ซ่ึงเมือผูบ้ริโภค
ดงักล่าวไดมี้การตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนแลว้เกิดการยอมรับในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ก็จะมีความถีใน
การซ้ือเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีผูบ้ริโภคทีซ้ือเครืองส าอางเกาหลีส่วนใหญ่จะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยจะเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์เกียวกบัทศันคติต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี พบว่า การมีสถาบนัทีมีช่ือเสียงรับรองคุณภาพและความปลอดภยัในการใช้มี
ความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในระดบัมากท่ีสุด  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั เขมิกา ทองประพนัธ์ (2552) ทีไดท้  าการศึกษาวจิยัเรือง “ปัจจยัทีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางน าเขา้จากสาธารณรัฐเกาหลีของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” 
พบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางน าเขา้จากสาธารณรัฐเกาหลีในเกณฑ์ระดบั มาก
ทีสุด ไดแ้ก่ความปลอดภยั และคุณภาพของเครืองส าอางเกาหลี 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีผลต่อความถีในการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอาง
เกาหลี ทั้งน้ีเพราะราคาในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีส่วนใหญ่
มีการตั้งราคาส าหรับการจดัจ าหน่ายทีไม่สูงมากเมือเทียบกบัประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ทีเหมือน
หรือคล้ายกนั ดงัจะเห็นได้จากการให้ความส าคญัของความเหมาะสมของราคากบัคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ , การมีราคาต ่ากวา่ตราสินคา้อ่ืน , การมีหลายราคาให้เลือก , การราคาต ่าเม่ือเทียบกบั
ขนาดบรรจุภณัฑ์และการติดป้ายราคาทีชดัเจนมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเครืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีในระดบัมาก ดงัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศกัด์ิ บุญเรือง (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
ราคาเป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์ ถา้มูลค่าสูง
กวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล บวัระบดัทอง (2549) ทีไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ในสถานประกอบการ
ทีมีตรายหีอ้ไทย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางบ ารุงผวิหนา้ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อความถี ในการ 
ตดัสินใจเลือกซ้ือเครืองส าอางเกาหลี ทั้งน้ีเพราะการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกระจดักระจายของ
เครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีและความสะดวกสบายในการหาซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนอง
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ความตอ้งการ จึงไดท้  าให้ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อความถีในการซ้ือเครืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลี  

ดงัที พชัรา ตนัติประภา (2543) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเลือกร้านคา้ (Store-Choice Processes) 
จดัเป็นการตดัสินใจซ้ือท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงทีผูบ้ริโภคกระท า โดยท าเลทีตั้งถือเป็นตวัก าหนดทัว่ไป
ของการเลือกร้านคา้ 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเครืองส าอางเกาหลีในแต่ละตราสินคา้ เพราะในผลิตภณัฑเ์ครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี
ในแต่ละตราสินค้าจะมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกันออกไปรายการส่งเสริม
การตลาใดทีมีความโดดเด่น ก็จะสามารถึงทีจะดึงดูดใจผูซ้ื้อไดม้าก ทั้งน้ีผูซ้ื้อแต่ละคนจะมีทศันคติ
ต่อการส่งเสริมการตลาแต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป 

 ดงัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศกัด์ิ บุญเรือง (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)เป็นการติดต่อสือสารระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายเพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

5.  ดา้นคุณภาพของเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีไม่มีผลต่อความถ่ีในการใช้
เคร่ืองส าอางเกาหลี และมีผลต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางเกาหลี รวมทั้งมีผลต่อ
แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี  

ดงัท่ี Schiffman & Kanuk (1994) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพการรับรู้ (Perceived Quality) เป็น
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ถึงคุณภาพผลิตภณัฑ์หรือคุณภาพตราสินคา้ท่ีเหนือกว่าตราสินคา้อ่ืน 
ทั้งน้ีผูซ้ื้อบางรายอาจจะไดรั้บทราบขอ้มูลเกียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์จากบุคคลทีรู้จกั จึงไดท้  าให้
บุคคลนั้นเกิดความตั้งใจซ้ือและเม่ือไดมี้การทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้ก็อาจจะเกิดการซ ้ า ดว้ยสาเหตุ
ดงักล่าวจึงไดส่้งผลใหก้ารรับรู้ในคุณภาพของผลิตภณัฑ์มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลี 

6.  คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้จกัตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางเกาหลีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีในแต่ละประเภทของและมีผลต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
เกาหลี รวมทั้งมีผลต่อลกัษณะทัว่ไปในการใชเ้คร่ืองส าอางเกาหลี ทั้งน้ีเพราะผูซ้ื้อแต่ละรายก่อนที
จะท าการตดัสินใจซ้ือก็จะตอ้งท าความรู้จกักบัสินคา้ก่อน โดยท าการศึกษาว่ามีสินคา้ประเภท
เคร่ืองส าอางเกาหลีจ าหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดจ านวนยี่ห้อ และอาจจะมีการไปสอบถามจากผูท่ี้เคยใช้
ผลิตภณัฑ์มาแลว้วา่คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งไร ทั้งน้ีผูซ้ื้อแต่ละคนอาจจะมีพฤติกรรมใน
การใชเ้คร่ืองส าอางแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนไม่ชอบทีจะเขียนคิ้ว ไม่ชอบทีจะปัดแกม้ แต่
เลือกทีจะใชแ้ป้งของประเทศเกาหลีเพราะความเนียน จึงจะมีความสนใจเพียงแต่แป้ง เท่านั้น 

7. คุณค่าตราสินคา้ดา้นความภคัดีกบัตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในแต่ละตราสินคา้ และมีผลต่อความถี
ในการใชเ้ครืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี  
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรนุชนิมวรพนัธ์ุ (2545) ทีไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อ
การซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์ส าหรับแต่งหนา้น าเขา้จากต่างประเทศของผูห้ญิงวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางสังคมท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอาง คือ 
ช่ือเสียงของยี่ห้อและการโฆษณาสินคา้แสดงว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัช่ือเสียงของยี่ห้อเป็น
ส าคญั ซ่ึงการยึดติดกบัช่ือเสียงยี่ห้อเพราะมีความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ ถึงแมจ้ะมีการน าเขา้
เครืองส าอางจากต่างประเทศยีห่อ้ใหม่เขา้สู่ตลาด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงไดส่้งผลให้ผูซ้ื้อมีความถ่ีใน
การซ้ือเพิ่มมากข้ึน และเกิดความยนิดีทีจะซ้ือซ ้ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองการวิจยัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางดงัน้ี 

1.ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรใหค้วามส าคญักบัการบริการหลงัการขายดว้ยเช่น หากใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้
มีอาการแพห้รือผลขา้งเคียง ควรมีบริการรับเปล่ียน/คืนเงินโดยไม่มีเง่ือนไข เน่ืองจากผลการวิจยั
พบวา่ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ การบอกต่อโดยบุคคล หาก
สินคา้มีช่ือเสียงท่ีไม่ดีแลว้ การจะท าให้สินคา้กลบัมาเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภคอีกเป็นไปไดย้าก 
และในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีในการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน เช่น การแลกขอ้มูลผ่านทางฟรีเวบ็บอร์ด
ต่างๆ เช่น pantip.com,sanook.com, vanilla เป็นตน้ ผูผ้ลิตควรให้ความส าคญักบัส่ือเหล่าน้ีดว้ย 
เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมของผูบ้ริโภคท่ีสามารถท าใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึนได ้

2.ผูผ้ลิตควรค านึงถึงขนาดของสินคา้ และวิธีการใช้ ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
จากผลการวจิยัพบวา่ ขนาดท่ีผูบ้ริโภคนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ ขนาดกลาง และวิธีการใชไ้ม่ควรยุง่ยาก
และมีขั้นตอนมากเกินไป เพื่อใหผู้บ้ริโภคใชง้านไดส้ะดวกท่ีสุด 

3.ผูผ้ลิตควรให้ความส าคญักบัการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและความปลอดภยัออกจ าหน่าย 
เพราะจากผลการวิจยัพบว่า คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในการ
พิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ควรไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภค และมีฉลากท่ีระบุรายละเอียดของผลิตภณัฑ์
อยา่งครบถว้น และผลิตภณัฑค์วรมีสรรพคุณตามท่ีระบุไว ้
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเกาหลีเพิ่มเติม 
เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงทศันคติของผูใ้ชต่้อคุณภาพผลิตภณัฑ์และความพึงพอใจทีชดัเจนข้ึน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจนั้นๆ ให้สามารถน าผลการศึกษาวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการด าเนินงานที
เอ้ือประโยชน์ต่อการเพิ่มความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเกาหลี 
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2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางดา้นสือโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเนือง
จากสภาวะการแข่งขนัของผูแ้ทนจ าหน่ายเคร่ืองส าอางเกาหลีแต่ละรายมีการแข่งขนักนัสูงมาก 
ปัจจยัดา้นสือโฆษณาจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างการรับรู้ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.ศึกษาถึงอิทธิพลหรือความตอ้งการในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความ
สนใจเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่
แข่งขนั 

4.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูป้ระกอบการเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้าย 
5.ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายโดยระบุชนิดของ

เคร่ืองส าอางชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น โฟมลา้งหน้า ครีมบ ารุงผิวหน้า หรือครีมบ ารุงผิวกาย เป็นตน้ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจนมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทศันคติและการตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบั
การโฆษณาท่ีมีการใชด้ารานกัแสดงช่ือดงัเป็นพรีเซนเตอร์ ในการโฆษณาของเครือข่ายผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัทมื์อถือเคล่ือนท่ี DTAC และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติท่ีมีต่อพรีเซนเตอร์ 
และความตั้ งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ในการศึกษาน้ีใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี โดยสุ่ม
ตวัอยา่งจาก 3 อ าเภอ ท่ีอยูใ่นเขตเศรษฐกิจท่ีเป็นยา่นการคา้และมีประชากรหนาแน่นใน คืออ าเภอ
เมือง อ าเภอคลองหลวง อ าเภอสามโคก จ านวน 440 ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายุอยูใ่นช่วงอายุ 21 – 25 ปี ร้อยละ 30.8 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 40.2 ประกอบอาชีพนกัเรียนนกัศึกษาและขา้ราชการ ร้อยละ 20.7 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 32.7  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ
และกลุ่มรายได้จะส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อพรีเซนเตอร์แตกต่างกัน ส าหรับทศันคติด้านความ
เหมาะสมในการใช ้อั้ม พชัราภา เป็นพรีเซนเตอร์นั้น พบวา่ มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคล ทางดา้นอายุ
เท่านั้นท่ีส่งผลต่อทศันคติความเหมาะสม นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดท่ี้ 
แตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือ ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติเก่ียวกบัการใช ้อั้ม พชัราภา 
เป็นพรีเซนเตอร์ และทศันคติเก่ียวกับความเหมาะสมในการใช้ อั้ม พชัราภา เป็นพรีเซนเตอร์มี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคในภาพรวม โดยมีค่า r เท่ากบั 0.452 และ 0.302 
ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั : การโฆษณา พรีเซนเตอร์ อั้ม พชัราภา ความตั้งใจซ้ือ 
 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AISC_thTH522TH522&espv=2&biw=1280&bih=655&site=webhp&q=BKK:DTAC&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecRozi3w8sc9YSm9SWtOXmPU4OIKzsgvd80rySypFJLiYoOyBKT4uHj00_UNjdIyDApyy3J5AHjQtKY8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjc7s6lpMHSAhUCopQKHSkEDwkQsRUIsAEwFA
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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 10,000-
15,000 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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บทน า 

 สถานการณ์ของการโฆษณาในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมจนถึงพฤศจิกายน ปี 
พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมาจะพบวา่มีมูลค่าติดลบถึงร้อยละ 12.49 หรือคิดเป็นมูลค่าท่ีลดลงถึง 14,032 ลา้น
บาท สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย (MAAT) ประเมินว่าปี พ.ศ. 2560 
เศรษฐกิจจะค่อยๆ กลบัมาดีข้ึนจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ และ
การผ่อนคลายของสถานการณ์บา้นเมือง ท าให้บริษทัต่างๆ จะกลบัมาใชง้บโฆษณาเพิ่มข้ึน ส่งผล
ใหอุ้ตสาหกรรมโฆษณาเติบโตราวร้อยละ 3-5 ในทิศทางเดียวกบัจีดีพี  (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)  
 ส าหรับในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2560 ส่ิงท่ีเป็นความแปลกใหม่ในวงการโฆษณา คือ การท่ีบริษทั 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน) หรือดีแทค ซ่ึงเป็นบริษทัส่ือสารขนาดใหญ่ของ
ประเทศ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ โดยใชด้ารานกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษทัเป็น
คร้ังแรก และไดเ้ปิดตวั “อั้ม พชัราภา ไชยเช้ือ”  ซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล มาท าการเปิดตวัภาพยนตร์
โฆษณาชุดใหม่ในชุด “ล่ืน…จะ้”  ต่อยอดประสบการณ์ดิจิทลัไลฟ์สไตล์ท่ีล่ืนไหลบนแอปต่างๆ ใช้
งานไดไ้ม่สะดุด ซ่ึงซุปเปอร์สตาร์ท่านน้ีไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เครือข่ายใดมาก่อนเลย และอีกดา้นหน่ึง ดีแทค ก็ยงัไม่เคยดารานกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นบุคคล
หลกัในภาพยนต์โฆษณาของบริษทัมาก่อน ซ่ึงแตกต่างจากการใชพ้รีเซนเตอร์ของคู่แข่งส าคญัทั้ง
สองราย อย่าง  เอไอเอส ท่ีเลือก จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์จิ) เป็นตวัแทนชีวิตดิจิทลั และ ทรูมูฟเอส 
เลือก ณเดชณ์  คูกิมิยะ (ณเดชน์) และอุรัสยา เสปอร์บนัด์ (ญาญ่า) เป็นตวัแทนผูใ้ช้งานต่างจงัหวดั 
ด้วยปัจจยัเหล่าน้ีอาจเป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้ดีแทคต้องยอมเปล่ียนแนวทางการท าโฆษณาและ
การตลาดโดยอาศยัพรีเซนเตอร์ท่ีมีช่ือเสียง 
 จากการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของเครือข่ายดีแทค ท่ีมีการน าซุปเปอร์สตาร์ อั้ม พชัราภา 
ไชยเช้ือ มาเป็นพรีเซนเตอร์คร้ังแรก จึงท าให้คณะผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็น
ผูใ้ชบ้ริการจะมีทศันคติและความคิดเห็นเช่นไรในการใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีเป็นดาราท่ีมีช่ือเสียงเป็นคร้ัง
แรก ของ บริษทัโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (DTAC) นอกจากน้ี คณะผูว้ิจยัยงัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์จะมีผลต่อทัศนคติและความตั้ งใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในลกัษณะใด ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถท าให้นักการตลาดได้ขอ้มูลและมุมมองท่ี
ส าคญัท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ขององคก์รต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากอิทธิพลของการโฆษณาท่ีมีการใช้ดารา
นกัแสดงช่ือดงัเป็นพรีเซนเตอร์ ในการโฆษณาเครือข่ายผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC 
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 2. เพื่อศึกษาการความสัมพนัธ์ระหวา่ง ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์ ทศันคติดา้น
ความเหมาะสมของพรีเซนเตอร์กบัความตั้งใจซ้ือ (ใชบ้ริการ) ของผูบ้ริโภค  
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่าง
กนัของผูบ้ริโภค จะส่งต่อทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์ (อั้ม พชัราภา) แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่าง
กนั จะส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือ (ใชบ้ริการ) ของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั 
 3. ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์และทศันคติดา้นความเหมาะสมของพรีเซนเตอร์มี
ความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจซ้ือ (ใชบ้ริการ) ของผูบ้ริโภค 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 

    
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. นกัการตลาดสามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระกอบการพิจารณาการก าหนดนโยบาย
วางแผน การด าเนินกลยุทธ์ด้านการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกใช้ดารานักแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ใหก้บัตราสินคา้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้  

2.  ผูบ้ริหารธุรกิจสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางเพื่อพฒันาการเลือกใช้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์หรือการสร้างสรรค์โฆษณาท่ีมีการใชด้ารา นกัแสดง ท่ีมีช่ือเสียง เป็นพรีเซนเตอร์ 
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

3.  ผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง ทศันคติท่ีมีผูบ้ริโภคทีต่อพรีเซนเตอร์และการตั้งใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค สามารถน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันาการวจิยัต่อไป 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์ (อั้ม พชัราภา) 
- ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อพรีเซนเตอร์ 
- ความเหมาะสมของ อั้ม พชัราภา ในการเป็นพรี

เซนเตอร์ 

การตั้งใจซ้ือ 
 (ใชบ้ริการเครือข่าย) 

ของผูบ้ริโภค 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ทัศนคติ ทศันคติของบุคคลเป็นความรู้สึกทางใจท่ีมีต่อส่ิงใด ๆ ของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลและมีผลต่อกลุ่มทางสังคม เก่ียวขอ้งในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทุกดา้นในสังคมของมนุษยทุ์กสังคม ทศันคติ เป็นความเช่ือและความรู้สึกท่ีทนทาน และไดรั้บการ
จดัระเบียบ ซ่ึงมกัเป็นตวัผลกัดนัให้เรากระท าไปในทิศทางนั้น ๆ ทศันคติจึงมีองคป์ระกอบทั้งดา้น
ความคิด อารมณ์ และการกระท า (ยงยุทธ์ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, 2531, น. 179) ทริแอนดีส (อา้งถึงใน 
สิทธิพนัธ์ พุทธหุน 2547, น. 91) ได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกันว่าทัศนคติเป็นความคิดท่ีมี
ความรู้สึกแฝงอยู่ ซ่ึงจะกระตุ้นให้เกิดการกระท าต่อส่ิงหน่ึงในสถานการณ์ทางสังคมนั้น โดย
ทศันคติมี             3 องค์ประกอบ คือ ความรู้หรือความคิด (cognitive) ความรู้สึก (affective) ซ่ึง
หมายถึงส่ิงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม และความพร้อมท่ีจะกระท า (predisposition to act) ส่วน (พงศ์
สัณห์ ศรีสมทรัพย ์และ ปิยะนุช เงินคลา้ย, (2550, น. 75)) กล่าวถึงวา่ทศันคติเป็นความรู้สึกทางใจ
ของแต่ละบุคคล          ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ความนึกคิด และความเช่ือของแต่
ละบุคคล ความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคลในเร่ืองราวใด ๆ จะมีระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไปตั้งแต่
ระดบัท่ีเป็นความชอบหรือไม่ชอบ ระดบัท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บการไตร่ตรองจนถึงระดบัท่ี
เป็นการน าไปปฏิบติั ทศันคติของบุคคลจึงเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความคิดและพฤติกรรมไปใน
แนวทางใดแนวทางหน่ึง   

ความตั้งใจซ้ือ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีกระท า
ดว้ยเหตุผล (A theory of reason action) โดยทฤษฎีมีแนวคิดวา่บุคคลจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม
หรือไม่แสดงออกพฤติกรรมอย่างใดไม่ก็อย่างหน่ึง เกิดจากความมีเหตุผลและความตั้งใจเสมอ      
ซ่ึงความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้อิทธิพลมาจากปัจจัยหลักๆ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ทางดา้นทศันคติ (Attitude) และปัจจยัทางดา้นสถานการณ์เชิงสังคมหรือบรรทดัฐาน (Norm) มีผูท่ี้
กล่าวถึงความหมายของการตั้งใจซ้ือ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

Zeithami, Berry&Parasuraman, 1990 (อา้งถึงใน ศศิวมิล บุญสุภา, 2554, น. 18) ความตั้งใจ
ซ้ือ (Purchase intcnion) หมายถึงการแสดงถึงการเลือกใช้บริการใดบริการหน่ึงเป็นตวัแรก                  
ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

การตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือ
สินคา้ใดสินคา้หน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีความตั้งใจพฤกษ์เกิดข้ึนมาจากทศันคติท่ีมีต่อ
สินคา้ของผูบ้ริโภคในการประเมินสินคา้ท่ีผา่นมา 
 Kothandapani, 1971 (อา้งถึงใน ศศิวมิล บุญสุภา, 2554, น. 19) ความตั้งใจ มีพื้นฐานมาจาก
ขอ้มูล ความรู้ เจตคติ และความเช่ือ สรุปไดว้า่ ความตั้งใจ หมายถึง ความคิดท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิง
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หน่ึงซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นไปไดข้องบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ในตวับุคคลคือพื้นฐานของความรู้ความจ าและเจตนคติซ่ึงมีส่วนก่อให้เกิดความตั้งใจและผลกัดนั
ให้มีพฤติกรรมนั้นๆ ดงันั้น สรุปไดว้่า การตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเป็นเหตุเป็นผล ท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู ้บริโภค โดยเป็นการพิจารณาถึงประโยชน์ของสินค้า เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง อีกทั้งยงัสะทอ้นถึงความมัน่ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 
 การโฆษณา ได้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิต เราพบเห็นโฆษณาสินคา้และ
บริการ ต่าง ๆ ทุกวนัไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ ป้ายโฆษณาตามถนน ขณะท่ีพบเห็น
นอกจากจะเป็นโฆษณาสินคา้และบริการต่าง ๆ แลว้ยงัมีโฆษณารณรงคเ์พื่อสังคมต่าง ๆ ค าจ  ากดั
ความและความหมายของการโฆษณา ไดถู้กค าจ ากดัความไวม้ากมาย ดงัน้ี 
 เสรี วงษม์ณฑา (2540, น. 2) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของโฆษณาวา่ เป็นการส่ือสารมวลชนท่ี
เกิดข้ึนเม่ือดวงใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมท่ีเลือกอ านวยต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การซ้ือการใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยอาศยัเหตุผลทั้งเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติในการจูงใจ 
ซ่ึงจะตอ้งมีการซ้ือส่ือและเวลาในส่ือสารมวลชน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
ตลอดจนระบุผูป้ระสงค์จะท าการโฆษณาอย่างชดัเจน ส่วน คริส ฟิลล์ (1995, p. 10)ไดอ้ธิบาย
ความหมายของการโฆษณา หมายถึง การส่ือสารมวลชนท่ีไม่ใช่การส่ือสารระหว่างบุคคลสอง
บุคคลโดยมีจุดประสงค ์เพื่อการชกัชวนกลุ่มเป้าหมายในการคิดหรือการกระท าตามท่ีไดก้ าหนดไว้
ทั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายจะใหค้วามเช่ือถือในขอ้มูลข่าวสารท่ีผา่นการโฆษณาในระดบัหน่ึง 
วธีิการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีจ  านวน 1,112,876 คน (ขอ้มูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ วนัท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2560) ท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งใกลเ้คียงกบั 400 ตวัอยา่ง ส าหรับในการศึกษาน้ีได้
ท าการส ารองอีกร้อยละ 10 จึงมีกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 440 ตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา จะท า
การเก็บในพื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่นและอยูใ่นยา่นการคา้โดยสุ่มตวัอยา่งจาก อ าเภอเมือง อ าเภอ
คลองหลวง อ าเภอสามโคก วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแบ่ง
สัดส่วนเป็นผูใ้ช้บริการเครือข่าย DTAC จ านวน 300 คน AIS จ านวน 70 คน และ True Move 
จ านวน 70 คน   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยศึกษา
คน้ควา้แนวคิดและทฤษฎี ต่าง ๆ แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) > 
0.67 และไดท้  าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่า Cronbach’s α ไดค้่าความเช่ือมัน่ = 0.89 
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3. การวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคล
ผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และ วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนทศันคติท่ีมีต่อพรีเซนเตอร์อั้ม พชัราภา กบัความตั้งใจใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4. การทดสอบสมมติฐาน ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) และทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์และทศันคติดา้นความ
เหมาะสมของพรีเซนเตอร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจซ้ือของผู ้บริโภค จะใช้การหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
ผลการวจัิย 
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายุอยูใ่นช่วง
อายุ 21 – 25 ปี ร้อยละ 30.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 40.2 ประกอบอาชีพนกัเรียน
นกัศึกษาและขา้ราชการ ร้อยละ 20.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 32.7      

 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์ (อั้ม พชัราภา)  
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์ (อั้ม พชัราภา)   
 

ทศันคตทิีผู้่บริโภคมต่ีอพรีเซนเตอร์ (อั้ม พชัราภา)  X  SD แปลผล 

1. ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อพรีเซนเตอร์    
     1.1  ความมีช่ือเสียงของพรีเซนเตอร์ ท าใหท่้านอยากซ้ือสินคา้ 3.66 1.05 เห็นดว้ย 
     1.2  การเป็นตวัอยา่งท่ีดีในสงัคมของพรีเซนเตอร์ 3.71 1.00 เห็นดว้ย 
     1.3  ท่านคิดวา่บุคลิกภาพของพรีเซนเตอร์ท าใหสิ้นคา้เป็นท่ียอมรับ 3.90 0.91 เห็นดว้ย 
     1.4  ท่านคิดวา่ความโดดเด่นของพรีเซนเตอร์ท าใหสิ้นคา้น่าสนใจ 3.89 0.93 เห็นดว้ย 
     1.5  พรีเซนเตอร์น าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนท าใหท่้านเขา้ใจไดง่้าย 3.89 0.87 เห็นดว้ย 

รวมทศันคตขิองผู้บริโภคทีม่ต่ีอพรีเซนเตอร์ 3.80 0.73 เห็นด้วย 

 
2. ดา้นความเหมาะสมของ อั้ม พชัราภา ในการเป็นพรีเซนเตอร์ 

   

     2.1  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์มีความน่าเช่ือถือ 4.01 0.90 เห็นดว้ย 
     2.2  ท่านชอบพรีเซนเตอร์  (เช่น การวางตวั,นิสยั) 3.99 0.92 เห็นดว้ย 
     2.3  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์มีความโดดเด่นมีบุคลิกภาพท่ีดี 4.05 0.89 เห็นดว้ย 
     2.4  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์มีความรู้ความสามารถ 3.92 0.93 เห็นดว้ย 
     2.5  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคม 3.94 0.97 เห็นดว้ย 

รวมความเหมาะสมของ อั้ม พชัราภา ในการเป็นพรีเซนเตอร์ 3.98 0.67 เห็นด้วย 
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รวม 3.89 0.70 เห็นด้วย 

 
ตอนที ่3 การวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
การตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค X  SD แปลผล 

1. ท่านนึกถึงเครือข่ายดีแทคเป็นอนัดบัแรก 3.77 1.12 เห็นดว้ย 
2. หากท่านตอ้งการใชเ้ครือข่ายอีกคร้ังท่านจะเลือกใชเ้ครือข่ายดีแทค 3.67 1.12 เห็นดว้ย 
3. ท่านใชสิ้นคา้ดีแทคเพราะท่านช่ืนชอบรูปแบบการน าเสนอ 3.67 1.09 เห็นดว้ย 
4. ในการใชบ้ริการเครือข่ายดีแทคท่านมีความตั้งใจซ้ือเลือกเครือขา่ยน้ี 3.67 1.06 เห็นดว้ย 
5. พรีเซนเตอร์ (อั้ม พชัราภา) ท าใหท่้านอยากใชบ้ริการของเครือขา่ยดีแทค 3.66 1.09 เห็นดว้ย 
6. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการดีแทคโดยพิจารณาจากคุณสมบติัของสินคา้ 3.86 1.05 เห็นดว้ย 
7. ท่านใชบ้ริการเครือข่ายโดยพิจาณาจากบริษทัผูผ้ลิต 3.82 1.02 เห็นดว้ย 
8. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการดีแทคไดจ้ากการรับชม/ฟัง โฆษณาของดีแทคผา่นส่ือต่างๆ  3.79 1.05 เห็นดว้ย 
9. ท่านใชบ้ริการดีแทค เน่ืองจากผูข้ายมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 3.69 1.01 เห็นดว้ย 
10. ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้จากการแนะน าจากเพ่ือนหรือคนรู้จกั 3.67 1.08 เห็นดว้ย 

รวม 3.73 0.76 เห็นด้วย 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคจะส่งต่อทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์ (อั้ม พชัราภา) แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 3 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค t Sig F Sig สรุป 
ด้านทศันคต ิ      
1. เพศ  0.764 0.446   ไม่แตกต่าง 
2. อาย ุ   4.560 0.000* แตกต่าง 
3. ระดบัการศึกษา    1.290 0.273 ไม่แตกต่าง 
4. อาชีพ    0.593 0.762 ไม่แตกต่าง 
5. รายได ้   3.636 0.003* แตกต่าง 

 

ตารางท่ี 3 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค t Sig F Sig สรุป 

ด้านความเหมาะสม      
1. เพศ  -0.097 0.923   ไม่แตกต่าง 
2. อาย ุ   4.062 0.001* แตกต่าง 
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3. ระดบัการศึกษา    1.029 0.392 ไม่แตกต่าง 
4. อาชีพ    1.534 0.154 ไม่แตกต่าง 
5. รายได ้   1.669 0.141 ไม่แตกต่าง 

สมมติฐาน 2 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ (ใชบ้ริการ) ของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั  
ตารางท่ี 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค t Sig. F Sig.  
1. เพศ  -0.128 0.898   ไม่แตกต่าง 
2. อาย ุ   0.610 0.692 ไม่แตกต่าง 
3. ระดบัการศึกษา    2.053 0.086 ไม่แตกต่าง 
4. อาชีพ    1.556 0.147 ไม่แตกต่าง 
5. รายได ้   3.509 0.004* แตกต่าง 

 
สมมติฐาน 3 ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์และทศันคติดา้นความเหมาะสมของการ

ใชพ้รีเซนเตอร์มีความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจซ้ือ (ใชบ้ริการ) ของผูบ้ริโภค 
ตารางท่ี 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

สมมตฐิานที ่3 
ตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค 

r Sig ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 

1. ดา้นทศันคติ     
1.1  ความมีช่ือเสียงของพรีเซนเตอร์ ท าใหท่้านอยาก
ซ้ือสินคา้ 

0.307** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

1.2  การเป็นตวัอยา่งท่ีดีในสงัคมของพรีเซนเตอร์ท าให้
ท่านอยากซ้ือสินคา้ 

0.306** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

1.3  ท่านคิดวา่บุคลิกภาพของพรีเซนเตอร์ท าใหสิ้นคา้
เป็นท่ียอมรับ 

0.291** 0.000 นอ้ย เดียวกนั 

 
ตารางท่ี 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 (ต่อ) 

สมมตฐิานที ่3 
ตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค 

r Sig r ทศิทาง 
1.4  ท่านคิดวา่ความโดดเด่นของพรีเซนเตอร์ท าให้
สินคา้น่าสนใจ 

0.414** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

1.5  พรีเซนเตอร์น าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนท าให้
ท่านเขา้ใจไดง่้าย 

0.431** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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รวมทศันคต ิ 0.452** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 

 
 
2. ดา้นความเหมาะสม 

    

2.1  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์มีความน่าเช่ือถือ 0.241** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
2.2  ท่านชอบพรีเซนเตอร์ (เช่น การวางตวั, นิสยั) 0.210** 0.000 นอ้ย เดียวกนั 
2.3  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์มีความโดดเด่นมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี 

0.218** 0.000 นอ้ย เดียวกนั 

2.4  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์มีความรู้ความสามารถ 0.201** 0.000 นอ้ย เดียวกนั 
2.5  ท่านคิดวา่พรีเซนเตอร์เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคม 0.240** 0.000 นอ้ย เดียวกนั 

รวมความเหมาะสม 0.302** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเ ร่ือง ทัศนคติและความตั้ งใจซ้ือของผู ้บริโภค กรณีศึกษา : การเป็น                     
พรีเซนเตอร์ของ อั้ม พชัราภา ของบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (DTAC)               
มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายไดด้ั้งน้ี  

 สมมติฐานที่ 1  จากผลการวิจยัพบวา่ อายุ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะส่งผลต่อ
ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์(อั้ม พชัราภา) ไม่ว่าจะเป็น ทศันคติท่ีมีต่อพรีเซนเตอร์ หรือ
ความเหมาะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชต น่วมอินทร์ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของ
การโฆษณาของแชมพูแพนทีน  ท่ีส่งผลต่อความสนใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี  รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ ความเหมาะสม ของโฆษณาการรับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ริโภคและการรับรู้ เห็นสถานภาพต่อสังคม ของแชมพูแพนทีน โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ผูบ้ริโภคท่ี
เคยเห็นโฆษณาดา้นความเหมาะสมของผูโ้ฆษณาของแชมพูแพนทีน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
งานวิจยัของ  ตุล อคันิบุตร (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของการโฆษณาท่ีใชพ้รีเซนเตอร์นกัร้อง
เกาหลีต่อทศันคติและความตั้งใจซ้ือของวยัรุ่นหญิง ในกรุงเทพมหานคร การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้
นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่นหญิงต่อสินคา้ท่ีใช้
นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งวยัรุ่นหญิง  อยู่ท่ี 5,000 บาทหรือต ่ากวา่  ทศันคติของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินคา้ ท่ีใช้นกัร้อง
เกาหลีเป็นผูน้ าเสนอมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.37 อยูใ่นระดบัปานกลาง ความตั้งใจซ้ือของวยัรุ่นหญิง
ต่อตราสินคา้ท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นผูน้ าเสนอ สามารถสรุปไดว้า่มีความตั้งใจซ้ือของวยัรุ่นหญิงต่อ
ตราสินคา้ ท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นผูน้ าเสนอมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.39 อยูใ่นระดบัต ่า 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AISC_thTH522TH522&espv=2&biw=1280&bih=655&site=webhp&q=BKK:DTAC&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecRozi3w8sc9YSm9SWtOXmPU4OIKzsgvd80rySypFJLiYoOyBKT4uHj00_UNjdIyDApyy3J5AHjQtKY8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjc7s6lpMHSAhUCopQKHSkEDwkQsRUIsAEwFA
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 สมมติฐานที่ 2 จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือ (ใช้บริการ) ของผูบ้ริโภค แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ตุล อคันิบุตร (2556)         
ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของการโฆษณาท่ีใชพ้รีเซนเตอร์นกัร้องเกาหลีต่อทศันคติและความตั้งใจซ้ือ
ของวยัรุ่นหญิง ในกรุงเทพมหานคร การเปิดรับโฆษณาท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินคา้มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่นหญิงต่อสินคา้ท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ พบว่า
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นหญิง  อยูท่ี่ 5,000 บาทหรือต ่ากวา่  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบังานวจิยัของ ปาริฉตัร พรหมมาตย ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การโฆษณาในนิตยสารวาไรต้ีสตรี
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ในนิตยสาร variety สตรี ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดในด้านเน้ือหาการ
โฆษณาคือการน าเสนอสินคา้ใหม่ดา้นประเภทบุคคลท่ีใชใ้นการโฆษณาสินคา้คือดารานกัแสดงท่ีมี
ช่ือเสียง  ดา้นประเภทคุณสมบติัของพรีเซนเตอร์จากโฆษณาสินคา้คือมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและดา้น
ประเภทของภาพคือภาพสินคา้มีสีสันสวยงามดึงดูดส่วนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในนิตยสารวาไรต้ี
สตรี  
 สมมติฐาน 3  ผลการวิจยัพบว่า ความโดดเด่นของพรีเซนเตอร์สามารถท าให้การน าเสนอ
ขอ้มูลไดเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจน  ความน่าเช่ือถือของพรีเซนเตอร์และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม 
สามารถท าใหก้ารโฆษณามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ในการโฆษณาท่ีส่ือสารเขา้เป้าตรงประเด็นจะท า
ให้มีความสัมพนัธ์กับการตั้ งใจของผูบ้ริโภคซ้ือ  ฉะนั้น นักการตลาดควรมองประเด็นน้ี คือ
นอกจากจะเลือกพรีเซนเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงยงัจะตอ้งค านึงถึงการโฆษณาท่ีส่ือสารตรงประเด็นและ
เขา้ใจง่ายท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสตั้งใจซ้ือมากข้ึน และยงัตอ้งค านึกถึงความน่าเช่ือถือ การ
วางตวั การเป็นแบบอย่างท่ีดีของพรีเซนเตอร์อีกด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตุล อคันิบุตร 
(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของการโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์นกัร้องเกาหลีต่อทศันคติและความ
ตั้งใจซ้ือของวยัรุ่นหญิง ในกรุงเทพมหานคร การเปิดรับโฆษณาท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์
สินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่นหญิงต่อสินคา้ท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์  
สรุปไดว้่าทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ีมีต่อตราสินคา้ท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินคา้ท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ และยงัสอค
คลอ้งกบังานวิจยัของ รชต น่วมอินทร์ (2555)  การท าวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการโฆษณาของแชมพู
แพนทีน ท่ีส่งผลต่อความสนใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคท่ีเคย
เห็นโฆษณาดา้นความเหมาะสมของผูโ้ฆษณาของแชมพูแพนทีน และดา้นความส าคญัต่อผูบ้ริโภค
เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความสนใจต่อโฆษณาของแชมพูแพนทีน  ยงัคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของ 
ภทัราภรณ์          ปานพิมพ ์(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงในโฆษณา ขนมขบเค้ียวท่ีมี
ผล ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญั นกัแสดง
ท่ีมีช่ือเสียง               ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการส่ือสารและดา้นภาพลกัษณ์ ตามล าดบั  
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
1.  จากการศึกษาผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อพรีเซนเตอร์(อั้ม พชั

ราภา) ในเร่ืองของ ความมีช่ือเสียงของพรีเซนเตอร์ ท าใหผู้บ้ริโภคอยากซ้ือสินคา้ การเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีในสังคม ของพรีเซนเตอร์ รวมถึงบุคลิกภาพ ความโดดเด่น และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน ท า
ให้สินคา้เป็นท่ียอมรับ ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใจไดง่้าย ดงันั้น นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึง
ทศันคติหรือมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียงผูท่ี้จะมาเป็นผูน้ าเสนอสินคา้ของบริษทั 
ซ่ึงหากผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ก็อาจท าใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติในเชิงลบและ
หลีกเล่ียงการบริโภคสินคา้  

2.  จากการศึกษา ดา้นความเหมาะสมของ (อั้ม พชัราภา) ในการเป็นพรีเซนเตอร์ ผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญั ได้แก่ พรีเซนเตอร์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ความโดนเด่น บุคลิกภาพท่ีดีในตวัพรีเซน
เตอร์ และมีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม ดงันั้น นกัการตลาดควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของพรีเซนเตอร์ในการน าเสนอสินคา้และผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะท าใหก้ารโฆษณานั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.  ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั โดยพิจารณาจากคุณสมบติัของ
สินคา้มาเป็นอนัดบั 1 ของระดบัความเห็นด้วย ดงันั้น ผูบ้ริหารควรวางแผนท าการกระตุ้นทาง
การตลาดและการน าเสนอโฆษณาเพิ่มเติมในส่วนของการบ่งบอกถึงคุณภาพ คุณสมบติัของสินคา้ 
และประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนกบัเครือข่ายดีแทค เพราะจะท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดถึ้งความเหมาะสมของ
โฆษณาวา่มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคสนใจในเครือข่ายดีแทคเพิ่มมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้นในการวิจยัในอนาคต อาจเปล่ียนไปใช้
การท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธี เก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ หรือการ
สังเกตการณ์ ร่วมดว้ยกนั เพื่อใหผ้ลการวจิยัไดมี้ความแม่นย  าดา้นขอ้มูลท่ีหลากหลาย  

2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจมีผลต่ออิทธิพลของการโฆษณา เช่น การรับรู้ของ
ผูบ้ริโภค ความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ  ดา้นความจงรักภคัดี และความคาดหวงัเพื่อเป็นแนวทาง
ในรักษาฐานลูกคา้เดิม 

3. การวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีเพียงจงัหวดัเดียว ซ่ึงไม่ครอบคลุมทัว่
ทั้งประเทศ ดงันั้นงานวิจยัในอนาคตควรพิจารณาขอบเขตด้านประชากรและพื้นท่ีในการศึกษา
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

    การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูต้ามและกบัความผูกพนั
ในองคก์ร 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการท างานกบัความผูกพนัในองคก์ร 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการท างานกบัความผกูพนัในองคก์ร  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานของ บริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 253 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนและสถิติเชิงอนุมาน
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูต้ามของพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่เป็นผู ้ตามแบบมี
ประสิทธิผล นอกจากน้ีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผูต้ามท่ีมีมิติด้านความผูกพนัอย่างกระตือรือร้น
มากกว่ามิติดา้นความอิสระและความคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงผูต้ามทั้ง 2 มิติ มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัในองคก์รในทิศทางเดียวกนัในดบัปานกลาง ส่วนบรรยากาศในการท างานมีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัในองคก์รในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง นอกจากน้ียงัพบวา่ ความสุขในการท างาน
มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงเช่นกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผูต้าม บรรยากาศในการท างาน ความสุขในการท างาน ความผกูพนัในองคก์ร 
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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. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  องคก์รธุรกิจทัว่ไปรวมทั้งองคก์รของภาครัฐต่างให้ความสนใจและให้ความส าคญักบัการ

บริหารทรัพยากรมนุษยม์ากยิ่งข้ึน มีการด าเนินงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองอยู่
ตลอดเวลา ทั้งน้ีการบริหารงานบุคคลโดยแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและ
ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงั  “ธุรกิจท่ีอยูใ่นระบบสังคมนั้น จะมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ระบบธุรกิจทั้งหมดท่ีปรากฏนั้น ลว้นแต่เป็นเร่ืองของทรัพยากร
มนุษยท์ั้งส้ิน” (ธงชยั สันติวงษ ์และ ชยัยศ สันติวงษ,์ 2548)    

แนวโน้วอตัราการลาออกท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนัจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรธุรกิจ  ยุค
สมยัท่ีคนเขา้ท างานกบับริษทัหลงัเรียนจบชั้นมธัยม จบวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลัยแล้วท าอยู่จน
เกษียณไดผ้า่นพน้หมดยคุไปแลว้ คนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเปล่ียนงานหลายคร้ัง ซ่ึงเป็นเหตุให้บริษทั
ตอ้งส้ินเปลืองเงินจ านวนมากทุกคร้ังท่ีพนกังานออกจากบริษทั บริษทัตอ้งสูญเสียการลงทุน ท่ีไดใ้ช้
ไปในดา้นการจา้งงาน การฝึกอบรม และการอ านวยการพนกังาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการบริหาร
จ านวนมหาศาล บริษัทสูญเสียก าลังการผลิตจนกว่าจะได้จ้างและฝึกอบรมคนใหม่ และ
ความสัมพนัธ์ในหมู่สมาชิกทีมงานไดรั้บผลกระทบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงสมาชิกในกลุ่ม การ
ลาออกของพนกังานสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้แก่องค์กร หรืออย่างน้อยก็ท าให้ศกัยภาพใน
การแข่งขนัขององค์กรชะลอตวัลงหรือหยุดชะงกัลงชัว่ขณะหน่ึง  องค์กรชั้นน าจึงให้ความส าคญั
กบัเร่ืองการดูแลรักษา “คน” เป็นอย่างมาก และถือว่า “อตัราการลาออกของพนกังานเป็นตวัช้ีวดั
ตน้ทุนท่ีส าคญัตวัหน่ึงของการท าธุรกิจ”  ดงันั้น  องคก์รเหล่าน้ีจึงมีความพยายามอยา่งมากท่ีจะหยุด
หรือลดอตัราการลาออกภายในองค์กรให้อยู่ในระดับต ่าสุดเท่าท่ีจะท าได้  เพราะหากไม่มีการ
ลาออก ย่อมแสดงว่าพนกังานมีความสุขกบังานท่ีท าส่งผลให้เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร ก็จะ
ส่งผลต่อผลงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รจึงถือเป็นเร่ืองท่ีองคก์รต่าง ๆ พยายามท่ี
จะสร้างใหเ้กิดข้ึน เพราะการท่ีคนหน่ึงจะมีความผกูพนัในองคก์รไดจ้ะตอ้งผา่นประสบการณ์ท่ีดีใน
การท างานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการท างาน จะก่อให้เกิดความรู้สึกในด้านท่ีดีต่อองค์กร 
นอกจากน้ีการรับรู้ว่างานท่ีตนเองท านั้นมีโอกาสกา้วหนา้จะสนบัสนุนให้พนกังานมีความเช่ือมัน่
และเกิดความรู้สึกผูกพนั ซ่ึงความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์รนั้นเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคลากรใน
แต่ละบุคคลแตกต่างกนั (เสาวคนธ์ ศิรกิดากร, 2557)   

ศิริวรรณ ตนัตระวิวฒัน์ (2550) ไดอ้ธิบายวา่ การให้รางวลัหรือการสร้างแรงจูงใจในดา้น
วตัถุเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะท าใหส้มาชิกเกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์รได ้แต่แนวโนม้ท่ีจะ
ท าใหบุ้คลากรเกิดความผูกพนัต่อองคก์รไดน้ัน่คือ การท่ีองคก์รเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความ
คิดเห็นรวมถึงความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการท างาน  

จากความส าคญัขา้งตน้มีหลายปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง จนท าให้พฤติกกรมในการท างาน
เปล่ียนแปลงไปท าให้มีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน ผูศึ้กษาเห็นว่า ภาวะผูต้าม 
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บรรยากาศในการท างาน และความสุขในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดความผูกพนัในองคก์ร 
น ามาซ่ึงความมุ่งมัน่ตั้งใจและทุ่มเทในการท างานและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีและต่อเน่ืองของ
องคก์ร ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษา ภาวะผูต้าม 
บรรยากาศในการท างาน ความสุขในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของ
พนกังาน ผลการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพและ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหค้งอยู ่เพื่อสร้างความส าเร็จใหก้บัองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูต้ามของพนกังานและความผูกพนัของพนกังานท่ีมี
ต่อองคก์ร 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศในการท างานและความผูกพนัของพนกังานท่ีมี
ต่อองคก์ร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการท างานของพนกังานในการปฏิบติังาน
ภายในองคก์รและความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 
3. สมมติฐานการวจัิย 

1. รูปแบบภาวะผูต้ามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความความผกูพนัในองคก์ร 
1.1 ภาวะผูต้ามมิติดา้นความอิสระและความคิดสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัความ
ความ......ผกูพนัในองคก์ร 
1.2 ภาวะผูต้ามมิติด้านความผูกพนัอย่างกระตือรือร้นมีความสัมพนัธ์กบัความ
ความผกูพนั.....ในองคก์ร 

 2. บรรยากาศในการท างานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัในองคก์ร 
2.1  บรรยากาศในการท างานด้านโครงสร้างมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัใน

องคก์ร 
2.2  บรรยากาศในการท างานด้านมาตรฐานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัใน
องคก์ร 
2.3   บรรยากาศในการท างานด้านความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัใน
องคก์ร 
2.4 บรรยากาศในการท างานดา้นการยอมรับมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์ร 
2.5 บรรยากาศในการท างานดา้นการสนบัสนุนมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร 
2.6 บรรยากาศในการท างานดา้นความผกูพนัมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร 

3. ความสุขในการท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัใน
องคก์ร 
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3.1   ความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัใน
องคก์ร 

3.2   ความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัใน
องคก์ร 

3.3   ความสุขในการท างานด้านความรู้สึกทางบวกมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัใน
องคก์ร 

3.4   ความสุขในการท างานด้านความรู้สึกทางลบมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัใน
องคก์ร 

 
4. ทบทวนวรรณกรรม 
 ภาวะผูต้าม หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานในการท างานต่างๆ และ
สามารถรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูน้ าให้บรรลุผลส าเร็จ Robert Kelly (1992)ไดแ้บ่งผูต้าม
ออกป็น 2 มิติ คือ  

มิติท่ี 1 คุณลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกันสองด้านของผูต้าม คือ ด้านความอิสระ – ความคิด
สร้างสรรค์ (Independent- critical thinking) กับด้านการพึ่ งพาผูอ่ื้น – ขาดความคิดสร้างสรรค ์
(Dependent- uncritical thinking) กล่าวคือ ผูต้ามท่ีจะท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ มีการท างาน
ดว้ยความรอบคอบ ให้ขอ้เสนอและเชิงสร้างสรรค์ ชอบคิดริเร่ิมใหม่ๆ ส าหรับผูต้ามท่ีมีลกัษณะ
ด้านการพึ่ งพาผูอ่ื้น – ขาดความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ผูต้ามท่ีต้องพึ่ งพาผูอ่ื้นไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ จะเป็นผูท่ี้ไม่สามารถมองไกลกว่าท่ีก าหนดให้ และเป็นผูท่ี้ชอบรับค าสั่งหรือท าตาม
โดยขาดการไตร่ตรอง ดงันั้นองคก์รจึงไม่สามารถพึ่งพาและเช่ือมัน่ในบุคคลเหล่าน้ีได ้
 มิติท่ี 2 พฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกนัสองดา้นของผูต้าม คือ ดา้นความกระตือรือร้น (Active 
behavior) กบั ดา้นความเฉ่ือยชา (Passive behavior) กล่าวคือผูต้ามท่ีมีความกระตือรือร้น จะสนใจ
ร่วมกิจกรรมงานต่างๆ ขององค์กรอย่างเต็มท่ี แสดงความสนใจในงานมากกว่าขอบเขตท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ ชอบแสดงถึงการริเร่ิมในการแก้ปัญหาและตดัสินใจ ส่วนผู ้
ตามท่ีมีลกัษณะตรงกันข้าม คือ มีพฤติกรรมเฉยเมย มีความเกียจคร้านไม่มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีการงาน จะท างานเฉพาะส่วนท่ีตนได้รับมอบหมายเท่านั้ น ไม่ชอบท างานเกินกว่าท่ี
มอบหมายให้ และมกัปฏิเสธความรับผิดชอบหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มข้ึน ปฏิบติังานตามค าสั่ง
และค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่คิดริเร่ิมงานใหม่ๆ จากมิติทั้ง 2 Kelly (1992 อ้างถึงใน สุ
กญัญา  มีสมบติั และ กฤษดา เชียรวฒันสุข, 2557) จ าแนกรูปแบบผูต้ามเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ผูต้าม
แบบมีประสิทธิผล ผูต้ามแบบห่างเหิน ผูต้ามแบบเอาตวัรอด ผูต้ามแบบปรับตาม ผูต้ามแบบเฉ่ือยชา 
 บรรยากาศในการท างานคือ ลกัษณะต่างๆ ภายในองค์กรท่ีสมาชิกสามารถรับรู้ได้ โดย
ลกัษณะดงักล่าวประกอบด้วย บรรยากาศ สภาพขององค์กร เป็นเคร่ืองช้ีให้เห็น ความแตกต่าง
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ระหวา่งองคก์รหน่ึงกบัอีกองคก์รหน่ึงท่ีเป็นลกัษณะท่ีคงทน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนกังาน
ภายในองค์กร Stringer (2002 : 65-67 อา้งในกรปวีณ์  ตาก๋า, 2558) ซ่ึงไดแ้บ่งบรรยากาศองค์กร
ออกเป็น 6 มิติ คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นมาตรฐาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการยอมรับ ดา้นการ
สนบัสนุน ดา้นความผกูพนั 

ความสุขในการท างาน เป็นผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงถือวา่เป็นผลจากตอบสนองของผล
ของการกระท า การสร้างสรรค์ของตนเอง มีความปราบปล้ืมใจ ท าให้น าไปสู่การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แนวคิดความสุขในการท างานของ Diener (2003 อา้งใน สิรินทร, 2553 : 83) 
มุ่งอธิบายปัจจยัหรือ องค์ประกอบความสุขท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตน ามาซ่ึงความสุข
ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในชีวติ  ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบ  

ความผูกพนัในองค์กร หมายถึง ความรู้สึกผูกพนัระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร ซ่ึงควมรู้สึก
นั้นจะบ่งช้ีว่าพนักงานกบัองค์กรมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด และน าไปสู่การตดัสินใจของ
พนกังานวา่จะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไปหรือไม่ Nation Group (2006) กล่าววา่การผูกพนัตนเอง
กบัองคก์รนั้น เกิดข้ึนจากสัมพนัธ์เช่ือมโยง ทางจิตใจ ความรู้สึก หรือสติปัญญา ระหว่างบุคคลกบั
องคก์ร ความผกูพนัน้ีมีความหมายโดยนยัถึงการยอมรับเป้าหมาย และทิศทางการท างานขององคก์ร
นั้น บ่งบอกถึง ความปรารถนาแน่วแน่ ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ซ่ึงการศึกษาความผูกพนัคร้ัง
น้ี ไดแ้ยกลกัษณะความผูกพนั กบัองค์กรเป็น 3 ประเภท คือ ความผูกพนัท่ีเกิดจากทศัคติ  ความ
ผกูพนัดว้ยโครงงาน ความผกูพนัจากความจงรักภกัดี  

 
 

  
         
 
 
 
 
 
   
    
                                                                 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

บรรยากาศในการท างาน 
1. ดา้นโครงสร้าง                 4. ดา้นการยอมรับ 
2. ดา้นมาตรฐาน                  5. ดา้นการยอมรับ 
3. ดา้นความรับผิดชอบ        6. ดา้นความผกูพนั 
Stringer (2002) 

ภาวะผู้ตาม   

1. มิติความอิสระ และความคิดสร้างสรรค ์         

2. มิติความผกูพนัอยา่งกระตือรือร้น 

Kelley (1992) 

ความสุขในการท างาน 

1. ความพึงพอใจในชีวิต      3. ความรู้สึกทางบวก 
2. ความพึงพอใจในงาน       4. ความรู้สึกทางลบ   
Diener (2003) 
 

ความผูกพนัในองค์กร 

ดา้นทศันคติความรู้สึก  

ดา้นโครงงาน   

ดา้นความจงรักภกัดี                               

Nation Group (2006)    



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

317 

5. การด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั รวมทั้งส้ิน  685 คน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการค านวณสูตร Taro 
Yamane (1972) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 253 คน หลงัจากนั้นจึงท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น แบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูต้าม ซ่ึง
การศึกษาคร้ังน้ีได้น าเคร่ืองมือมาจากงานวิจยัของสุกัญญา มีสมบติั และกฤษดา เชียรวฒันสุข 
(2557) โดยมาจากแนวคิดของเคลล่ี Kelly (1992) เพื่อใชว้ดัขอ้มูลพฤติกรรมและการแสดงออกของ
ภาวะผูต้าม มีขอ้ค าถามรวม 20 ขอ้ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 ส่วนท่ี 3  เป็น
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบับรรยากาศในการท างาน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเคร่ืองมือมาจากงานวิจยั
ของกรปวณ์ี  ตาก๋าและกฤษดา เชียรวฒันสุข (2559) จากทฤษฏีของ Stringer (2002) เพื่อใชว้ดัการรับรู้
บรรยากาศในองค์กร มีขอ้ค าถามรวม 30 ขอ้ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 ส่วนท่ี 4  
เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความสุขในการท างาน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเคร่ืองมือมาจากงานวิจยั
ของ (สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553 : 183-184) จากแนวคิดของ Diener (2003) เพื่อใช้วดัความสุขในการ
ท างานของพนกังานในองคก์ร มีขอ้ค าถามรวม 20 ขอ้ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 
ส่วนท่ี 5  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความผูกพนัในองค์กร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเคร่ืองมือวดั
จากงานของอมรรัตน์  แสงฉาย และ กฤษดา เชียรวฒันสุข (2559) เพื่อใช้วดัความผูกพนัของ
พนกังานในองคก์ร มีขอ้ค าถามรวม 26 ขอ้  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามน ามาการศึกษาและ
ทดสอบสมมติฐาน ดว้ยโปรแกรม (Statistical Package for the Social Science: SPSS for window)  
ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

   1. สถิติพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลส่วน 
ของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. สถิติพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ
ภาวะผูต้าม บรรยากาศในการท างานความสุขในการท างานและความผกูพนัในองคก์ร 
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  3. สถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูต้าม 
บรรยากาศในการท างานความสุขในการท างานและความผกูพนัในองคก์ร 
6. ผลการศึกษา 

จากการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี จ  านวน 253 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คนคิดเป็นร้อยละ 51.38 อายอุยูร่ะหวา่ง  31 - 35  คิดเป็นร้อยละ 30.04 โดยมีระดบัการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.64  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากองค์กรอยู่ระหว่าง 15,001- 
25,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 45.06 ประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.69  

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นท่ีแสดงออกเก่ียวกบั
ภาวะผูต้าม บรรยากาศในการท างานความสุขในการท างานและความผกูพนัในองคก์ร 
    ปัจจัย                                                      ระดับความคิดเห็น 
                                                                                  X                      S.D.              แปลผล                

ภาวะผูต้าม                                              
    - มิติดา้นความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ 3.92  0.39             สูง

  
    - มิติดา้นความผกูพนัอยา่งกระตือรือร้น  4.10  0.38             สูง 
บรรยากาศในการท างาน                                      3.67                    0.40                   สูง 
ความสุขในการท างาน                                         3.76                 0.37                 สูง                
ความผกูพนัในองคก์ร                                         3.52                    0.42                   สูง 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาวะผูต้าม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.01 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผูต้ามดา้นมิติความผูกพนัอยา่งกระตือรือร้น ซ่ึงค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่
ในระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ส่วนผูต้ามดา้นมิติความอิสระและความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92       

บรรยากาศในการท างาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 
บรรยากาศในการท างานทุกด้านมีค่าฉล่ียอยู่ในระดบัสูง  ซ่ึงบรรยากาศในการท างานดา้นความ
ผกูพนัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.82  

ความสุขในการท างาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76  ความสุข
ในการท างานดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นความพึงพอใจในงาน ดา้นความรู้สึกดา้นบวก มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับสูง ซ่ึงความสุขในการท างาน ด้านความรู้สึกด้านบวก มีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดบัสูงท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ซ่ึง ส่วนความสุขในการท างานด้านความรู้สึกด้านลบ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความผูกพนัในองค์กร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ความ
ผูกพนัในองค์กรดา้นทศัคติความรู้สึก ดา้นความจงรักภกัดี ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
ส่วนความผกูพนัในองคก์รดา้นดา้นโครงงาน มีความคิดเห็นยูใ่นระดบัปานกลาง      

ส าหรับตารางท่ี 2 พบวา่ภาวะผูต้ามมิติดา้นความอิสระและความคิดสร้างสรรค ์และมิติดา้น
ความผกูพนัอยา่งกระตือรือร้นมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์รในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงความ
ผกูพนัในองคก์รคด์า้นทศันคติความรู้สึกอยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นโครงงาน ดา้นความจงรักภกัดี อยู่
ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพนัธ์ของรูปแบบภาวะผูต้าม บรรยากาศในการท างาน ความสุขในการ
ท างาน และความผกูพนัในองคก์ร 

                     ความผูกพนัในองค์กร  
                   ปัจจยั                                                      
 
 
รูปแบบภาวะผูต้าม                                          

มิติดา้นความอิสระและความคิดสร้างสรรค ์ 0.897**     0.493**        0.439** 
มิติดา้นความผกูพนัอยา่งกระตือรือร้น     0.915**               0.529**              0.528** 

บรรยากาศในการท างาน  
ดา้นโครงสร้าง           0.392**              0.816**              0.540 ** 
ดา้นมาตรฐาน       0.511**            0.836**              0.562** 
ดา้นความรับผิดชอบ         0.534**               0.768**           0.572** 
ดา้นการยอมรับ           0.353**            0.784**              0.543** 
ดา้นการสนบัสนุน                    0.468**                0.805**              0.529** 
ดา้นความผกูพนั    0.494**                0.758**              0.592** 

ความสุขในการท างาน  
ดา้นความพึงพอใจในชีวติ   0.452**                0.587**              0.758** 
ดา้นความพึงพอใจในงาน       0.553**           0.717**              0.811** 
ดา้นความรู้สึกทางบวก       0.537**           0.594**              0.755** 

          ดา้นความรู้สึกทางลบ   -0.041                    0.009                 0.301** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01

ดา้นความจงรักภกัดี 
(r) 

 

ดา้นโครงงาน                         
(r) 

ดา้นทศันคติความรู้สึก                       
(r) 
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บรรยากาศในการท างานทุกด้านมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัในองค์กรในทิศทาง
เดียวกนั โดยความผูกพนัในองคก์รดา้นโครงงานอยู่ในระดบัสูง ส่วนความผูกพนัในองค์กรดา้น
ทศันคติความรู้สึกและด้านความจงรักภกัดี มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางตามล าดบั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ความสุขในการท างานดา้นความพึงพอใจในชีวติ ดา้นความพึงพอใจในงาน ดา้นความรู้สึก
ทางบวก มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรในทิศทางเดียวกนั ส่วนดา้นความรู้สึกทางลบมี
ความผกูพนัในองคก์รดา้นความดา้นทศันคติความรู้สึกในทิศทางตรงขา้มกนั ดา้นโครงงานและดา้น
ความจงรักภกัดี มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01    
7. การอภิปรายผล 

7.1 ภาวะผู้ตาม 
ภาวะผู ้ตามมีความสัมพันกับความผูกพันในองค์กร ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก องค์กรมี

โครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน ทุกคนรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย บุคลากรรู้สึกถึงการเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์รซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ Robert E. Kelly (1992) พบวา่ความส าเร็จขององคก์ร 90% 
เกิดจากการท างานของผูต้าม ส่วนอีก 10% ท่ีเหลือเป็นผลงานของผูน้ า จะเห็นไดว้า่ไม่เพียงแต่ผูน้ า
เท่านั้นท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร  แต่ผูต้ามก็มีความส าคญัต่อผลส าเร็จขององคก์รไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าผูน้ าเช่นกนั ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าบุคลากรมีระดบัความอิสระและความคิด
สร้างสรรค ์และความผูกพนัอยา่งกระตือรือร้นอยู่ในระดบัสูง แต่มีระดบัความความผูกพนัอย่าง
กระตือรือร้นสูงกว่าระดบัความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการ 
(Need Theories) ของ บราฮมั มาสโลว ์(Abrahams Maslow) ซ่ึงระบุว่ามนุษยมี์ความตอ้งการไม่
ส้ินสุด และถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์วา่เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่างๆ อยูเ่สมอ ซ่ึงได้
แบ่งล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงภาวะผูต้ามสอดคลอ้งกบั ระดบัท่ี 3 คือ 
ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs)ไดแ้ก่ การตอ้งการยอมรับในผลงาน การยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มิตรภาพ และการตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในองคก์ร ท าให้เกิด
ความรู้สึกผูกพนักบัองคก์ร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการทุ่มเทท างาน และการปฏิบติัตน จึงท าให้องค์กรมี
ระดบัความความผูกพนัอย่างกระตือรือร้นสูง สอดคล้องกบังานวิจยัของ  นภาเพ็ญ โหมาศวิน 
(2533) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของสมาชิกในองคก์ร พบวา่ลกัษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์กรของข้าราชการมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ส่วนเพศและระดบัการศึกษา ไม่ความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัต่อองค์กร  ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย มีโอกาสกา้วหน้า การมีส่วนในการบริหาร ลกัษณะงานท่ี
ติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  นอกจากน้ีจากผลการวิจยัยงัพบวา่
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ทศันคติของกลุ่มผูร่้วมงานต่อองคก์ร ความน่าเช่ือถือและพึ่งพาไดข้ององคก์ร และความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

เม่ือพิจารณาจากระดบัความอิสระความคิดสร้างสรรค์ และความผูกพนัอยา่งกระตือรือร้น  
สามารถวิเคราะห์รูปแบบภาวะผูต้ามของบุคลากร บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั สามารถสรุปผูต้ามได ้2 แบบ คือ ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล จ  านวน 248 คน ผู้ตามแบบท างาน
เอาตัวรอด จ านวน 5 คน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่เป็น ผู้ตามแบบมี
ประสิทธิผล ซ่ึง ภาวะผูต้ามแบบน้ีนบัเป็นยอดปรารถนาขององคก์รทุกรูปแบบ เพราะผูต้ามแบบน้ี
จะเป็นผูท่ี้มีทั้ง “ความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และอิสระ” มีความเต็มใจและใส่ใจต่อการ
ปฏิบติังานสูง  มีความสามารถในการบริหารจดัการงานไดด้ว้ยตนเอง สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและ
จุดแข็งของตนเองและขององค์กรไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นผูใ้ห้ความส าคญัของเร่ืองส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตวั มีศกัยภาพในการท างานสูงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์กรควรรักษาบุคลากรเหล่าน้ีไว ้เพื่อสร้าง
ความส าเร็จให้องค์กรอย่างย ัง่ยืน ส่วนด้านความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ องค์กรควรให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน เพื่อให้เกียรติ
และแสดงให้เห็นวา่พวกเขามีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รอยา่งแทจ้ริง ส่งเสริมพฒันา
ความรู้ความสามารถให้แก่พนกังานอยูเ่สมอ เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรไดเ้ติบโตในสายงานของ
ตนเอง 
 2.  บรรยากาศในการท างานภายในองค์กร 

บรรยากาศในการท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
บุคลากรในองคก์รรับรู้ไดถึ้งสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Stringer (2002) กล่าววา่ บรรยากาศองค์กรมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของสภาพแวดลอ้มภายใน
ขององค์กรท่ีบุคลากรในองคก์รสามารถรับรู้ได ้และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ
แต่ละบุคคล มีส่วนกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการ ซ่ึงสามารถอภิปรายเป็นรายดา้น ดงัตอไปน้ี  

บรรยากาศในการท างานด้านความผูกพนัมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรมาก
ท่ีสุด พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการท างานด้านความผูกพนัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูงสุด
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถในการทางานอยา่งเต็มท่ี แสดงให้
เห็นวา่ บุคลากรมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร พวกเขาจะยินดียอมรับในขอ้
ผูกพนัต่างๆ ขององค์กรเพื่อเป้าหมายขององค์กร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรรับรู้และเขา้ใจถึง
ความสาคญัของงานท่ีตนปฏิบติั เห็นถึงคุณค่าของตนเองท่ีมีต่อองคก์ร ปฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้ 
ความสามารถ จึงส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นงเยาว ์แกว้มรกต (2542) กล่าววา่ หากบุคลากรรับรู้วา่งานท่ีตนเองปฏิบติัอยูน่ั้น ถือเป็นงานท่ี
ทา้ทาย และมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีแล้ว ประกอบกบัองค์กรก็ให้
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ความส าคญักบังานท่ีท าอยูอ่ยา่งจริงจงั ยอ่มจะส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจในการ
ท างานอยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีก็เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบประสบผลส าเร็จ บุคลากรจะเกิดความผูกพนักบั
งานและผูกผนักบัองค์กร เพ่ือเป็นการรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่องค์กรควรเพิ่มด้าน
สวัสดิการ คุณภาพชีวิต หากองคก์รมีสวสัดิการท่ีดี ดูแลพนกังานดี พนกังานก็รักและเลือกท่ีจะอยู่
กบัองค์กรแมเ้งินเดือนจะน้อยกวา่ท่ีอ่ืนก็ตาม นัน่หมายความว่า ค่าตอบแทนไม่ใช่เหตุผลท่ีส าคญั
ท่ีสุด แต่พนกังานตอ้งการการดูแลท่ีดี และคุณภาพชีวติท่ีดีควบคู่กนัไป 

บรรยากาศในการท างานดา้นการยอมรับมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รนอ้ยท่ีสุด 
แสดงให้เห็นว่าองค์กรรับรู้ถึงการยอมรับโดยแสดงออกจากผลการปฏิบติังานท่ีดีไดค้่อนขา้งน้อย 
เม่ือไดรั้บรางวลัการยอมรับน้ีจะแสดงออกใน 2 ดา้นคือ การไดร้างวลั และการไดรั้บค าวิจารณ์ติชม
หรือลงโทษ องค์กรน้ีบรรยากาศแห่งการยอมรับค่อยขา้งต ่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าองค์กมีไม่ความ
สมดุลระหว่างการให้รางวลัและการวิจารณ์ติชม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท่ีมา
จากบรรยากาศในการท างาน องค์กรควรให้ความส าคัญกับงานของพวกเขา  พนักงานอยากให้
หัวหน้าหรือผูบ้ริหารเห็นคุณค่าของงานท่ีพวกเขาท า แสดงความคิดเห็น ช่ืนชมในผลงานและ
ความส าเร็จ รวมถึงให้ความสะดวกในการท างานต่าง ๆ เช่น จดัหาเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีจะช่วยให้
ท างานไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาท างานไปตามมีตามเกิดอยา่งขาดการ
เอาใจใส่ดูแล 

3. ความสุขในการท างานภายในองค์กร 
ความสุขในการท างานมีความสัมพนักับความผูกพนัในองค์กร ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

บุคลากรมีอารมณ์ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกับภารกิจหลักอันเป็นผลมาจากการท างาน 
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตนเองให้ชีวิตมี
คุณค่าไดท้  างานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความสมหวงัในประสบการณ์การท างานท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นตาม
แนวคิดของ Diener (อา้งใน จงจิต เลิศวบูิลยม์งคล, 2547:26) สามารถอภิปราย ดงัตอไปน้ี 

ดา้นความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์รมากท่ีสุด แสดงให้เห็น
ว่าบุคคลได้กระท าในส่ิงท่ีตนรัก และชอบพอใจกบัสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน มี
ความสุขเม่ืองานท่ีกระท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตลอดจนงานท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Locke (1976) กล่าววา่งานเป็นองคป์ระกอบอนัดบัแรกท่ีท าให้
คนพอใจหรือใม่พอใจ หากบุคคลนั้ นชอบและมีความสนใจก็จะมีความพึงพอใจในงานสูง 
นอกจากน้ีลกัษณะงานท่ีทา้ทายจะท าให้เกิดความสนใจและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ รวมทั้ง
ระดบัความยากง่ายของงาน และบุคคลสามารถควบคุมกระบวนการท างานของตนเองไดก้็จะท าให้
เกิดความสุขในการท างานมากข้ึน ความสนุกสนานในการท างาน เป็นส่วนส าคญัในการท างาน ผล
ท่ีตามมาของความสุขในการท างาน คือ ผลงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้เกิด
การคงอยูใ่นงาน มีความตั้งใจท างานใหมี้คุณค่าและประสิทธิภาพ 
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  ดา้นความรู้สึกดา้นลบมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์รนอ้ยท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่
บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นทุกข ์กบัส่ิงไม่ดีท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน เช่น คบัขอ้งใจ เบ่ือหน่าย
เศร้าหมอง ไม่สบายใจ ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ลกัษณะของงานบางดา้นอาจก่อใหเ้กิดความตึงเครียดในงาน
ได ้เช่น ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีจานวนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัเวลาและความสามารถ หรือ
การเร่งรัดผลสาเร็จของงานมากเกินไป รวมไปถึง ความขดัแยง้ในการท างาน นาไปสู่การขาดความ
สามคัคีในการท างาน การท างานท่ีไม่ซ่ือสัตย ์ และการเล่นพรรคเล่นพวกในองคก์ร เช่นเดียวกบั 
Dubrin (1994: 179) ท่ีสรุปจากงานวิจยัหลายช้ินโดยกล่าววา่บุคคลท่ีมีความรู้สึกทางลบอยูบ่่อยคร้ัง 
มกัจะเป็นบุคคลท่ีเกิดความเครียดไดง่้าย และเป็นกงัวลต่อการท างาน ซ่ึงความเครียดในงานส่งผล
ท าใหค้วามสุขในการท างานลดลง เพื่อเป็นการคงไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
ควรสร้างความสุขในการท างานสามารถท าได้ไม่ยาก โดยเร่ิมจากทุกคนในองค์กร ด้วยการ
ปรับเปล่ียนความคิดและทศันคติในการท างาน มองโลกในแง่บวก หวัหนา้งานและผูบ้ริหารก็มีส่วน
อย่างมากในการการสร้างความสุขในการท างานไดโ้ดยการไม่ถือตวั ยิ้มแยม้แจ่มใส ให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั ช้ีแนะแนวทางในการท างานให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม และสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในท่ีท างาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี ผอ่นคลาย ไม่เครียด 
พนกังานจะไดมี้ความสุขในการท างานมากข้ึน มีความกระตือรือร้นในการมาท างาน พนกังานก็จะ
แขง็แรงและเป็นสุข มีประสิทธิผลในระยะยาวต่อไป 

8. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 
เพื่อใหก้ารศึกษาก่ียวกบัภาวะผูต้าม บรรยากาศในการท างาน ความสุขในการท างานและ

ความผกูพนัในองคก์ร เป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่ขององคก์รเป็นผูต้ามแบบมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นผู ้

ตามท่ีเป็นท่ีปรารถนาของทุกองคก์รเพราะเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควร
มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน เข้ามามีบทบาทในการท างานมากข้ึน เพื่อกระตุ้น 
ส่งเสริม และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ 

2. ศึกษาอุปสรรคท่ีท าให้บุคลากรไม่มีความผูกพนัต่ององค์กร เพื่อน ามาพฒันาศกัยภาพ
และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้คงอยูก่บัองค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพนั
ต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค Generation Z 

ในเขตจังหวดัปทุมธานี 

Factors Affecting Selection of Using Mobile Phone Signal Network of 
Generation Z Consumers in Pathum Thani Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภค Generation Z ในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภค Generation Z ท่ีใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทแ์ละอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก 4 อ าเภอท่ี
เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมีการคา้หนาแน่น ได้แก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอคลอง
หลวง อ าเภอธญับุรี อ าเภอละ 110 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 440 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการสมติฐาน คือ การ
ทดสอบค่าเฉล่ีย (Independent Samples t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 
ANOVA) ผลการศึกษาพบวา่ มีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั
ผูบ้ริโภคจะส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได ้อาชีพ จะส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือท่ีไม่
แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นภาพลกัษณ์
และการน าเสนอจะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ในขณะท่ี ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท ์ 
 

ค าส าคัญ: การเลือกใช ้เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ผูบ้ริโภค 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  

 
บทน า 

ในปัจจุบนั โทรศพัท์มือถือ (telephone หรือ mobile) มีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย  
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัมีโทรศพัท์มือถือเป็นของตนเอง ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีความสะดวกและสามารถพกพาได้ง่าย มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในชีวิตประจ าวนัและ
มีผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีใหค้วามส าคญัและความสนใจ จากส่วนแบ่งทางการตลาดของเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือ 3 รายใหญ่ คือ AIS DTAC และ True Move ขอ้มูล ณ เดือน ตุลาคม 2559 จาก
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และส านักบริหารและจดัการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.)  พบว่า จ  านวนเลขหมาย
โทรศพัท์มือถือจดัสรรแยกตามผูใ้ห้บริการโทรศพัทมื์อถือโดย บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) หรือ AIS มีจ านวนหมายเลขทั้งหมดท่ีถือครอง 66,155,903 เลขหมาย บริษทั โท
เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน) หรือ DTAC มีจ  านวนหมายเลขทั้งหมดท่ีถือครอง 
16,275,684  เลขหมาย บริษทั ทรู คอร์ปเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) หรือ TURE MOVE มีจ านวน
หมายเลขทั้งหมดท่ีถือครอง15,330,741 เลขหมาย (กสทช. 2559) 

ในการให้บริการเครือข่าย ผูแ้ข่งขนัหลกัแต่ละรายล้วนน าส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) มาประยุกต์ใช้และมีการแข่งขนักนั เพื่อหากลยุทธ์ต่างๆ มาจูงใจผูบ้ริโภคเพื่อท าให้
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ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและอยากใช้บริการเครือข่ายของตนเองมากท่ีสุด จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท า
ให้คณะผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือของ
ผูบ้ริโภค เน่ืองจากในปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวนัของ
ผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีโทรศพัท์มือถือยงัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ใน
สังคมไทยยุคปัจจุบนั ผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางวางแผนธุรกิจใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลในการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือของ AIS 
DTAC 
TRUEMOVE ของผูบ้ริโภค Generation Z ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  

2. เพื่อศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นภาพลกัษณ์
และดา้นการน าเสนอท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภค 
Generation Z ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือในด้านเพศ ช่วงอายุระดับ

การศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือท่ี

แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง 

การจดัจ าหน่าย ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นภาพลกัษณ์และการ

น า เสนอท่ีแตกต่างกัน  มีผล ต่อการตัดสินใจ เ ลือกใช้บ ริการ เค รือข่ ายโทรศัพท์ มือ ถือ 

ท่ีแตกต่างกนั 

ทบทวนวรรณกรรม 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือจากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในท่ีน้ี ได้มี

นกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของคาวา่พฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) ไวห้ลายความหมาย แต่จะน าเสนอเป็นบางส่วนเท่านั้น ดงัน้ี พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาการคน้หาการซ้ือ การใช ้การ

ประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขาและยงั
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กล่าวอีกวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ และ

การใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538:106) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) หรือ 7Ps ตามแนวคิดของ 

Zeithaml and Bitner และ ฉตัยาพร เสมอใจ (อา้งถึงใน กฤษดาเชียรวฒันสุข และศรากุล สุโคตร

พรหมมี, 2559)  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) สินคา้และบริการท่ีบริษทัเสนอให้กบัลูกคา้ ธุรกิจจะตอ้งพิจารณา

ถึงความจ าเป็นและตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ั้นๆ แต่ในธุรกิจบริการ ผลิตภณัฑ์จะมีความ

แตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆ ทัว่ไปทั้งดา้นรูปแบบและการด าเนินงาน ดงันั้นกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ของ

ธุรกิจบริการจะมีความแตกต่างกบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้ 

2. ราคา (Price) มูลค่าของการบริการท่ีธุรกิจก าหนดข้ึน รวมทั้งเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การรับช าระมูลค่าสินคา้ การวางแผนด้านราคาท่ีมีการค านึงถึงตน้ทุนในการด าเนินการ  การ

ให้บริการ และตน้ทุนของลูกคา้ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเวลา จิตใจ ความพยายาม

ของลูกคา้และความรู้สึกท่ีลูกคา้อาจไดรั้บ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) การด าเนินการของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายและ

สนบัสนุนการกระจายการให้บริการ เพื่อให้บริการมีความพร้อมในการจ าหน่าย โดยพิจารณาถึง 

ความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริการ ซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ตอบสนองในส่ิงท่ีธุรกิจ

คาดหวงั เช่น การรับรู้ตราสินคา้ การตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ส่งผลให้เกิดความ

ตอ้งการใชแ้ละตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงอาจใชเ้คร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของธุรกิจ สถานการณ์

การแข่งขนั  

5. บุคคล (People) ส าหรับลกัษณะเฉพาะในบริการท่ีทุกส่วนในการด าเนินธุรกิจไม่

สามารถแยกเป็นส่วนยอ่ยๆ ได ้ บุคลากรจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั และเป็นปัจจยัท่ีสร้างความ

แตกต่างโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัการบริการ อนัน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

6. กระบวนการ (Process) ขั้นตอนในการให้บริการ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงวิธีการ

ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมการบริการ การน าเสนอบริการ รวมถึงการตดัสินใจในเก่ียวกบั

นโยบายการด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ กระบวนการบริการท่ีดีจะตอ้งความ

ถูกตอ้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ เป็นมาตรฐานและง่ายต่อการปฏิบติั 
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7. หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หลกัฐานทางกายภาพในธุรกิจบริการจะเป็น

ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นและใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการได ้เช่น อาคาร

ส านกังาน ท าเล ท่ีตั้ง จุดให้บริการ การตกแต่งส านกังาน สถานท่ี สัญลกัษณ์ของบริษทั และส่ิงท่ี

มองเห็นไดต่้างๆ ซ่ึงสะทอ้นถึงรูปแบบและคุณภาพของบริษทั และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความ

มัน่ใจให้กบัผูใ้ช้บริการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีลูกคา้พิจารณาตดัสินใจซ้ือ (กฤษดา เชียรวฒันสุข และ

ศาลสุโคตรพรหม, 2559 หนา้ 92-109) 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157) ระบุวา่กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ  

(Buyer’ sDecision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย 

การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงั

การซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543, หนา้ 160-166) ไดก้ล่าวไว้

วา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน อนัจะนาไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543, หนา้ 160) 

 

กระบวนการตดัสินใจจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงจะท าการตดัสินใจซ้ือแบบ
มีขั้นมีตอน กล่าวคือ ผูบ้ริโภคตอ้งมีความตอ้งการและท าการเสาะหาขอ้มูลมาประกอบการพิจารณา
เพื่อก าหนดแนวทาง และประเมินทางเลือกวา่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ภคัวฒัน์ คงคะคิด (2552) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีในการ
เลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์แห่งหน่ึงในเขตต าบลหนองปรือ ผลการวิจยัพบว่าความภกัดีในการ
เลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดไ้ม่มีความแตกต่างกนั 

การตระหนกัถึง 
ความตอ้งการ 

การเสาะ 
แสวงหาข่าวสาร 

การประเมิน 
ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงั 
การตดัสินใจซ้ือ 
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ส่วนปัจจยัทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น (ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
สถานท่ี ดา้นกระบวนให้บริการ ดา้นพนกังานให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ) มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภกัดีทั้ง 4 ดา้น (ดา้นการบอกต่อ ดา้นการใชบ้ริการชา้ ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา 
และดา้นพฤติกรรมการเรียกร้อง)  

กนกวรรณ ทองร่ืน (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความ
งามของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั
ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้น
กระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน และพบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

พชระ สุธนฐาน (2557) ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทุกด้านยกเวน้ด้านราคาโดยภาพรวมมีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานครและพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง
กนัจะมีพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั และพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์
กบัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นยกเวน้ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

           ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 
  
 
 
 
 
                                                     
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นโปรโมชัน่ 
5.ดา้นบุคลากร 
6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7.ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ   ช่วงอาย ุ
ระดบัการศึกษา  อาชีพ 
รายได ้
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วธีิการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ริโภค Generation Z ท่ีมีอายุระหวา่ง 18-25 ปี ท่ี
ใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทั้ง 3 เครือข่าย ไดแ้ก่ AIS DTAC TRUE MOVE ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน58,662 คน  (ข้อมูลจากระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ปี 2558) 
 การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ีได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และก าหนดระดบั
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดตวัอยา่ง 397.29  ≈ 
400 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บตวัอยา่งเพิ่มเติมอีก 40 ตวัอยา่ง เพื่อเป็นการป้องกนัความผิดพลาด
จากการเก็บตวัอย่างและป้องกนัการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จึงมีกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 440 
ตวัอยา่ง  

ขั้นตอนที่ 1 ท  าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกท าการแจก
แบบสอบถามตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวใ้น 4 อ าเภอท่ีเป็นยา่นธุรกิจ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธญับุรี อ าเภอละ 110 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 440 ตวัอยา่ง  

ขั้นตอนที ่ 2 เม่ือท าการสุ่มแบบเจาะจงโดยเลือกเฉพาะ 4 อ าเภอแลว้จากนั้นท าการถวัเฉล่ีย
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแยกสุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก วนัจนัทร์-พฤหสับดี ช่วง
ท่ีสอง วนัศุกร์-วนัอาทิตย ์ซ่ึงจะไดผู้ใ้ชบ้ริการช่วงละประมาณ 55 ตวัอยา่งในแต่ละอ าเภอ 

ขั้นตอนที ่3 ท  าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Random Sampling) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย
แบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open from 
Question) ท่ีก าหนดข้ึนใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม  
ปลายปิด (Close  ended  Question) และเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  list)   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของ AIS DTAC และ TRUE MOVE 
โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือโดย
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นปลายปิด (Close ended Question) แบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามวธีิคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale) 
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินการสร้างตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลจาก บทความ ต ารา เอกสาร ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมาใช้เป็น
แนวทางการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาวิจัยธุรกิจ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบ และขอค าแนะน าในการน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคข์องการศึกษา 

3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่อคณะกรรมการการคน้ควา้อิสระ เพื่อปรับปรุง
ใหม่ ใหมี้ความถูกตอ้งก่อนน าไปใช ้

4. ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในส านวนการใช้ภาษาท่ีเก่ียวข้องกับข้อค าถามและพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน าขอ้ค าถามท่ีมีค่าผูด้ชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
มากกวา่ 0.6 ไปใช ้ 
 5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด จากนั้นน าแบบสอบถามไปหาความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(Coefficient Alpha)  ของ Ceonbecs’s Alpha โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี เท่ากบั 0.97  
ผลการวจัิย 
 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาส าหรับผูใ้ชบ้ริการครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 
พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี ร้อยละ 48.0 รองลงมามีอายุ
ระหวา่ง  18-19 ปี ร้อยละ 27.5 และมีอายรุะหวา่ง 23-25 ปี ร้อยละ 24.5 ตามล าดบัมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 65.0 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 77.0 รองลงมาเป็น
พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 13.6 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 59.1 
รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 30.9 
 2 .  จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นด้านประสมทางการตลาด7Ps มีค่า เฉล่ีย  
เรียงตามล าดบัคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาล าดบัคือดา้นภาพลกัษณ์
และการน าเสนอมีค่าเฉล่ีย 3.99 ดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ีย3.95 ดา้นโปรโมชัน่มีค่าเฉล่ีย 
3.93 ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ีย 3.92 และดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 3.83   
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ผูบ้ริโภค Generation Z ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั (เคร่ืองหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบ
ความแตกต่าง) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
การตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

ด้านคุณภาพ ด้านระยะเวลา ด้านต้นทุน ด้านบริการ 

1. เพศ  
t=1.630 

Sig=0.016* 
t=0.284 

 Sig=0.116 
t=1.280 Sig=0.61 

t=1.813 
 Sig=0.01* 

2. อาย ุ 
F=3.509 

Sig=0.048* 
F=1.011 

 Sig=0.199 
F=4.548     

Sig=.009* 
F=6.880 Sig=.001* 

3. ระดบัการศึกษา 
F=5.090 

Sig=0.000* 
F=1.011 

 Sig=0.88 
F=5.425 

Sig=.000* 
F=4.668 Sig=.001* 

4. รายได ้ 
F=0.872 

Sig=.0.456 
F=0.489 Sig=0.690 

F=1.785 
Sig=0.149 

F=2.187 Sig=0.089 

5. อาชีพ 
F=1.438 

Sig=0.231 
F=0.489 

 Sig=.690 
F=0.293    

Sig=0.830 
F=0.726 Sig=0.537 

4. . ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ผลจากการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณสามารถ
แสดงไดต้ามตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือโดยวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
                                                   
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย      Unstandardized   Standardized        t-test       Sig. 
          Coefficients       Coefficients 
    b               Std. Error             Beta 
ค่าคงท่ี    1.456       0.220      6.614       0.000** 
ดา้นผลิตภณัฑ ์   0.400       0.063     0.263           6.315      0.000** 
ดา้นราคา                   -0.013       0.057                    -0.010                  -0.230      0.818 
ดา้นสถานท่ี   0.190            0.065     0.129            2.935      0.004** 
ดา้นการตลาด          0.177       0.057     0.127             3.101      0.002** 
ดา้นบุคคล    0.201       0.055     0.152              3.629      0.000** 
ดา้นน าเสนอกายภาพ           0.195        0.060     0.137             3.245      0.001** 
ดา้นกระบวนการให้บริการ         0.272       0.057    0.206             4.768      0.000** 
R2 = 0.784, Adjusted R2 = 0.615, F = 98.592, p-value < 0.05, * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (β = 0.253) ดา้นกระบวนการ (β = 0.129) ดา้นบุคคล 

(β = 0.152) ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (β = 0.137) ดา้นสถานท่ี (β = 0.129) ดา้นการตลาด 
(β = 0.127) ด้านราคา (β = -0.010) จะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย
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โทรศัพท์มือถือและได้สมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเป็นการท านายการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ดงัน้ี 

 
     การตดัสินใจเลือก 
ใชเ้ครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ  =  1.456+0.253 (ผลิตภณัฑ)์ + 0.206 (กระบวนการ) + 

0.152(บุคคล) + 0.137 (ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ) +  
0.129(สถานท่ี) + 0.127 (การตลาด) + -0.010 (ราคา) 

โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถท านายการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ได้
ร้อยละ 61.5 (Adjusted R2 = 0.615) 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภค 
Generation Z ในเขตจงัหวดัปทุมธานี มีประเด็นส าคญัท่ีพบจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีและสามารถ
อภิปรายผลไดคื้อ ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือทางด้านคุณภาพต่างกัน ทั้งน้ีเพราะเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือเป็นบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีดงันั้น เพศชายอาจจะเขา้ถึงรายละเอียดทาง
เทคนิคไดดี้กว่า นอกจากน้ีอายุท่ีเพิ่มข้ึนอาจส่ือถึงประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือมีอายุ
เพิ่มข้ึนยิ่งในกลุ่มวยัท างานก็ยิ่งมีความตอ้งการในการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพ
ของสัญญาณท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรสิทธ์ิ วิมลประภาพร
และ กมลทิพย ์ชีวะวิชวาลกุล (2551) ในขณะท่ีรายได้และอาชีพไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์มือถือเน่ืองจากไม่ว่าจะผูบ้ริโภคจะอยู่ในอาชีพใดและมีรายไดจ้  านวนระดบัใด
ต่างก็มีความตอ้งการใชโ้ทรศพัทมื์อถือมากในปัจจุบนั 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือดา้นระยะเวลา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพท่ี
ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือดา้นระยะเวลาไม่ต่างกนั เพราะ
ผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือทุกคนต่างมีความจ าเป็นในเร่ืองระยะเวลาในการให้บริการท่ี
ตอ้งมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มณีวรรณ ตนัไทย (2553: 66 - 
69) ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการไดรั้บบริการในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี คือดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ 
ดา้นตวัเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นคุณภาพของบริการท่ีไดรั้บ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินการ ดา้น
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ 

ผลการศึกษาเก่ียกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือด้านต้นทุนท่ีแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับ
การศึกษามีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือดา้นตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั เพราะ เม่ือ
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อายุและระดับการศึกษามากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้และประสบการณ์ท่ีส่งผลให้สามารถ
เลือกใช้แพ็คเกจโปรโมชั่นท่ีคุ้มกับราคา เลือกเครือข่ายท่ีมีบริการเสริมท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ และเครือข่ายท่ีมีการส่งเสริมทางการตลาด อาทิ โรงภาพยนตร์ ส่วนลดร้านอาหาร เป็นตน้ 
ได ้ในขณะท่ี ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ดา้นตน้ทุนไม่แตกต่างกนัเพราะวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีดา้นเพศ รายได ้และอาชีพ
ท่ีแตกต่างกันต่างยอมรับค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีเ กิด ข้ึนจากการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัญารัตน์ ใบแสง (2552) พบวา่ เพศ อาชีพ และ
รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G ส่วนใหญ่แตกต่างกนัแต่ไม่สอดคลอ้งใน
ส่วนของอายุและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G ส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกนัและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บและการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับเทคโนโลย ี3G ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์มือถือด้านการบริการ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือดา้นการบริการท่ีแตกต่าง
กัน ในขณะท่ีปัจจัยด้านรายได้และอาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือดา้นการบริการ เพราะวา่ผูเ้ลือกใชบ้ริการเครือข่ายทุกคนต่างมีความตอ้งการเลือกใช้
บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเหมือนกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั กนกวรรณ นาสมปอง (2555) ท่ีกล่าวว่า 
คุณภาพ การให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของธุรกิจ ให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้
เหนือกวา่คู่แข่ง ขนัได ้การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็น
ส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถ้าได้รับส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ 
สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการ ตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ 

ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภค Generation Z ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผูใ้ช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์
มากท่ีสุด (β = 0.263 ) รองลงมาเป็นดา้นกระบวนการให้บริการ (β = 0.206 ) ดา้นบุคคล (β = 
0.152 ) ดา้นน าเสนอกายภาพ (β = 0.137 ) ดา้นสถานท่ี (β = 0.129 ) ดา้นการตลาด (β = 0.127 ) 
ตามล าดับ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีได้ให้ความชัดเจนเพิ่มข้ึนเก่ียวกับระดบัความส าคญัของการตลาด
บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการและยงัสนับสนุนการศึกษาของ พชระ สุธนฐาน 
(2557) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ซ่ึงมีผลต่อ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

337 

การเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G และยงัสอดคลอ้งกบั กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 
(2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบน อินเทอร์เน็ต
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระบุวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และช่องทางการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบน
อินเทอร์เน็ตของธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษายงั
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของ พีรกิตต์ มิตรารัตน์ (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจของผูรั้บบริการสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศ ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
ให้บริการ คือปัจจยัทางดา้นการตลาดบริการท่ีส าคญัท่ีผูรั้บบริการจะพิจารณา แต่ผลการศึกษาใน
คร้ังน้ี พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาดบริการด้านราคาไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภค Generation Z ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชระ สุธนฐาน (2557) ท่ีท าการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู ้ให้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร แลว้พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา
ไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 

1. ควรศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ
ของผูบ้ริโภค เช่น การจูงใจผูบ้ริโภค การท าธุรกิจของคู่แข่งขัน การรับรู้ส่ือโฆษณา เป็นต้น 
เพื่อท่ีจะไดอ้งคค์วามรู้ท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน และสามารถน าไปใชป้ระกอบการท าการตลาดให้ตรง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. ควรศึกษาลงรายละเอียดไปพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา โดยอาจใชว้ิธีเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน และควรท าการศึกษาในเขต
พื้นท่ีอ่ืน เพื่อท่ีจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของผูบ้ริโภคทั้งประเทศอยา่งทัว่ถึง 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท
โฟน โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง iPhone7 กบั Samsung Galaxy S7 edge โดยประชากรท่ี
ใช้ศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนมาใช้บริการในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ปาร์ค
รังสิต จ านวน 440 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA: F- test) 
และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  Pearson Correlation) ผลการวิจยัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทั การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท ผล
การทดสอบสมมติฐานสรุปวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้ง 2 ยี่ห้อ  ส าหรับ iPhone7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย 
และดา้นราคาน้อยท่ีสุด ส่วน Samsung Galaxy S7 edge ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายนอ้ยท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 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, One-
Way-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 

 
บทน า 

ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด และ
ได้รับความนิยมจากประชาชนทัว่โลก  มีการเติบโตอย่างมากและมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั และเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสามารถท าให้บุคคลทัว่ไปรับรู้ข่าวสารไดอ้ย่าง
รวดเร็วและท าให้ไม่พลาดการติดต่อส่ือสารท่ีส าคญัโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนยงัสามารถช่วยหา
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็น การติดต่อส่ือสารทางดา้นธุรกิจ และยงัให้ความบนัเทิงทางดา้นต่างๆ  และ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยงัมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน iPhone7  เป็นสมาร์ทโฟนท่ีมีระบบปฏิบติัการ iOS 10 หนา้จอ 
4.4 น้ิว ผลิตโดยบริษทั Apple นอกจากน้ีโทรศพัทมื์อสมาร์ทโฟน iPhone 7 ยงัมีระบบกนัน ้ าและ
กนัฝุ่ นในระดบั IP68 และไดน้ าน าพอร์ตหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรออกและใชพ้อร์ตไลทน่ิ์งในการ
ต่อหูฟังแทน (iPhone7, สืบคน้เม่ือ 18 มกราคม 2560, เวบ็ไซต:์ www.apple.com) 

ส่วนโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S7 edge เป็นสมาร์ทโฟนท่ีมี
ระบบปฏิบติัการ Android 6.0 หน้าจอ 5.5มีระบบชาร์ตไร้สายในตวั ผลิตโดยบริษทั Samsung 
นอกจากน้ีโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S7 edge  ไดพ้ฒันาให้มีระบบกนัฝุ่ นและ
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ระบบกนัน ้ าชัว่คราว และระบบรองรับ 2 ซิมการ์ด (Samsung Galaxy S7 edge - ซมัซุง, สืบคน้เม่ือ 
18 มกราคม 2560, เวบ็ไซต ์: www.Siamphone.com) 

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนระหวา่ง iPhone 7 กบั Samsung Galaxy S7 edge ก าลงัเป็นท่ี
นิยมในตลาดโทรศพัท์มือถือเป็นอย่างมาก ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีก าลงัจะตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนจะตอ้งมีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑห์าความแตกต่างและความเหมือนกนัของผลิตภณัฑ ์
โดยค านึงถึงว ัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู ้บริโภคและความสามารถในตัวผลิตภัณฑ ์
โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งสองยี่ห้อไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความล ้ าสมยั ดูโดดเด่นใน
สายตาของผูบ้ริโภคและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง เหตุผลเหล่าน้ีจึงท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนทั้งสองยี่ห้อน้ีเป็นจ านวนมาก แมว้่า
ผูบ้ริโภคจะมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัแต่ความสามารถในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ม่มีความแตกต่างกนัแต่อยา่งใด 

ส าหรับงานวิจยัน้ีสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน
ระหวา่ง iPhone7 กบั Samsung Galaxy S7 edge  เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 2 
รุ่น 2 ยี่ห้อน้ี ถือเป็นคู่แข่งท่ีส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองของของประเทศ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในกลุ่มตลาดมือถือสมาร์ทโฟนเป็น อย่างมากและเป็นท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภคสูง เป็นโทรศพัท์ท่ีมีการพฒันาคุณสมบติัสม ่าเสมอเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเพื่อท าการศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
สินใจซ้ือและตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทท์ั้ง 2 ยีห่อ้ คือ iPhone 7 กบั Samsung Galaxy S7 edge วา่มีความสัมพนัธ์อยา่งไร ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในดา้นการ
วางแผนการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยท าการเปรียบเทียบระหว่าง 
iPhone 7 กบั Samsung Galaxy S7 edge 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน โดยเปรียบเทียบระหวา่ง iPhone 7 กบั Samsung Galaxy S7 edge 
สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน  
ขอบเขตของการวจัิย 

1. งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการ
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
ประชากรในการศึกษาน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนไอโฟนและซัมซุง 

และอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี ท าการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร 
ยามาเน่ (1973) ไดป้ระมาณ 385 ตวัอยา่ง ท าการเก็บตวัอยา่งส ารองเพิ่มเติมอีก 55 ตวัอยา่ง เพื่อเป็น
การป้องกนัความผิดพลาดจากการเก็บตวัอย่างและป้องกนัการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 
ดงันั้นจึงมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาทั้งส้ิน 440  ตวัอย่าง โดยเจาะจงเก็บตวัอย่างจากผูท่ี้ใช้
โทรศพัท์ iPhone 7 จ านวน 220 ตวัอยา่ง และโทรศพัท ์Samsung Galaxy S7 edge จ านวน 220 
ตวัอย่าง ท าการเก็บตวัอย่างตามสะดวกจากผูท่ี้มาใช้บริการในศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี  

3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3.1 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย  

3.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

3.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 

3.2 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภค ขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนระหว่าง iPhone 7 กบั Samsung Galaxy S7 edge และ
ลกัษณะการน าไปใชง้าน 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ตั้งแต่ วนัท่ี 11 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 15 เมษายน  2560 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1. ผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจน้ีจะไดข้อ้มูลการเลือกใชโ้ทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคท าให้

สามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา สินคา้ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และส่งเสริมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความโดดเด่นของสินคา้
และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนระหว่าง iPhone7 กบั Samsung Galaxy S7 edge ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบส าหรับผูท่ี้สนใจและต้องการท าการศึกษา นอกจากน้ียงัสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารการผลิตภณัฑ ์ส าหรับผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนของตนเองเพื่อ
เป็นแนวทางในการตดัสินใจ 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้
คือ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้

2. ดา้นราคา(Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า         ของบริการกบัราคาของบริการ  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการ
ก าหนดราคา การให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม
ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการ   

4. ดา้นส่งเสริมการขาย(Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
ให้ผูใ้ช้บริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้
บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Schiffman and Kanuk. 1994: 659) หมายถึง 
ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การ
ซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง  

ฐานิสา มณะโส และเทวี พึ่ งช่ืน (2556) ศึกษางานวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) กับซัมซุง 
(Samsung) ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้โทรศพัท์มือถือไอโฟนมากกว่าซัมซุง 
ถึงแม้ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
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โทรศพัท์มือไอโฟนและซัมซุงไม่แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนัท าใหมี้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทแ์ตกต่างกนั 

วรินดา บุญพิทกัษ์ (2554) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนโฟร์เอสของผูป้ริโภคในยา่นรังสิต พบวา่ เพศ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจแต่จะข้ึนอยูก่บัอาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท ์ส่วนปัจจยัทางการตลาดมีผล
ต่อการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัให้ความส าคญั
ดา้นคุณภาพและมาตรฐานของตวัผลิตภณัฑม์ากอีกดว้ย 

 
กรอบแนวคิดในงานวจัิย 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในงานวจิยั 
วธีิการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัไดอ้อกแบบสอบถามตามหลกัทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ 
รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แบบสอบถามจะเป็นลักษณะตวัเลือกท่ี
ก าหนดใหมี้จ านวน  

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท ์
มือถือสมาร์ทโฟน 

iPhone 7 กบั Samsung Galaxy S7 edge 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
เพศ   อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการขาย 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone7และ Samsung Galaxy S7 edge  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนของผูต้อบ
แบบสอบถาม  
ผลการวจัิย 
ส่วนที ่1ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลลักษณะด้านปัจจัย ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามจากผู ้บ ริโภคท่ีใช้
โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนระหว่าง iPhone7 กบั Samsung Galaxy S7 edge ท่ีมาใชบ้ริการใน
ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จ านวน 440 คนพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน
ระหวา่ง iPhone7 กบั Samsung Galaxy S7 edge ในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จ านวน 440 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และเป็นเพศชายจ านวน 217 คนคิดเป็น
ร้อย 49.3 ซ่ึงมีอายุอยูใ่นช่วง 26-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วนระดบั
การศึกษา ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 ส าหรับสถานภาพมี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทั จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รายไดต่้อเดือนประมาณ 20,001-25,000 บาท จ านวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 
ส่วนที ่2 วเิคราะห์ผลการทดสอบตามสมมติฐาน 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

iPhone7 

t Sig. F Sig. 

1. เพศ 4.599 0.067   
2. อายุ   0.916 0.472 
3. สถานภาพ   2.089 0.126 
4. ระดบัการศึกษา   5.621 0.004* 
5. อาชีพ   3.827 0.002* 
6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   1.309 0.254 
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 Samsung Galaxy S7 edge 

t Sig. F Sig. 

1. เพศ 0.772 0.837   
2. อายุ   0.522 0.759 
3. สถานภาพ   0.993 0.007* 
4. ระดบัการศึกษา   2.035 0.133 
5. อาชีพ   1.318 0.257 
6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   0.629 0.707 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี  1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาและอาชีพของผู ้ใช้
โทรศัพท์มือถือ iPhone 7 ท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์แตกต่างกัน 
ส าหรับโทรศพัทมื์อถือ Samsung Galaxy S7 edge พบวา่มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทแ์ตกต่างกนั 

 
ตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

iPhone7 Samsung Galaxy S7 edge 

R sig R sig 

1. ด้านผลติภณัฑ์ 0.222 0.000** 0.360 0.001** 
2. ด้านราคา 0.303 0.000** 0.274 0.000** 
3. ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
0.188 0.000** 0.314 0.005** 

4. ด้านส่งเสริมการขาย 0.327 0.000** 0.295 0.000** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางที ่2 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกดา้น ส าหรับ iPhone7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้น
ส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทม์ากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นราคา
ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์
นอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีโทรศพัทมื์อถือ Samsung Galaxy S7 edge ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
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ผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทม์ากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
 
การอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษาและอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone7 เน่ืองจาก
ระดบัการศึกษาจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ท่ีจะท าการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์และคุณภาพด้าน
ความคงทนของผลิตภณัฑ์รวมถึงความตอ้งการใชง้านท่ีหลากหลาย ส าหรับอาชีพท่ีต่างกนัมีผลให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั เช่น พนกังานบริษทัท่ีตอ้งใชโ้ทรศพัทท่ี์มีความทนัสมยัทั้ง
ในดา้นการส่ือสารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ ส่วนปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท ์Samsung Galaxy S7 edge พบวา่ ดา้นสถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทรุ่์นดงักล่าวเน่ืองจาก โทรศพัทรุ่์นน้ีถูกออกแบบมาเพื่อใหเ้หมาะกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่มและมี
วิธีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ฐานิศา มณะโส (2556) ท่ีศึกษา
เก่ียวกับเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ 
ไอโฟน (IPhone) กบั ซมัซุง (Samsung) ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ
พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถืออยา่งมีนยัส าคญั และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลีรัตน์ เทศก่ิม และสุภาวณีิ (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ Blackberry และ iPhone และพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ Blackberry และ iPhone 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone7 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการขาย 
ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเห็นความส าคญัในด้านส่งเสริมการขาย การบริการหลงัการขาย ดา้นราคาท่ีมี
เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านผลิตภณัฑ์และยงัเห็นความส าคญัเก่ียวกบัรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างจากโทรศพัทย์ี่ห้ออ่ืนและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีตอ้งมีความทนัสมยัดึงดูดให้เขา้ไป
บริการ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของฐานิศา มณะโส (2556) ท่ี ศึกษาเก่ียวกับ
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ ไอโฟน 
(IPhone) กบั ซมัซุง (Samsung) ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของ เบญจภรณ์ ขวญัสมคิดและปวรวรรณ พนัแจ่ม (2555) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ Smartphone และการใชเ้วลาของนกัศึกษา  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S7 edge พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
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ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท ์เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคจะเห็นความส าคญัของรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคให้ความส าคญัถึงสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีสามารถเขา้ถึงได้อย่าง
สะดวก ในดา้นส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่างท่ีมีความ
หลากหลาย และส าหรับด้านราคา ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัราคาของโทรศพัท์ท่ีเหมาะสมกบั
ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของเคร่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของฐานิศา มณะโส (2556) และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวลีรัตน์ เทศก่ิมและสุภาวิณี (2553)ท่ีศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ Blackberry และ iPhone ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท ์เช่น พฤติกรรมทาง
สังคมท่ีท าใหแ้รงจูงใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน และควรขยายขอบเขตดา้นพื้นท่ี
ในการศึกษาให้ครอบคลุมแต่ละพื้นท่ีมากข้ึนเพื่อให้ไดข้อ้มูลจากท่ีเป็นตวัแทนของผูบ้ริโภคทั้ง
ประเทศ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีความชดัเจนและมีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

2. ควรท าการศึกษาปัจจยัด้านความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการ การรับรู้
ภาพลกัษณ์และความมัน่ใจในบริษทัผูจ้  าหน่าย เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าให้เกิดมุมมองและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ต่อไป 

 
บรรณานุกรม 

จิรนันนท์ เพียรอุสาหะ. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ไอโฟน 
กรณศึีกษา : ศูนย์รวมโทรศัพท์เคล่ือนทีห้่างสรรพสินค้ามาบุญครอง. คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ฐานิดา มณะโส และเทว ีพึ่งช่ืน. (2556). การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) กับซัมซุง (Samsung )ของผู้บริโภคใน
อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์. คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ณรงค์ศกัด์ิ ปัณดิษฐโต และพจนกร ประกายบุญทวี. (2555). พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

เบญจภรณ์ ขว ัญสมคิด และปวรวรรณ พันแจ่ม. (2555). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
Smartphone และการใช้เวลาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ. คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

349 

วรินดา บุญพิทกัษ.์ (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์ไอโฟนโฟร์เอสของ
ผู้บริโภคในย่านรังสิต. การศึกษาค้นควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจบัณทิต, วิชาเอก
การตลาด, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

วลีรัตน์ เทศก่ิม และสุภาวณีิ. (2553). พฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ 
Blackberry และ iPhone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร.  คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

350 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วน เปรียบเทียบระหว่าง 
เคเอฟซีกบัแมคโดนัลด์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวดัปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตั้งใจ
ซ้ืออาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างร้านเคเอฟซีกับร้านแมค
โดนัลด์ ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือผูบ้ริโภคอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) ท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี จ  านวน 450 ราย ท าการเก็บตวัอย่างแบบเจาะจงโดยเก็บจากลูกคา้ท่ีเขา้มารับประทาน
อาหารในร้านเคเอฟซี จ านวน 225 ราย และจากลูกคา้ท่ีเขา้มารับประทานอาหารในร้านแมคโดนลัด ์
225 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Independent Samples t-test) การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือส าหรับร้านเคเอฟซี คือ เพศท่ี
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคจะมีความตั้งใจซ้ือแตกต่างกนั ในขณะท่ีร้านแมคโดนลัด์ พบว่า อาชีพท่ี
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือแตกต่างกนั ส าหรับปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ร้านเคเอฟซีคือ ดา้นกระบวนการและการการบริการ (ß = 
0.243) ในขณะท่ีร้านแมคโดนลัด์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของ
ลูกคา้ร้านเคเอฟซีคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ß = 0.211) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ความตั้งใจซ้ือ ร้านอาหารจานด่วน 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมากเน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจดา้นสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูใ่นภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน
ในทางธุรกิจจึงท าให้วิถีชีวิตแบบสังคมเมืองมีสภาพท่ีเร่งรีบแข่งขนักบัเวลา  ผูค้นทั้งหญิงและชาย
มกัจะตอ้งไปประกอบอาชีพนอกบา้นในแต่ละวนัเป็นเวลายาวนาน ทั้งยงัประสบปัญหากบัการ
เดินทางท่ีล่าช้าท าให้โอกาสในการกลบัไปประกอบอาหารเองท่ีบา้นจึงมีน้อยลง ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารจานด่วนหรือ ฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) เพื่อความสะดวก 
รับประทานได้ง่าย และไม่ต้องรอนานเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกเพศทุกวยั โดยไม่ค  านึงคุณค่า
โภชนาการทางอาหาร แต่ดว้ยอาหารจานด่วน (ฟาสตฟู้์ด)  มีรสชาติหลากหลาย มีขั้นตอนในการท า
ใช้เวลาไม่นาน และ โปรโมชั่นด้านราคาสามารถเลือกได้ตามความตอ้งการ ของลูกคา้จึงท าให้
อาหารจานด่วน (ฟาสตฟู้์ด) เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั 
 ธุรกิจอาหารประเภทจานด่วน (ฟาสตฟู้์ด) ในตลาดของประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยม คือ     
เคเอฟซี, แมคโดนลัด์, ซบัเวย,์ เซสเตอร์ กิล, พิซซ่าฮทั, เบอร์เกอร์คิง ปัจจุบนัมีคู่แข่งขนัหลกัใน
ตลาดคือ เคเอฟซี (KFC) และแมคโดนลัด์ (McDonald's) จากขอ้มูลจากนิตยสาร Positioning ในปี 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงในขณะนั้น เคเอฟซี มีการยอดขายและจ านวนสาขามากกวา่แมคโดนลัด์ถึง 3 เท่า โดย
ส่วนแบ่งการตลาดในขณะนั้น คือ ไก่ทอด ร้อยละ 40 แฮมเบอร์เกอร์ ร้อยละ 20 และพิซซ่า ร้อยละ 
15 ส าหรับภาพรวมตลาดร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ในปัจจุบนั มีมูลค่าถึง 3.7 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึง
สินคา้หลกัในตลาดยงัคงเป็น ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ และพิซซ่า ในปี 2559 ท่ีผ่านมาพบวา่มีอตัรา
การเติบโต ร้อยละ 12 – 13 และยงัมีแนวโนม้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง (ไทยโพสต,์ 2560) 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งซ้ือใจอาหารจาน
ด่วน (ฟาสตฟู้์ด) โดยจะท าการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง 2 คู่แข่งหลกัในตลาดคือ ร้านเคเอฟซีและ
ร้านแมคโดนลัด์ และยงัสนใจท่ีจะศึกษาโดยเน้นความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7 Ps) จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วนของผูบ้ริโภคอย่างไร ซ่ึงผลท่ีได้จาก
การศึกษาน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารในการวางแผน
ดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการเสนอกลยุทธ์การ
แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านบุคคลท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ืออาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) 
เปรียบเทียบระหวา่งร้านเคเอฟซีกบัร้านแมคโดนลัดท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพื่อท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อความตั้งซ้ือใจอาหาร
จานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) เปรียบเทียบระหว่างร้านเคเอฟซีกบัร้านแมคโดนัลด์ท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ ท่ี

แตกต่างกนั จะส่งผลต่อความตั้งซ้ือใจอาหารจานด่วน (ฟาสตฟู้์ด) ท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัในส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้และบริการ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรและพนักงาน ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งซ้ือใจอาหารจานด่วน (ฟาสต์
ฟู้ด) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวจิยั มาประกอบการใชก้ลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและแกไ้ขปรับปรุงจุดบกพร่องของส่วนประสมทางการตลาด
และสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการรักษา
ลูกคา้เดิมในตลาดและดึงดูดลูกคา้ใหม่ 

2. เพื่อให้ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัอาหารจารด่วน (ฟาสตฟู้์ด) สามารถน าขอ้มูล
จากการวิจยัไปใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสภาวะ
การแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนัและรวมไปถึงการแข่งขนัในอนาคต 

3. เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัธุรกิจประเภท
อ่ืน ๆ ต่อไป 
ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของทศันคติ 
 ทศันคติ (Attitude) หมายความถึง สภาพทางจิตของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการท่ีจะ
ตอบสนองต่อบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงในท านองว่าชอบหรือไม่ชอบ
ตามปกติแลว้บุคคลจะตอ้งมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัเสมอ ซ่ึงได้มี
นกัจิตวทิยาหรือกลุ่มผูท่ี้ท  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติ ใหค้วามหมายไวห้ลายความหมายดงัต่อไปน้ี 
 ฉตัรชยั ปันชาติ (2545 :น7) ใหค้วามหมายไวว้า่ ทศันคติเป็นความรู้และความรู้สึกต่อส่ิง 
หน่ึงส่ิงใดในดา้นท่ีดีและไม่ดี อาจเป็นลกัษณะบวกหรือลบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
ความหมายของค่านิยม 
 ค่านิยม (Values) เป็นความคิดและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 
ยอมรับมาปฏิบติัตามและหวงแหนไวร้ะยะหน่ึง ค่านิยมมกัเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยัและความ
คิดเห็นของคนในสังคม ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมิน การเลือกและการตดัสินใจ
ของบุคคลว่าควรท าหรือไม่ควรท า มีค่าหรือไม่มีค่า ส าคญัหรือไม่ส าคญั นอกจากน้ีค่านิยมยงัท า
หน้าท่ีเป็นตัวก าหนดเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งสู่เป้าหมายท่ีต้องการ มีผู ้ให้
ความหมายของค่านิยมไวด้งัน้ี 
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 ก่อ สวสัด์ิพานิช (2535) ได้กล่าวว่า ค่านิยม เป็นความคิด พฤติกรรมและส่ิงอ่ืนท่ีคนใน
สังคมหน่ึงเห็นวา่ มีคุณค่า จึงยอมรับมาปฏิบติัและหวงแหนไวร้ะยะหน่ึง ค่านิยมมกัเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลสมยัและความคิดเห็นของคนในสังคม 
ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในท่ีน้ีมีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงความหมาย 
ของค าวา่พฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) ไวห้ลายความหมาย 
แต่จะน า เสนอเป็นบางส่วนเท่านั้นดังนั้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)หมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาง การคน้หาการซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์และการ
บริการซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขาและยงักล่าวอีกวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การ
ตดัสินใจและการกระท า ของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 
2538:106) 
 Philip Kotler (2547) กล่าววา่ผูบ้ริโภคมีรูปแบบพฤติกรรมซ้ือหรือรูปแบบของการตอบรับ
ส่ิงเร้าทั้งส่ิงเร้าภายนอก สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะเขา้ไปสู่สภาวะจิตใจของผูซ้ื้อคุณลกัษณะ
ของผูซ้ื้อ และกระบวนการในการตดัสินใจจะน าไปสู่การตดัสินใจซ่ือโดยท่ีนกัการตลาดจะตอ้งท า
ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจของผูซ้ื้อในระหว่างการไดรั้บส่ิงเร้าจากภายนอกสู่การ
ตดัสินใจซ้ือ 
แนวคิดการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing mix) หรือ 7Ps เป็นล าดบัขั้นตอนใน
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบวา่ ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน (กฤษดา เชียรวฒันสุข, 
และ ศรากุล สุโคตรพรหมมี, 2559) 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) สินคา้และบริการท่ีเสนอให้กบัลูกคา้ ธุรกิจจะตอ้งพิจารณาถึง 
ความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์นั้นๆ การเข้าใจถึงความตอ้งการและ
สามารถ ตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นไดจ้ะสามารถสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้  

2. ราคา (Price) มูลค่าของสินคา้ท่ีธุรกิจก าหนดข้ึน รวมทั้งเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การ
รับช าระมูลค่าสินคา้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเวลา จิตใจ ความพยายามของลูกคา้
และ ความรู้สึกท่ีลูกคา้อาจไดรั้บ  

3. การจดัจ าหน่าย (Place) การด าเนินการของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่าย เพื่อให้ความ
พร้อมในการจ าหน่ายโดยพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริการ การส่ง
มอบสู่ลูกคา้ สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ ซ่ึง ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ในเวลาและสถานท่ีท่ี
ลูกคา้เกิดความสะดวกสูงสุด 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ตอบสนองในส่ิงท่ีธุรกิจ
คาดหวงั เช่น การรับรู้ตราสินค้า การตระหนักถึงตวัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ส่งผลให้เกิดความ
ตอ้งการใชแ้ละ ตดัสินใจซ้ือ  

5. บุคคล (People) บุคลากรของธุรกิจทุกคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการให้บริการ ซ่ึง 
หมายรวมถึงพนักงานของธุรกิจ ผูใ้ช้บริการ ส าหรับลักษณะเฉพาะในบริการท่ีทุกส่วนในการ
ด าเนิน ธุรกิจไม่สามารถแยกเป็นส่วนยอ่ยๆ ได ้บุคลากรจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั และเป็นปัจจยั
ท่ีสร้างความแตกต่างโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้ อนัน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

6. กระบวนการ (Process) ขั้นตอนในการให้บริการ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงวิธีการ 
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมการบริการ การน าเสนอบริการ รวมถึงการตดัสินใจในเก่ียวกบั 
นโยบายการด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ กระบวนการบริการท่ีดีจะตอ้งความ 
ถูกตอ้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ เป็นมาตรฐานและง่ายต่อการปฏิบติั 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือส่ิงต่างๆ ท่ีแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจ ส่วนประกอบทุกมิติท่ีท าให้เกิดการให้บริการ สถานท่ีท่ีลูกคา้และผูใ้ห้บริการมีปฏิสัมพนัธ์
กนั ส่ิงอ านวย ความสะดวก การส่ือสาร โดยหลกัฐานทางกายภาพในธุรกิจบริการจะเป็นส่ิงท่ีลูกคา้
สามารถมองเห็น และใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการ (กฤษดา เชียรวฒันสุข
และปิยวรรณ ไกรเลิศ, 2556) 

 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
    1. เพศ    2. อาย ุ
    3. ระดบัการศึกษา 4. อาชีพ 
    5. รายได ้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
    1. ดา้นสินคา้และบริการ 
    2. ดา้นราคา 
    3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
    4. ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
    5. ดา้นบุคลากรและพนกังาน 
    6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
    7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

การตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารจาน

ด่วน(ฟาสตฟ์ู้ด) 

เปรียบเทียบระหวา่ง เคเอฟซีกบัแมค

โดนลัด ์ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
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วธีิการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีจ  านวนทั้งส้ิน 
1,112,876 คน (ขอ้มูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ วนัท่ี 11 กุมภาพธ์ั 2560 )  กลุ่มตวัอย่าง 
คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเขตการคา้หนาแน่น 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จ  านวน 
142,482 คน อ าเภอคลองหลวง จ านวน 135,149 คน และ อ าเภอล าลูกกา จ านวน 139,741 คน โดย
การใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) แทนค่าโดยใชสู้ตรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีค่าความ
คลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 400 ตัวอย่าง และท าการส ารองเผื่อ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 50 ตวัอย่าง รวมเป็น 450 ตวัอย่าง ใช้การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความ
สะดวก (Convenience)  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูส้อบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Open ended Question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วน (ฟาสตฟู้์ด) โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Open ended Question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 
สรุปผลการวจัิย 

ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) ร้านเคเอฟซี ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 52.4 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 29.8 
ประกอบอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือพนกังานบริษทั ร้อยละ 16.4 มีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.0 มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท ร้อยละ 
38.7 รองลงมา มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่มารับประทานอาหาร
เดือนละ 1 – 2 คร้ัง ร้อยละ 58.2 

ส าหรับ ร้านแมคโดนลัด์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 57.3 มีอายุอยู่
ในช่วงอาย ุ21 – 25 ปี ร้อยละ 30.2 รองลงมา มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี ร้อยละ 22.7 ประกอบอาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 32.4 รองลงมาคือพนกังานบริษทั ร้อยละ 26.2 มีระดบัการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท ร้อยละ 44.0 
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รองลงมา มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 23.1 และมารับประทานอาหารเดือนละ 1 
– 2 คร้ัง ร้อยละ 57.8 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความตั้งซ้ือใจอาหารจานด่วนท่ีแตกต่างกนั 
ปัจจัยส่วน
บุคคล  

 
ความตั้งใจซ้ืออาหาร
จานด่วน (ฟาสตฟ์ู้ด) 
ของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดัปทุมธานี 

สถิติที่ใช้       เคเอฟซี 
                        Sig. 

       แมคโดนัลด์ 
                            Sig.      

เพศ  t-test 2.13 0.03* -0.76 0.45 
อาย ุ F-test 1.57 0.17 1.14 0.34 
อาชีพ F-test 1.21 0.30 1.02 0.04* 

ระดบัการศึกษา F-test 1.34 0.26 1.64 0.20 
รายได ้ F-test 0.68 0.64 0.81 0.54 

  
จากตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ

รายได ้ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความตั้งซ้ือใจอาหารจานด่วนแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ส าหรับร้านเคเอฟซี มีเพียงเพศท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่อระดบัความตั้งใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนั (t = 2.13, Sig. = 0.03) และส าหรับร้านแมคโดนลัด์ พบวา่ มีเพียงอาชีพท่ีแตกต่างกนั
ของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่อระดบัความตั้งใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั (F = 1.02, Sig. = 0.04) 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยของตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ี
ส่งผลต่อ ตวัแปรตาม ความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วน (ฟาสตฟู้์ด) ของร้านเคเอฟซี 

 
ตัวแปร 

เคเอฟซี 

 Unstandardized standardized t-test Sig. 
 Coefficients Coefficients   

  b Std. Error Beta   
ค่าคงท่ี 0.329 0.585  0.563 0.574 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.101 0.151 0.056 0.672 0.502 
ดา้นราคา 0.053 0.140 0.033 0.379 0.705 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.112 0.141 0.065 0.794 0.428 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.069 0.136 0.043 0.509 0.612 
ดา้นบุคลากรและพนกังาน 0.002 0.082 0.002 0.030 0.976 
ดา้นกระบวนการและบริการ  0.362 0.124 0.243 2.933 0.040* 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.131 0.124 0.086 1.050 0.295 
R2 = .182, Durbin-Watson = 1.949, F = 6.882, Sig. = .000 

จากตารางท่ี 2 ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารจาน
ด่วน ส าหรับร้านเคเอฟซี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ดา้นกระบวนการและการ
ใหบ้ริการ ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วน โดยมีค่า b = 0.362 (ในรูปคะแนนดิบ), B = 0.243 
(ในรูปคะแนนมาตรฐาน), t = 2.933 และ Sig. = 0.004 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยของตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ี
ส่งผลต่อ ตวัแปรตาม ความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วน (ฟาสตฟู้์ด) ของร้านแมคโดนลัด ์

 
ตัวแปร 

แมคโดนัลด์ 

 Unstandardized standardized t-test Sig. 
 Coefficients Coefficients   

  B Std. Error Beta   

ค่าคงท่ี 1.783 0.524  3.406 0.001 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.303 0.109 0.211 2.784 0.006* 
ดา้นราคา -0.029 0.094 -0.024 -0.311 0.756 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.158 0.104 0.124 1.517 0.131 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.037 0.107 0.029 0.347 0.729 
ดา้นบุคลากรและพนกังาน 0.079 0.096 0.067 0.825 0.410 
ดา้นกระบวนการและบริการ  -0.080 0.109 -0.061 -0.732 0.465 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.041 0.102 0.031 0.404 0.687 
R2 = .191, Durbin-Watson = 1.722, F = 3.114, Sig. = .004 

   จากตารางท่ี 3 ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหาร
จานด่วน ส าหรับร้านแมคโดนลัด์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ดา้นผลิตภณัฑ ์
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วน โดยมีค่า b = 0.303 (ในรูปคะแนนดิบ), B = 0.211 (ในรูป
คะแนนมาตรฐาน), t = 2.784 และ Sig. = 0.006 
การอภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหาร
จานด่วน (ฟาสตฟู้์ด) มีประเด็นท่ีส าคญัท่ีสามารถน ามาศึกษาและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากผลการวิจยัในส่วนของลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ 
กรกฎา เกตุเมธาวิทย ์(2556) ท่ีท าการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ฟาสตฟู้์ด) ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุประมาณ 19-22 ปี ซ่ึงจะ
อยู่ในช่วงวยัของนกัเรียน/นกัศึกษา และวยัเร่ิมท างาน มีรายไดต่้อเดือนราว 5,001-6,500 บาท เป็น
ส่วนใหญ่  

2.จากผลวจิยัสมมุติฐานท่ี 2 พบวา่ ขดัแยง้กบังานวิจยัของ สุนทร อ่อนเกตุพล (2548) ได้
ท างานศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส าหรับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการบริการของบุคลากรและ
พนกังานท่ีใหบ้ริการดี ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีสามารถสั่งอาหารจานด่วนทางโทรศพัทไ์ด ้อาหาร
จานด่วนรับประทานง่าย และมีความสะดวกรวดเร็ว ในการซ้ือหาและรับประทาน 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารจานด่วนส าหรับ

ร้านเคเอฟซี พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการและการให้บริการส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ แต่ส าหรับร้าน
แมคโดนลัด ์พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อความตั้งใจซ้ือ ถึงแมว้า่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือจะแตกต่างกนัแต่มิไดห้มายความว่าปัจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นอ่ืน
จะไม่มีความส าคัญ ผูบ้ริหารของทั้ งสองบริษัทจะต้องพฒันากลยุทธ์ใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันให้
ครอบคลุมทุกมิติเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดไวเ้พราะอาหารจานด่วนมีสินคา้ท่ีสามารถทดแทนได้
หลากหลาย ประกอบกบัผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารรายอ่ืนก็ไม่หยุดน่ิงท่ีจะน าเสนอส่ิงใหม่ๆ ให้
ผูบ้ริโภคตลอดเวลา เช่นในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั เป็นอนัดบั 1 ดงันั้น ผลิตภณัฑ์
จึงตอ้งมีความสะอาดและถูกหลกัอนามยัในทุกดา้น เช่น ความสะอาดของภาชนะ ความสะอาดของ
อุปกรณ์ ความปลอดภยัในดา้นการใชภ้าชนะ รวมถึงความสะอาดของร้านและเคร่ืองแต่งกายของ
พนกังาน ต่างๆ นอกจากน้ีในเร่ืองของช่องทางการจ าหน่าย ซ่ึงแมคไทยทุ่มงบการตลาดเพิ่มข้ึน เพื่อ
เพิ่มช่องทางดีลิเวอร่ี ช่องทางออนไลน์ ช่องทางโมบายแอพพลิเคชัน่ ให้บริการสั่งซ้ือสินคา้ทางมือ
ถือ นอกเหนือจากการสั่งซ้ือทางเว็บไซต์ และช่องทางผ่านตู้กดอัตโนมัติ “แมคอีซ่ีออเดอร์” 
(ผูจ้ดัการ, 2558) 

ส าหรับ ร้านเคเอฟซีท่ี ผลการศึกษาพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ี
ต่างกันนั้น ผูบ้ริหารควรพิจารณารายการอาหารส าหรับผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงสุขภาพเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงท่ีส่วนใหญ่มกัค านึงถึงแคลลอรีเป็นพิเศษในการรับประทาน
อาหาร ซ่ึงร้านเคเอฟซีมีเมนูไก่ทอดเป็นผลิตภณัฑ์หลกั ดังนั้นจึงควรเพิ่มทางเลือกให้ผูบ้ริโภค
เพิ่มข้ึน 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวเน่ืองในอนาคต 

1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัร้านอาหารประเภทอ่ืนท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมเช่น ร้านอาหาร
บุฟเฟ่ต์ เช่นชาบูชิ ฮอทพอท เป็นต้น เพื่อได้ผลการศึกษาน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างธุรกิจ
ร้านอาหาร อีกทั้งยงัสามารถน าผลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัผูบ้ริโภคและน าไปสู่การครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด 

2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น
คุณภาพการใหบ้ริการ ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของร้านเป็นตน้  

3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาทศันคติและค่านิยมในการตดัสินใจเลือก
บริโภคอาหารจานด่วน (ฟาส์ฟู้ด) ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเป็นศูนย์กลางของแต่ละ
ภูมิภาคเพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในระดบัประเทศ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน า้ด่ืมคริสตัลในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS INFLUENCING DECISION OF CUSTOMERS 

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA IN BUYING 
“CRYSTAL” DRINKING WATER PRODUCT 

 
วณชิญา บุญสม 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (SAT 14/1 กลุ่ม 1) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมคริสตลั ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร และค่านิยม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีบริโภค
น ้ าด่ืมคริสตลั จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบประชากรท่ีนบัไม่ได ้ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก และการใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยการใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน 
ผลจากการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา (2) ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ือง ลักษณะของบรรจุภัณฑ์น ้ าด่ืม และการ
ส่งเสริมการตลาดในเร่ือง รายการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ(3) ปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  
ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกซ้ือ, น ้าด่ืม, คริสตลั 
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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 
 

บทน า 
น ้ ามีความส าคญัต่อร่างกายของมนุษยใ์นการด ารงชีวิตโดยเป็นส่วนประกอบหลกัของ

ร่างกายมนุษยท่ี์มีมากสุดถึงประมาณร้อยละ 60-70 ของน ้ าหนกัตวั ซ่ึงช่วยให้กระบวนการท างาน
ต่างๆของร่างกายท างานเป็นปกติ และยงัเป็นส่วนประกอบของอวยัวะและส่วนต่างๆในร่างกาย 
ดงันั้นจึงควรด่ืมน ้ าให้เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายในแต่ละวนั และควรเลือกน ้ าด่ืมท่ีมี
ความสะอาดเพื่อสุขภาพท่ีดี ดว้ยความตอ้งการน ้ าด่ืมท่ีสะอาดปลอดภยัในการด ารงชีวิตประจ าวนั
ของมนุษยน์ั้นมีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึนแต่น ้ าด่ืมสะอาดปลอดภยัจากแหล่งน ้ าธรรมชาติมีอตัราท่ีลดต ่าลง
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และหาไดย้ากมากยิง่ข้ึน ประชากรในประเทศไทยจึงหนัมาบริโภคน ้าด่ืมในภาชนะปิดสนิทมากกวา่
การด่ืมน ้าจากแหล่งอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความสะอาดและมีความสะดวกสบายในการซ้ือและพกพา ดว้ย
เหตุน้ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) จึงด าเนินการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ 
“คริสตลั” เพื่อรองรับตลาดน ้ าด่ืมในประเทศไทยท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
คริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา หรือปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับคุณลักษณะท่ีผู ้บริโภคต้องการและน าไปวางกลยุทธ์การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพสู่
ความส าเร็จต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และค่านิยม 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบั
การศึกษาแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยลกัษณะ ด้านลักษณะของผลิตภณัฑ ์
(Product) เร่ือง ขนาดขวดน ้ าด่ืม คุณสมบติัของน ้ าด่ืม และลกัษณะบรรจุภณัฑ์น ้ าด่ืม ดา้นราคาของ
ผลิตภณัฑ ์(Price) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้าด่ืมเพื่อการบริโภคแต่ละคร้ัง และความถ่ีในการซ้ือน ้ า
ด่ืมเพื่อการบริโภคต่อเดือน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เป็นประจ า  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เร่ือง การส่งเสริมการตลาดหรือ
โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และค่านิยม ท่ีแตกต่างมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิด 
  

ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจน ้าด่ืมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัความแตกต่างดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานครไป
พฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจน ้าด่ืมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการวิจยัความแตกต่างดา้น
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดคริสตลั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปวางแผนการตลาดและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจ านวน
ผูบ้ริโภคและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ผูป้ระกอบการธุรกิจน ้าด่ืมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัความแตกต่างดา้น
ปัจจยัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารและค่านิยม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร ไปพฒันาและเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าใน
ผลิตภัณฑ์ และพฒันาช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารให้แก่ผูบ้ริโภคในด้านต่างๆ เพื่อให้
ก่อใหเ้กิดความค่านิยม และการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 - ขนาดขวดน ้ าด่ืม   - คุณสมบติัของน ้ าด่ืม 
 - ลกัษณะบรรจุภณัฑน์ ้ าด่ืม - ความถ่ีในการซ้ือน ้ าด่ืม 
 - ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ าด่ืมเพ่ือการบริโภค 
 - สถานท่ีจ าหน่ายท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
- รายการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชัน่ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

 - ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร   - ค่านิยมในการบริโภคน ้ าด่ืม 

การตัดสินใจเลือกซ้ือ 
น า้ด่ืมคริสตัล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อาย ุ   - สถานภาพ  
- อาชีพ  - รายได ้  - ระดบัการศึกษา 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

364 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมคริสตัล ผูว้ิจยัได้

ท าการศึกษาค้นควา้และรวบรวมทฤษฏี แนวคิด จากต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และ
งานวจิยัวทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล   
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, หน้า 36)  กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุเพศ สถานภาพครอบครัว อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา เหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ท่ี
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้
ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวทิยาและสังคม วฒันธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและ ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี  อายุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุ
แตกต่าง เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งสวนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั เพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปร
ทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุมา
จากการท่ีสตรีท างานมีมากข้ึน  ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) นกัการตลาดจะสนใจจ านวน
และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินคา้ใดสินคา้หน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร์ และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีจะ เก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยใน
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม  รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ( Income, 
Education Occupation and Status) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาดโดยทัว่ไป
นกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ ารวย ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือ
เกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใช้
บ่อยมาก นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายไดร้วมกบั ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ 
เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้สูงท่ี มีอายุต่างๆ ถือว่าใช้เกณฑ ์
รายไดร้วมกบัเกณฑอ์าย ุเกณฑร์ายไดอ้าจจะเก่ียวกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพรวมกนั 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนการตลาด  
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ืององคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) 

ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกได้
ดงัน้ี 1. ผลิตภณัฑ์ ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซบัซอ้นและคุณภาพท่ีคนรับรู้ไดข้องผลิตภณัฑ์ ส่วนในเร่ืองของ
รูปร่างของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลากสามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 2. ราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกและท า
การตดัสินใจ 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย กลยุทธ์การท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่อ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

365 

อิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของ
ผลิตภณัฑ ์4. การส่งเสริมการตลาด สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนักการ
ตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสาร
หลกัการซ้ือเป็นการยนืยนัวา่การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 205-209) ไดก้ล่าวถึง ค่านิยมหรือคุณค่า และ

รูปแบบการด ารงชีวิต วา่ ค่านิยมหรือคุณค่า หมายถึงความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิด
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึงอตัราส่วนผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้ ส่วนรูปแบบการ
ด ารงชีวิต หมายถึงรูปแบบของการด ารงชีวิตโดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น รูปแบบการด ารงชีวิตข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสังคมหรือกลุ่มอาชีพของแต่ละ
บุคคลซ่ึงจะแตกต่างกนั ส่วนค่านิยม อาจแบ่งตามลกัษณะไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ค่านิยมในจุดหมาย
ปลายทางของชีวิต และค่านิยมเก่ียวกบัเคร่ืองมือให้เกิดพฤติกรรม และในส่วนโครงสร้างดา้น
จิตวิทยา เป็นหลกัการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์เพื่อให้สามารถเขา้ใจ
ผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน ซ่ึงระบบการจ าแนกท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ การจดัประเภทค่านิยมโดยถือ
เกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวติ  

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  
ณัทกิจพัฒน์  หอมวิจิตรกุล (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน

การซ้ือน ้าด่ืมท่ีอ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมท่ีอ าเภอหัวตะพาน  จงัหวดัอ านาจเจริญ  กลุ่มตวัอย่างได้แก่ 
ประชาชนท่ีอาศยัอ าเภอหวัตะพาน  จ านวน 440 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ไคสแควร์และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
 นายสมหมาย พูลศรี (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
พลาสติกของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี การศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบรรจุภณัฑ์น ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภค ไดท้  าการเก็บ
ขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดย
เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) สถิติท่ีใช ้
คือ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test  และOne-Way Analysis of Variance) 
ไคสแควร์และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ 
ดวงกมล วิวัฒน์ชาญกิจ (2551) บทคัดย่อ  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือน ้ าแร่บรรจุ
ขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ การเก็บแบบสอบถาม 
เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือและเคยบริโภค
ผลิตภณัฑ์น ้ าแร่บรรจุขวด ซ่ึงมีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติอา้งอิง ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าไคลสแควร์ t-test ANONVA และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย Scheffe 
Analysis การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จSPSS การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดความมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมคริสตัลในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  

ประชากร 
ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคน ้ าด่ืมคริสตลั

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 50% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จึงไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 384 คน โดยใช้สูตรการ
ค านวณขนาดตวัอยา่ง W.G. Cochran (1953) (ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาด เคล่ือนไม่
เกิน 5%) ตามสูตรดงัน้ี    

          

    ผูว้ิจยัจะเลือกตวัอยา่งตามสะดวกในแต่ละพื้นท่ี เช่น ตาม
ร้านคา้ สถานท่ีท างาน สถานศึกษาและแหล่งชุมชน เป็นตน้  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆจ านวน 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปัจจยัอ่ืนๆ  
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมคริสตลั  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลทุติยภูมิ  ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวท้ั้งหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน จากเอกสารวชิาการ วารสาร  วทิยานิพนธ์ รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงพิมพต่์างๆ  และขอ้มูล
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
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ขอ้มูลปฐมภูมิ  จากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูต้อบแบบสอบถาม 
การจัดท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไว ้(Pretest) และด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

แบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามดว้ยวธีิสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่าของ Cronbach 

2. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ออกเก็บขอ้มูลจริง 
3. น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลแลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
4. น าแบบสอบถามท่ีตรวนสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอ้มูลด้วย

คอมพิวเตอร์ 
5. น าขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้ไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.ตวัแปรเชิงคุณภาพ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
2.ตวัแปรเชิงปริมาณ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คือ ค่า t-test (independent t-test) F-test และแบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
ซ้ือน ้าด่ืมคริสตลั ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  400  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 มีช่วงอายุระหวา่ง  21 - 30 ปี จ  านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มี
สถานภาพโสดจ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัจ านวน 190 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001- 30,000 บาท จ านวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 
34.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทาง ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
และการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือน ้ า ด่ืมคริสตัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมคริสตลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ จะ
พิจารณาเลือกซ้ือน ้ าด่ืมท่ีมีลกัษณะขวดน ้ าด่ืมขนาดขวดกลาง (600 มิลลิลิตร) จ  านวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.25 และพิจารณาคุณสมบติัของน ้ าด่ืม ในเร่ืองของความสะอาด จ านวน 245 คน คิด
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เป็นร้อยละ 61.25 ส่วนลกัษณะบรรจุภณัฑน์ ้าด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการบรรจุภณัฑ์ปิด
สนิทมิดชิดปลอดภยัมากท่ีสุด จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 ดา้นราคา จะพิจารณาค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือน ้าด่ืมเพื่อการบริโภคแต่ละคร้ังท่ี 11 – 20 บาท จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51. และมี
ความถ่ีในการซ้ือน ้าด่ืมเพื่อการบริโภคต่อเดือน อยูท่ี่ 1 – 3 คร้ัง จ  านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ46.75 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จะพิจารณาจากสถานท่ีจ าหน่ายท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นประจ า ในการ
เลือกซ้ือน ้ าด่ืมคริสตลัจากร้านคา้ปลีกทัว่ไปหรือร้านคา้สะดวกซ้ือ จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.75 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะพิจารณาจากรายการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ 
ในส่วนท่ีเป็นโปรโมชัน่ร่วมกบัร้านสะดวกซ้ือ (แลกซ้ือและส่วนลดราคาสินคา้) จ  านวน 190 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.50  

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัปัจจยัอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และ
ค่านิยม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมคริสตลั ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ในดา้นช่องทางการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของน ้าด่ืมคริสตลัส่วนใหญ่มีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผา่นทางโทรทศัน์ จ  านวน 
263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75  และในดา้นค่านิยมในการบริโภคน ้ าด่ืมคริสตลั ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกจากความช่ืนชอบส่วนบุคคลท่ีเคยบริโภคน ้ าด่ืมคริสตลั จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.75  

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือในการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือน ้าด่ืมคริสตลั ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดคริสตลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
คริสตลัจากความสามารถหาซ้ือไดง่้าย คิดเป็น 4.43 คะแนน โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 
0.75 รองลงมาคือ ตดัสินใจซ้ือเพราะความเช่ือมัน่ในความสะอาดปลอดภยัของน ้ าด่ืม คิดเป็น 4.30 
คะแนน โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.70 

ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์น ้ าด่ืม และการส่งเสริมการตลาดใน
เร่ือง รายการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
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เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัอ่ืน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  ช่องทางการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
อภิปรายผลการวจัิย 

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน  และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมหมาย พูลศรี (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ท่ีมีอายุ 31 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือ
เท่ากบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

ในส่วน  สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั เน่ืองจากสถานภาพ
อาจไม่ใช่ส่วนหน่ึงในการน ามาวิเคราะห์เพื่อตดั สินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัดว้ยตวัของ
ผูบ้ริโภคเองเพื่อน ามาบริโภค อาจให้ความส าคญักบัรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์และ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดว้ยตนเอง  อาทิเช่น การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากการอ่านคุณสมบติับน
ฉลากขา้งขวดผลิตภณัฑ ์และการใหค้วามความส าคญักบัความสะอาดปลอดภยัของน ้ าด่ืมบรรจุขวด  
เป็นตน้ แลว้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มาบริโภคดว้ยตนเอง ดงันั้น จึงท าให้สถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งน ้ าด่ืมเป็นปัจจยั4ใน
การด ารงชีพและมีความจ าเป็นในการซ้ือหามาบริโภคไดง่้ายสะดวกในคราวจ าเป็นหรือยามตอ้งการ 
เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพของน ้ าด่ืมคริสตลัเทียบกบัความคุม้ค่าของเงินท่ีตอ้งจ่ายไป จึงท าให้ใน
ส่วนเร่ืองของรายไดต่้อเดือนนั้น ผูบ้ริโภคจึงไม่น ามาใชว้เิคราะห์เพื่อตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมคริสตลั 

2. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง ลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑน์ ้าด่ืม และการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง รายการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชัน่ท่ี
น่าสนใจ ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น ้ า ด่ืมคริสตัลในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เป็นไป
ตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมหมาย พูลศรี (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยพบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัใน
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ระดบัมาก คือ ลกัษณะเป็นขวดพลาสติกแบบใสมีเคร่ืองหมายมาตรฐาน อ.ย. รับรอง และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกมีความส าคญัในระดบั
มากคือ การส่งเสริมการขายโดยการแถมกบัสินคา้ตวัอ่ืน และการโฆษณาผา่นส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ 

ในส่วน ด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง ขนาดขวดน ้ าด่ืม และคุณสมบติัของน ้ าด่ืม ดา้นราคาใน
เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้าด่ืมเพื่อการบริโภคแต่ละคร้ังและความถ่ีในการซ้ือน ้ าด่ืมเพื่อการบริโภค
ต่อเดือน และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นประจ า ท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคได้รับความสะดวกสบายในการบริโภคท่ีง่ายและสามารถพกพาได้สะดวก 
ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้และความคุม้ค่าของเงินท่ีตอ้งจ่ายไป ท าให้
ผูบ้ริโภคยอมจ่ายและผูบ้ริโภคไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของระดับราคาสินค้าดังกล่าว จึงท าให้
ผูบ้ริโภคเนน้พิจารณาในดา้นอ่ืน ๆ มากกวา่ดา้นของราคา ในส่วนช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภค
สามารถหาซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัไดจ้ากช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ซ่ึงกระจายตวัอยา่ง
ทัว่ถึงในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซ้ือและห้างสรรพสินคา้ท่ีมี
ผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัให้สามารถเลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวกสบายทัว่ทั้งกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภค
จึงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของช่องทางในการจดัจ าหน่ายดงักล่าว อีกทั้งผูบ้ริโภคมุ่งเน้นความ
สะดวกสบายท่ีสามารถพกพาและเปิดทานไดส้ะดวกในดา้นของผลิตภณัฑ์ โดยอาจไม่มุ่งเน้นใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือในเร่ืองขนาดของขวดน ้าด่ืมและคุณสมบติัของน ้าด่ืมในการเลือกซ้ือ 

3. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ ์
แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพร ชุมทอง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ า
ประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคมี
ลกัษณะทางดา้นแหล่งในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 อีกทั้งการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ า
ประเภทเคร่ืองด่ืมในดา้นการเลือกยีห่้อ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย ดา้นบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ด้านแหล่งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านความถ่ี และด้านการ
ตดัสินใจซ้ือในอนาคต ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ในส่วน ค่านิยมในการบริโภคน ้าด่ืมคริสตลั แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมคริสตลัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคเคยบริโภคน ้ าด่ืมคริสตลัดว้ย
ตนเองมาแลว้ และไดมี้การศึกษาขอ้มูลต่างๆในเบ้ืองตน้แลว้บา้งพอสมควรและน ้ าด่ืมเป็นปัจจยั4
พื้นฐานในการด ารงชีพ จึงท าให้ค่านิยมในการบริโภคน ้ าด่ืมคริสตลันั้นอาจไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
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การตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมคริสตลัมาบริโภค ซ่ึงการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมคริสตลัของผูบ้ริโภคอาจมุ่งเนน้
ในดา้นของความสะดวกสบายในการบริโภคและพกพา และรายการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ
มากกวา่การมุ่งเนน้ท่ีค่านิยมในการบริโภคน ้าด่ืมคริสตลั 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยคร้ังนี ้

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ดา้นเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาจมีกระบวนการต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดให้เขา้ถึงผูห้ญิงค่อนขา้งมาก และการสร้างส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีโดดเด่นตรงกบัใจของผูบ้ริโภค เพื่อสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก
ซ้ือน ้าด่ืมคริสตลัไดดี้มากยิง่ข้ึน และไม่ควรท่ีจะละเลยการดึงดูดความสนใจของเพศชายให้เพิ่มมาก
ยิง่ข้ึนตามวาระโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่ม อาจมี
การจดัการส่งเสริมการตลาด หรือมอบสิทธิพิเศษในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจและ
สนับสนุนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เน้นการประชาสัมพนัธ์สินค้าทางส่ือโทรทศัน์ Social 
Media และWebsite ในแต่ละวนัอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเป็นการสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคได้
ดีมากยิ่งข้ึน เนน้ปรับปรุงคุณภาพของการผลิตและผลิตภณัฑ์ และให้ความส าคญักบัความสะอาด
เป็นส าคญั เพื่อให้ลูกคา้รู้สึกถึงความแตกต่าง และช่วยเพิ่มระดบัความพึงพอใจ เน้นช้ีให้เห็นถึง
ความปลอดภยัท่ีไดรั้บรองมาตรฐานระดบัสากล เพื่อเนน้ความสะอาดปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อ
สร้างการรับรู้และทศันคติ ท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้อนัเป็นการจูงใจ และสนบัสนุนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคใหมี้การตกลงท่ีจะตดัสินใจซ้ือไดดี้ยิ่งข้ึน หากมีโอกาสหรือสามารถท าได้ ควรพฒันา
เพิ่มเติมดา้นวางแผนออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมส่งเสริมการขายใหเ้หมาะสมต่อการบริโภคใน
แต่ละรูปแบบ หรือกิจกรรมท่ีตอบสนองผูบ้ริโภคในบางช่วงเวลาตามโอกาส เพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ใหม่ท่ีดีและพฒันาผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลายตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคทุกกลุ่ม 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมุ่งเนน้พฒันาปรับปรุงให้ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมกบั

การพกพาให้มากยิ่งข้ึน และมีขนาดกะทัดรัดเหมาะส าหรับการพกพาในแต่ละรูปแบบตาม
วตัถุประสงค์ในการซ้ือน ้ าด่ืมขนาดต่าง ๆ ช่วยให้มีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีเกลียวล็อคท่ีมี
ประสิทธิภาพกนัน ้ าร่ัวซึมท่ีดี แต่ช่วยในด้านของการออกแรงเปิดท่ีใช้แรงน้อยลง เพื่อเหมาะกบั
ผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มทั้งเด็กและผูสู้งอาย ุและใหค้วามส าคญักบัการมีฉลากหรือขวดมีลวดลายมีสีสัน
สวยงาม เพื่อสร้างความโดดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้มากยิง่ข้ึน และช่วยดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือให้ดียิ่งข้ึน และเนน้ความโดดเด่นในดา้นมาตรฐานการรองรับหรือ
รางวลัท่ีไดรั้บ และตราสินคา้ใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ ควรระมัดระวงัในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงราคาของน ้ าด่ืม
คริสตลัอนัเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลความอ่อนไหวต่อผูบ้ริโภคไดง่้าย 
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โดยควบคุมระดบัราคาการขายให้อยูใ่นเกณฑ์ระดบัราคาท่ีคาดวา่ผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าว  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีระบบบริหารจัดการด้านการกระจายสินค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึงให้มากท่ีสุดและต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
เพื่อช่วยในการตอบสนองต่อการพร้อมซ้ือส าหรับผูบ้ริโภคในทุกเวลาและทุกแห่ง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ควรมุ่งเน้นการจดัรายการแถมของสมนาคุณหรือการแถมเม่ือ
ซ้ือสินคา้ครบตามก าหนด อีกทั้งควรเนน้การส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งฉลากขา้งขวดพลาสติกหรือ
ฝาขวดเพื่อลุน้รางวลั เพื่อใหผู้บ้ริโภคร่วมสนุกและดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน โดย
จดัเป็นช่วงหรือตามระยะเวลาก าหนดในการร่วมลุน้ของรางวลั  

3. ปัจจัยอ่ืน ๆ  
ด้านช่องทางการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์ ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ มีคนรู้จกั

แนะน า ควรพฒันาและให้ความส าคญักบัช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร เป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางท่ีเกิดจากการบริโภคของผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แล้วเกิดการ
กระจายตวัของขอ้มูลต่อกันไปเป็นทอด ๆ โดยควรมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพท่ีดีของผลิตภณัฑ์
ประกอบกบัการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูบ้ริโภค เน้นการท ากิจกรรมร่วมกบัผูบ้ริโภคและมุ่งเน้น
การเข้าถึงผูบ้ริโภคให้ได้มากท่ีสุด เพราะผูบ้ริโภคเพียงกลุ่มหน่ึงจะสามารถเป็นตวัช่วยในการ
กระจายต่อของขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑใ์หแ้พร่กระจายไดเ้ป็นอยา่งมาก จากการบอกเล่าสืบต่อ
กนัเป็นทอด ๆ และสร้างการรับรู้ไปยงับุคคลอ่ืน ๆ ต่อไปได ้ทั้งน้ีหากสามารถสร้างความประทบัใจ
ให้เกิดแก่ผูบ้ริโภคได้แล้วนั้น จะท าให้เกิดการกระจายขอ้มูลในแง่ท่ีเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของตวั
ผลิตภณัฑ์เองอีกด้วย  อีกทั้งเม่ือน าส่ือทาง Social Media มาใช้ในการประกอบการพฒันาช่อง
ทางการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวแก่ผูบ้ริโภค จะท าใหเ้กิดความรวดเร็วในการกระจายขอ้มูลข่าวสารและ
ความสามารถในการแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างทัว่ถึงสู่ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน และใชส่ื้อดา้น
อ่ืน ๆ ร่วมดว้ย อีกทั้งยงัคงให้มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารผา่นทางวิทยุบา้งเป็นระยะ โดยวิธีการน้ี
สามารถท าไดง่้ายและมีตน้ทุนท่ีไม่สูงนกัจึงสามารถเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางน้ีไดอ้ย่าง
เป็นระยะ 

ค่านิยมในการบริโภคน ้าด่ืมคริสตลั ควรเนน้การสร้างผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ีรู้จกั สร้างการรับรู้ 
และยอมรับให้เกิดกบัผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด โดยผา่นการจดักิจกรรมต่าง ๆ การน าศิลปินหรือผูมี้
ช่ือเสียงมาช่วยในการสร้างกระแสของผลิตภณัฑ ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคและเกิดกระแส
สังคม อีกทั้งมุ่งเนน้การใชส่ื้อในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์หรือ Social Media ท่ีก าลงั
เป็นท่ีนิยมและแพร่หลายในปัจจุบนั อีกทั้งยงัเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายและรวดเร็ว หากวางกลยุทธ์
และกิจกรรมท่ีโดดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจของสังคม จะช่วยสร้างการรับรู้ให้เกิดกระแสสังคมต่อ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงความคิดเห็น พฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมคริสตลั ทศันคติและการรับรู้ต่อ
องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ของน ้ าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัในลกัษณะการท าเปรียบเทียบกบัน ้ าด่ืมท่ีเป็น
คู่แข่ง เพื่อน าผลการศึกษามาวิจยัเปรียบเทียบ เพื่อพฒันาปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์ในส่วนต่าง ๆให้ดี
มากยิ่งข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อผูบ้ริโภคให้มากยิ่งข้ึน อีกทั้งเพื่อใชเ้ป็นแนว
ทางการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาลกัษณะขอ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน  อาทิเช่น การสัมภาษณ์ หรือใชเ้วลาในการพูดคุย
สอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหส้ามารถท่ีจะน าเอาขอ้มูลเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์และเป็นขอ้มูลท่ี
มีรายละเอียดมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ไปพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ให้ดีมากยิ่งข้ึน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงจุด 

3. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้
การสามารถตอบสนองตรงต่อความตอ้งการดา้นต่างๆของผูบ้ริโภค เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละ ขั้นตอนการผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานมากยิง่ข้ึน  

4. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งควรมีการส ารวจให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีทั้งใน
กลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มประชากรตามหวัเมืองต่างๆทั้ง ในระดบัภูมิภาคหรือ
ทัว่ทั้งประเทศไทย เพื่อผลการวิจยัท่ีมีรายละเอียดและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และทราบถึงขอ้มูล
ภาพรวมของผูผู้บ้ริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดคริสตลัในประเทศไทย อีกทั้งสามารถน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใช้
ในการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในส่วนต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองตรงต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้มากยิ่งข้ึน และท าการศึกษาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อหาความ
แตกต่าง ซ่ึงอาจเป็นความแตกต่างในดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าผลท่ี
ไดม้าพฒันาปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายในทุกๆพื้นท่ีได้
อยา่งถูกตอ้งตรงจุด 

5. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมคริสตัลใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ปัจจยัดา้น
การรับรู้คุณค่าในตราสินคา้ เพื่อจะไดป้รับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของลูกค้าทีใ่ช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พ.ีทาวเวอร์ 
(Factor that the Decision Making in Customer Satisfaction from Krung Thai Bank 

C.P.TOWER Branch) 
 

ประชา  บุญมา  
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบญัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์  2)เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3)เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความ
ภคัดี ภาพลกัษณ์ และค่านิยม ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย สาขา
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 

การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง คือประชากรท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี. 
ทาวเวอร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ี
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-test  (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05ในการหา
ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี  
สถาณภาพโสด มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานเอกชน  รายไดอ้ยูใ่นช่วง 
15,000 – 30,000 บาท  

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ รายได ้มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้
บริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนั   

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น
ส่งเสริมตลาด ดา้นกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขา
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนั  

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อ
เดือน  ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์  
ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาว
เวอร์ 
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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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บทน า 
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัทางการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัต่อประชาชน  หน่วยงานราชการ  

รัฐบาล และธุรกิจภาคเอกชน  ซ่ึงเป็นแหล่งการเงินท่ีอ านวยความสะดวกในด้านการท าธุรกรรม  
และบริการในด้านอ่ืนๆ เช่น การบริการฝากเงิน  ถอนเงิน  การโอนเงินทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  รวมถึงการรับช าระค่าสาธารณูปโภคและบริการดา้นอ่ืนๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผูท้  าธุรกรรม 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจธนาคารทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึนเพื่อจูงใจใหผู้ล้งทุนสนใจเขา้
มาใชบ้ริการรวมถึงการแข่งขนัในดา้นการบริการลูกคา้เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและขยาย
ฐานลูกคา้ให้มากข้ึนเพื่อให้ก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ธนาคาร  ธนาคารจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการบริหาร
จดัการในทุกดา้น  ทั้งการปรับปรุงการให้บริการ  เทคโนโลยี  การปรับโครงสร้างภายใน  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจการเงินและการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร  
เพือ่รักษาระดบัและขีดความสามารถในการแข่งขนัเชิงธุรกิจของธนาคาร   

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัในฐานะเป็นพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาว
เวอร์  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านบริการลูกคา้  ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในเร่ืองของการบริการ  จึง
ท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์  
เพื่อท่ีจะได้น าผลการศึกษาเป็นขอ้เสนอแนะและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันา
คุณภาพการให้บริการ  ให้มีประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด  เพื่อเป็น
การสร้างความเช่ือมัน่และความรู้สึกท่ีดีแก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาว
เวอร์ 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 
  2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 
  3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภคัดี ภาพลกัษณ์ และค่านิยม 
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 
ประโยชน์ของการวจัิย 
  1.ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สามารถน าผลการวิจยัด้านปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการ เพื่อไปปรับปรุงพฒันาให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  2.ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สามารถน าผลการวิจยัด้านปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการ  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนในการบริการ  เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
  3.ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สามารถน าผลการวิจยัด้านปัจจยั
อ่ืนๆ ได้แก่ ความภกัดี ภาพลกัษณ์ และค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้
บริการ  เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อการใชบ้ริการของธนาคาร 
ขอบเขตของการวจัิย 
  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีใช้บริการท่ี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์  จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน 
  2.ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา :ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  ปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ ความภคัดี ภาพลกัษณ์ และค่านิยม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 
  3.ระยะเวลาการศึกษา  เร่ิมตน้วนัท่ี23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุด 27 สิงหาคม 2559 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

ภาวิณี กาญจนา (2558,หน้า 119) ระบุว่า ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได ้นั้นเป็นตวัแปรส าคญัต่อองคก์รธุรกิจ เพราะท าให้นกัการตลาดสามารถเพิ่ม
ความเขา้ใจในพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ชบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการ
หรือปรารถนาในผลิตภณัฑ์หรือบริการแตกต่างกนั ส่วนรายได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
บริโภคโดยผา่นการอิทธิพลต่อรสนิยมและความชอบพอของผูบ้ริโภค  บุคคลท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั
จะมีความปรารถนาในการเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการแบบฉบบัของการบริโภค  
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552,หน้า 68-88) ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) รวมกบัองคป์ระกอบ อีก 3 ส่วนคือ People, Process และ Physical evidence หรือ 
7Ps    
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ : ค่านิยม ทศันคติ ภาพลกัษณ์ ความภักดี 

อรุณ  งามดี (2540)กล่าววา่  ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
แทบจะทุกเร่ืองไป  ทั้งเร่ืองเล็กเร่ืองใหญ่  นบัตั้งแต่เจา้หนา้ท่ี สถานท่ีท างาน ผลิตภณัฑ์ การบริการ 
ทรัพยสิ์น และทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปิยะฉัตร  ช่างไม้ (2557)ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องกร และ
ประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยออกแบบสอบถามเก็บขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการท่ีธนาคารจ านวน 400 ชุด สถิติท่ีใช้
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ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิตส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและ
การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายจากการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาการใช้บริการ
และประเภทการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  แต่ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการภาพรวม
ไม่ต่างกนั 

เสรี  วงศ์ทวีลาภ (2552)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จงัหวดัสมุทรสาคร รวบรวมขอ้มูลโดย
การใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมาใช้บริการด้านต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) สาขายอ่ยคลองครุ จงัหวดัสมุทรสาคร  จ  านวน 393 ราย  สถิติท่ีใชคื้อความถ่ี ร้อยละ  ผล
การศึกษาพบวา่ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคาดหวงัต่อคุณภาพ
บริการสูงสุด  คือพนกังานแสดงออกถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต และความไม่พึงพอใจสูงสุดของลูกคา้
คือ  พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

พิมพ์ชนก  กิจพิทยาฤทธ์ิ (2550) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการ
ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาถนนสิรินธร  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามโดย
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นลูกคา้ธนาคาร จ านวน 400 คนจากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ในระดับมากท่ีสุดถึงมาก  
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกและความมีอธัยาศยัไมตรี  
ดา้นความไวว้างใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  ดา้นความสะดวกรวดเร็วและความเต็มใจในการ
ให้บริการ  ด้านความเช่ือมัน่ในความรู้  ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  เรียง
ตามล าดบั 
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กรอบแนวความคิดงานวจัิย 
ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และระดบัรายได ้ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.
ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 
- ระดบัรายได ้

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- บุคคลากร 
- ลกัษณะทางกายภาพ 
- กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ค่านิยม 

- ทศันคติ 

- ภาพลกัษณ์ 

- ความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ 

 

        ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การ
ส่งเสริมการตลาด  บุคคลากร  ลกัษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ  ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ี
แตกต่างกนั 
3. ปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ค่านิยม  ภาพลกัษณ์  ความภกัดี ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนั 
  
วธีิด าเนินการวจัิย 

เพื่อใหก้ารวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย 
สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิจยัตามล าดบัสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูท่ี้มาใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขา
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
  2.กลุ่มตวัอยา่ง ผูท่ี้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ จ  านวน 
400 คน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงไดใ้ชว้ธีิการค านวณโดยใชสู้ตรของ William 
G.Cochran )ความเช่ือมัน่ 95 % ความผดิพลาดท่ียอมรับ ไม่เกิน 5%  (จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 400 คน 

    n = 
2

2)1(

E

ZPP   

  
  โดย  n            =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    P = สัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 
    Z = ระดบัความเช่ือมัน่ 
    E = ค่าความคลาดเคล่ือน 
  
ค านวณไดด้งัน้ี 
    n = 0.5(1-0.5)(1.96)2/(0.05)2  
     = 384 คน 
 เพราะฉะนั้น จึงก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี เท่ากับ 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลใหค้รบตามจ านวน 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ โดยแบ่งเคร่ืองมือในการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ)Checklist( 
  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  บุคคลากร  ลกัษณะทางกายภาพ  
กระบวนการ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ)Checklist( 
  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม  ทศันคติ  ภาพลกัษณ์  ความภกัดีต่อแบรนด์
สินคา้  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ)Checklist( 

 ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจ แบบมาตรประมาณค่า )Rating Scale  (5 ระดบั โดยก าหนด
ความหมายของคะแนนเป็น 5 ระดบั  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งธนาคาร ความพึงพอใจใน

การใช้บริการธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัธนาคาร เป็นการเก็บรวบรมขอ้มูลจาก
เอกสารวชิาการ วารสาร ส่ิงพิมพ ์และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
ผูว้ิจยัด าเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

โดยอธิบายค าศพัทท่ี์ใชแ้ละใหค้  าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

1. การวิเคราะห์ค่าความถ่ี และร้อยละ  ส าหรับขอ้มูลเชิงกลุ่ม  ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

2. การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ส าหรับขอ้มูลเชิง
ปริมาณ  ในแบบสอบถามส่วนท่ี 4 
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การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
1. การทดสอบเปรียบเทียบปัจจยัด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจผูใ้ช้บริการท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ t-test และ f-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

2.  การทดสอบเปรียบเทียบปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อความพึงพอใจผูใ้ช้บริการท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่าง
กนัหรือไม่ โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ t-test และ f-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

3. การทดสอบเปรียบเทียบปัจจยัด้านปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ โดยใช้
การวเิคราะห์ทางสถิติ t-test และ f-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

4. การทดสอบเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจผูใ้ช้บริการท่ีธนาคารกรุงไทย 
สาขาอาคารซี.พี .ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจผู ้ใช้บริการท่ี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ โดยใชก้ารวิเคราะห์
ทางสถิติ t-test และ f-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายอุยูใ่นช่วง 20 – 30 ปี  สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน  รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 
15,000 – 30,000 บาท  
 ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมในดา้นฝาก – ถอน / ช าระค่าบริการ  เลือกใชบ้ริการเพราะไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมและสะดวก เน่ืองจากใกลบ้า้น/ท่ีท างาน  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโฆษณา จาก 
Internet  พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว  บรรยากาศภายในธนาคารเหมาะสม และพนกังาน
ใหบ้ริการท่ีดี / รวดเร็ว  ช่วงเวลาใชบ้ริการช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น.  มีความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 - 
2 คร้ังต่อเดือน  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซี.พี.ทาว
เวอร์ มากท่ีสุดคือพนกังานมีความรู้ ยิม้แยม้แจ่มใส และสามารถท ารายการไดต้ามตอ้งการในเวลาท่ี
เหมาะสม รองลงมาคือความใส่ใจของพนกังาน สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของสาขา  
ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ ยิม้แยม้
แจ่มใส และสามารถท ารายการไดต้ามตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ รายได ้มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนั   
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น
ส่งเสริมตลาด ดา้นกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขา
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ท่ีแตกต่างกนั  

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อ
เดือน  ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์  

ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบักลุ่มผูมี้รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท เป็นพิเศษ ซ่ึงอาจ
ตอ้งการการดูแล การให้ค  าแนะน าในการใชบ้ริการท่ีธนาคาร  เพื่อท่ีจะสามารถรักษาฐานลูกคา้ท่ีมี
ฐานรายไดใ้นระดบัน้ีให้ใชบ้ริการและเกิดความประทบัใจ และให้ความส าคญัในการออกนโยบาย
ในการช าระค่าบริการเนน้ค่าธรรมเนียมถูกหรือไม่เสียค่าธรรมเนียมบริการ เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้มา
ใชบ้ริการและสามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆได ้ อีกทั้งดา้นปัจจยัภายในดา้นสถานท่ีควร
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ และเนน้ให้พนกังานมีการบริการท่ีดี และรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูงสุด  ส่วนปัจจยัภายในดา้นสถานท่ีควรรักษาความสะอาดอยูเ่สมอ 
และเน้นให้พนักงานมีการบริการท่ีดี และรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการสูงสุด 
  จากขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ี  ธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ในการบริการ  มีการปรับปรุง พัฒนา การบริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการให้เกิดความประทบัใจ และก่อให้เกิดการใช้บริการ
ซ ้ า  เพื่อรักษาฐานลูกคา้ และเพิ่มลูกคา้ใหม่ๆใหเ้ขา้มาใชบ้ริการต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
  เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั ของธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารซี.พี.ทาว
เวอร์เท่านั้น  ซ่ึงในอนาคตสามารถน าไปต่อยอดในการวิจยัฐานลูกคา้ท่ีกวา้งข้ึนได ้ เช่น การวิจยั
ของธนาคารกรุงไทยในระดับส านักงานเขต ระดับกลุ่ม ระดับภาค หรือทั่วทั้ งประเทศ  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหต้รงตามความตอ้งการ  อีกทั้งยงัสามารถน ามาปรับปรุงพฒันา
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการ และการบริการ  ท่ีจะช่วยให้ธนาคารกรุงไทยสามารถพฒันาและ
กา้วหนา้  สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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การตัดสินใจใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(THE DECISION TO USE THE MCDONALD’S RESTAURANT IN BANGKOK) 

 
สมปรารถนา  พรมเสือ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตดัสินใจใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม
และความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารในร้านแมคโดนลัด์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน One Way ANOVA ในการค านวณหาค่า 
t-test และ ค่า F-test  
 ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจและระดบัรายได ้20,001-
30,000 บาทและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านแมคโดนลัด์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.052) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร และปัจจัยด้านกระบวนการ แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านแมคโดนลัด์ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพ ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านแมคโดนลัด์ 3) ปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ค่านิยมแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมค
โดนลัด ์
 
ค าส าคญั : การตดัสินใจ, ใชบ้ริการ, ร้านแมคโดนลัด์ 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

387 

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 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวจัิย 

เน่ืองจากในสังคมปัจจุบนั เป็นสังคมท่ีด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ เวลาท่ีใช้ไปของแต่ละคน
หมดไปกบัการท างาน การเดินทางบนทอ้งถนน ท าให้วิถีชีวิตของคนต่าง ๆ เปล่ียนไป อาหารฟาสต์
ฟู้ด (Fast Food) หรือ อาหารจานด่วน ท่ีได้รับวฒันธรรมการกินมาจากตะวนัตก โดยเฉพาะจาก
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือวา่เป็นตน้ก าเนิดและแพร่หลายไปทัว่โลก อาหารหารจานพฒันามาจากรสนิยม
และความจ าเป็นท่ีตอ้งรีบเร่งแข่งกบัเวลาของคนในอเมริกาในยคุส าหรับในประเทศไทย อาหารจาน
ด่วนสามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยในเร่ืองเวลาการด าเนินชีวิตของคนไทยได ้
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นอกจากเร่ืองของความรวดเร็ว ความอร่อยถูกปากแลว้ ยงัเก่ียวกบัรสนิยมอีกดว้ย คือเป็นเร่ืองของ
ความทนัสมยัโดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีนิยมเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตก ปัจจุบนัตลาดร้านอาหารฟาสต์
ฟู้ดในประเทศไทย โดยในปี 2558 โต 10 เปอร์เซ็นต ์โดยตลาดไก่ทอดเป็นตลาดใหญ่สุดและมีอตัรา
เติบโตสูงสุดถึง 13 เปอร์เซ็นต์ ในปีท่ีผ่านมาจากปัจจยัส าคญัคือ การท่ีคนไทยนิยมบริโภคเน้ือไก่
มากถึง 19.70 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  

จากการด าเนินชีวิตของคนสมยัปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป มีความเร่งรีบในชีวิตประจ าวนั 
ตอ้งการสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน ร้านอาหารในสังคมท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการไดห้น่ึงในนั้นคือ ร้านแมคโดนลัด ์ท่ีมีประวติัยาวนานมากกวา่ 60 ปี แมว้า่จะมีกระแส
รักษาสุขภาพเร่ิมมีมากข้ึน คนหนัมาดูแลสุขภาพกนั ออกก าลงักาย เลือกรับประทานอาหารท่ีดีและ
มีประโยชน์ แต่ท าไมตลาดฟาสตฟู้์ดในประเทศไทย ถึงยงัมีมูลค่ารวมอยูท่ี่ 34,000 ลา้นบาท และยงั
มีการเติบโตเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ในทุกปีอีก ด้วยเหตุน้ีท าให้ผูว้ิจยัอยากทราบว่าความ
แตกต่างจากปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัดใ์นสังคมปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านแมค
โดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิการวจิยั 
ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะกายภาพ  
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัใจใช้
บริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีตดัสินใจใช้บริการ
ร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคลากร 
- กระบวนการ 
- ลกัษณะกายภาพ 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด ์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- ค่านิยม 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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2. ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา : ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559  ส้ินสุดวนัท่ี 27 สิงหาคม 2559 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ร้านแมคโดนลัด์สามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้มากท่ีสุดเพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้านแมคโดนัลด์สามารถน าผลการวิ จัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขตกรุงเทพมหานครไปเป็นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งด้านการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ดา้นการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และดา้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด์ 

3. ร้านแมคโดนลัด์สามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
น าไปเสริมสร้างค่านิยม และความภกัดีต่อตราสินคา้ของร้านแมคโดนลัด ์
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ภาวิณี  กาญจนาภา (2554, หน้า 72-74) ระบุว่า ประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาถึง
ประชากร และเป็นการเก็บรวบรวมสถิติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขนาด ความหนาแน่น อายุ เพศ เช้ือชาติ 
และอาชีพของประชากร การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว และมากมายก่อให้เกิด
โอกาสทางการตลาด แทจ้ริงแลว้ ประชากรคือตลาดขององค์กรธุรกิจ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic) เป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์หลายตวัแประท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาแบ่งส่วนตลาด ไดแ้ก่ อายเุพศ เช้ือชาติ รายได ้วงจรชีวติของครอบครัว  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service Mix) ของ Philip  Kotlerไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการ ซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotions) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ด้านกายภาพและการ
น าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process)  

Kotler et al. (2549,หน้า 40-41, 157,196) กล่าววา่ ค่านิยมหลกั (Core Values) เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคระบบความเช่ือสัมพนัธ์กบัทศันคติและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค่านิยมหลกัส่งผลต่อลูกคา้ลึกกวา่พฤติกรรมหรือทศันคติในเบ้ืองตน้ของลูกคา้โดยเฉพาะการเลือก
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สินคา้และความตอ้งการของลูกคา้ในระยะยาว  ความเช่ือและค่านิยมหลกั(Core Belief and Value) 
หลายอยา่งยงัยึดถืออยูอ่ยา่งมัน่คง ความเช่ือและค่านิยมหลกัไดถ่้ายทอดจากพ่อแม่สู่เด็กๆ และร่วม
เสริมความเขม้แขง็ดว้ยสถาบนัทางสังคม แต่ความเช่ือและค่านิยมรอง (Second Belief and Value) มี
โอกาสเปล่ียนแปลงมากกว่าความเช่ือและค่านิยมหลักและระบุว่า คนเราจะเกิดความเช่ือและ
ทศันคติโดยผา่นทางการกระท าและการเรียนรู้ต่างๆ ความเช่ือ คือรายละเอียดของความคิดท่ียึดถือ
เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง สถานะความจงรักภกัดี (Loyalty status) นกัการตลาดสามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อ
ไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ ผูภ้กัดีแกนหลกั คือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือยี่ห้อเดียวตลอดเวลา ผูภ้กัดีแยก คือ ผูบ้ริโภคท่ี
ซ่ือสัตยต่์อ 2 หรือ 3 ยี่ห้อ ผูภ้กัดีแบบโยกยา้ย คือ ผูบ้ริโภคท่ีจะยา้ยจากยี่ห้องหน่ึงไปอีกยี่ห้อหน่ึง 
นักเปล่ียน คือ ผูบ้ริโภคท่ีไม่แสดงความภกัดีต่อยี่ห้อใดๆ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand 
Loyalty) เป็นชนิดของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตราสินคา้ท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ท่ีเพิ่มหรือลดจาก
คุณค่าท่ีน าเสนอโดยสินคา้หรือบริการต่อกิจการ 

อดุลย์  จาตุรงคกุล(2542, หน้า 39-41) ระบุว่า การตัดสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer 
Decision Making) ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความนึกคิดท่ีสลบัซับซ้อนและมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา นักการตลาดจึงประสบกับความยุ่งยากในการจดัท าแผนการตลาดเพื่อท าการเสนอ 
“ขอ้เสนอขาย” (Offerring) ต่อตลาด แผนการตลาดส าหรับใช้ในปีน้ีอาจใช้ไม่ไดใ้นปีหน้า ดงันั้น 
นกัการตลาดจึงตอ้งให้ความสนใจกบัผูบ้ริโภคให้มากข้ึนและตอ้ง “ปรับ” กลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริโภคจดัการกบัภาวะแวดลอ้มทางการตลาดและท าการซ้ือ โดยการก่อ
กระบวนการตดัสินใจ ดงักล่าวเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหา และแกไ้ดโ้ดยการซ้ือ เขาจะตดัสินใจ
ได้ก็โดยการจดัการกับขั้นตอนต่าง ๆ ตามล าดับ ดังน้ี1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need 
Recognition)2) การระบุทางเลือก (Identification of alternatives)3) การประเมินทางเลือก 
(Evaluation of alternatives)4) การตดัสินใจ (Decision)5) พฤติกรรมหลังซ้ือ (Postpurchase 
behavior) 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ดวงใจ  บ่อรุณรัตน์ (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัตามค าแหง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ี
บริโภคอาหารจานด่วนท่ีเปิดใหบ้ริการตามห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามคณะ แบ่งเป็น 8 คณะ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทาง
เดียว (one-way analysis of variance)  และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe
จากการศึกษาพบวา่เพศต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกนั อายุต่างกนั มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ระดบัชั้นปี
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ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ต่างกนั รายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พัชรินทร์  ไวยลิยา (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภกัดีในการบริโภค
อาหารฟาสต์ฟูด  ของผู ้บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีเคยรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงในจ านวน 9 ตรา
สินคา้ โดยแจกแบบสอบถามบริเวณห้างสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 6 
เขต ไดแ้ก่ เขตราชเทว ีเขตลาดพร้าว เขตบางนา เขตประเวศ เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกนอ้ย
จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ ดา้นบรรยากาศของ
ร้านมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ส่วนดา้นคุณภาพของอาหารไม่มีผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมความภกัดีในการบริโภคอาหารฟาสต์
ฟูดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดา้นความเช่ือมัน่ในตรา
สินคา้มีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีในการบริโภคอาหารฟาสตฟู์ดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ธนัชบุตร  เพียรชนะ (2555) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค
อาหารจานด่วนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั โรงเรียนดาราวิทยาลยั และโรงเรียนวชิรวิทยแ์ผนกมธัยม จ านวน 270 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ ดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ อยากลองบริโภคมีอิทธิพลในขั้นรับรู้และขั้นประเมินทางเลือก แรงจูงใจจากภาชนะสีสัน
สวยงามมีอิทธิพลในขั้นสนใจ หาขอ้มูลอยากไดข้องแถมและราคาถูกมีอิทธิพลในขั้นตดัสินใจและ
ขั้นบอกต่อ รสชาติมีอิทธิพลในขั้นบอกต่อ ด้านสถานการณ์ ได้แก่ มีคนชวนและพาไปเลียงมี
อิทธิพลในขั้นประเมินทางเลือก เพื่อนชวนเล้ียงฉลองวนัเกิดมีอิทธิพลในขั้นตดัสินใจบริโภค 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1 ประชากร 

คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยรับประทานอาหารในร้านแมคโดนลัด์ ซ่ึงจ านวน
ผูบ้ริโภคมีอยูเ่ป็นจ านวนมากไม่สามารถนบัจ านวนได ้ดงันั้น จึงใชสู้ตรของ William G. Cochran 
2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัเลือก สุ่มกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสามารถก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณสูตรของ W. G. Cochran (1953) ดงัน้ี 
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𝑛  
𝑃   𝑃 𝑍 

𝐸 
 

 โดย  n   =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   P   =   สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัจะสุ่ม 
   Z   =   ระดบัความเช่ือมัน่ 
   E   =   ค่าความคลาดเคล่ือน 
โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 50% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z=1.96  และค่าความ

คลาดเคล่ือน 5% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 384 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

𝑛  
                 

       
 

n =384 คน  

และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบงัเอิญ หรือแบบตามสะดวก (Accidental or 
Convenience Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างของผูใ้ช้บริการท่ีก าหนดไวจ้นครบจ านวน
แบบสอบถาม 400 ชุด ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามทั้งหมดดว้ยตนเองท าให้ไดแ้บบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์ครบถว้นทั้งหมด 400 ชุด โดยจะสอบถามผูต้อบแบบสอบถามก่อนวา่เคยทานอาหาร
ในร้านแมคโดนลัดห์รือไม่ เพื่อคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยทานอาหารแมคโดนลัด์เท่านั้น 
3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวมรวบขอ้มูลตามล าดบัโดยแบ่งขอ้มูลเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบังานศึกษา ซ่ึงไดจ้าก หนงัสือ ต ารา เอกสารทางวชิาการ อินเตอร์เน็ต งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จากส านกัหอสมุด 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามกบักลุ่ม
ตัวอย่างผู ้บริโภคอาหารร้านแมคโดนัลด์ในกรุงเทพมหานคร โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถามเอง เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 27 สิงหาคม 2559 จนได้
แบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีมุ่งเสนอสารสนเทศ
เพื่อบรรยายสรุปลกัษณะของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากร ประกอบดว้ย 

(1) การแจกแจงความถ่ี 
(2) การจดัต าแหน่งเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วน ร้อยละ 
(3) การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง เช่น ค่าเฉล่ีย  
(4) การวดัการกระจาย เช่น ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ ONE WAY 
ANOVA   (T-Test และ F- Test) เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร โดยท่ีสถิตินั้นจะแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ 

(1) ตวัแปรอิสระ มีจ านวน               2 กลุ่ม    ใหว้ธีิ T-test  
(2) ตวัแปรอิสระ มีจ านวนมากกวา่   2 กลุ่ม    ใหว้ธีิ F-test 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาจากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
ตวัแปรอิสระ ค่านยัส าคญั 

Sig. 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 
ปัจจยัส่วนบุคคล    
เพศ 0.0012   
สถานภาพ 0.0363   
อาย ุ 0.0006   
ระดบัการศึกษา 0.0000   
อาชีพ 0.0000   
ระดบัรายได ้ 0.0000   
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.0000   
ดา้นราคา 0.6919   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.0001   
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.0126   
ดา้นบุคลากร 0.0001   
ดา้นกระบวนการ 0.0000   
ดา้นลกัษณะกายภาพ 0.5545   

ปัจจยัอ่ืนๆ    
เมนูอาหารท่ีช่ืนชอบ 0.0001   
บุคคลท่ีมีอิทธิพล 0.0018   
จ านวนผูใ้ชบ้ริการ 0.0002   
ช่วงเวลาใชบ้ริการ 0.0000   
ช่วงวนัใชบ้ริการ 0.0512   

การแนะน า 0.0793   
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อภิปรายผล 
 สมมติฐานที ่1 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบรรจง  สุวรรณกิจ (2551) ศึกษาเร่ือง ทศันคติ
ของผูบ้ริโภคอาหารจานด่วนท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารจานด่วนใน
ศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และศูนยไ์อทีและอิเล็กทรอนิคส์ เซียร์ รังสิต พบว่า ขอ้มูลส่วน
บุคคลในดา้นสถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านอาหารจานด่วนท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ขอ้มูลส่วนบุคคล
ในดา้นสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารจานด่วนท่ีแตกต่างกนัในดา้นราคา อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05และงานวิจยัของดวงใจ  บ่อรุณรัตน์ (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัตามค าแหง พบวา่ กนั อายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวจิยัของ วนิดา  แกว้ชอุ่ม 
(2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจงัหวดั
นครปฐม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่ เพศท่ีแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที ่2  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร และปัจจยัด้านกระบวนการ  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑามาศ  รังศาสตร์ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จงัหวดันนทบุรี พบวา่ แหล่งจ าหน่ายอาหารฟาสตฟู้์ด มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
โพธินิมิตวทิยาคม จงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และงานวจิยัของ เกริกไกร  
เมืองเหนือ (2558) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยักลยุทธ์ของตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดของวยัรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ด้านกระบวนการ ด้านการจดั
จ าหน่าย/สถานท่ี ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และสามารถร่วมกนั
ท านายการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟู้์ดของวยัรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ได้
ร้อยละ 56 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้ยลกัษณะกายภาพ ไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากร้านแมค
โดนลัด์เป็นร้านอาหารสะดวก รวดเร็วในการเลือกซ้ือผูใ้ชบ้ริการจึงเลือกเมนูอาหารท่ีช่ืนชอบโดย
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ไม่ไดดู้ปัจจยัดา้นราคาหรือลกัษณะของร้านเป็นหลกัประกอบกบัราคาของอาหารไม่ไดสู้งกบัราคา
อาหารในประเภทเดียวกนัมากนกั และลกัษณะทางดา้นกายภาพของร้านไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ 

สมมติฐานที ่3  
ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นางนุชนาฎ  แกว้เบา้ (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนกัศึกษาวิทยาลยั
อาชีวศึกษาอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ นกัศึกษา มีความชอบและทศันคติเห็นดว้ยว่า อาหาร
จานด่วนมีความหลากหลายหรือมีชุดพิเศษแปลกใหม่ท าให้อยากบริโภค และเลือกบริโภคอาหาร
จานด่วนเพราะเห็นวา่รวดเร็วดี การบริโภคอาหารจานด่วนเหมาะกบัสังคมปัจจุบนัท่ีตอ้งรีบเร่งแข่ง
กบัเวลา และงานวิจยัของ ดวงใจ  บ่อรุณรัตน์ (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัตามค าแหง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมติดเพื่อชอบรวมกลุ่มกนั
เพื่อจดัเล้ียงสังสรรค์ และมีพฤติกรรมเลียนแบบชอบลองของใหม่ๆ บางกลุ่มมีค่านิยมท่ีว่าการ
บริโภคอาหารจานด่วนท่ีเปิดตามห้างสรรพสินคา้เป็นเร่ืองโกเ้ก๋และทนัสมยั ค่านิยมใดก็ตามท่ีมา
จากตะวนัตกมกัเป็นส่ิงน าสมยั และในสังคมเมืองปัจจุบนัตอ้งการความรีบเร่ง ต่างคนต่างใชเ้วลา
วา่งให้มีคุณค่ามากท่ีสุดส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีส่งเสริมให้คนในสังคมเมืองให้ความส าคญักบัอาหารจาน
ด่วนมาก  และงานวิจยัของ จุฑามาศ  รังศาสตร์ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโพธินิมิต
วทิยาคม จงัหวดันนทบุรี พบวา่ การบริโภคอาหารฟาสตฟู้์ดของคนในครอบครัว การบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดของเพื่อน และการส่งเสริมการขายของร้านจ าหน่ายอาหารฟาสต์ฟู้ด มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
โพธินิมิตวิทยาคม จงัหวดันนทบุรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และงานวิจยัของ ภานิชา  
ประสงค์ดี (2554) ศึกษาเร่ือง เจตคติและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมอาหารจาน
ด่วน พบว่า ส าหรับช่วงเวลาในการใช้บริการมีผลต่อนวตักรรมอาหารดา้นราคา อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมค
โดนลัด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ตดัสินใจใช้บริการจากวามสะดวก 
รวดเร็วในการสั่งเมนูอาหาร มีโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ความคุม้ค่าของคุณภาพอาหาร เป็นหลกัในการ
เลือกใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจึงเขา้ร้านท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ท าให้ความภกัดีต่อตรา
สินใจไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการวจิยัพบวา่ท าให้สามารถด าเนินการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั
ในตลาด ดงัน้ี 

1. ควรใช้ “กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation)” โดยการสร้างความแตกต่างตั้งแต่
วตัถุดิบจนถึงมือลูกคา้ โดยใช ้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มาช่วยในการสร้างกิจกรรมภายใน
กิจการเพื่อสร้างความแตกต่าง มีล าดบัดงัน้ี 

- การน าเขา้วตัถุดิบ/ปัจจยัการผลิต (Inbound logistics) ใชเ้คร่ืองบินในการขนส่งวตัถุดิบ 
และใช้รถยนต์ในการขนส่งโดยมีเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษา
คุณภาพของวตัถุดิบจ าพวก เน้ือสัตว ์ผกัสด มนัฝร่ังฯลฯ 

- กิจกรรมเพิ่มคุณค่าของสินคา้ (Operations)  ใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตท่ีความยืดหยุน่สูง 
มีความรวดเร็ว และมีคุณภาพสูงเพื่อรองรับการปรับเปล่ียน พฒันารูปแบบสินคา้ 

- การน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ระบบการจ าหน่าย (Outbound logistics) ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองทอด 
เคร่ืองอบ เคร่ืองควบคุม ฯลฯ ท่ีไดรั้บมาตรฐานสากล และมีระยะเวลาด าเนินการท่ีชดัเจน เพื่อให้
ผลิตภณัฑ์ออกมาอยา่งมีคุณภาพ และท าอาหารเม่ือไดรั้บ Order จากผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น เพื่อรักษา
ความสด คุณภาพอาหารเม่ือถึงมือผูใ้ชบ้ริการ 

- การตลาดและการขาย (Marketing and sales) เป็นส่ิงส าคญัมากเน่ืองจากการจดั
โปรโมชั่นในการขายมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการมาก ควรออกแบบโปรโมชั่นการขายกับ
กลุ่มเป้าหมาย การให้สิทธิพิเศษกบัเพศหญิง เช่น จดัโปรโมชั่นร่วมกบัผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิว 
เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับเส้นผม ฯลฯ น าใบเสร็จมาเป็นส่วนลดในการใช้บริการ ฯลฯ
ตลอดจนการท า CSR ในเร่ืองการใหอ้าชีพแก่คนในชุมชน  

- การบริการหลงัการขาย (Service)  การให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อส ารวจความ
พึงพอใจเม่ือมาใชบ้ริการ และสามารถน ามาเป็นส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ังต่อไปได ้

- การจดัซ้ือ/การจดัหา (Procurement) สรรหาแหล่งวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต ท่ีมีความพิเศษ
ลกัษณะเฉพาะเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ ประกอบกบัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั Supplier เพื่อให้ได้
วตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ  

- การพฒันาเทคโนโลยี (Technological development) ใชโ้ปรแกรมการสั่งอาหารท่ีไดรั้บ
มาตรฐานสากล ท่ีมีความรวดเร็ว สะดวกในการสั่งเมนู ใชร้ะบบการรอสินคา้เพื่อสร้างความสะดวก
ในการรับบริการ การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าจ าพวก เคร่ืองลา้งจานและมีหน่วยงานในการวิจยัและคน้ควา้ 
เพื่อท าการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human resource) Training การให้บริการขั้นสูงให้
สวสัดิการพิเศษท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนเพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน  
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- โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm infrastructure) ใช้โปรแกรมบญัชีการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ สะดวกในการใชง้าน มีระบบในการบริหารเงินภายในร้านท่ีไดม้าตรฐานทุกสาขา 

2. ควรก าหนด STP (Segmentation Targeting Positioning) แบ่งเกณฑ์ตาม
ประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได้)เช่น ออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีดูสดใสสร้างแรงจูงในกบัวยัเด็ก พร้อมของเล่น Disney ในกล่องเมนูอาหาร เมนู McCafe 
เมนูอาหารแมคอาหารเช้า เพื่อรองรับการคนวยัท างาน ท่ีตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว ส่วนตลาด
เป้าหมาย (Target) คือ ช่วงวยัรุ่นไปจนถึงวยัท างาน และการวางต าแหน่ง (Positioning) การสร้าง
การจดจ าเพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งขนั และถูกใจกลุ่มเป้าหมาย การสร้างภาพลกัษณ์ความสัมพนัธ์
ร่วมกนัในการทานอาหารอย่างมีความสุข สนุกสนาน เช่น การทานเฟรนช์ฟรายส์ร่วมกบัเพื่อนๆ 
ฯลฯ 

3. ควรใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เพื่อเจาะตลาดให้มากข้ึน เพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายโดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ช่ือดงั และพฒันาตลาดออกไปสู่ตลาดใหม่ๆ 
เช่น เปิดสาขาในเส้นทางการเดินทางหรืออยู่ในป้ัมน ้ ามนัทั่วประเทศ ใกล้ๆสถานท่ีท่องเท่ียว 
สถานท่ีส าคญัต่างๆ พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ หรือการคิดผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เพื่อกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น วยัผูสู้งอาย ุ

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การวจิยัคร้ังต่อไป ควรเลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีความเติบโต
ทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เช่น ภูเก็ต อุดรธานี เชียงใหม่ เป็นตน้ และควรเก็บ
ขอ้มูลตามช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะได้
ผลการวจิยัท่ีครอบคลุมยิง่ข้ึน 
 2.  ควรศึกษาโดยเจาะจงประเภทของอาหารฟาสตฟู้์ด เช่น ประเภทเบอร์เกอร์ ประเภทไก่ 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านแมคโดนลัด์ในแต่ละประเภท จะท าให้
ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นประโยชน์โดยตรงกบัผูป้ระกอบการมากท่ีสุด 
 3.  ควรวจิยัเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านแมคโดนลัด ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต ่า 
Factor Affecting Mode Selection between  LowCost Airlines 

 
นิชานันท์  นาคโสภา 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (SAT 14 กลุ่ม 1) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนต ่า ( Low Cost Airlines ) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามจาก
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Testและ F-Test  
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า   

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ72 มีอายุระหวา่ง 20 – 35 ปี คิด เป็น
ร้อยละ 64 มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 56 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 66 มีระดบัรายไดร้ะหวา่ง30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ระดบัการศึกษาขั้น
สูงสุดท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  88และมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง
เพื่อการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 62 และเดินทางประมาณปีละ 3 – 6  คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52 

2. ภาพรวมระดบัความคาดหวงัต่อการ ทั้งบริการทางดา้นการบริการภาคพื้นดินและการ
บริการบนเคร่ืองบินต่อสายการบินตน้ทุนต ่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคาดหวงัในระดบั มากท่ีสุด 
และมีระดบัความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บในระดบัใดมากท่ีสุด 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต ่ า โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและบริการเป็น เคร่ืองมือในการตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคัญได้แก่ปัจจัย ทางด้านความปลอดภัย ตารางบินท่ีมีให้เลือกหลายเท่ียวบิน ท่ีนั่งท่ี
กวา้งขวางสะดวกสบาย ราคาท่ี เหมาะสมกับเส้นทางบิน การส่งมอบสัมภาระท่ีรวดเร็ว ความ
สะดวกในการจองตัว๋โดยสาร ความสุภาพเรียบร้อย และความเป็นมืออาชีพของพนักงานในการ
แกไ้ขปัญหา   
ข้อเสนอแนะ     

ควรมีการศึกษาในเส้นทางอ่ืนๆ และกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายเช้ือชาติมากข้ึน เน่ืองจาก 
ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมและการด าเนินชีวติของลูกคา้ ความช่ืนชอบและความตอ้งการท่ี 
แตกต่างกนั และควรมีการท าการศึกษาถึงสายการบินท่ีใหบ้ริการในรูปแบบอ่ืนๆ ดว้ย 
 
ค าส าคัญ สายการบินตน้ทุนต ่า, การเลือกรูปแบบการเดินทาง, ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการ 
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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. บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
                      สายการบิน Low Cost Airlines ในประเทศไทยเกิดจากแนวโนม้เพิ่มข้ึนของการ
เดินทางและท่องเท่ียวโดยรัฐบาลมีการเปิดเสรีทางการบินในปี 2545 และในช่วงปลายปี 2546 ไดมี้
การเปิดตวัธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าข้ึนเป็นคร้ังแรก 2 สายการบินในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั คือ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ( Thai Air Asia ) และหลงัจากนั้นประมาณ 1 เดือน สายการบิน วนัทูโก  
(One tow go) ในเครือของโอเรียนท ์ไทย แอร์ไลน์ จึงเปิดตวัตามมาจากนโยบายการเปิดเสรีทางการ
บิน ท าใหมี้สายการบิน Low Cost Airlines ทยอยเปิดตวัเพิ่มมากข้ึน ท าใหผู้โ้ดยสารมีทางเลือกใน
การเดินทางเพิ่มมากข้ึน ทั้งในดา้นราคา คุณภาพ และการบริการ ท่ีขานรับต่อการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยโดยสายการบิน Low Cost Airlines สามารถใหบ้ริการในราคา
ท่ีต ่ากวา่และคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนัไดโ้ดยการท่ีมีการใหบ้ริการท่ีนัง่เพียงชั้นประหยดัเพื่อใหมี้
จ านวนท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมากข้ึน การใชส้นามบินรอง ( Secondary Airport ) เช่นสนามบินดอน
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เมือง เพราะมีค่าบริการท่ีต ่ากวา่ การใชเ้คร่ืองบินเพียงรุ่นเดียวเพื่อการลดตน้ทุนดา้นการซ่อมบ ารุง 
การงดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  การจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบินผา่นการจอง
ล่วงหนา้ดว้ยระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการบริหารจดัการเท่ียวบิน เพื่อลดค่านายหนา้จากผูแ้ทนขาย
บตัรโดยสาร  
1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) เพื่อศึกษาวจิยัความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ายการบิน
ตน้ทุนต ่า 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัญหา และอุปสรรคในการ
เลือกใชบ้ริการสายการบินในประเทศไทยของผูโ้ดยสาร 

3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัระหวา่งสายการบินตน้ทุนต ่า สายการบินต่างๆ 
1.3ประโยชน์ของการวจัิย 

1) เพื่อใหส้ายการบินตน้ทุนต ่า ( Low Cost Airlines ) สามารถน าขอ้มูลวจิยัไปใชใ้นการวาง
แผนการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

2) เพื่อใหส้ายการบินตน้ทุนต ่า ( Low Cost Airlines ) สามารถน าขอ้มูลวจิยัไปประกอบการ
ตดัสินใจในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ แผนการตลาด ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน 

3) เพื่อใหส้ายการบินตน้ทุนต ่า ( Low Cost Airlines ) สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาศกัยภาพของสายการบินตน้ทุนต ่าใหดี้ยิง่ข้ึน และวางแผนในการพฒันาศกัยภาพ
ของผูใ้หบ้ริการและการบริการท่ีเหมาะสม 

4) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจน าไปปรับใช ้ศึกษาอา้งอิงและวเิคราะห์ต่อไป  
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่กลุ่มประชากรท่ีมีการตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการสายการบิน Low Cost Airlines 

2) ขอบเขตการศึกษา เน้ือหาท่ีศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกใชส้าย
การบิน Low Cost  Airlines 

3) ระยะเวลาการศึกษาเร่ิม 23 กรกฎาคม 2559 – 19พฤศจิกายน2559 
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กรอบแนวความคิดการงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสายการบินLow Cost Airlines ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาค้นควา้และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจาก
งานวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ดงัต่อไปน้ี 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วของกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
1. Blackwell et al.,(2007) ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก เก่ียวพนัของผูบ้ริโภคไวด้งัน้ี 
ความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภคจะมากหรือนอ้ยมีปัจจยัส าคญั เก่ียวขอ้งอยู ่ 3 ประการ คือ ปัจจยัส่วน
บุคคล เช่นภาพลกัษณ์ สุขภาพ หรือความงามทางร่างกาย ปัจจยัดา้นผลิภณัฑ ์ ส าหรับปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑน้ี์ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกเก่ียวพนัสูง หากรับรู้วา่มีความเส่ียงในการซ้ือ หรือการใช้

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-อาชีพ 
-ระดบัรายได ้
-ระดบัการศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
-ดา้นผลิตภณัฑ์ 
-ดา้นราคา/ ค่าใชจ่้าย 
-การส่งเสริมการตลาด 
-ดา้นการด าเนินงาน 
-บุคลากร 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำรตดัสินใจ 
เลือกใช้สำยกำรบนิ  
Low Cost Airlines 

ปัจจัยอ่ืนๆ 
-ความพึงพอใจและการกลบัมา
ใชบ้ริการซ ้ า 
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ผลิตภณัฑน์ั้นๆ เช่น ยา เคร่ืองส าอางเป็นตน้ และปัจจยัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดา้น
น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคข์องการบริโภค เช่นซ้ือเพื่อเป็นของขวญั  
2.สุวสา ชยัสุรัตน์ (2552) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) โดย
กล่าววา่ ประชากรศาสตร์หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทาง
ประชากรท่ีอยูใ่นตวับุคคลนั้นๆ ไดแก่ อาย ุเพศ ขนาดอาชีพ รายไดศ้าสนาภูมิล าเนาและเช้ือชาติ 
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.วฒิุพงษ ์ พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ ( 2549 ) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความเก่ียวกบัทฤษฎีผูบ้ริโภค ค าวา่ “พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค” หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้
ผลิตภณัฑซ่ึ์งรวมถึงกระบวนการ การตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและมีส่วนในการก าหนดใหมี้การ
กระท าเหตุผลท่ีท าใหน้กัการตลาดตอ้งท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2. ชูชยั สมิทธิไกร ( 2553 ) กล่าววา่การซ้ือบริการมีกระบวนการอยู ่3 ขั้นตอนคือ 
1. ขั้นก่อนการซ้ือ คือกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหา ความตอ้งการของตนเอง มีการ
คน้หาขอ้มูลและการประเมินทางเลือก 
2. ขั้นรับบริการ คือกระบวนการหลงัจากประเมินทางเลือกแลว้ มีการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการและ
เขา้รับบริการนั้นๆ  
3. ขั้นหลงัการซ้ือ เม่ือหลงัจากไดรั้บบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีการประเมินหลงับริการและตระหนกั
วา่ในอนาคตจะกลบัมาใชบ้ริการอีกหรือไม่ 
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยอ่ืนๆ 
1.ฉตัราพร เสมอใจ (2550) กล่าววา่ในการซ้ือสินคา้หรือบริการทุกคร้ังผู ้บริโภคจะมีความเส่ียง 
ดงันั้นผูบ้ริโภคจะมีการหลีกเล่ียงความเส่ียงนั้นโดยหน่ึงในน้ี คือพิจารณาท่ีความมีช่ือเสียงท่ีดีของ
สินคา้หรือบริการ นั้นๆในดา้นการคมนาคมความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญั ท่ีผูบ้ริโภคเลือกเพราะการ
เดินทางทางอากาศถึงแมว้า่ โอกาสการเกิดอุบติัเหตุจะนอ้ยกวา่ยานพาหนะอ่ืนๆ  แ ต่ เ ม่ือ เ กิ ด
อุบติัเหตุแลว้ส่วนใหญ่ความสูญเสียจะมากกวา่ และโอกาสรอดจะมีนอ้ยกวา่ยานพาหนะอ่ืนๆดงันั้น
ผู ้บริโภคจะเลือกความปลอดภยัมาเป็นท่ีหน่ึง 
2.อุไร บุตรทองดี ( 2551 ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการของผูโ้ดยสารของสารการบินตน้ทุนต ่า
เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ กรณีศึกษา วนั ทู โก แอร์ไลน์ พบว่าสารเหตุท่ีผูบ้ริโภค เลือกใช้
บริการสายการบินวนั ทู โก แอร์ไลน์ โดยเรียงจากอนัดบัมากท่ีสุดไปยงัน้อยสุดมีดงัน้ี ผูบ้ริโภค
สามารถเล่ือนการเดินทางไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ราคาบตัร โดยสารถูกกวา่บริษทัอ่ืน ผูบ้ริโภค
ประทบัใจในการบริการของพนักงาน ผูบ้ริโภคสามารถระบุท่ีนั่งได้ตามความต้องการ ตาราง
เท่ียวบินมีความเหมาะสม ความรวดเร็ว และความปลอดภยัของสายการบิน  
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2.1.4แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัความพงึพอใจ/ การตัดสินใจ 
1.ณชัภิสราค ์ นายกชน (2550 )ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ (Degree of Brand Familiarity) มี
ขั้นตอนดงัน้ี                             
1) ไม่เคยรับรู้ตราสินคา้ หมายถึง ผูซ้ื้อไม่เคยรับรู้วา่มีตราสินคา้ น้ี การไม่รับรู้ท าใหไ้ม่เกิดการ
ตอบสนองต่อการขาย นกัการตลาดควรใชว้ธีิส่งเสริมการตลาดตั้งแต่ขั้น แนะน าสินคา้ เพื่อท าให้
ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 
2) การรับรู้ตราสินคา้ ผูบ้ริโภครู้จกั เคยเห็น เคยไดย้นิ และจ าตรา สินคา้ได ้งานของนกัการตลาดคือ 
การสร้างภาพพจน์สินคา้ให้เป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค  
3) การปฏิเสธการซ้ือตราสินคา้ ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ แต่ยงัไม่ยอมรับ จึงไม่ซ้ือ ธุรกิจอาจตอ้ง
เปล่ียนแปลงภาพพจน์สินคา้ หรือเปล่ียนแปลงตวัสินคา้ให้ตรงกบัความ ตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
ใชก้ารส่งเสริมการตลาดช่วยสนบัสนุน  
4) การยอมรับในตราสินคา้ ผูบ้ริโภคยอมรับวา่ตราสินคา้น้ีดีมีคุณค่า และเม่ือมีโอกาสจะเลือกซ้ือ
ตราสินคา้น้ี  
5) ความชอบในตราสินคา้ ผูบ้ริโภคยอมรับ และชอบมากกวา่ตรา สินคา้อ่ืนท่ีเป็นสินคา้ประเภท
เดียวกนั  
6) การยนืยนัในตราสินคา้ เป็นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ โดย เรียกวา่เป็นความส าเร็จของ
การตลาด จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีในตราสินคา้นั้น สรุปไดว้า่
ความ ภกัดีต่อตราสินคา้ คือความพึงพอใจต่อตราอยา่งสม ่าเสมอของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการ ขององคก์รใดองคก์รหน่ึง ท่ีมีการซ้ือตราสินคา้เดิม หรือใชค้วามพยายามในการแสวงหาตรา
สินคา้นั้น เพื่อใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
2.Niina Mallat Rossi, Virpi Kristina and AnssiOomi ( 2009 ) การใหบ้ริการซ้ือบตัรโดยสาร
เคร่ืองบินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ โดยพบวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน ส่งผลต่อ
การใชง้านของลูกคา้ในการซ้ือบตัรโดยสารเคร่ืองบินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ เพื่อช่วยลดระยะเวลา
การเดินทางและไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนก็สามารถใชง้านได ้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับผูใ้ช ้ ส าหรับดา้น
การใชง้านบริการขอ้มูลดา้นการบินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือการจองบตัรโดยสารของสายการบิน 
เป็นช่องทางหน่ึงท่ีเป็นระบบเมนูการใชง้านท่ีส าคญัเพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถเลือกเป็นช่องทางหรือ
ลดขั้นตอนก่อนการข้ึนเคร่ืองบิน รวมถึงสามารถเป็นทางเลือกเม่ือมีเหตุตอ้งเดินทางกะทนัหนัได ้
ทั้งน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความเห็นของปัจจยัความคาดหวงัในการใช้
งาน ต่อประสบการณ์ในการใชง้านซ่ึงผูท่ี้เคยใชก้บัไม่เคยใชจ้ะมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั  
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2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
1.รัฐวทิย ์ ทองภกัดี ( 2549 ) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูโ้ดยสารสายการบินภายในประเทศ
โดยเฉพาะผูโ้ดยสารชาวไทย พบวา่ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่มีอายไุม่มาก คือระหวา่ง 20 – 30 ปี เดินทาง
ดว้ยสายการบินไม่บ่อยคร้ังนกั คือนอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อปี มีรายไดม้ากกวา่  25,000 บาทต่อเดือน ท า
การเปรียบเทียบระหวา่งผูโ้ดยสารท่ีรับผดิชอบค่าโดยสารในการเดินทางเองกบัผูโ้ดยสารท่ีบริษทั
หรือองคก์รรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให ้ พบวา่พฤติกรรมในการใชบ้ริการสายการบินไม่
แตกต่างกนั คือ เลือกใชก้ารบินไทยชั้นประหยดั ( Economy Class) มากท่ีสุด มกัจะหาขอ้มูล
เก่ียวกบัสายการบินผา่นอินเตอร์เน็ตแต่กลบันิยม ไปซ้ือตัว๋โดยสารท่ีส านกังานขายตัว๋ดว้ยตนเอง
มากกวา่ และเกณฑส์ าคญัในการเลือกใชบ้ริการสายการบินใดสายการบินหน่ึงมีสามอนัดบัส าคญั
คือ หน่ึงราคา สองบริการท่ีดี สามการข้ึนบินตรงตามตารางเวลา 
วธีิการท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ซ่ึงผล
การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพล ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูโ้ดยสารทั้งสองประเภทไม่แตกต่างกนั โดยพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นการจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ส่วนปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดสาม
อนัดบัคือ เท่ียวบินล่าชา้ รถรับสัมภาระปลายทางเป็นเวลานาน และถูกยกเลิกเท่ียว  
2.2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. สุทธิดา เมธีธารพงศว์าณิช ( 2551 ) สนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยวธีิการท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ดว้ยอตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย วดัค่าทศันคติตามแบบ Guttmanผลการศึกษาท่ีน่าสนใจคือ 
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 21 – 31 ปี และมี
วตัถุประสงคข์องการเดินทางเพื่อท าธุระส่วนตวัและท่องเท่ียว ระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 
โดยเฉล่ียเดินทาง 2 คร้ัง ต่อปี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช่บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียคือ ปัจจยั
การใหบ้ริการของสายการบิน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขนาดของเคร่ืองบิน ความพอเพียงของจ านวน
เท่ียวบินต่อวนั ความนุ่มนวลระหวา่งการข้ึนและลง ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทาง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง พนกังานตอ้นรับและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ในหอ้งโดยสาร
และเม่ือมีการจดัระดบัของปัจจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัปานกลางคือ ปัจจยัดา้นการ
ใหบ้ริการของสายการบินและปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัต ่าคือ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการขายและปัจจยัดา้นราคา  
2.2.3งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยอ่ืนๆ 
1.อินทิรา จนัทรัฐ(2552) ความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินตน้ทุนต ่า
เท่ียวบินภายในประเทศกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูท่ี้ใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่า  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

407 

เท่ียวบินภายในประเทศ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าที 
การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ความแตกต่าง เป็นรายคู่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ซ่ึงการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมดน้ี ใชใ้นโปแกรม SPSS for windows 
version 16 ช่วยค านวณค่าสถิติท่ีใช ้ 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 รูปแบบของการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบการวจิยัเชิง 
ส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณส าหรับการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้าย
การบิน Low CostAirlines 
โดยผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1) กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง   
2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  
3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล    
4) การจดัท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
การเลือกผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเส้นทางทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ  
แผนการสุ่ม ( แบบสะดวก )ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเส้นทางทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจ านวน 400 ตวัอยา่ง  
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
1) ศึกษาขอ้มูลจากตารางงานวจิยั และเอกสารต่าง ๆ โดยน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน ส าหรับการศึกษา 
2) ก าหนดแบบสอบถามตามความส าคญัของขอบเขตและจุดมุ่งหมาย ของการศึกษา  
3) จดัท าแบบสอบถามและเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไ้ขและน ามา ปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ  
4) ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง 
5) ตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชส้ายการบิน Low CostAirlines โดยแบ่งลกัษณะการแบ่งขอ้มูลเป็น 2 ลกัษณะ  

1) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากต าราท่ี เก่ียวกบัการ
ท าวจิยั 
 เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลของเวบ็ไซตข์องสายการบินLow Cost Airlines ต่างๆ 

2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดจ้ากการเก็บรวม รวม
ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการของสายการบิน Low Cost 
Airlines จ านวน 400 ตวัอยา่ง  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1) การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีหลงัจากตรวจสอบขอ้มูลแลว้ ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้า

วเิคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ใชค้่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ใชโ้ปรแกรมการ Excel 

2) ในส่วนของการวดัระดบัความพึงพอใจ การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ี
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิ
ปลายผลในการค านวณการวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ของสายการบินค านวณหาค่าเฉล่ีย   ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D. ) ของค าตอบ 
แลว้แปรผลตามเกณฑข์องเบสทแ์ละคาห์น (Best & Kahn, 1993 )การแปลผลระดบั
ความคาดหวงัและความพึงพอใจทั้ง 5 ระดบัมีเกณฑก์ารพิจารณาจากการ ค านวณอนัตร
ภาคชั้น ดงัน้ี     
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ( 400 คน ) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงประมาณ 72%ช่วง
อายท่ีุตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประมาณ 20 - 35 ปี เป็น 64% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
สถานะภาพโสดเป็นส่วนใหญ่  56% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 66%รายไดส่้วนมาก
อยูใ่นช่วง 30,001 - 50,000 บาท จ านวน 48% การศึกษาระดบัปริญญาตรี 88% ส่วนใหญ่ใชส้ายการ
บิน Low cost ในการเดินทางท่องเท่ียว 62% และเดินทางประมาณปีละ 3-6 คร้ังคิดเป็น 52% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม ( 400 คน ) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลือกใชส้ายการบินแบบ
กระจายตวัผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสายการบิน ไทยสมายด ์ จ านวน 36% เลือกจองซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินผา่นทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดประมาณ 40% ค่าใชจ่้ายในการเดินทางดว้ยสายการบิน
ตน้ทุนต ่า Low Cost Airlines ต่อ 1 เท่ียวบินประมาณ 1,001-2,000 บาท คิดเป็น 60% โดยจะจองช่วง
ระยะเวลาล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง มากท่ีสุดประมาณ62% โดยผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจ
เลือกใชส้ายการบินตน้ทุนต ่าLow Cost Airlines จากการใหบ้ริการของสายการบินในเร่ืองของความ
ปลอดภยัมากท่ีสุดถึง 56% รองลงมาคือความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า 22% ผูต้อบ
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แบบสอบถามระทบัใจในการใหบ้ริการของพนกังานสายการบินตน้ทุนต ่า Low Cost Airlines ใน
เร่ืองความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการมากท่ีสุดถึง 52% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความพงึพอใจและการกลบัมาใช้บริการซ ้า ( 400 คน ) 

จากการตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและตอ้งการใชบ้ริการซ ้ า
มากถึง 96% ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใชส้ายการบิน Low cost airlines
และมีความตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสายการบิน Low Cost ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
( 400 คน ) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสายการบิน Low Cost  Airlines ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความตรงต่อเวลาของสายการบิน Low Cost Airlines เป็นหลกัถึง 
4.66 รองลงมาเป็นการพิจารณาดา้นราคา 4.64  และความปลอดภยัและความน่าเช่ือ 4.56 โดยตอ้งมี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆใหเ้ป็นท่ีรู้จกั สายการบินตอ้งมีความทนัสมยัมีความ
สะดวกสบาย ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ และตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย หรือมีการสะสมแตม้
เพื่อช่วยในการดึงดูดลูกคา้ 
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5.สรุปผลงานวจัิย 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปลายผล 

 
สมมตฐิาน/ปัจจยัทีศึ่กษา ค่า T-test/F-test (Sig.) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1: ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 0.0562 ( 0.9552 ) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
- อาย ุ 9.6889 ( 0.0000 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- สถานภาพการสมรส 8.9249 ( 0.0000 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 
- อาชีพ 7.6603 ( 0.0000 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ระดบัรายได ้ 35.8031 ( 0.0000 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 3.4107 ( 0.0340 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- จุดประสงคใ์นการ 
เลือกเดินทาง 

16.8247 ( 0.0000 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ความถ่ีในการเดินทาง 
ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 

4.7305 ( 0.0093 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมตฐิานที ่2: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- สายการบินท่ีเลือกใชบ่้อย 
ท่ีสุดระยะเวลา 1 ปี 

1.5089 
( 0.1988 ) 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ช่องทางในการเลือกซ้ือ 
   ตัว๋เคร่ืองบินใน 1 ปีท่ีผา่นมา 

7.9082 ( 0.0000 ) 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
ต่อ 1 เท่ียวบิน 

13.5851 ( 0.0000 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ช่วงเวลาในการจองตัว๋ 
เคร่ืองบิน 

0.8756 ( 0.3818 ) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

- ความพอใจในการใหบ้ริการ 
ของสายการบินตน้ทุนต ่า 

6.0483 
( 0.0049 ) 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 

- ความประทบัในการให ้
บริการของพนกังาน 

8.1741 ( 0.0000 ) เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมตฐิานที ่3: ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ปัจจยัดา้นความถ่ีในและ 
ความตอ้งากรใชบ้ริการซ ้ า 

-1.2466 ( 0.2133 ) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategy )ใชก้ลยทุธ์การเติบโต สร้างมาตรฐานการบิน

เทียบเท่ากบัสายการระดบัราคาปกติ มีเอกลกัษณ์ การขยายเส้นทางการบินใหค้รอบคลุมความ
ตอ้งการการเดินทางภายในประเทศมากข้ึน และขยายไปสู่การบินขา้มประเทศ ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ในการขยายฐานผูโ้ดยสารของสายการบินไปยงั
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ระดับธุรกจิ ( Business Strategy ) ใชก้ลยทุธ์การเป็นผูน้ าในดา้นตน้ทุนต ่า ( Low 
Cost Leadership ) จากการวจิยัในคร้ังน้ีสายการบินตน้ทุนต ่าควรปรับลดราคาบตัรโดยสารให้
เหมาะสมกบัเส้นทางท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่ความรักษาจุดเด่นเร่ืองราคาบตัรเน่ืองจากปัจจยัดา้น
ราคาบตัรโดยสาร เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกใช ้ สายการบินตน้ทุนต ่าเน่ืองจากสายการบิน
ตน้ทุนต ่าจะมีราคาถูกกวา่สายการบินทัว่ไป เกือบคร่ึงหน่ึง ผูโ้ดยสารจึงตอ้งการท่ีจะทราบตวัเลข
ดา้นราคาท่ีแน่นอน เพื่อท่ีจะสามารถ ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สายการบินจึงควรมีการรักษาระดบั
ราคาบตัรโดยสารใหถู้กตลอด ซ่ึงถือเป็นจุดขายท่ีจะช่วยดึงดูดลูกคา้ไดเ้พิ่มข้ึน เพราะในปัจจุบนั 
ราคาน ้ามนัไดป้รับตวั สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหต้น้ทุนการเดินทางบนบก เช่น รถทวัร์ มีการปรับ
ข้ึนราคาบตัร โดยสาร จนใกลเ้คียงกบัราคาบตัรโดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ ท าให้ 
ประชาชนหนัมาใชก้ารเดินทางทางอากาศเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีความคุม้ค่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบดา้น ราคา
และระยะเวลาในการเดินทาง ควรแกไ้ขปัญหาความไม่ตรงต่อเวลาของสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัอีกปัญหา หน่ึง รวมไปถึงการเล่ือนก าหนดเท่ียวบิน สายการบินควรจะมีการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ควรท่ีจะรักษาและ พฒันามาตรฐานความปลอดภยัใหสู้งข้ึนไปอีก เพราะความ
ปลอดภยั ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีมี ความส าคญั สร้างภาพรวมใหป้รากฏชดัเจน มีการปรับปรุงในเร่ือง
การใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน 

กลยุทธ์ระดับหน้าที ่( Functional Strategy )มอบสิทธิพิเศษในการใชส้ าหรับกลุ่มบุตรของ 
คนวยัท างานกลางคนข้ึนไปและกลุ่มคนวยัท างานกลางคนข้ึนไปท่ีมีก าลงัการซ้ือสูงผูมี้สถานะภาพ 
โสดกลุ่มนกัเรียน / นกัศึกษา และผูป้ระกอบอาชีพอิสระท่ีมีก าลงัการซ้ือสูงกลุ่มระดบัรายได ้15,001 
- 50,000 บาท ซ่ึงเป็นระดบัรายไดท่ี้มีก าลงัการซ้ือเหมาะสมโดยมอบสิทธิพิเศษในการใช้บริการ 
การสะสมไมล ์และรับเท่ียวบิน หรือของท่ีระลึกฟรี ซ้ือตัว๋โดยสารในราคาพิเศษ ฯลฯ 

สิทธิพิเศษในการใชบ้ริการส าหรับผูท่ี้เลือกซ้ือตัว๋เคร่ืองบินผา่นทางโทรศพัท ์มีการร่วม 
โปรโมชัน่กบับริษทับตัรเครดิต มีการสะสมไมล์เดินทางมีการลดค่าธรรมเนียม ส าหรับผูเ้ลือกจาก
การจองซ้ือตัว๋เคร่ืองบินผ่านทางโทรศพัท์และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบินให้
สะดวก ง่ายและประหยดั โดยการใหจ้องซ้ือตัว๋เคร่ืองบินผา่น application 
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สร้างความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดว้ยการรักษา
ความสะอาด 

ของสถานท่ี ความสวยงาม น่าใชง้าน และรักษาความความปลอดภยัในการใหบ้ริการเพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่ใจและท าใหลู้กคา้ท่ีตดัสินใจเลือกใช ้ ฝึกและบริหารจดัการใหพ้นกังานมีความพร้อมและ
ความเตม็ใจในการใหบ้ริการมากท่ีสุดออกแบบเคร่ืองแต่งกายพนกังานใหเ้หมาะสม ผูป้ระกอบการ
จึงควรใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการของพนกังานเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจและท าใหลู้กคา้ตดั
สินคา้เลือกใช ้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาถึงสายการบินท่ีใหบ้ริการในรูปแบบอ่ืนๆ ดว้ยเช่นสายการสาย

การบินก่ึงตน้ทุนต ่า (Light premium airlines) และ สายการบินระดบัพรีเม่ียมเน่ืองจากลกัษณะของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชส้ายการในแต่ละประเภทอาจมีความตอ้งการและการตดัสินใจท่ีแตกต่าง โดยใช้
รูปแบบจากสายการบินกรณีศึกษาได ้  

ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการของสายการบินตน้ทุนต ่า Low Cost 
Airlines เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาดา้นบริการ คุณภาพของการใหบ้ริการเพื่อเป็นการพฒันารอบ
ดา้นต่อไป  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาส านักงานใหญ่ 

FACTORS AFFECTING SATISFACTION IN THE SERVICE OF CIMB THAI BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED, HEAD OFFICE BRANCH 

 
พชิาดา โทวระ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ (3) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดี และภาพลกัษณ์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนบัได ้ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูใ้ช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตาม
สะดวก ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 สถิติท่ี
ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่า F-test 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี (1) จากการศึกษาวิจยัด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (2) จากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (3) 
จากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ความภกัดี และภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั 
 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, การใชบ้ริการ, ธนาคารซีไอเอม็บี 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 
 

บทน า 
 ภาคการธนาคารไทยเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างมากหลัง
วกิฤตเศรษฐกิจ 2540 ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กเร่ิมถูกควบรวมโดยธนาคารจากต่างประเทศ 
ซ่ึงมาพร้อมกบัการเปิดเสรีภาคการเงินของประเทศไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) มี
ศกัยภาพของความเป็นธนาคารเครือข่ายชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน และรองรับต่อการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงมีจ  านวนเครือข่ายสาขาเพื่อลูกคา้รายย่อยทัว่อาเซียนประมาณ 1,000 
สาขา นอกจากน้ีธนาคารยงัใชป้ระโยชน์จากการเกาะกระแสประชาคมอาเซียน ช่วงชิงภาพลกัษณ์
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ของความเป็นธนาคารท่ีเน้นภูมิภาคอาเซียนก่อนคู่แข่ง และยงัใช้ประโยชน์จากการประหยดัโดย
ขนาดโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางไอทีร่วมกนั เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อนของ
ระบบไอทีในระยะยาวด้วย ดังนั้ นผูว้ิจ ัยเห็นความส าคัญของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ดว้ยศกัยภาพของความเป็นธนาคารเครือข่ายชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน การให้บริการทาง
การเงินและการลงทุนอยา่งครบวงจรผา่นผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร จะสามารถสร้างความ
พึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเพียงใด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดี และภาพลกัษณ์ ท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

 
กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่าง
กนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังาน
ใหญ่ต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ  - อายุ   - สถานภาพ   - ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ  -รายได้  
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
-ผลิตภณัฑ์  -ราคา  - ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-การส่งเสริมการขาย  - บุคคล   - กระบวนการ 
-ลกัษณะทางกายภาพ  

ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ 
-ความภกัดี   -ภาพลกัษณ์  

 

ความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคารซี
ไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สาขาส านักงานใหญ่ 
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2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การขาย บุคคล กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ต่างกนั 

3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดี และภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการธนาคาร 
ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดี และภาพลกัษณ์ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคาร 
ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ สามารถน าผลการวจิยัดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ไปปรับปรุงพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ สามารถน าผลการวจิยัดา้น
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งในดา้นการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ดา้นการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และดา้น
การรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

3. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ สามารถน าผลการวจิยัดา้น
ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดี และภาพลกัษณ์ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ น าไปเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิด
ความภกัดีต่อแบรนด ์
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, หนา้ 148 – 149) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยการตดัสินใจของผูซ้ื้อมีอิทธิพลมาจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1. อาย ุบุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีต่างกนั 2. วงจรชีวิต

ครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล 3. อาชีพ บุคคลมีอาชีพแตกต่างกนัมีความตอ้งการ
สินคา้และบริการต่างกนั 4. สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได ้5. การศึกษา บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง
มีแนวโน้มในการบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคุณภาพดีมากกวา่บุคคลท่ีมีการศึกษาน้อยกว่า 6. 
ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวติ 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
อรจนัทร์ ศิริโชติ (2556, หนา้ 61 – 175) กล่าววา่ ธุรกิจผลิตสินคา้และธุรกิจบริการมีความ

แตกต่างกนั ท าให้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดแบบเดิม 4P’s ไม่เพียงพอ ตอ้งเพิ่มอีก 3 ประการท่ี
เป็นลกัษณะเฉพาะส าหรับธุรกิจบริการ คือ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และหลกัฐาน
ทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างประสิทธิภาพของบริการ 
สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ และเป็นส่วนส าคญัในการรักษาลูกคา้ท่ีภกัดีท่ามกลางการแข่งขนัท่ี
รุนแรงในปัจจุบนั 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลกัษณ์ 
สุวิมล แมน้จริง และเกยูร ใยบวักล่ิน (2550, หนา้ 81 – 85) กล่าววา่ การส่งเสริมการตลาด

กบักลุ่มต่างๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมในการซ้ือ และพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงของกลุ่มผูรั้บ
แต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 1. ผูใ้ชร้ายใหม่ คือ ผูใ้ชท่ี้ไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ 2. ลูกคา้ท่ีมีความซ่ือสัตยต่์อตรา เป็น
กลุ่มท่ีปกติจะซ้ือสินคา้ของกิจการหน่ึงซ ้ าบ่อยๆ เป็นกลุ่มหลกัของยอดขายท่ีคาดไวท้ั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 3. ลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปซ้ือตราอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีใชต้ราสินคา้ของกิจการไปใชต้ราสินคา้ของคู่
แข่งขนั และกลุ่มท่ีใช้ตราสินคา้ของคู่แข่งขนัมาใช้ตราสินคา้ของกิจการ 4. ลูกคา้ท่ีซ่ือสัตยต่์อตรา
อ่ืน เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจหรือทศันคติกบัตราสินคา้อ่ืนมาก 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หนา้ 8 – 9) กล่าวว่า คุณค่า ความพอใจ และคุณภาพ ท าให้

ผูบ้ริโภคจ ากดัระดบัความคาดหวงั และระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลท่ีอา้งอิงขอ้มูลจาก
ประสบการณ์ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีไดรั้บ ถา้องคก์รสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ระดบัเท่ากนัหรือมากกวา่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จะท าใหผ้ลิตภณัฑ์นั้นมีคุณค่าในการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภค (Customer Value) สูง และท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
กุลธิดา เสงคิสิริ (2552) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 
300 ตวัอยา่ง จากผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง สถิติ
ท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  และ One-way ANOVA 
ทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ และรายได ้มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ธญัรดา ทวีจรัสชยักุล (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้น

เงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดย
ใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง จากผูใ้ชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ANOVA t-Test F-Test และ
Regression Analysis ทดสอบท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสม
การตลาดดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงินฝาก
ของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดี และภาพลกัษณ์ 
ธญัรดา ทวีจรัสชยักุล (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้น

เงินฝากของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดย
ใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่งจากผูใ้ชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ANOVA t-Test F-Test และ
Regression Analysis ทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

แบบของการวจัิย 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วจิยั 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ คือ ผูใ้ช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สาขาส านกังานใหญ่ โดยมีจ านวนประมาณ 110,000 คน ประชากรสามารถนบัจ านวนได ้
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 
1. ค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Finite population) 

ตามสูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความ

คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ดงัน้ี  n =  

         
  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเท่ากบั 400 คน 

2. การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความภกัดี และภาพลกัษณ์ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัตาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีจะศึกษา สร้างแบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม
เพื่อเก็บขอ้มูลแลว้น ามาลงหรัสเพื่อประมวลผล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยสร้างความ

เขา้ใจพื้นฐานในการวิจยั ช่วยออกแบบสอบถาม ตลอดจนช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ส าหรับตวัแปรเชิงคุณภาพใช ้

ความถ่ี ร้อยละส าหรับตวัแปรเชิงปริมาณใช ้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด สถิติ
เชิงอนุมานใช ้ANOVA, t-Test, F-test 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 71.75 มีอายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.75 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 68.25 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.50 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / 
รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 71.75 และมีช่วงรายได ้25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ และด้านลกัษณะ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ด้านผลิตภณัฑ์มีผูใ้ช้บริการด้านฝาก / ถอน / โอน คิดเป็นร้อยละ 81.75 ล าดบัรองลงมามี
ผูใ้ชบ้ริการช าระสินเช่ือ / ช าระค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 12.25 มีผูใ้ชบ้ริการดา้นเปิดบญัชีใหม่ / ต่อ
สมุดเงินฝากน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.00 ดา้นราคามีค่าธรรมเนียมใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง คิดเป็นร้อย
ละ 65.50 ล าดบัรองลงมามีค่าธรรมเนียมสูงกว่าคู่แข่ง คิดเป็นร้อยละ 26.00 มีค่าธรรมเนียมต ่ากว่า
คู่แข่งนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.50 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตั้งอยูใ่กลท่ี้อยูอ่าศยั / ท่ีท  างาน คิด
เป็นร้อยละ 48.75 ล าดบัรองลงมามีความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 35.25 มีความสะดวก
ในการจอดรถนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.00 ดา้นการส่งเสริมการขายฟรีค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อย
ละ 43.00 ล าดบัรองลงมามีการส่งเสริมการขายร่วมกบัผูป้ระกอบการ ร้านคา้ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
36.50 โปรโมชัน่ของแถมนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.50 ดา้นบุคคลมีความเอาใจใส่ ดูแลลูกคา้ คิด
เป็น 38.25 ล าดบัรองลงมาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 34.25 มีความรู้ความเขา้ใจในการ
น าเสนอผลิตภณัฑ์น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.50 ด้านกระบวนการมีขั้นตอนการให้บริการไม่
ซบัซอ้น คิดเป็น 44.75 ล าดบัรองลงมาขั้นตอนการใหบ้ริการมีการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 35.50 ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็วนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.75 และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพมีป้ายหรือสัญลกัษณ์ใหบ้ริการท่ีชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 50.25 ล าดบัรองลงมามี
ความสะอาดภายใน – ภายนอกอาคาร คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีแสงสวา่งและอุณหภูมิภายในอาคาร
เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.00 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ความภกัดีและภาพลกัษณ์ 
พบว่า ปัจจยัด้านความภกัดีของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในอนาคตยงัคงใช้บริการธนาคาร
อยา่งแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ล าดบัรองลงมาเม่ือมีบริการหรือผลิตภณัฑ์ออกใหม่จะใชบ้ริการ
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 33.25 แนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้มาใช้บริการน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.75 
และด้านภาพลักษณ์เป็นสถาบันการเงินท่ีแข็งแกร่งคิดเป็นร้อยละ 38.25 ล าดับรองลงมาตรา
สัญลกัษณ์ธนาคารมีความโดดเด่น คิดเป็นร้อยละ 31.00 และเป็นผูน้ าดา้นบริการหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ 
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.75 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
สาขาส านกังานใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร 
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ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่นั้น ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจเพราะการ
ให้บริการธุรกรรมการเงินมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด คิดเป็น 4.15 คะแนน ล าดับรองลงมาเป็น 
สถานท่ีตั้งอยู่ในท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก คิดเป็น 3.93 คะแนน ล าดบัรองลงมาเป็น พนกังานมี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ คิดเป็น 3.86 คะแนน  ล าดบัรองลงมาเป็น ค่าธรรมเนียมการ
ท าธุรกรรมมีความเหมาะสม คิดเป็น 3.34 คะแนน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารนอ้ยท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการท าธุรกรรมแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม คิดเป็น 
2.87 คะแนน 

ส่วนที ่5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ต่างกนั แต่เพศและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ต่างกนั แต่
ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นความภกัดีและภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

กุลธิดา เสงคิสิริ (2552) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อายุ และรายได ้มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขา
สะพานใหม่ดอนเมือง 

วริวรรณ เช้ือฉลาด (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกช่องทางการท าธุรกรรมของ
ธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 
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อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกช่องทางการท าธุรกรรม
ของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังาน
ใหญ่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุกสถานภาพสามารถใช้
บริการธนาคารไดท้ัว่ไปจึงไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร 

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคคล และกระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ธญัรดา ทวีจรัสชยักุล (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้น
เงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นพนกังานท่ีให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
การให้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 

อภิญญา ปรัชญาสันติ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ
ขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นสินเช่ือธุรกิจ ดา้นสถานท่ีประกอบการและสถานท่ีให้บริการ ดา้น
พนักงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจนาดกลางของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

วาทิณี ศิริเบ็ญนรัต (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิต บริษทั 
กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) ของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
เขตเพชรบุรี พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของบริษทั กรุงไทย-แอกซ่า
ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) จ าแนกตามพฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัชีวิตพบว่า ลูกคา้ท่ีท า
ประกนัชีวิตประเภทต่างกนัจะมีระดบัการตดัสินใจท าประกนัชีวิตดา้นผลิตภณัท ์ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรแตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตเบ้ียประกนัภยัต่อปีต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจท าประกันชีวิต ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน ลูกค้าท่ีท าประกันชีวิต
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจท าประกนัชีวิตดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนั 
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จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาส านักงานใหญ่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากสภาพแวดล้อมความสะอาดภายใน-
ภายนอกอาคาร ป้ายหรือสัญลกัษณ์ให้บริการท่ีชัดเจน รวมไปถึงแสงสว่างและอุณหภูมิภายใน
อาคารเหมาะสมนั้นมีลกัษณะทัว่ไปจึงไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร 

3. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ความภกัดี และภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังาน
ใหญ่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ธญัรดา ทวีจรัสชยักุล (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้น
เงินฝากของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
พบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 

พรพิรุณ พิทกัษ์กุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการ
เงินฝาก จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ดา้นความ
ภกัดีต่อสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดั
สมุทรปราการ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัเห็นว่าธนาคารสามารถน าไปปรับใชใ้นการก าหนดกล
ยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การเติบโตระยะยาว การท างานเป็นหน่ึงเดียวกนั การสร้างความแตกต่างส าหรับลูกคา้ 
ขบัเคล่ือนการเติบโตขององคก์รใหด้ าเนินไปในทิศทางเดียวกนั 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ สามารถน าผลการวิจัยด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี ้

อายุ ช่วงอายุ 20 - 29 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบัลูกคา้
กลุ่มน้ี เพราะเป็นช่วงอายุท่ีอยู่ในวยัเร่ิมท างานซ่ึงมีรายไดไ้ม่สูงมากนกั โดยน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละรายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เช่น การเป็น
สมาชิกบตัรเดบิตท่ีร่วมรายการกบัร้านสะดวกซ้ือ สามารถสะสมคะแนนในการใชเ้ป็นส่วนลด หรือ
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เพื่อแลกสินคา้ ซ่ึงอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้อยูใ่นวยัเร่ิมท างานไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากช่วงอายุน้ี
มีพฤติกรรมการใชชี้วติท่ีเร่งรีบ การใหกู้ย้มืระยะยาว เป็นตน้ 

ระดับการศึกษา ธนาคารควรใส่ใจลูกคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีซ่ึงเป็นระดบั
การศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
ส านักงานใหญ่ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ี โดยการน าเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจนเขา้ใจง่ายใหก้บัลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาไม่สูงเพื่อความเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละ
ราย และใหค้วามดูแลใส่ใจเป็นพิเศษในการเขา้ถึงการบริการ อ านวยความสะดวกเพื่อสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ 

อาชีพ ธนาคารควรใส่ใจลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ เพราะเป็นอาชีพท่ี
มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ มาก
ท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ี เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีมีอาชีพท่ีมัน่คง โดย
น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์เนน้ผลตอบแทนสูงเพื่อจูงใจลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นพิเศษ  

รายได้ต่อเดือน ธนาคารควรใส่ใจลูกคา้ท่ีมีช่วงรายไดต่้อเดือน 15,000 - 25,000 บาท เป็น
ช่วงรายได้ท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรใหค้วามส าคญัในการขยายฐานลูกคา้กลุ่มน้ี โดยการ
อนุมติัวงเงินกูใ้หก้บัผูมี้รายไดน้อ้ย การมอบสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจใหลู้กคา้ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ สามารถน าผลการวิจัยด้าน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

ผลติภัณฑ์ ธนาคารควรวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ด้านช าระสินเช่ือ / ช าระค่าบริการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้
ความส าคญัในการออกผลิตภณัฑ์และการให้บริการข้อมูลเสริม มีศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ตลอด 24 
ชัว่โมง ในการให้ค  าแนะน า และเป็นท่ีปรึกษา เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจให้กบัลูกคา้แต่ละราย
เป็นพิเศษ  

ราคา ธนาคารควรคิดอตัราค่าธรรมเนียมราคาใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง เป็นดา้นราคาท่ีมีความพึง
พอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ มากท่ีสุด 
ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในการคิดอตัราค่าธรรมเนียมให้ใกลเ้คียงกบัธนาคารอ่ืนๆ เป็น
พิเศษ โดยการออกผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการท่ีมีค่าธรรมเนียมควรรักษาอตัราค่าธรรมเนียมให้
ใกลเ้คียงกบัธนาคารอ่ืนๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ ไม่ควรจะเนน้อตัราค่าธรรมเนียมท่ีสูงกว่า
คู่แข่ง 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสะดวกในการเดินทาง เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ มาก
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ท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในการอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้ และผูท่ี้น ารถมาจอด
ท่ีอาคารเป็นพิเศษ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การส่งเสริมการขาย ฟรีค่าธรรมเนียม เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมีความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึง
ควรให้ความส าคญัในการส่งเสริมการขายฟรีค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ เพื่อจูงใจลูกค้า เช่น ฟรี
ค่าธรรมเนียมในการสมคัรบตัรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ฟรีค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม
ทางการเงินส าหรับลูกคา้ท่ีมีวงเงินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีการส่งเสริมการขายร่วมกบัผูป้ระกอบการ 
ร้านคา้ต่างๆ 

บุคคล พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ เป็นดา้นบุคคลท่ีมีความพึง
พอใจในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ มากท่ีสุด 
ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในการให้บริการของพนกังาน โดยมีการจดัฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน สามารถตอบค าถามของ
ผูใ้ช้บริการได้ รวมถึงการฝึกอบรมเก่ียวกับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 

กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว เป็นกระบวนการท่ีมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ มากท่ีสุด ดังนั้ น
ธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในเร่ืองการรักษาเวลาให้บริการลูกคา้แต่ละรายพิเศษ โดยดูความ
เหมาะสมของจ านวนลูกคา้ท่ีรอการรับบริการ การเปิดช่องให้บริการเพิ่มเม่ือมีลูกคา้ท่ีรอคิวเป็น
จ านวนมาก ใช้พนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญในการให้บริการ การให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ท่ี
ถูกตอ้งแม่นย  า 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ สามารถน าผลการวิจัยด้าน
ปัจจัยอ่ืนๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

ความภักดี แนะน าบุคคลท่ีรู้จกัใหม้าใชบ้ริการ เป็นดา้นความภกัดีท่ีมีความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึง
ควรใหค้วามส าคญัในการใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพ รักษามาตรฐานการบริการ โดยอบรมพนกังานให้
มีความรู้ในผลิตภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ มอบสิทธิพิเศษในโอกาสส าคญัๆ ให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจและมีการบอกต่อ 

ภาพลักษณ์ เป็นผูน้ าดา้นบริการหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็นดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ มากท่ีสุด ดงันั้น
ธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในการคิดคน้วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มีความหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
ธนาคาร 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึน จะเป็นประโยชน์

ในการอธิบายสถานการณ์ปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจหรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกัน 
ผูท้  าการวจิยัจึงขอเสนอประเด็นส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. จากการวิจยัคร้ังน้ีคือผูท่ี้ใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
ส านกังานใหญ่ ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการสาขาอ่ืน ๆทั้งในระดบั
เขต ระดบัจงัหวดั หรือระดบัประเทศ เพื่อใหท้ราบขอ้มูลท่ีกวา้งมากข้ึน 

2. จากการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาส านักงานใหญ่ซ่ึงเป็นลูกค้ารายย่อย ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นองคก์ร หรือกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคารท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ เพื่อน ามา
เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสนอผลิตภณัฑ์ของ
ธนาคารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการธนาคารมากท่ีสุด 

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการใช้บริการสาขาต่างๆ ของธนาคารในสภาวะ
ปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 5. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการให้บริการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
เปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์น เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร 
(Factors influencing the decision to choosing Services from Tops Market 

in Bangkok Metropolitan Area) 
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นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market ใน

กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Tops 
Market ในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร  ผูท้  าการวิจยัท าการสุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ 
บริโภคท่ีเคยซ้ือหรือใช้บริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
พรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ี
ใชท้ดสอบสมมติฐาน สถิติอา้งอิง คือ ใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการค านวณหาค่า T-test และ 
F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อายุ สถานภาพ และรายได ้
2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นราคา ไดแ้ก่ ช่องทางการช าระเงิน และในดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ในเร่ือง ลกัษณะสถานท่ีให้บริการ 3) ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันกัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, Tops Market, การใชบ้ริการ 
 

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.บทน า 
 จากความเคล่ือนไหวในแวดวงธุรกิจไทยในช่วงปลายปี 2558 ต่อเน่ืองในปี 2559 ส านกัวิจยั
และคาดการณ์ทางเศรษฐกิจจ านวนไม่นอ้ยต่างประเมินทิศทางของธุรกิจคา้ปลีกไทยในช่วงปี 2559 
วา่จะเติบโตข้ึนเพียงเล็กนอ้ยและอาจชะลอตวัต ่ากวา่ปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นสัญญาณเตือนภยัให้แก่ร้าน
สะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต พยายามรักษาฐานลูกคา้ระดบั กลาง - ล่าง ซ่ึงถือ
เป็นกลไกหลกัในการอุม้ชูธุรกิจคา้ปลีกไทย จากสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นจริงนั้นอยู่ในภาวะท่ีด้อย
หรือไม่มีก าลงัซ้ือจากผลของปัญหาหน้ีครัวเรือน จากการคาดการณ์กลุ่มท่ีจะไดรั้บปลกระทบอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้น่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกในกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ หรือไฮเปอร์มาร์ 
ซ่ึงมีการแข่งขนักนัมากข้ึน ท าใหผู้บ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการส่ิงท่ีจะมาตอบสนองความตอ้งการได้
อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย จึงท าให้พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ผูป้ระกอบการจึงพฒันารูปแบบของร้านให้มีความทนัสมยั สะดวกสบาย กวา้งขวาง และมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มทางเลือก และสร้างความสะดวกสบายให้ผูบ้ริโภค 
ซ่ึงมีการดึงดูดลูกคา้โดยมีการท าโปรโมชัน่ ปรับรูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน และมี
การท าการตลาดเพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจในกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตต่าง เกิดการ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดกลุ่มธุรกิจน้ี 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
Tops Market ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการสอบถามผูบ้ริโภคมาใช้
เป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาให้ตรงกบัความตอ้งการ และพึง
พอใจต่อผูบ้ริโภค 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
            1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops 
Market ในเขตกรุงเทพมหานคร 
            2) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร 
            3) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ  
Tops Market 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคคลากร 
- ลกัษณะทางกายภาพ 
- กระบวนการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- รายไดต้่อเดือน 
- ยอดในการใชจ่้ายต่อคร้ัง 
- ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสปัดาห์ 

 
ปัจจยัอ่ืนๆ 
-ค่านิยม 
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1.4 สมมติฐานการวจัิย 
 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน ยอดในการใชจ่้ายต่อ
คร้ัง และความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops 
Market ในกรุงเทพมหานคร 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย            
การส่งเสริมการตลาด บุคคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร 

3) ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market 
ในกรุงเทพมหานคร 
1.5 ขอบเขตของการวจัิย 
            1) ขอบเขตดา้นประชากร: การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
สินคา้หรือใชบ้ริการ Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
          2) ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา: ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้บริการ Tops Market ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
            3) ขอบเขตด้านระยะเวลา: การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และรายงาน โดยด าเนินการวิจัยศึกษา            
ตั้งแต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 – 12 พฤศจิกายน 2559 
1.6 ประโยชน์ของการวจัิย 
            1) สามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops 
Market ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคล้องความตอ้งการของลูกคา้ และ
ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
            2) สามารถน าผลการวิจยัด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเป็นในแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ในดา้นการให้บริการต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ี
เลือกใชบ้ริการ และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ 
            3) สามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเสริมสร้างค่านิยม ใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนด ์
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

(อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2549)) ระบุวา่ การประชากรศาสตร์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสถิติท่ีอธิบายถึง
ประชากร ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได ้
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เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนักบัอุปสงค์ ในตวัสินคา้
ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็
จะหมดไปหรือลดความส าคญัลง การประชากรศาสตร์ช่วยในการคาดคะเนความตอ้งการของ
ประชากรไดเ้ป็นอยา่งดี    
2.2 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 (รองศาสตราจารยศิ์ริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550)) กล่าวไวว้า่ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใช้ร่วมกนั
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมาย (Kotler. 2003: 98) เคร่ืองมือการตลาด 4 
ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ Product  ราคา Price การจดัจ าหน่าย  Place และการส่งเสริมการตลาด 
Promotion ซ่ึงเรียกสั้นๆ วา่ 4P ในขั้นน้ีจะเก่ียวกบัการพฒันากลยุทธ์การตลาดในขั้นน้ีจะเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันากลยุทธ์การตลาด ซ่ึงหมายถึงโปรแกรมของบริษทัเลือกตลาดเป้าหมายเฉพาะอย่าง
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายนั้นโดยการใชส่้วนประสมการตลาด 
2.3 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ: ค่านิยม 
 (เบียร์เด็น, อินแกรม และลาฟอร์ก (2005)) ระบุว่า ค่านิยม เป็นการใช้ความเช่ือ หรือ
บรรทดัฐานสังคมร่วมกนัเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูบ้ริโภคยอมรับวา่ อะไรเป็นส่ิงส าคญั อะไรเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งในสังคมนั้นๆ ค่านิยมส่งผ่านไปยงับุคคลโดยผา่นไปยงับุคคลโดยผา่นทางครอบครัว ผ่าน
ทางองค์กรต่างๆ เช่นโรงเรียน สถาบนัศาสนา สถาบนัธุรกิจ เป็นตน้ และผ่านทางบุคคลอ่ืนๆใน
สังคมนั้นๆ นกัวิจยักลุ่มหน่ึงท าการวิจยัและจดัประเภทของค่านิยม เรียกวา่ List of value โดยแบ่ง
ค่านิยมเป็น 9 กลุ่มได้แก่ 1.นบัถือตวัเอง 2.นิยมความปลอดภยั 3.ชอบความ สัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นกบั
บุคคลอ่ืน 4.ใฝ่ฝันความส าเร็จ 5.เติมเตม็ชีวติตนเอง 6. ตอ้งการการยอมรับ 7.ตอ้งการการนบัถือจาก
บุคคลอ่ืน 8.ชอบความสนุกในชีวติ 9.นิยมความต่ืนเตน้ 
2.4 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจ 

(ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย ์(2548)) ระบุว่า ผูบ้ริโภคจะเลือกบริการใดและจากผูใ้ห้บริการ
รายใดนั้ น ส่ิงท่ีมี อิทธิพลต่อการเลือกคือ คุณค่าจากการบริโภค ซ่ึงคือคุณค่าท่ีได้รับหรือ
อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการเลือกนั้น ซ่ึงจะประกอบดว้ย คุณค่าตามหน้าท่ี คุณค่าทาง
สังคม คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าจากความใคร่รู้ และคุณค่าจากเง่ือนไข 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ใน
กรุงเทพมหานคร  
 สายณัห์ เทียนวิมลชยั (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการของ
ศูนยก์ระจายสินคา้เทสโก ้โลตสั อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยใชแ้บบสอบถามเก็บ
ขอ้มูลจากลูกค้าท่ีใช้ลูกค้าท่ีมาติดต่องาน และมาส่งสินค้ายงัศูนย์กระจายสินคา้ เทสโก้ โลตสั 
จ านวน 400 ชุด  ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-
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test, LSD และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน จาการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีมี เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้/เงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ
ต่อการใชบ้ริการของศูนยก์ระจายสินคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
Tops Market ในกรุงเทพมหานคร 

วชัราภา สังวาลยเ์พ็ชร (2551) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้างบ๊ิกซีสาขารังสิต และสาขาล าลูกกา โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ
และตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างบ๊ิกซีสาขารังสิตและสาขาล าลูกกา ตวัอย่าง และสถิติท่ีใช้คือ 
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน และค่า t-Test จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างบ๊ิกซีสาขารังสิต และสาขาล าลูกกา 
โดยภาพรวมผูซ้ื้อให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบริการจากพนักงาน ด้านภาพลกัษณ์องค์กร ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Tops 
Market ในกรุงเทพมหานคร 

เฉลิมขวญั ชูป้ัน. (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจและความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการท่ีมีต่อการบริหารจดัการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน ้ ามนัในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูซ่ึ้งอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองพิบูลมงัสาหาร จ านวน 384 ชุด 
ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test LSD Chi-Square 
และหาค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน จากการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ ดา้น
สินคา้ ด้านราคาสินคา้ ดา้นการให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนดา้นสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีคือไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการหรือเคยซ้ือสินคา้ ภายใน 
Tops Market ภายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 การเลือกลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวจิยัน้ี ไดจ้ากจากสูตร WILLIAM G.COCHRAN อา้งอิง 
COCHRAN, W. G. (1953) SAMPLING TECHNIQUES, JOHN WILEY AND SONS.  

n = P (1-P) (Z)² 
              E² 
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 โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่มท่ี 50%  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% (ความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ความผดิพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 5% ) ดงันั้น Z = 1.96  ค่าความคลาดเคล่ือน 5% จึง
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 384 คน 
 การสุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่างใช้วิ ธี สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยผู ้ตอบ 
แบบสอบถาม คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการหรือซ้ือสินคา้ท่ี Tops Market ในกรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามระหวา่งวนัท่ี  23 กรกฎาคม  2559  ถึงวนัท่ี  30 สิงหาคม 2559 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงภายในแบบสอบถามหน่ึงชุด
จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน ดงัน้ี   
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
รายไดต่้อเดือน ยอดในการใชจ่้ายต่อคร้ัง และความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ 

ส่วนที ่2  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ Tops Market ในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามท่ี
มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม
ก าหนด (Norminal Scale) ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ  ได้แก่ ค่านิยม ของแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และใช้ระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทนามก าหนด (Norminal Scale)   
 ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market 
ในกรุงเทพมหานคร ใชค้  าถามท่ีมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Question) โดย
ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (Interval Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความส าคญัของปัจจยั
ออกเป็น 5 ระดบั 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการให้บริการของTops Market  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้มูลมาจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดส่้งกลบัมาทั้งหมด 400 ชุด 

2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ 
วารสาร บทความ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี ้
1.ผูว้จิยัท าการอธิบายถึงรายละเอียดเน้ือหาและความหมายต่างๆของแบบสอบถาม รวมถึง

วธีิการตอบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถามตามท่ีก าหนด 
2. ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถาม ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งเพื่อตอบแบบสอบถาม 

3.ผูว้จิยั เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวั อยา่งจนครบตามจ านวน 400 
ชุด แล้วท าการ แปลงเป็นรหัสจัดเก็บไวเ้ป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมน าไปทดสอบผ่าน
โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป 
3.4 สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้ป็นสถิติเบ้ืองตน้ในการอภิปรายผล ไดแ้ก่
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) ค่าต ่าสุด (Maximum) ค่าสูงสุด (Minimum) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติของขอ้มูลท่ีค านวณไดจ้ากลุ่มตวัอย่าง การวิจยัไดแ้ก่
กรณีตวัแปรตน้เป็นสเกลแบบกลุ่ม (Nominal Scale) แบ่งการทดสอบเป็น 2 ลกัษณะคือ สถิติ t-test 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test วเิคราะห์ความแปรปรวนเม่ือมีขอ้ค าตอบมากกวา่ 
4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
จากการศึกษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ไดผ้ลวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคเพศหญิง จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 
เป็นผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ 23-29 ปี จ  านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีสถานภาพ โสด จ านวน 
จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000บาท จ านวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.50  มียอดค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ต ่ากวา่ 1,000 บาท จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 และ
มีความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ ต ่ากวา่ 2 คร้ัง จ  านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25  

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้น Product ผลของการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ ใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต Tops 

Market มากท่ีสุด จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 
ดา้น Price ผลของการวิจยัพบวา่ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ ช าระเงินในการใชบ้ริการโดย เงิน

สด มากท่ีสุด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 
ดา้น Place ผลของการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาใช้

บริการ มากท่ีสุด คือ ต ่ากวา่ 30 นาที จ  านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 
ดา้น Promotion ผลของการวิจยัพบวา่ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมการส่งเสริมการ

ขาย เป็นการลดราคา มากท่ีสุด จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00   
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ดา้นบุคลากร ผลของการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ชอบลกัษณะของพนกังานท่ี พูดจา
ไพเราะ สุภาพ มากท่ีสุด จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลของการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ชอบลกัษณะสถานท่ี
ใหบ้ริการท่ี สะอาด มากท่ีสุด จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 

ดา้นกระบวนการ ผลของการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ชอบกระบวนการช าระเงินท่ี
รวดเร็ว มากท่ีสุด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม 
ดา้นค่านิยม ผลของการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ มีค่านิยมต่อการเลือกใชบ้ริการมา

จาก โปรโมชัน่น่าสนใจ มากท่ีสุด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ใน

กรุงเทพมหานคร 
ผูใ้ช้บริการได้ตดัสินใจเลือกใช้บริการเพราะการเดินทางสะดวก มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ Tops Market มากท่ีสุด คิดเป็น 4.02 คะแนน ล าดบัรองลงมาเป็น จ านวนร้านคา้และ
สินคา้ท่ีหลากหลาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market คิดเป็น 4.00 คะแนน ส่วน
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market นอ้ยท่ีสุด คือ โฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ท่ีดึงดูดใจ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market คิดเป็น 3.57 คะแนน 
5. สรุปผลการวจัิย 
5.1 ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน ค่านัยส าคญั สอดคล้องกบัสมมตฐิาน ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

สมมุตฐิานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 0.597   

อาย ุ 0.026   
สถานภาพ 0.004   
รายไดต่้อเดือน 0.028   
ยอดในการใชจ่้ายต่อคร้ัง 0.703   

ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ 0.482   

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ ์ 0.632   

ราคา 0.027   
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.966   

การส่งเสริมการตลาด 0.881   

บุคคลากร 0.739   

ลกัษณะทางกายภาพ 0.008   
กระบวนการ 0.992   

สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ 
ค่านิยม 0.024   
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5.2 อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมุติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1) ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าด้านอายุ สถานภาพ และรายได้ ของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
ต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตาม
สมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายณัห์ เทียนวิมลชยั (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใช้ลูกคา้ท่ีมาติดต่องาน และมาส่ง
สินคา้ยงัศูนยก์ระจายสินคา้ เทสโก้ โลตสั จ านวน 400 ชุด  ตวัอย่าง และสถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, LSD และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน จากการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีมี อาย ุสถานภาพสมรส และรายได ้/เงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของศูนยก์ระจายสินคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  และจากการศึกษา พบวา่ดา้นเพศ ยอดการใชต่้อคร้ัง และความถ่ีในการบริการต่อสัปดาห์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการเขา้ใชบ้ริการซูเปอร์มาร์เก็ตนั้น สามารถเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กเพศ โดย
ไม่มีการจ ากดัเพศ ยอดการใชบ้ริการต่อคร้ัง และความถ่ีในการมาใชบ้ริการซูเปอร์มาร์เก็ต 

สมมุติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าดา้นการวิธีการช าระเงินในการใช้บริการ และ
ลกัษณะสถานท่ีให้บริการ ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนุช ค านาน (2559) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากบริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ ์
สถานท่ี กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัมี อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือใน
กรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ0.05- ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด พบวา่ดา้นการเลือกใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชเ้ดินทางในการใชบ้ริการ การส่งเสริมการขาย 
ลกัษณะพนกังาน และกระบวนการการให้บริการ ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการให้บริการภายใน Tops Market มีอยู่
หลากหลายใหผู้บ้ริการไดเ้ลือกใชบ้ริการซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนั มีการท าการตลาดตลอดทั้ง
ปี ท าทุกๆสาขา มีพนกังานให้บริการอยู่ตลอด  ดงันั้นจึงไม่มีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐานที ่3 ปัจจัยส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม 
3) ปัจจยัส่วนอ่ืนๆ ด้านค่านิยมการเลือกใช้บริการ จากโปรโมชั่นน่าสนใจ ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ท่ีต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Tops Market ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัญญาพร อนุวตัคุณธรรม 
(2557) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการศูนย์อาหาร ใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์โดยใช ้แบบสอบถามเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ จ  านวน 400 คน  สถิติท่ีใช้คือ สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-
test, F-test จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัในการใช้บริการ 
ความถ่ีในการ ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใช้บริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการ ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคการใช้บริการศูนย ์อาหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ท่ี 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                                  
ในกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลวิจยัไปใช้ในการปรับปรุง พฒันา การให้บริการของ Tops 
Market เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการดงัน้ี 

1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงการแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นอาย ุสถานภาพ และรายไดข้องผูก้ารใชบ้ริการมีอิธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ Tops  Market โดยทางผูป้ระกอบการควรจะน าสินคา้ท่ีมีความ
หลากหลายเหมาะกบัผูม้าใช้บริการในทุกวยัท่ีสามรถน าไปใช้บริการไดเ้หมาะกบัทุกผูใ้ช้บริการ 
และน าสินคา้ท่ีมีหลากหลายคุณภาพ เพื่อให้ผูม้าใชบ้ริการไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือน าไปใชบ้ริการตาม
ก าลงัการซ้ือของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการเพิ่มส่ิงจูงใจ และตอ้งความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด     
 2) ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นช่องทางการช าระเงิน 
และลกัษณะสถานท่ีให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Tops  Market มากท่ีสุด 
ทางผูป้ระกอบการควรจะมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยการจดัโปรโมชัน่ให้กบัผูท่ี้มาใช้
บริการแลว้ช าระเงินดว้ยเงินสด เช่น เม่ือช าระดว้ยเงินสด จะไดส่้วนลดจากการใชบ้ริการ 5 – 10% 
ของมูลค่าในแต่ละคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ, ช าระดว้ยเงินสด จะไดแ้ตม้สะสมในบตัรสมาชิก The1Card 
เพิ่มอีก 5 % , ช าระเงินดว้ยเงินสด ถึงยอดการใชจ่้ายท่ี Tops Market จะไดรั้บบตัรส่วนลดในการซ้ือ
สินคา้ หรือ บตัรคูปองเงินเพื่อน ามาใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการในคร้ังต่อไป เป็นตน้ และใน
ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านลักษณะสถานท่ีการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามก็ให้
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ความส าคญัในขอ้น้ีเช่นกนั โดยทางผูป้ระกอบควรจะมีการจดัลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ี ควร
จะท่ีท าเลท่ีตั้งของสถานท่ีการให้บริการของแต่ละสาขา ควรจะตั้งอยู่ในท่ีท่ีสามารถเดินทางไปใช้
บริการได้อย่างสะดวกสบาย อยู่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อง่ายต่อการเขา้ถึงผูใ้ช้บริการ และควรจ้าง
พนักงานท าความสะอาด มาให้เพียงพอต่อลกัษณะของสถานท่ีให้บริการ เพื่อท าให้สถานท่ีการ
ให้บริการสะอาดอยู่เสมอ เพราะความสะอาดก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการกลับมาใช้
บริการเช่นกนั 
 3) ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม ท่ีมาจากโปรโมชัน่ท่ีน่าสน ซ่ึงจากการตอบแบบสอบถาม
ผูต้อบแบบสอบถามมาใชบ้ริการเน่ืองจากโปรโมชัน่ท่ีน่าสมใจของ Tops Market เป็นส่วนใหญ่ 
ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะมีการวางแผนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นการจดัโปรโมชัน่
ท่ีน่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ โดยจะตอ้งส่ือสารให้ลูกคา้ไดท้ราบ
ผา่นทางช่องทางต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรักษาลูกลา้คา้ให้คงอยู ่และเพิ่มลูกคา้รายมาใหม่ๆให้เขา้มา
ใชบ้ริการมากข้ึนดว้ย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1) ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัแปรเพียงบางส่วน ซ่ึงผูว้ิจยัท่านอ่ืนๆท่ีสนใจ แนะน า
ให้ท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆเพิ่มเติมอย่างละเอียด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Tops 
Market ในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัภายในสถานท่ีใหบ้ริการ นโยบายดา้นราคา เป็นตน้ 
 2) ควรศึกษาและเปรียบเทียบคู่แข่งของตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อน ามาศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Tops Market วา่ของแต่ละท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร 
 3) จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา แค่เฉพาะภายในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น      ดั้ง
นั้นควรจะมีการศึกษาโดยขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้งข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาซอยหลงัสวน 

FACTORS AFFECTING SATISFACTION IN THE SERVICE OF TMB BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED, SOI LANGSUAN BRANCH 

 
พุฒิพร โทวระ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอย
หลงัสวน (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน (3) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนบัได ้ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก ท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่า F-test ผลการวิจยั
สรุปไดด้งัน้ี (1) จากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (2) จากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย และดา้นบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (3) จากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า 
ด้านภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การใชบ้ริการ, ธนาคารทหารไทย 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

446 

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 
 

บทน า 
ธนาคารไทยในฐานะตวักลางท่ีช่วยอ านวยความสะดวกธุรกรรมการคา้การลงทุนระหวา่ง

ประเทศของภาคธุรกิจในยุคการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นธนาคารหลกัของลูกคา้ในการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้ลูกคา้มี
ชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีการน าเสนอประสบการณ์ท่ีดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัลูกคา้รวมถึงห่วงโซ่ทาง
ธุรกิจ ธนาคารยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการด าเนินกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อกา้วไปสู่การเป็นธนาคารชั้น
น าด้านธุรกรรมทางการเงินของประเทศ โดยยงัคงน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมุ่งเน้นการ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาท่ีเหมาะสม ผ่านสาขาของธนาคาร เคร่ืองถอนเงิน
อตัโนมติั และเคร่ืองฝากและถอนเงินอตัโนมติัท่ีมีเครือข่ายทัว่ประเทศ ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นความส าคญั
ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้ลูกคา้มีชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการดว้ยการยึดลูกคา้
เป็นศูนยก์ลางในการด าเนินธุรกิจ จะสามารถใชป้ระโยชน์ขององคก์รดา้นภาพลกัษณ์สร้างความพึง
พอใจในการใชบ้ริการใหเ้กิดความภกัดีต่อลูกคา้ไดห้รือไม่ 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดีท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 
กรอบแนวความคิดการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

2.4.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอย
หลงัสวนต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ  -อายุ  -สถานภาพ  

-ระดบัการศึก -อาชีพ  -รายได้  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
-ผลิตภณัฑ์  -ราคา  -ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
-การส่งเสริมการขาย  -บุคคล  -กระบวนการ  

-ลกัษณะทางกายภาพ  

ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่  
-ภาพลกัษณ์  -ความภกัดี  

ความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคารทหาร

ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สาขาซอยหลงัสวน 
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2.4.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวนต่างกนั 

2.4.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดีท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวนต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีใช้บริการธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์และความภกัดีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 15 ตุลาคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน สามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาซอยหลงัสวน ไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด เพื่อให้
สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน สามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกล-ยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจทั้งในดา้นการให้บริการท่ีหลากหลาย ด้านการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ 
และด้านการรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

3. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน สามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยั
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน น าไปส่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดความภกัดี
ต่อองคก์รต่อไป 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หน้า 28 – 29) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ คือ ลกัษณะของ

ประชากรท่ีองค์กรมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ ความหนาแน่นของถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงและตอ้งติดตามดา้นโครงสร้างประชากร การเปล่ียนโครงสร้างครอบครัว การยา้ยถ่ิน
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ฐาน เป็นตน้ ประชากรศาสตร์เป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อองค์กรซ่ึงก็คือลูกคา้ขององค์กร เม่ือ
ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์จะสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หรือออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์พื่อท าการตลาดได ้

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
เอนก สุวรรณบณัฑิต (2554, หนา้ 218 - 219 ) กล่าววา่ 7P’s ประกอบดว้ย 1.Product ธุรกิจ

บริการตอ้งสร้างบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 2.Place การก าหนดสถานท่ีในการ
น าเสนอบริการท่ีเหมาะสม 3.Price การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมต่อผูรั้บบริการ 4.Promotion การจดั
ให้มีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 5.People ผูรั้บบริการเป็นลูกคา้
ภายนอกและพนกังานท่ีเป็นลูกคา้ภายใน 6.Process การบริการท่ีจบัตอ้งไม่ได้และน าเสนอต่อ
ผูรั้บบริการ เพื่อให้ผูรั้บบริการรับรู้ทุกขั้นตอน 7.Physical Evidence การจดัหารางวลั การประกวด
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองยนืยนัในการบริการ 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ และความภักดี 
สืบชาติ อนัทะไชย (2556, หน้า 284 – 287) กล่าวว่า เป้าหมายโดยรวมของการตดัสินใจ

ดา้นตราสินคา้เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัสินคา้หรือการบริการ ค่าตราสินคา้ (Brand Equity) สร้าง
คุณค่าให้กับผูบ้ริโภคโดยให้ราคาพรีเม่ียม หรือการเพิ่มความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand 
Loyalty) ค่าตราสินคา้มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 1.การตระหนงัถึงตราสินคา้ 2.ความสัมพนัธ์ของ
ตราสินคา้ 3.ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 4.การรับรู้คุณภาพ 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
นภวรรณ คณานุรักษณ์ (2554, หนา้ 239 – 245) กล่าววา่ ความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจาก

ลูกคา้ไดรั้บผลประโยชน์หรือตอบสนองความตอ้งการตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้บริษทัท่ีสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ต้องมีความเข้าใจในความคาดหวงัของลูกค้าและความแตกต่าง
ระหว่างความพึงพอใจ คุณภาพ และคุณค่า รวมถึงประเมินความพึงพอใจอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินการของบริษทั 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
จิรเดช แสงหิรัญ (2552) ศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการธนาคาร

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัราชบุรี โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมขอ้มูลจ านวน 400 
ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 จาก
การศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลา
การใชบ้ริการ และประเภทการใชบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัราชบุรี 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประสมการตลาด 
ชลิดา พว่งรักษา (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์ และ

ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวมรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test One-way ANOVA (F-
test) และ Multiple Regression Analysis ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย และบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ และความภักดี 
ชลิดา พว่งรักษา (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์ และ

ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวมรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test One-way ANOVA (F-
test) และ Multiple Regression Analysis ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
วธีิด าเนินการวจัิย 

แบบของการวจัิย 
การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน โดยมีจ านวนประมาณ 16,000 คน ประชากรสามารถนบัจ านวนได ้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 
1. ค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Finite population) 

ตามสูตรของ Taro Yamane (1973) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน

ไม่เกิน 5% ดงัน้ี    n =  

         
  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเท่ากบั 400 คน 

2. การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. ตัวแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

บุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ และความภกัดี และ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการ 

2 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้าง
แบบสอบถาม และท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบความสมบูรณ์จากนั้นน ามาลงรหสั
เพื่อประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากการคน้ควา้ หนงัสือ เอกสาร วารสารทางวชิาการ 

วทิยานิพนธ์ งานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนขอ้มูลปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1. สถิติเชิงพรรณนา ส าหรับตวัแปรเชิงคุณภาพใช ้

ความถ่ี ร้อยละ ส าหรับตวัแปรเชิงปริมาณใช ้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด 
2. สถิติเชิงอนุมานใช ้ANOVA t-Test และ F-test 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 73.50 มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
68.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.00 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / 
รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 68.25 และมีช่วงรายได ้25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.25 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ด้านผลิตภณัฑ์มีผูใ้ช้บริการดา้นฝาก / ถอน / โอน คิดเป็นร้อยละ 76.75 
ล าดบัรองลงมาดา้นบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 11.00 ล าดบัรองลงมาดา้นประกนั คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ดา้นการลงทุนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 ดา้นราคามีค่าธรรมเนียมใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง คิด
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เป็นร้อยละ 64.75 ล าดบัรองลงมามีค่าธรรมเนียมต ่ากวา่คู่แข่ง คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีค่าธรรมเนียม
สูงกวา่คู่แข่งนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.50 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใกลส้ถานท่ีท างาน คิดเป็น
ร้อยละ 59.25 ล าดบัรองลงมาใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส คิดเป็นร้อยละ 22.25 ใกลศู้นยก์ารคา้นอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.25 ดา้นการส่งเสริมการขายมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
58.75 ล าดบัรองลงมาเป็นของแถม / ของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 13.75 บตัรก านลันอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 ด้านบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ดี คิดเป็นร้อยละ 37.50 ล าดับรองลงมามีความรู้
ความสามารถในการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 33.50 ใส่ใจลูกคา้เป็นอยา่งดีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
29.00 ดา้นกระบวนการการท างานมีระบบเป็นขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ล าดบัรองลงมาการ
ท างานมีความถูกตอ้งแม่นย  า คิดเป็นร้อยละ 26.00 การท างานรวดเร็วนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.25 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพพื้นท่ีให้บริการมีความสะอาดคิดเป็นร้อยละ 60.25 ล าดบัรองลงมา
พื้นท่ีใหบ้ริการมีแสงสวา่งเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 23.25 พื้นท่ีให้บริการมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.50 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์และความภกัดี 
พบว่า ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 
54.75 ล าดบัรองลงมามีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 26.25 และมีความทนัสมยัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
19.00 ส่วนดา้นความภกัดีเป็นลูกคา้ประจ าหรือมีบญัชีเงินฝากอยู่แลว้ คิดเป็นร้อยละ 48.50 ล าดบั
รองลงมาจะกลบัมาใช้บริการอีกคร้ังเม่ือมีผลิตภณัฑ์ / บริการออกมาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 40.00 
แมว้า่มีข่าวดา้นลบต่อธนาคารยงัคงใชบ้ริการต่อไปนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.50 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ซอยหลงัสวนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจเพราะดา้นการให้บริการของ
ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ คิดเป็น 4.12 คะแนน ล าดบัรองลงมาเป็นดา้นการให้บริการท าให้ไดรั้บ
ความสะดวกรวดเร็ว คิดเป็น 4.02 คะแนน ล าดบัรองลงมาเป็นดา้นท าเลท่ีตั้งของธนาคารสามารถ
เดินทางได้สะดวก คิดเป็น 3.99 คะแนน ล าดับรองลงมาเป็นด้านการให้บริการของพนักงานมี
จ านวนเพียงพอ คิดเป็น 3.96 คะแนน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม คิดเป็น 3.90 คะแนน 

ส่วนที ่5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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สมมติฐานที ่1 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวนต่างกนั แต่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย และบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวนต่างกนั แต่กระบวนการและ
ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 

สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวนต่างกนั แต่
ด้านความภกัดีท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 
อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวนต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

จิรเดช แสงหิรัญ (2552) ศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในจงัหวดัราชบุรี พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัราชบุรี 

นนัทพนัธ์ ซึงเกษมวงศ์ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย 

ชลิดา พว่งรักษา (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์ และ
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) พบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
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จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
เน่ืองจากทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถใช้บริการธนาคารไดทุ้กคนจึงไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการธนาคาร 

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย และบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวนต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ชลิดา พว่งรักษา (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์ และ
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย และบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

รังสินี มะเริงสิทธ์ิ (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

สมพร กล่ินแพทยกิ์จ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บั
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเ ช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย กระบวนการ และลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากกระบวนการการท างานรวดเร็ว 
การท างานมีระบบเป็นขั้นตอน การท างานมีความถูกตอ้งแม่นย  า รวมถึงสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี
ให้บริการมีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และพื้นท่ีให้บริการมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมนั้นไม่มี
ความแตกต่างจากธนาคารอ่ืนๆ มากนกัจึงไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร 

3. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการ ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวนต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
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ชลิดา พว่งรักษา (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์ และ
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) พบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

อภิญญา ปรัชญาสันติ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ
ขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ภายนอกขององค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดยอ่มของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรพิรุณ พิทกัษ์กุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ กรณีศึกษา: ผูใ้ชบ้ริการ
เงินฝากในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อ
สินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นความภกัดีท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
เน่ืองจากพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการจากการเป็นลูกคา้ประจ าหรือมีบญัชีเงินฝากอยูแ่ลว้ การกลบัมา
ใช้บริการอีกคร้ังเม่ือมีผลิตภณัฑ์ / บริการออกมาใหม่ และแมว้่ามีข่าวดา้นลบต่อธนาคารยงัคงใช้
บริการต่อไปนั้นเป็นผูท่ี้ใช้บริการเพื่อความจ าเป็นไม่ไดมี้ความภกัดีกบัธนาคารเท่าท่ีควรจึงไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน สามารถน าผลการวจัิยด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี ้

อายุ ธนาคารสามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกค้ามากท่ีสุด เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารควรก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายช่วงอาย ุ20 - 29 ปี เพราะเป็นช่วงอายท่ีุมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในการให้บริการ
ผูท่ี้มีอายุในวยัเร่ิมท างานเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มท่ียงัมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินน้อย การออก
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้กลุ่มน้ี เช่น ภาพบนบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต ซ่ึงมีรูปภาพ สีสัน
สวยงาม ทนัสมยั ตามแฟชัน่ น่าสะสม น่าใช ้เป็นตน้ โดยเร่ิมออกบูทจดัโปรโมชัน่ตามมหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างานยา่นธุรกิจส าคญัๆ 
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สถานภาพ ธนาคารควรก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีสถานภาพโสด เพราะเป็นสถานภาพ
ท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน มากท่ีสุด 
ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในการให้บริการผูท่ี้มีสถานภาพโสดเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่ม
ท่ีมีภาระผูกพนัน้อย การออกผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้กลุ่มน้ี เช่น สะสมคะแนนไดต้ามท่ี
ก าหนดจะได้เดินทางไปกับดาราคนดัง ได้บัตรชมคอนเสิร์ต เป็นต้น และเพิ่มฐานลูกค้าท่ีมี
สถานภาพสมรส เช่น เงินทุนส าหรับการตั้งครรภ ์การคลอดบุตร เป็นตน้ 

ระดับการศึกษา ธนาคารควรก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรี เพราะเป็นระดบัการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาซอยหลงัสวน มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นพิเศษ เพราะ
เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาน้อยจึงสามารถจดัท าโปรโมชัน่ ชกัชวน จูงใจไดง่้ายกว่าผูท่ี้มีการศึกษาใน
ระดบัสูง เช่น การบริการลูกคา้ให้สามารถเขา้ใจลกัษณะของของผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ โดย
การส่ือสารหรืออธิบายใหลู้กคา้เขา้ใจไดง่้าย ใหข้อ้มูลทั้งผลดีและผลเสีย เพื่อให้รับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บประกอบการตดัสินใจลงทุน เป็นตน้ 

อาชีพ ธนาคารควรเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวสิาหกิจ เพราะ
เป็นอาชีพท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน 
มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความ
มัน่คงในการท างานสูง เป็นแหล่งรายไดท่ี้มีความแน่นอน เช่น การท าประกนัชีวิตเพื่อการออม การ
ออมเพื่อการลงทุนในกองทุนต่างๆ การออมเพื่อวยัเกษียณ เป็นตน้ และควรเสริมฐานลูกคา้กลุ่ม
นกัเรียน / นกัศึกษา เพิ่มมากข้ึน เพราะเป็นอาชีพท่ีก าลงัเขา้สู่วยัท างาน 

รายได้ต่อเดือน ธนาคารควรเน้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีช่วงรายได ้15,000 - 25,000 บาท 
เพราะเป็นช่วงรายไดท่ี้มีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ซอยหลงัสวน มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นพิเศษ เพราะเป็น
กลุ่มท่ีมีรายไดค้่อนขา้งนอ้ย แต่มีจ านวนคนในกลุ่มน้ีค่อนขา้งเยอะ จึงสามารถเพิ่มฐานลูกคา้กลุ่มน้ี
ใหม้ากข้ึนได ้โดยออกเงินกูด้อกเบ้ียพิเศษใหก้บัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย เช่น เงินกูบ้า้นหลงัแรก เป็นตน้  

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน สามารถน าผลการวจัิยด้านปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

ผลติภัณฑ์ ธนาคารสามารถวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบทาง
ธุรกิจโดยเนน้การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์บตัรเครดิต เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์น้ีเป็นพิเศษ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในความสนใจของลูกค้ามาก 
ประกอบกบัมีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการปรับปรุงท าบตัรรูปแบบใหม่ ลูกคา้มีความ
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สนใจการเปล่ียนแปลงเพื่อความทนัสมยัมากข้ึน เช่น บตัร smart card หรือบตัรท่ีรองรับระบบการ
ท าธุรกรรมสมยัใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจบัจ่ายใชส้อยของลูกคา้ 

ราคา ใกล้เคียงกบัคู่แข่ง เป็นราคาท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากท่ีสุด ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญัด้านราคา
ค่าธรรมเนียมน้ีเป็นพิเศษ โดยรักษาระดบัอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารท่ีเป็นจุดเด่นของธนาคาร
ให้คงสืบเน่ืองต่อไป เพราะเป็นด้านท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจท่ีดีท าใหลู้กคา้สนใจเปิดบญัชีกบัธนาคารมากข้ึน 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายใกล้ท่ีพกัอาศยั เป็นช่องทางท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาซอยหลังสวน มากท่ีสุด ดังนั้ นธนาคารจึงควรให้
ความส าคญักับช่องทางการจดัจ าหน่ายด้านน้ีเป็นพิเศษ เพราะอยู่ใกล้แหล่งท่ีพกัอาศยั ประเภท
บา้นพกั บา้นเช่า คอนโด โรงแรม ของคนท างาน นักธุรกิจ และนกัท่องเท่ียว ทั้งคนไทยและคน
ต่างชาติ และควรเพิ่มความใส่ใจด้านท่ีตั้งใกล้สถานท่ีท างานให้มากข้ึน ซ่ึงสามารถอ านวยความ
สะดวกใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการไดบ้่อยคร้ัง  

การส่งเสริมการขาย การยกเวน้ค่าธรรมเนียม เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึง
ควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมการขายน้ีเป็นพิเศษ เพราะทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่นั้นให้ความ
สนใจการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมเป็นอย่างมาก โดยท าโปรโมชั่นการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมให้คงอยูน่านๆ และยงัท าให้
เพิ่มลูกคา้ใหม่ไดจ้ากการบอกต่อของลูกคา้เดิมท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคาร 

บุคคล ใส่ใจลูกคา้เป็นอย่างดี เป็นดา้นบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบั
พนกังานผูใ้ห้บริการเป็นพิเศษ เพราะพนกังานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลท่ีตอ้งพบปะกบัลูกคา้โดยตรง 
โดยจดัอบรมสัมมนา เก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ การให้บริการท่ีดี ซ่ึงการให้ความส าคญักบั
ลูกคา้ท าใหลู้กคา้รู้สึกดีจนเกิดความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคาร 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน สามารถน าผลการวจัิยด้านปัจจัย
อ่ืนๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี ้

ภาพลกัษณ์ ธนาคารสามารถส่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดความภกัดีต่อองคก์รต่อไป 
โดยภาพลกัษณ์มีความน่าเช่ือถือ เป็นด้านภาพลกัษณ์ท่ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารจึงควรให้ความส าคญักบั
ภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความน่าเช่ือถือเป็นพิเศษ เพราะภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความไวว้างใจ โดยการบริหารงานของทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ ผล
การด าเนินงานของกิจการท่ีดี สะทอ้นความมัน่คงของธุรกิจ ซ่ึงลูกคา้สามารถรับรู้ไดท้ั้งจากเอกสาร
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ท่ีเผยแพร่ รวมถึงการจดัท านดัของลูกคา้หรือนกัลงทุนพบกบัผูบ้ริหาร ลูกคา้จึงเช่ือมัน่ในการฝาก
ทรัพยสิ์นใหธ้นาคารดูแลมาโดยตลอด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึน จะเป็นประโยชน์
ในการอธิบายสถานการณ์ปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจหรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกัน 
ผูท้  าการวจิยัจึงขอเสนอประเด็นส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1.ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และความน่าเช่ือถือของ
ธนาคารท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงั
สวน เพิ่มเติมเพื่อรับรู้ความตอ้งการและทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 

2.การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยหลงัสวน ดงันั้นควรศึกษาเพิ่มเติมในสาขาอ่ืน หรือ
ระดบัจงัหวดัต่อไป 

3. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ
ดา้นเทคโนโลยขีองธนาคาร เพื่อรองรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเนน้ความสะดวกรวดเร็วมาก
ข้ึน 

4. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
ธนาคาร เพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัพนกังาน เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี และ
น าไปสู่การใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ 

5. ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การเลือกใชบ้ริการธนาคาร เพื่อพฒันาการส่ือสารของธนาคารไปสู่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบ
ข่าวสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
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การตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณชิย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
(THE DECISION TO HOLD THE COMMERCIAL BANK’S CREDIT CARD IN 

BANGKOK) 
 

เสาวลกัษณ์  เกตุรัตน์ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์
ของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทศันคติ และ
ค่ า นิยม ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า  ในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน(สถิติเชิง
อนุมาน) One Way ANOVA ในการค านวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  
 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน
หน่วยงานราชการ และระดบัรายได ้25,001-35,000 บาท และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) 
ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดไ้ม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตธนาคารพาณิชย ์3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทศันคติ และค่านิยม ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์
ค าส าคญั: การตดัสินใจ, บตัรเครดิต, ธนาคารพาณิชย ์
 

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 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
มีการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีมากข้ึน เพื่อกา้วให้ทนั
กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มีการใช้ชีวิตท่ีเนน้ให้ความส าคญักบัความทนัสมยั 
สะดวกสบาย และรวดเร็ว รวมถึงการซ้ือขายแลกเปล่ียนระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงเงินสดยงัคงเป็น
ส่ือกลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกนับตัรเครดิตก็ไดรั้บความนิยม
และแพร่หลายเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการพฒันารูปแบบทางการเงินและการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่
เขา้มาร่วมด าเนินการกบักิจกรรมทางการเงินและการธนาคาร บตัรเครดิตจึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียง 
เงินสดเป็นอย่างมาก และมิไดเ้ป็นเพียงส่ิงท่ีใชท้ดแทนเงินสดเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการไดรั้บสิทธิ
ประโยชนต่์าง ๆ จากการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตนั้น ๆ ตามแต่ละประเภทของบตัรเครดิต  

ความนิยมและความแพร่หลายท่ีมากข้ึนของผูต้อ้งการถือครองบตัรเครดิต ก่อให้เกิดการ
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วทั้งในดา้นการใหบ้ริการและการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ซ่ึงแต่เดิมการให้บริการ
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จะจ ากดัเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย ์แต่ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินและธนาคารของต่างประเทศ หนั
มาให้ความสนใจด าเนินธุรกิจด้านบตัรเครดิตกนัเพิ่มมากข้ึนท าให้การแข่งขนัในการให้บริการ
เป็นไปอยา่งรุนแรง เพื่อท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยูแ่ละการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่เพื่อให้ส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้ลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานครเลือกถือบตัรเครดิตกบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้รับไปสู่การปรับปรุง 
วางแผน และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อบตัรและ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีแต่ละธนาคารไดต้ั้งไว ้
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ ทศันคติ และค่านิยม ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวความคิดงานวจัิย 
             ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชยข์องลูกคา้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องการการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

 
ปัจจยัอ่ืน ๆ 
1. ทศันคติ 
2. ค่านิยม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ  
6. ระดบัรายได ้
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สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

ระดับรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า  
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชยข์องลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก่ ทศันคติ และค่านิยม ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษา: ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทศันคติ และค่านิยม 

3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมตน้วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 27 สิงหาคม 2559 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหธ้นาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิตทราบวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมายของธนาคาร 
2. ธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิตสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผน

กลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งในดา้นการออกผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่ และการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 

3. ธนาคารพาณิชย์ผูอ้อกบตัรเครดิตสามารถน าผลการวิจยัไปเสริมสร้างค่านิยม เพื่อให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย 
อาศยัแนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 
แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 อภิสิทธ์ิ  ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ ตรีเมธสุนทร (2553, หนา้ 39-40) กล่าววา่ การแบ่ง
ส่วนตลาดโดยใช้หลกัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ขนาด ความหนาแน่นของประชากร ท าเล
ท่ีตั้ง อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ และลกัษณะอ่ืน (Armstrong and Kotler 2003) หรือเป็นการแบ่ง
ผูบ้ริโภคออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีนิยม ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว 
รายได ้การศึกษา และอาชีพ เป็นตน้ ตวัแปรประเภทน้ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในการน ามาเป็น
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เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภค เพราะว่าความจ าเป็น ความตอ้งการและอตัราการใช้ของ
ผูบ้ริโภคนบัเป็นเร่ืองท่ีมีความแปรปรวนและเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 
และง่ายต่อการวดัผลมากกวา่ตวัแปรประเภทอ่ืน  
แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 Armstrong, Gary and Kotler, Philip (2558, หนา้ 31-32) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด 
(marketing mix) เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทัสามารถผสมผสานกนัและน าเสนอ
ไปสู่ตลาดเป้าหมาย สามารถแบ่งไดอ้อกเป็นส่ีส่วนหรือ 4Ps ไดแ้ก่  

ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง สินคา้และบริการท่ีบริษทัน าเสนอไปยงัตลาดเป้าหมาย 
ราคา (price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์ 

 การจดัจ าหน่าย (place) หมายถึง กิจกรรมท่ีบริษทัท าให้ผลิตภณัฑ์มีจ  าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย  
 การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะส่ือสารคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑแ์ละชกัชวนใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายมาซ้ือ  
แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ทศันคติ และค่านิยม 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 103) กล่าวว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
แสดงออกของบุคคล เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีอยูภ่ายในของบุคคล ซ่ึงแสดงออกเป็นความรู้สึก ความ
คิดเห็น หรือการปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่างกนัไม่วา่จะในทางบวกหรือทางลบนั้นข้ึนอยูก่บัความรู้ 
ความเขา้ใจ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ทศันคติสามารถเปล่ียนแปลงไดถ้า้เหตุการณ์เปล่ียนไป 
แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจ 

Kotler, Philip (2547, หน้า 274-281) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะผ่าน
ขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ  
 1.  ก ารตะหนัก ถึ ง ปัญหา เ กิด ข้ึนเ ม่ือผู ้ ซ้ื อตะหนัก ถึง ปัญหาหรือความต้องการ  
โดยผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งภาวะความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและพึงปรารถนา 
 2. การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จะมีแนวโนม้ท่ีจะคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ  
 3. การประเมินทางเลือก เม่ือได้ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล้ว ในขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการ
ประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้เชิงเปรียบเทียบ โดยก าหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน  
 4. การตัดสินใจซ้ือ ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกน้ี ผู ้บริโภคจะสร้างรูปแบบ
ความชอบในระหวา่งตราสินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นทางเลือกเดียวกนั  
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ส่ิงท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูซ้ื้อมีความพอใจอยา่งมาก ค่อนขา้งพอใจ 
หรือไม่พอใจ ข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัในตวัผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการ
ท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้
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หรือบริการนั้น ก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่า
กวา่ท่ีไดค้าดหวงัไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใช้
ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั และมีการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 จิ ร ว ัฒน์  ก าญ จน ธี ร ะ พ ง ค์  ( 2553)  ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ร ะ ดับ ค ว า ม 
พึงพอใจของลูกค้าต่อการให้สิทธิประโยชน์จากการใช้บตัรเครดิต Platinum Central ของ
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการห้างสรรพสินคา้
เซ็นทรัล จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (F-test) จาก
การศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต Platinum Central  ของห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ท่ีมีอาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้
สิทธิประโยชน์จากการใชบ้ตัรเครดิต Platinum Central ไม่แตกต่างกนั  
งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 จนัทิมา  จกัรกริชกูล (2559) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการบัตรเครดิต (เคทีซี) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ แจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of variance) และไคสแควร์ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จากการศึกษาพบวา่ 
ประชาชนให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต 
(เคทีซี) ด้านภาพลักษณ์องค์กรมากท่ีสุด รองลงมาด้านพนักงาน ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
กระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ทศันคติ และค่านิยม 
 อภิชาติ พงศ์สุวรรณ (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใช้บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู ้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าด้วยบัตรเครดิตใน
ห้างสรรพสินคา้ในจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสหสัมพนัธ์ Chi Square และ Eta ทดสอบท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิตจ านวน 1 ใบ บตัรเครดิตท่ีเลือกใช้ ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  านวนเงินท่ีซ้ือต่อเดือนดว้ยบตัรเครดิตต่อเดือน 10,001 บาทข้ึนไป มูลค่าต ่าสุดในการช าระสินคา้ดว้ย
บตัรเครดิตขั้นต ่า 1,000 บาท มูลค่าสูงสุดท่ีใช้ในการช าระค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิต 10,001 - 20,000 บาท 
ความถ่ีท่ีใชบ้ตัรเครดิต 1 คร้ังต่อเดือน ความถ่ีท่ีใชบ้ตัรเคร่ือง ATM 1 คร้ังต่อเดือน เหตุผลท่ีสมคัร
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บตัรเครดิตเน่ืองจาก มีร้านคา้รับบตัรเป็นจ านวนมาก วิธีช าระหน้ีจากบตัรเครดิตผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร ประเภทบตัรเครดิตท่ีเลือกใชเ้ป็นบตัรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ลูกคา้ท่ีเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. กลุ่มตัวอย่าง ลูกคา้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นประชากร
จ านวนมากท่ีไม่สามารถนบัจ านวนได ้ดงันั้นจึงใช้สูตรค านวณตวัอย่าง (Cochran, W. G., 1953) 
ดงัน้ี 

𝑛  
𝑃   𝑃 𝑍 

𝐸 
 

 โดย  n   =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   P   =   สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัจะสุ่ม 
   Z   =   ระดบัความเช่ือมัน่ 
   E   =   ค่าความคลาดเคล่ือน 
 
โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 50% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z=1.96  และค่าความ
คลาดเคล่ือน 5% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 384 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดด้งัน้ี 

   𝑛  
                 

       
 

n  =   384 คน  

และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบพบโดยบงัเอิญ หรือแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience 
Sampling) เพื่อให้ไดข้นาดตวัอย่างของผูใ้ช้บริการท่ีก าหนดไวจ้นครบจ านวนแบบสอบถาม 400 
ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามในการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
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ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
และระบุตามจริง 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
และระบุตามจริง 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ทศันคติ และค่านิยม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบและระบุตามจริง 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชย์ของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกระดับ
ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต โดยใหค้่าน ้าหนกั ดงัน้ี 
 ระดบั  5  คะแนน  หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  

ระดบั  4  คะแนน  หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก    
ระดบั  3  คะแนน  หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง  
ระดบั  2  คะแนน  หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย 
ระดบั  1  คะแนน  หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลรวบรวมจาก 2 แหล่งดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้าการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ท่ีตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 2.  ข้อมูล ทุ ติย ภู มิ  (Secondary Data)  ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อ มูล  ได้แ ก่  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือ วารสาร บทความ วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการอธิบายถึงคุณลกัษณะต่าง ๆ ของตวั
แปร ทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) เป็นตวัแปรท่ีข้อมูลมีลักษณะเป็นการแบ่ง
ประเภทให้เห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่ม เช่น เพศ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลระดบักลุ่ม (Nominal Scales) และระดบัการวดัขอ้มูลระดบั
อนัดบั (Ordinal Scales) สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 ตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) เป็นตวัแปรท่ีมีค่าเป็นตวัเลขแสดงให้เห็นถึง
ปริมาณความมากนอ้ย เช่น อายุ ระดบัรายได ้โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลระดบัช่วงหรือระดบัอนัตร
ภาค (Interval Scales) และระดบัการวดัขอ้มูลระดบัอตัราส่วน (Ratio Scales) โดยสถิติท่ีใช้ คือ 
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ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด (Minimum) และ
ค่าสูงสุด (Maximum) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์ผ่านค่า
ความแปรปรวน (Variance) เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัแปร โดยท่ีสถิตินั้นจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 ตวัแปรอิสระ มีจ านวน 2 กลุ่ม ใชว้ธีิ t-test  
 ตวัแปรอิสระ มีจ านวนมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชว้ธีิ F-test 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ค่านัยส าคญั Sig. สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 
ไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ 0.5971   
อาย ุ 0.0631   
สถานภาพ 0.4177   
ระดบัการศึกษา 0.4058   

อาชีพ 0.7734   

ระดบัรายได ้ 0.4445   

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

จ านวนบตัรเครดิต 0.7040   

ธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัร 0.8294   

ราคา 0.4058   

ช่องทางการช าระเงิน 0.7509   

ยอดการช าระเงิน 0.7479   

การส่งเสริมการตลาด 0.6726   

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆ  

วตัถุประสงคใ์นการเลือกถือบตัร 0.3008   

ยอดการใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 0.5634   

จ านวนคร้ังในการใชจ่้าย 0.4989   

ประเภทค่าใชจ่้าย 0.4974   

ทศันคติ 0.7216   
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อภิปรายผล 
 การวิจัย เ ร่ือง การตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า  ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
ระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ ใน
เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ เน่ืองจากคุณสมบัติของผู ้สมัครบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์จะไม่จ  ากัดเพศ 
สถานภาพ และระดบัการศึกษา ประกอบกบัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างานและ 
มีอาชีพท่ีมัน่คง ระดบัรายไดค้่อนขา้งสูง ดงันั้น ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลจึงไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์
ของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องแต่ละธนาคารมีการแข่งขนั
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงผูใ้ห้บริการแต่ละธนาคารต่างก็มีรูปแบบและสิทธิพิเศษท่ีมีความใกล้เคียงกนัมาก 
เช่น รูปแบบตวับตัรเครดิต เง่ือนไขการสมคัร การพิจารณาวงเงินบตัรเครดิต อตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
วิธีการและระยะเวลาการช าระเงิน รวมถึงรายการส่งเสริมการตลาด จึงท าให้การตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องแต่ละธนาคารไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ ทศันคติ และค่านิยม จากการวิจยัพบว่า ทศันคติและ
ค่านิยมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ เน่ืองจาก ปัจจุบนับตัร
เครดิตถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการใชชี้วิตไปแลว้ เพราะสามารถตอบโจทยใ์นการใช้ชีวิต
ทั้งพฤติกรรมในการกิน การเท่ียว หรือการซ้ือสินคา้โดยสามารถน ามาใชแ้ทนเงินสดได ้ท าให้ผูถื้อ
บตัรไม่จ  าเป็นตอ้งพกเงินสดติดตวัซ่ึงเส่ียงต่อการสูญหายและอาชญากรรม ประกอบกบัธนาคาร
พาณิชย์ผูใ้ห้บริการด้านบตัรเครดิตส่วนใหญ่มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ ดังนั้นทศันคติและ
ค่านิยมในการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยจึ์งไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
 1. ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน ซ่ึงผลวิจยัจากปัจจยัส่วนบุคคลท าให้ทราบว่า
กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูห้ญิงวยัท างาน ช่วงอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพ
โสด และมีรายได้ค่อนข้างสูง จึงควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตส าหรับผู ้หญิง 
 (Lady’s card) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีก าลงัซ้ือ
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โดยเฉพาะ โดยมอบสิทธิพิเศษ เช่น สิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเพศหญิง 
ส่วนลดเพิ่มพิเศษส าหรับการใชจ่้ายเพื่อซ้ือกระเป๋าและรองเทา้ หรือสินคา้หมวดแฟชัน่ ส่วนลดเพิ่ม
พิเศษร้านอาหาร โรงแรม ใช้บริการห้องออกก าลงักายหรือฟิตเนสฟรี มอบแผนประกนัอุบติัเหตุ
ระหวา่งการเดินทางและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทอ้งถนน 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 
 2. ควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามโอกาสท่ีเห็นสมควร 
เช่น การเสนอของสมนาคุณส าหรับผูส้มคัรบตัรเครดิต หรือสิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และควรเพิ่มความสะดวกให้ลูกคา้ในการจ่ายช าระหน้ีค่าบตัรเครดิต เช่น เพิ่มช่องทางการช าระเงิน
ให้หลากหลายมากข้ึนเพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือกและอ านวยความสะดวกในการช าระหน้ี และมีการ
สร้างพนัธมิตรในการช าระหน้ีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือให้สิทธิพิเศษส าหรับการจ่ายช าระหน้ี
โดยตดับญัชีเงินฝากธนาคาร เป็นตน้ 
 3. ธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิตควรสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จกัโดยเนน้ความปลอดภยั
ในการใชบ้ตัร เพื่อให้ลูกคา้มีความมัน่ใจ มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ และมีการกระตุน้
ใหลู้กคา้มีการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตมากข้ึน โดยการสร้างพนัธมิตรกบัร้านคา้เพื่อให้ส่วนลดในการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตให้มากข้ึนกว่า เ ดิม  เ ช่น ป๊ัมน ้ ามัน ซุปเปอร์มา ร์ เก็ต ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม โรงพยาบาล และเพิ่มส่วนลดให้กบัสินคา้อ่ืนให้หลากหลายมากข้ึน เช่น 
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม ประกนัภยั ศูนยบ์ริการรถยนต ์เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการเก็บแบบสอบถามจาก
ความคิดเห็นของผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยเ์พียงบางส่วนเท่านั้น ดงันั้น ควรท าการวิจยักบั
ประชากรในภูมิภาคอ่ืนของประเทศ เน่ืองจากประชากรแต่กลุ่มอาจมีค่านิยมและทศันคติท่ีแตกต่าง
กนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย เหมาะสม และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของสถาบนัการเงินอ่ืน ๆท่ีมิใช่ธนาคาร
พาณิชย ์เพื่อน าผลการวิจยัไปเปรียบเทียบและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษา ในเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิทธิประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บใหดี้ยิง่ข้ึน โดยศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
เพราะขอ้มูลท่ีได้อาจน าไปใช้ในการวางแผนธุรกิจได้เพียงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากความ
ตอ้งการของลูกคา้มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงได ้
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลังกาย ในกรุงเทพมหานคร 
(Factors AffectingDecision Making to Use Service of Fitness Center in Bangkok) 

 
ปิยาภรณ์ พรหมอินทร์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (SAT 14/1 กลุ่ม 1) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถาน
บริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั ดงัน้ี 1. เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล  2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมการตลาด  3. เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้และค่านิยมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ช้สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยผู ้
ศึกษาได้ก าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก  และใช้สถิติ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test และ F- 
Test (One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการวิจยั พบวา่ 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  2.
ปัจจยัส่วนประสมตลาด ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมท่ีใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากรในการ
ให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ และ 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้และค่านิยม มีต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักาย ใน
กรุงเทพมหานครท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ,สถานบริการออกก าลงักาย  
 

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, T-
Test, 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 
 

บทน า 
ปัจจุบนัประชาชนไดใ้หค้วามสนใจในการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและภายใน

จิตใจ มีการน าค่านิยมในการรักษาสุขภาพ ในดา้นต่างๆอย่างเคร่งครัดจากต่างประเทศ โดยมีการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารเร่ืองราวผา่นส่ือออนไลน์ และเทคโนโลยีในดา้นต่างๆทัว่โลก จึง
เกิดปรากฏการณ์ ธุรกิจในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งจากภายในและภายนอก ในรูปแบบต่างๆข้ึนมา
เป็นจ านวนมาก เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักาย ธุรกิจการจดัอาหารเพื่อสุขภาพ 
ธุรกิจในการจดัสถานท่ีส าหรับการปฏิบติัการลา้งพิษจากร่างกาย เป็นตน้ 

ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายมิไดใ้หส้มาชิกออกก าลงักายเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นบริการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบ าบดัรักษา ดงันั้น การปฏิบติังานบนความคาดหวงัในการมีชีวิตรอดปลอดภยั
ของสมาชิก ซ่ึงเป็นความเส่ียงหน่ึงขององคก์รในการให้บริการท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ
สมาชิก ซ่ึงความเส่ียงน้ีอาจเกิดจากความผิดพลาดจากผูป้ฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพ ดงัจะพบ
เห็นไดจ้ากการน าเสนอข่าวร้องเรียนสถานบริการออกก าลงักาย หรือบุคคลท่ีให้บริการดงัขอ้มูล
ทางการร้องเรียนมายงัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ในปี 2549 , 2550, และ 2551 มี
จ านวน 57, 106 และ 289 ขอ้ร้องเรียนตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่อตัราการร้องเรียนมีแนวโนม้เพิ่ม
สูงข้ึนเป็นเท่าตวัในทุก 5 ปี โดยขอ้ร้องเรียนส่วนมากเป็นเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานสถานบริการออก
ก าลงักาย และการให้บริการซ่ึงมีสัดส่วนสูงข้ึนถึงร้อยละ 55 ของเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด (ส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2551)  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการ
ออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
สถานบริการออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 
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 3.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ค่านิยมและความน่าเช่ือถือ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 
 
 สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได ้และความถ่ีในการ
ออกก าลังกาย  ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้สถานบริการออกก าลังกายใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆท่ีให้บริการในสถานบริการออก
ก าลงักาย ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากรในการให้บริการ กระบวนการให้บริการ 
และองคป์ระกอบทางกายภาพ ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักายใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3.  ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้และค่านิยมท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักายในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1.  บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายสามารถน าผลของการวิเคราะห์ปัจจยั
ส่วนบุคคล ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับการตัดสินใจเ ลือกใช้สถานบริการออกก าลังกาย  ใน
กรุงเทพมหานคร ไปใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงและพฒันาเพื่อตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2.  บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายสามารถน าผลของการวิเคราะห์ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลังกายใน
กรุงเทพมหานครเพื่อใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ทั้งดา้น
การเพิ่มฐานลูกคา้ และการรักษาฐานลูกคา้เดิม 
 3.  บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายสามารถน าผลของการวิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใชใ้นการสร้างค่านิยมความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจของลูกคา้  
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษาอาชีพ
รายได,้ ความถ่ีในการออกก าลงักาย 

 
   
 
 
 
 

 
 
 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล   

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541, หน้า 38–39) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุ
เพศ วงจรชีวติครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาด
เพราะมีความเก่ียวพนัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนจะหมดไป หรือลดความส าคญั
ลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 - อาย ุนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ืองของ
อายดุว้ย 
 - เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท  างานนอกบา้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ นกัการตลาดตอ้ง
ค านึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงท่ีแลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาทของ
สตรีและบุรุษบางส่วนท่ีซ ้ ากนั 
 - วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ี
ส าคญัของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวติของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ชั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
 - การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมาก การรู้วา่อะไรเกิดข้ึนกบั
การศึกษาและรายไดเ้ป็นส่ิงส าคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนมีอยู ่

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ผลิตภณัฑ์, ราคา, การจดัจ าหน่าย
ส่งเสริมการตลาด, บุคคล,ลกัษณะ
ทางกายภาพ, กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
ความน่าเช่ือถือ, ค่านิยม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถาน 
บริการออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนการตลาด  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541)สรุปเก่ียวกบัแนวคิดกล

ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Marketing Mix’s) วา่ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying 
Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และพบว่าผูบ้ริโภคผ่าน
กระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 
Mix’s) หรือ 7Ps  
 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยอ่ืนๆ               
 สเติร์น (วรารัตน์ สันติวงษ์. 2549: หน้า18; อ้างอิงจาก Stern. 1997: 7-17)กล่าววา่ ความ
ไวว้างใจ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการแก่ลูกคา้ องค์กร
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อครองใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 C 
ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) ความดูแลและการให้ (Caring and Giving) การให้ขอ้ผูกมดั 
(Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง 
(Compatibility) การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ (Trust) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการออก
ก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 
 วรีะวฒัน์ปัญญาบูรพา (2549) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบความคาดหวงัในการจดัการบริการ
ด้านการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชายกับสมาชิกหญิงของศูนยสุ์ขภาพใน
กรุงเทพมหานครโดยส่งแบบสอบถามไปยงัสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการของศูนยสุ์ขภาพจานวน 360 คน
ไดรั้บแบบสอบถามคือ 360 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 นาขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการทดสอบค่า “ที” ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สมาชิกชายและสมาชิกหญิงมีความคาดหวงัในการจดัการบริการดา้นการออกก าลงักาย
ดา้นช่วงวนั-เวลาในการออกกาลงักายในระดบัมากคือวนัธรรมดา  (จนัทร์-ศุกร์) ช่วงเวลาเยน็หลงั
เลิกงาน (16:30 น.-19:00 น.) ดา้นกิจกรรมในการออกกาลงักายคือการวิ่งวา่ยน ้ าส่วนดา้นวิชาการ 
(ความรู้เก่ียวกบัการออกกาลงักาย) ด้านสถานท่ีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกและด้าน
บุคลากรผูใ้หบ้ริการอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ 

2. เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัในการจดัการบริการดา้นการออกก าลงักายของ
สมาชิกชายกบัสมาชิกหญิงพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เกือบ
ทุกขอ้ 

สุรีพรโรจนศิริ (2549) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อการบริหารการจดัการการ
ออกก าลงักายในศูนยอ์อกก าลงักายฟิตเนสเฟิรส์ท (ประเทศไทย) ปีพ.ศ. 2546 กลุ่มตวัอยา่งเป็น
สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการการออกก าลงักายท่ีศูนยอ์อกก าลงักายฟิตเนสเฟิรส์ทในกรุงเทพมหานครจาน
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วน 400 คนไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนโดยแยกเป็นเพศชาย 200 คนเพศหญิง 200 
คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารการ
จดัการการออกกาลงักายของศูนยอ์อกก าลงักายฟิตเนสเฟิรส์ท (ประเทศไทย) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเม่ือ
รวบรวมขอ้มูลแลว้จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละผล
การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างเพศชายเพศหญิงอายุ 25-35 ปีอายุ 36 ปีข้ึนไปและสมาชิกทั้งหมดมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 43.00, 40.27, 40.31, 41.45 และ 54.50 ตามลาดบั
ยกเวน้ขอ้ผูฝึ้กสอนแต่งกายเหมาะสมตามชนิดกีฬาผูฝึ้กสอนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูใ้ช้บริการผู ้
ฝึกสอนมีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งในเวลาและนอกเวลาสอนกิจกรรมผูฝึ้กสอนใช้วาจาสุภาพกบัสมาชิก
ผูใ้ชบ้ริการและผูฝึ้กสอนมีความสามารถดาเนินการฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก 

ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกสถานบริการออกก าลงักาย
ของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมออกก าลังกายและปัจจยั
ทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกก าลังกายท่ีมีการเก็บค่าบริการในจงัหวดั
เชียงใหม่ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไปท่ีมีพฤติกรรมการออกก าลงักายเป็นประจ าตามสถานท่ีออก
ก าลงักายท่ีใหบ้ริการอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่จานวน 200 รายซ่ึงท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติเชิงปริมาณในการแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปีมี
การศึกษาสูงสุดหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีอาชีพนักศึกษาและรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกก าลงักาย
เพื่อรักษาสุขภาพและการทางานของร่างกายและรักษารูปร่างควบคุมน ้ าหนักโดยนิยมใช้กีฬา
ประเภทเตน้แอโรบิคเฉล่ียวนัละ 1 ชัว่โมงในวนัเสาร์เวลา 17.01 - 20.00 น. สถานท่ีออกกาลงักาย
เป็นสถานท่ีเอกชนท่ีใกลบ้า้นหรือท่ีทางานและมีการชาระค่าบริการเป็นรายคร้ังๆละ 11-20 บาท
หากในอนาคตมีการเก็บค่าบริการสถานท่ีออกกาลงักายส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าบริการเป็นรายคร้ัง
เท่าท่ีเคยจ่ายในปัจจุบนั 

อัจฉราภรณ์ ต่อคาดี (2550) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกก าลงักายของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมออกก าลงักายและปัจจยัทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริการออกก าลงักายท่ีมีการเก็บค่าบริการในจงัหวดัเชียงรายโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทาการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไปท่ีมี
พฤติกรรมการออกก าลงักายเป็นประจ าตามสถานท่ีออกก าลงักายท่ีให้บริการอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย
จ านวน 200 คนซ่ึงท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติเชิงปริมาณใน
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การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปีมีการศึกษาสูงสุดหรือก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรีประกอบอาชีพนกัศึกษาและรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000
บาทประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกก าลงักายเพื่อรักษาสุขภาพและการท างานของร่างกาย
และรักษารูปร่างควบคุมน ้ าหนกัโดยนิยมใชกี้ฬาประเภทเตน้แอโรบิคเฉล่ียวนัละ 1 ชัว่โมงในวนั
เสาร์เวลา 17.00 - 20.00 น. สถานท่ีออกก าลงักายเป็นสถานท่ีเอกชนท่ีใกลท่ี้พกัอาศยัหรือใกลท่ี้
ท างานและมีการช าระค่าบริการเป็นรายคร้ังๆละ 100-200 บาทหากในอนาคตมีการเก็บค่าบริการ
สถานท่ีออกกาลงักายส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าบริการเป็นรายคร้ังเท่าท่ีเคยจ่ายในปัจจุบนัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานบริการออกก าลงักายท่ีเก็บค่าบริการอยูใ่นระดบัมาก
ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีให้คาแนะน าในการออกกาลงักายให้เหมาะสมถูกตอ้งปัจจยัดา้นสถาน
ท่ีตั้งและการจดัสถานท่ีแวดล้อมปัจจยัด้านพนักงานให้บริการทัว่ไปและปัจจยัด้านรูปแบบการ
ใหบ้ริการตามลาดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานบริการออกกาลงักายท่ี
เก็บค่าบริการอยูใ่นระดบัระดบัปานกลางไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายและปัจจยัดา้นอตัราค่า
ใชบ้ริการ 

การกฬีาแห่งประเทศไทย (2552) ไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในศูนยฟิ์ต
เนตการกีฬาแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2552 โดยใชแ้บบสอบถามจานวนทั้งส้ิน 140 ชุด
ผลจากการส ารวจความพึงพอใจจากการใชบ้ริการของศูนยฟิ์ตเนตกกท . คือ ในส่วนของสถานภาพ
ทัว่ไปพบวา่สมาชิกและผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายช่วงอายุระหวา่ง 15-29 ปีประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัและธุรกิจส่วนตวัสมคัรสมาชิกแบบรายเดือนความบ่อยในการมาใชบ้ริการคือ 4-5 
คร้ัง/ สัปดาห์ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการมากท่ีสุดคือ 07:31-09:00 น. และเวลา 16:01-18:00 น. 
วตัถุประสงคคื์อออกกาลงักายเพื่อสุขภาพส่วนเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการศูนยฟิ์ตเนตกกท. เพราะ
เดินทางสะดวกและทราบข่าวการเปิดให้บริการของศูนยฟิ์ตเนตกกท. จากการเขา้มาสอบถามดว้ย
ตนเองมากท่ีสุด 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
บริการออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 

วีระพจน์ อ้นองอาจ (2550) ไดศึ้กษาการจดัการศูนยสุ์ขภาพในโรงพยาบาลเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด 7 ดา้นคือดา้นการวางแผนนโยบาย, รูปแบบการจดัองคก์ร, การ
บริหารบุคลากรการอานวยการควบคุมงาน, การร่วมมือประสานงาน, การรายงานผลยอ้นกลบัและ
งบประมาณใชว้ธีิการเชิงคุณภาพโดยวธีิการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีผูฝึ้กสอนการออกกาลงั
กายแห่งละ 1 คนรวม 6 คนและวิธีการเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามสมาชิกท่ีมาใช้บริการ
ทั้งหมด 6 แห่งจานวน 329 คนผลการวิจยัพบวา่ศูนยสุ์ขภาพทุกแห่งดาเนินการตามนโยบายหลกั
ของโรงพยาบาลคือเพื่อเสริมการบริการของโรงพยาบาลการวางแผนมีทั้งท่ีรับนโยบายมาจาก
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โรงพยาบาลและศูนยสุ์ขภาพเป็นผูก้  าหนดเองมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกบัศูนยสุ์ขภาพทัว่ๆไปคือ
เนน้เร่ืองสุขภาพมากกวา่เร่ืองรายไดก้ารจดัท าแผนกลยุทธ์ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนและไม่เกิน 1 ปี
กลุ่มเป้าหมายส าคญัคือผูมี้ท่ีพกัอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลจดัทางบประมาณเป็น
รายปีการจดัองคก์รมีทั้งท่ีเป็นหน่วยงานอิสระและอยูภ่ายใตแ้ผนกอ่ืนๆของโรงพยาบาลมีบุคลากร
จานวน 7-15 คนมีการจดัการสภาพแวดลอ้มสร้างบรรยากาศเนน้ความปลอดภยัดูแลอุปกรณ์รวมทั้ง
การจัดระบบจัดการเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆมีการจัดการด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนมีการคดัเลือกบุคลากรตามคุณสมบติัเฉพาะก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
และพฒันาความรู้ประสบการณ์มี 

ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานบริการออก
ก าลงักายของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
สถานบริการออกก าลงักายท่ีเก็บค่าบริการอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีให้ค  าแนะนา
ในการออกก าลงักายปัจจยัด้านสถานท่ีตั้งและจดัสถานท่ีแวดล้อมปัจจยัด้านพนักงานให้บริการ
ทัว่ไปและปัจจยัดา้นรูปแบบการใหบ้ริการระดบัปานกลางไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายและ
ปัจจยัดา้นอตัราค่าใชบ้ริการ 

วาสนา โฉมดี (2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดบริการในศูนยฟิ์ตเนสการกีฬาแห่งประเทศไทยผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อกลยุทธ์ดา้นส่วนประสมการตลาดบริการในศูนยฟิ์ตเนสการกีฬาแห่งประเทศไทย
พบว่ามีความพึงพอใจด้านบริการด้านราคาด้านสถานท่ีด้านประชาสัมพนัธ์ด้านบุคลากรด้าน
กระบวนการดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อกล
ยุทธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการในศูนยฟิ์ตเนสการกีฬาแห่งประเทศไทยพบวา่ดา้นเพศ
อายรุายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประเภทของผูรั้บบริการมีระดบัความพึงพอใจกลยุทธ์ดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการไม่แตกต่างกนัยกเวน้ด้านการศึกษามีระดบัความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการแตกต่างจากดา้นอ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

นางสาวเกศมณี ใจจันทร์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการฟิตเนสบริเวณท่ีตั้งใกลบ้า้นท่ีพกัและ
ใชบ้ริการฟิตเนสช่วงระยะเวลา 1-2 ชัว่โมงในช่วงเวลา17.01- 18.00 น. 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์โดย
สมคัรสมาชิกประเภทรายบุคคลแบบราย 1 ปีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสของผูต้อบแบบสอบถามคือดา้นคนหรือบุคลากรดา้นกระบวนการดา้น
การจดัจ าหน่ายดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคาดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพและดา้นการส่งเสริมการตลาด
ตามลาดบัส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุดใน
แต่ละดา้นไดผ้ลการศึกษาดงัน้ีปัจจยัดา้นคนหรือบุคลากรไดแ้ก่พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีมีใจรัก
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งานบริการพนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและครูผูส้อนตอ้งมีความช านาญสามารถ
แนะนาวิธีการออกกาลงักายและวิธีการใชเ้คร่ืองออกกาลงัไดอ้ย่างถูกตอ้งปัจจยัดา้นกระบวนการ
ไดแ้ก่กระบวนการสอนมีความปลอดภยัไม่มีอนัตรายมีการสอนการใชง้านอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงั
กายและพนกังานมีการทกัทายตอ้นรับเสมอปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายไดแ้ก่ท่ีตั้งของสถานบริการ
ฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานท่ีท างานบา้นหรือโรงเรียนท่ีตั้งมีท่ีจอดรถสะดวกปลอดภยัและเพียงพอและ
ท่ีตั้งอยูบ่นถนนท่ีมีการคมนาคมสะดวกปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่มีเคร่ืองออกก าลงักายท่ีมีคุณภาพ
และมีความปลอดภยัมีเคร่ืองออกก าลงักายครบครันเพียงพอกบัผูใ้ช้บริการและมีบริการส่ิงอานวย
ความสะดวกอ่ืนๆเช่นล็อกเกอร์ห้องน ้ าและห้องอาบน ้ าปัจจยัดา้นราคาไดแ้ก่มีการลดราคาส าหรับ
สมาชิกเก่าท่ีตอ้งการต่ออายุมีการลดราคาเม่ือสมคัรสมาชิกเป็นกลุ่มและมีการลดราคาส าหรับค่า
สมคัรสมาชิกแรกเข้าปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพได้แก่พนักงานแต่งกายเหมาะสมสุภาพ
สถานท่ีห้องน ้ าและห้องอาบน ้ าสะอาดและมีการเปิดดนตรีให้ฟังเบาๆภายในสถานบริการฟิตเนส
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่มีการแจกคูปองใหท้ดลองใชบ้ริการฟรีมีการแจกของแถมเช่น
กระเป๋าเดินทางให้กบัผูท่ี้สมคัรสมาชิกใหม่และมีการแจกใบปลิวแผ่นพบัปัญหาท่ีพบในการใช้
บริการฟิตเนสไดแ้ก่เคร่ืองออกกาลงักายไม่เพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองออกกาลงักายลา้สมยัช ารุด
และไม่มีการลดราคาในการสมคัรสมาชิก 

นคพรรณ  สุวรรณหงษ์ (2551) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชฟิ้ตเนตเซ็นเตอร์ และเปรียบเทียบ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน สถานภาพการสมรสของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชฟิ้ต
เนตเซ็นเตอร์ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคคลท่ีมีอายุระหวา่ง 20-59 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้
น ามาวิเคราะห์ และน าเสนอในรูปร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า “ที” (t-test) 
และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปส าหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์  

ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ฟิตเนตเซ็นเตอร์ระหว่าง เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพการสมรส พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดท่ี้ต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ และค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานบริการออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร 

นรเศรษฐ กมลสุทธิ (2552, หน้า 6) ไดศึ้กษา ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม กลุ่มอา้งอิง 
อิทธิพลของสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูท่ี้ตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่สมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็น
เตอร์ของแคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส มีเหตุผลในการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์เพราะมีสาขาอยูใ่กล้
บา้นหรือท่ีท างาน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือตวัเอง มีวตัถุประสงค์
ในการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพื่อรักษาสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการสมคัรต่อเดือนระหว่าง 
1,001 – 3,000 บาท วนัท่ีใชบ้ริการคือ วนัจนัทร์ มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ใชเ้วลาในการออกก าลงักาย 1 – 3 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ คือ 16.00 – 20.00 น. รูปแบบการ
ออกก าลงักายท่ีเลือกใช้ คือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรู้จกัฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ 
เพื่อน 

ชญานี เถาวลัย์ (2552) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจก
แจงความถ่ีฐานนิยม และค่าร้อยละ อีกทั้งใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติChi-square Test ทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 21- 
25 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท มีความถ่ีในการออกก าลงั
กาย 3-5 วนั/สัปดาห์ วนัละ 1-2 ชัว่ โมงโดยช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่คือ ช่วงเวลาเยน็ (17.00 - 
19.00 น.) ลกัษณะการออกก าลงักายส่วนใหญ่คือ ไปออกก าลงักายกบัเพื่อน กีฬาท่ีนิยมใชใ้นการ
ออกก าลงักายมากท่ีสุดคือ การวิ่ง โดยมีเหตุผลในการมาออกก าลงักายคือ เพื่อต้องการสุขภาพ
แข็งแรง ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกของศูนยกี์ฬา โดยผูใ้ช้บริการมีค่าเฉล่ียระดบัความ
พึงพอใจในภาพรวมของสนามกีฬาอยู่ในระดบัมาก ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาเก่ียวกับ
อุปกรณ์กีฬาและสถานท่ี เป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มีการเสนอให้ปรับปรุงด้าน
บุคลากรและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆใหดี้ข้ึน 

โสมนัสสา โสมนัส (2549,หน้า 98) กล่าวถึงกระแสต่ืนตวัต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคน
ไทยท่ีมีความใส่ใจต่อสุขภาพมีมากข้ึน และการท างานในโลกปัจจุบนัเป็นโลกท่ีมีการแข่งขนัท าให้
คนเกิดความเครียดมากข้ึน รูปแบบการด าเนินชีวิตจึงตอ้งการการหันมาดูแลสุขภาพยิ่งข้ึน สปาจึง
เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยบ าบดัและแก้ไขปัญหาสุขภาพความนิยมของสปา ไม่ใช่แค่คนไทยท่ีสนใจ
หากแต่ขยายตวัไปในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย ท าให้สถานบริการไดจ้ดัปัจจยัต่างๆ ให้
ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้ารับบริการเป็นส าคญั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากร  กลุ่มประชากร คือ ประชากรท่ีมาใช้บริการสถานบริการออกก าลงักาย ใน

กรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 50% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z = 1.96 ค่า

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จึงไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 384 คนใช้สูตรการค านวณ
ขนาดตวัอยา่ง W.G. Cochran (1953) (ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาด เคล่ือนไม่เกิน 5%) 

ตามสูตรดงัน้ี    
          

   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆจ านวน 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ  
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลทุติยภูมิ  จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ และขอ้มูลท่ี
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

ขอ้มูลปฐมภูมิ  จากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูต้อบแบบสอบถาม 
การจัดท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไว ้(Pretest) และด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

แบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Validity) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่าของ Cronbach 

2. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ออกเก็บขอ้มูลจริง 
3. น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลแลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
4. น าแบบสอบถามท่ีตรวนสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอ้มูลด้วย

คอมพิวเตอร์ 
5. น าขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้ไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.ตวัแปรเชิงคุณภาพ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ 
2.ตวัแปรเชิงปริมาณ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
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การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คือ ค่า t-test (independent t-test) F-test และแบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน และ
ความถ่ีในการออกก าลงักาย 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.75 มีอายุระหวา่ง 20 
ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 59.00 มีพนกังาน/ลูกจา้งบริษทั 
คิดเป็นร้อยละ 74.75 มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.25 และ
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออกก าลงักายน้อยกวา่ 3 คร้ัง ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 71.00 แสดงให้
เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ปานกลาง 
และส่วนใหญ่มีการออกก าลงักายนอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงตวัแปรขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเลือกใชบ้ริการจากสถานบริการออกก าลงักาย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ด้านสถานท่ี ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากรในการให้บริการ ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 

พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในส่วนของกิจกรรมท่ีเลือกใช้บริการจากสถานบริการออกก าลังกายผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใชบ้ริการกิจกรรม Arobicfitness : เคร่ืองออกก าลงักาย/ป่ันจกัรยาน
(Spin)/แอโรบิค (Aerobic dance)แซมบา (Samba dance)/ บอด้ี คอมแบท (Body combat) มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 48.25 ส่วนปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการลด
ราคาส าหรับค่าสมาชิกแรกเขา้ คิดเป็นร้อยละ 40.50 ส่วนปัจจยัดา้นสถานท่ี ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัท่ีตั้งของสถานบริการออกก าลงักาย อยู่ใกลก้บั บา้นหรือท่ีท างานคิด
เป็นร้อยละ 76.00ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ความส าคญักบัการแจกคูปองสามารถทดลองใชบ้ริการโดยไม่มีค่าใชจ่้าย คิดเป็นร้อยละ 41.50 ส่วน
ปัจจยัด้านบุคลากรในการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัครูผูส้อน/
พนกังาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
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45.75 ส่วนปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัมีการ
สอน/แนะน าการใช้งานอุปกรณ์และเคร่ืองออกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 45.50 และปัจจยัด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น
ต่างๆไดรั้บการท าความสะอาดอยูเ่สมอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.50 
  แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจใช้บริการกิจกรรม ใน
กลุ่ม Arobicfitness โดยเนน้การมีส่วนลดราคาค่าสมาชิกแรกเขา้ ท่ีตั้งของสถานบริการออกก าลงั
กาย อยูใ่กลก้บั บา้นหรือท่ีท างาน มีการจดัโปรโมชัน่แจกคูปองสามารถทดลองใชบ้ริการโดยไม่มี
ค่าใชจ่้าย บุคลากร ครูผูส้อน/พนกังาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และมีความกระตือรือร้น  เอาใจใส่ต่อ
การให้บริการ มีการสอน/แนะน าการใช้งานอุปกรณ์และเคร่ืองออกก าลงักาย และ อุปกรณ์และ
เคร่ืองเล่นต่างๆไดรั้บการท าความสะอาดอยูเ่สมอ 
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 
  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงตวัแปรขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้และค่านิยม 
  พบว่าปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถามใน
ส่วนของความน่าเช่ือถือไวว้างใจผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จากการไดรั้บการบอกต่อจากบุคคล
บุคคลท่ีน่าเช่ือถือ ท่ีรู้จกัท่ีเคยใช้บริการ หรือใช้บริการอยู่ คิดเป็นร้อยละ 50.25 และในส่วนของ
ค่านิยมของบริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญัแนวโนม้ของการออกก าลงักายเพื่อ
การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.50 แสดงให้เห็นว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัตดัสินใจเลือกใช้บริการจากสถานบริการออกก าลงักายจากการ
บอกต่อ หรือค าแนะน าจากบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ หรือเคยใช้บริการมาก่อน โดยเน้นการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพแขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยง่าย 
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลังกาย ใน
กรุงเทพมหานคร 
  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ใน
กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และ
ค่าสูงสุด เพื่ออธิบายถึงตวัแปรขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ใน
กรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม  

พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ีตัด สินใจเ ลือกใช้สถานบริการออกก าลังกาย  ใน
กรุงเทพมหานคร เพราะความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ มากท่ีสุด คิดเป็น 4.52 คะแนน 
ล าดบัรองลงมาเป็น ค่าใช้จ่าย/โปรโมชัน่/แพ็คเกจ คิดเป็น 4.42 คะแนน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานครน้อยท่ีสุด คือความหลากหลาย 
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และความทนัสมยัของกิจกรรม รวมทั้งอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น ในสถานบริการออกก าลงักาย คิดเป็น 
4.19 คะแนน ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจึงควรค านึงถึงสถานท่ีตั้งของสถานบริการออกก าลงักาย ให้มีความ
สะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ มากท่ีสุด เพราะเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
และการจดัโปรโมชัน่ แพก็เกจต่างๆใหมี้มากข้ึน ส่วนปัจจยัท่ีผูใ้ห้บริการไม่ควรจะเนน้หนกัมากคือ 
ความหลากหลายของเคร่ืองเล่น ต่างๆ เพราะผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1: ผลการการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อาชีพ และระดบัรายได้ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่อายุ ระดับการศึกษา และความถ่ีในการออกก าลังกายท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2: ผลการการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กิจกรรมท่ี
ให้บริการ ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่
ปัจจยัดา้นราคา บุคลากรในการให้บริการ กระบวนการให้บริการ และองคป์ระกอบทางกายภาพ ท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3: ผลการการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจไดท่ี้
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ปัจจยัดา้นค่านิยมท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัเบ้ืองตน้ สามารถน ามาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
ผลการเปรียบเทยีบสรุปปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน

บริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาชีพ และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกนังานวิจยัของธนารัตน์รักราษฎร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อ
การเลือกสถานบริการออกก าลงักายของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปีมีการศึกษาสูงสุดหรือก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีอาชีพ
นกัศึกษาและรับราชการหรือรัฐวสิาหกิจรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 

ในส่วนของปัจจยัดา้น อายุ ระดบัการศึกษา และความถ่ีในการออกก าลงักาย ท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลังกาย ในกรุงเทพมหานครเน่ืองจากการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนั้นข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจส่วนบุคคลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือการ
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ตดัสินใจบริโภคของบุคคลยอ่มเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ีด ารงชีพอยูข่ณะนั้นลกัษณะบางอยา่งของ
บุคคลเปล่ียนไม่ได ้ดงันั้นจึงไม่ไดน้ ามาเป็นส่วนท่ีจะกระท าเพื่อเพิ่มพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ผลการเปรียบเทียบสรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริม
การตลาดและดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลงั
กาย ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและ
สอดคลอ้งกนังานวิจยัของนางสาวเกศมณี ใจจนัทร์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ฟิตเนสของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนสของผูต้อบแบบสอบถามด้านผลิตภณัฑ์ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุด 

ในส่วนของปัจจยัดา้น ราคาสถานท่ี ดา้นบุคคล และกระบวนการให้บริการ ท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากถือเป็น
ปัจจยัท่ีกระทบนอ้ยมากในการใชบ้ริการ เป็นแค่บางส่วนในปัจจยัทั้งหมด 

ผลการเปรียบเทียบสรุปปัจจัยอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
บริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้สถานบริการออกก าลงักาย ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกนังานวิจยัของนรเศรษฐ กมลสุทธิ (2552, หนา้ 6) ไดศึ้กษา 
ขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านิยม กลุ่มอา้งอิง อิทธิพลของสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัร
สมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูท่ี้ตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรู้จกัฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ เพื่อนคนรู้จกัท่ีน่าเช่ือถือ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาคร้ังนี ้
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักาย ใน
กรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยเห็นว่า ธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกับสถานบริการออกก าลังกาย ใน
กรุงเทพมหานครสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชไ้ดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วง
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการออก
ก าลงักาย น้อยกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจสถานบริการออกก าลงักาย 
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สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปโดยน ามาเช่ือโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรม การตดัสินใจและอตัรา
การใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล
ท าการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์เพื่อด าเนินการทางการตลาดต่อไป  

จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสนใจใชบ้ริการกิจกรรม ในกลุ่ม Arobicfitness โดยเนน้การมีส่วนลดราคาค่าสมาชิกแรกเขา้ 
ท่ีตั้งของสถานบริการออกก าลงักาย อยู่ใกลก้บั บา้นหรือท่ีท างาน มีการจดัโปรโมชัน่แจกคูปอง
สามารถทดลองใชบ้ริการโดยไม่มีค่าใชจ่้าย บุคลากร ครูผูส้อน/พนกังาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และมี
ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการให้บริการ มีการสอน/แนะน าการใชง้านอุปกรณ์และเคร่ืองออก
ก าลงักาย และ อุปกรณ์และเคร่ืองเล่นต่างๆไดรั้บการท าความสะอาดอยูเ่สมอ  

จากผลการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มกัตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากสถานบริการออกก าลงักายจากการบอกต่อ หรือค าแนะน าจาก
บุคคลท่ีน่าเช่ือถือ หรือเคยใช้บริการมาก่อน โดยเน้นการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ไม่
เจบ็ป่วยง่าย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอ่ืนๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น 

เจาะจงสถานบริการออกก าลงักายชั้นน า ในกรุงเทพมหานคร และท าการศึกษาว่ามีความแตกต่าง
กันมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากผูท่ี้มาใช้บริการในเจาะจงสถานบริการออกก าลังกายชั้นน า ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนมากจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีฐานะการเงินท่ีดี และมีความพร้อมเขา้ใช้บริการ ซ่ึง
อาจจะแนวทางเพื่อการพฒันากลยทุธ์ ต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาให้ลึกลงไปในปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อ
ทราบถึงปัญหาและปรับปรุงความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงถือวา่เป็น
ปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

ควรศึกษาสภาวะแข่งขนัของสถานบริการออกก าลงักาย ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และ
จงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกลยุทธ์และปรับปรุงการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัของการใหบ้ริการต่อไป 
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การจัดการความรู้สู่การสร้างสรรค์นวตักรรม 
Knowledge Management into Creating Innovation 

 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 ท่ามกลางยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกเกิดการเปล่ียนแปลงหลายดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
การศึกษา และสังคม ท าให้องคก์รในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
จากสภาพแวดล้อมภายนอกอนัน าไปสู่การปรับตวั เพื่อให้เกิดศกัยภาพในการแข่งขนั ท่ามกลาง
อารยประเทศต่าง ๆ ท่ีมุ่งสู่กระแสของการเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเรียกวา่สังคมแห่งความรู้และระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ โดยใช้ความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ
ของการจดัการความรู้และนวตักรรม การจดัการความรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ต่าง ๆ ในองคก์รและ
สร้างสรรคเ์ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
 
ค าส าคญั: การจดัการความรู้ นวตักรรม องคก์รแห่งนวตักรรม 
 

บทน า 
 ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ (Knowledge based society) 
ส่งผลให้องคก์รทุกประเภทไม่วา่จะเป็นองค์กรภาครัฐ องคก์รภาคธุรกิจ จ าเป็นตอ้งปรับตวั มุ่งมัน่
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ปรับเปล่ียนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในสังคมยุคปัจจุบนัความรู้และนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีคู่กนัท่ีมีความจ าเป็นต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดย “ความรู้” เป็นสินทรัพยท่ี์จบั
ตอ้งไม่ได้จึงกลายเป็นพลงัอ านาจอย่างมหาศาลท่ีสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื (กฤษณะ ดาราเรือง, 2558) สมรรถนะในการจดัการความรู้จึง
เป็นความจ าเป็นส าหรับองคก์รท่ีปรารถนาจะเป็นองคก์รนวตักรรม 
 ความรู้มีบทบาทและอิทธิพลอยา่งมากท่ีช่วยใหม้นุษยส์ามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ได ้และเกิดเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) 
ขณะท่ีสังคมมนุษยโ์ดยรวมกลายเป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge-based-society) ซ่ึงเป็นสังคมท่ีมี
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การใช้ความรู้ในการท างาน มีการสร้างองค์ความรู้ มีการแบ่งงานกันท า มีความหลากหลายใน
กิจกรรม และการสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ ดงัท่ี Drucker (1995, p. 76) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ความรู้
เป็นปัจจยัขั้นปฐมภูมิของทั้งปัจเจกบุคคล และระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ซ่ึงมีประโยชน์ต่อเม่ือมนั
ถูกน ามาบูรณาการเขา้กบังาน และพรรณี สวนเพลง (2552, น. 15) ไดส้รุปวา่ความรู้ หมายถึงส่ิงท่ี
สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั และ
ทกัษะ ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ สภาพแวดล้อมท่ีสามารถส่ือสาร
และแบ่งปันกนัได ้และการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการสรุป การตดัสินใจ และการคาดการณ์
ขา้งหนา้ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
 

Marquardt (2002, pp. 140-141) ไดก้ล่าววา่ ความรู้จะเกิดเป็นล าดบัขั้น ซ่ึงเร่ิมตน้จากขั้น
ล่างสุดไปจนถึงบนสุด ซ่ึงมี 5 ล าดบัขั้น ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูล (data) หมายถึง เร่ืองราวที่ไดจ้ากต ารา 
เอกสาร ขอ้เท็จจริง ภาพ และตวัเลขโดยที่มิไดม้ีการปรับแต่ง (2) ข่าวสาร (information) ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลที่ไดป้รับแต่งให้สอดคลอ้งกบับริบทและความหมาย โดยมีการจดัรูปแบบ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานแต่ละอย่างได้ 
(3) ความรู้ (knowledge) ประกอบดว้ย องค์ความรู้ หลกัการ และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถจะ
น าไปสู่การปฏิบติั การบริหารจดัการ การตดัสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความรู้ช่วยให้บุคคล
สามารถก าหนดความหมายของขอ้มูล และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซ่ึงเม่ือบุคคลมีความรู้ ก็จะเขา้ถึง
แหล่งท่ีมาของความรู้ แลว้จึงน าไปปฏิบติั (4) ความเช่ียวชาญ (expertise) เป็นผลท่ีเกิดจากการน า
ความรู้ไปประยกุตอ์ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล และสามารถบรรลุผลลพัธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
และ (5) สมรรถนะ (capability) ครอบคลุมศกัยภาพและความเช่ียวชาญทุกดา้นขององคก์ร เพื่อท่ีจะ
ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ บริการ หรือกระบวนการในขั้นตอนปฏิบติัการระดบัสูง จ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยั
การบูรณาการ การร่วมมือ และการปฏิบติัร่วมกนัของบุคลากรและคณะท างานเป็นจ านวนมาก 
อย่างไรก็ดี สมรรถนะมิไดห้มายถึงเพียงศกัยภาพท่ีมีอยู่เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงความสามารถในการ
เรียนรู้ คิดคน้นวตักรรม และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ดว้ยภาพ 1 
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ภาพ 1 ล าดบัขั้นของการเกิดความรู้ 
ท่ีมา. ดดัแปลงจาก Building the Learning Organization (2nd ed., p.140), by M. J. Marquardt, 2002, 
Palo Alto, CA: Davies-Black. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capability 

 

 

ศกัยภาพและความเช่ียวชาญท่ีจะท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 

 

Expertise 

 

 

การน าความรู้ไปประยกุตอ์ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 

 

Knowledge 

 

 

องคค์วามรู้ หลกัการ และประสบการณ์ท่ีใชบ้ริหารและปฏิบติั 

 

เร่ืองราวท่ีไดจ้ากต ารา เอกสาร ขอ้เทจ็จริง ภาพ และตวัเลข   โดยมิไดมี้

การปรับแต่ง 

 

 

Information 

 

Data 

 

ขอ้มูลท่ีไดป้รับแต่งใหส้อดคลอ้งกบับริบทและความหมาย 
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การศึกษาความรู้ (Knowledge) เร่ิมในยุคของ Plato (Fei, Meng, & Steve, 2008, อา้งถึงใน 
นลวชัร์ ขุนลา และเกษราภรณ์ สุตตาพงค์, 2558, น. 134) ท่ีไดร้ะบุว่า “Justified True Belief” 
หมายถึง “ความเช่ือท่ีแทจ้ริง” ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 Nonaka และ Takeuchi น าเสนอแนวคิดท่ีส าคญั
ในหนงัสือ “The Knowledge-Creating Company” ถึงสาเหตุท่ีท าให้บริษทัของญ่ีปุ่นสามารถสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สาเหตุดงักล่าวคือ การน าเอาความรู้ท่ีอยู่
ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่ือสารกนั กลายเป็นความรู้ภายนอก 
(Explicit Knowledge) ท าให้เกิดเป็นวงจรการสร้างความรู้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด เรียกวา่ แบบจ าลอง
วงจรความรู้ SECI  ดงัภาพ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 แสดงลกัษณะการเรียนรู้แบบเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) 
ท่ีมา. ดดัแปลงจาก การจัดการความรู้...จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติ (น. 17) โดย บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 
2549, กรุงเทพฯ: จิรวฒัน์ เอ็กซ์เพรส. 
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จากกระบวนการขา้งตน้ การปรับเปล่ียนและสร้างความรู้จะเกิดข้ึนได้ 4 รูปแบบ คือ 
Socialization Externalization Combination และ Internalization (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, 
น. 17) ไดแ้ก่ (1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Socialization : S) หมายถึง การแบ่งปันและสร้าง Tacit 
Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผูท่ี้ส่ือสารระหวา่งกนั โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง 
เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม A ไดเ้รียนรู้เทคนิคการขายใหม่ ๆ จากผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม B ท่ี
ประสบความส าเร็จในการขาย โดยการพูดคุยปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ก็จะไดรั้บความรู้จากผูจ้ดัการ
ฝ่ายขายทีม B มาเป็นความรู้ของตนเองเพื่อใช้ในการท างาน (2) การสกดัความรู้จากตวัตน 
(Externalization : E) หมายถึง การสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีและเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เป็นการแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge เช่น กรณีผูจ้ดัการฝ่าย
ขายทีม A ซ่ึงหลงัจากเรียนรู้เทคนิคการขายจากขา้งตน้ก็น ามาเขียนเป็นหนังสือ เอกสาร หรือ
รายงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้ผูส้นใจทัว่ไป (3) การผนวกความรู้ (Combination : C) หมายถึง การ
แปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge โดยรวบรวมความรู้ประเภท Explicit ท่ีเรียนรู้ 
มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ ๆ เช่น กรณีผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม A ซ่ึงต่อมาไดไ้ปศึกษา
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิคการขายจากต าราต่าง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย แลว้สรุปและเผยแพร่
เป็นเทคนิคการขายรูปแบบใหม่ ซ่ึงเกิดจากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และความรู้ของ
ตนเอง และ (4) การผนึกความรู้ (Internalization : I) หมายถึง การแปลง Explicit Knowledge มาเป็น 
Tacit Knowledge มกัจะเกิดจากการน าความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติั เช่น หลงัจากผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม
อ่ืน ๆ เช่น ทีม C D หรือ E เป็นตน้ ศึกษาเทคนิคการขายจากต ารา หรือคู่มือต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่(ซ่ึงอาจ
รวมถึงหนงัสือท่ีเขียนโดยผูจ้ดัการทีม A ก็ได)้ แลว้น าไปปรับใชใ้นการท างานของตนเองจนท าให้
เกิดทกัษะและความช านาญในเร่ืองเทคนิคการขายจนกลายเป็น Tacit Knowledge ของตนเองใน
ท่ีสุด และเม่ือเกิดความรู้แล้วไปแลกเปล่ียนกับลูกค้าหรือผู ้จ ัดการรายอ่ืน ๆ ต่อไปก็จะเกิด
กระบวนการท่ีเรียกวา่ Socialization คือการแปลง Tacit Knowledge จากผูจ้ดัการรายอ่ืน ๆ ไปเป็น 
Tacit Knowledge ของคนอ่ืนต่อไป เป็นกระบวนการท่ีหมุนเวยีนไปเร่ือย ๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
 
แนวคิดของการจัดการความรู้ 
 ความรู้เป็นสินทรัพยท่ี์ทรงคุณค่าต่อองคก์ร ถึงแมว้า่องคค์วามรู้จะมีลกัษณะเป็นนามธรรม
และไม่สามารถประเมินมูลค่าอยูใ่นรูปของทรัพยสิ์นเงินทองไดแ้ต่องคค์วามรู้เป็นสินทรัพยท่ี์ช่วย
เพิ่มมูลค่าใหก้บัองคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (กฤษณะ ดาราเรือง, 2558, น. 136) เน่ืองจากใน
องค์กรลว้นมีขอ้มูลมากมายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงลว้นเป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจดัการองค์กร เพื่อให้องค์กรจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้บริหาร
จดัการและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กร องค์กรจะตอ้งเปล่ียนรูปขอ้มูลและข่าวสารให้อยู่ในรูป
ขององค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบติัการหรือแก้ไขปัญหาได้ และตอ้งสามารถใช้ได้ผลกับ
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หน่วยงานต่าง ๆ และกบัพนกังานทุกคนภายในองคก์ร (นลวชัร์ ขุนลา และเกษราภรณ์ สุตตาพงค์, 
2558, น. 135) 
 การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการเฉพาะท่ีเป็นระบบ และมีโครงสร้างเพื่อการไดม้า 
รวบรวม และการส่ือสารความรู้ท่ีลึกซ้ึงจับต้องได้ยาก หรือความรู้ท่ีฝังลึกในบุคคล (tacit 
knowledge) ของพนกังาน และความรู้ท่ีเปิดเผย (explicit knowledge) เพื่อให้พนกังานคนอ่ืน ๆ ได้
น าความรู้เหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ (Alavi and Leidner, 2001, p. 107) และการจดัการความรู้เป็น
กระบวนการในการใชทุ้นทางปัญญา เพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ร ซ่ึงแสดงให้เห็น
วา่เป็นการเนน้การจดัการความรู้จากความรู้เดิม โดยอาศยัทุนทางปัญญาเป็นพื้นฐาน แลว้น ามาต่อ
ยอดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร (Schermerhorn, 2002, p. 82) 

องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้ท่ีท าให้เกิดความส าเร็จจะตอ้งผสมผสานกนั 3 ส่วน 
คือ การท างานของคน (people) กระบวนการ (organizational processes) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(technology) โดย “คน” ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผูน้ า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ “เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ 
แลกเปล่ียน รวมทั้งน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วข้ึน ส่วน “กระบวนการความรู้” นั้นเป็น
การบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู ้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงและ
นวตักรรม องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีจะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล (Awad & Ghaziri, 
2004, pp. 2-3; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น. 7-8) ดงัภาพ 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 
ท่ีมา. ดดัแปลงจาก Knowledge Management (p. 3) by E. M. Awad & H. M. Ghaziri, 2004. New Jersey: 
Pearson Education” 
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กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) วา่เป็นกระบวนการแบบ
หน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์รเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ หรือพฒันาการของ
ความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน (ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ. (2548, หนา้ 5-6) ดงัภาพ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 กระบวนการจดัการความรู้ 
ท่ีมา. ดดัแปลงจาก คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (น. 5), โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548. คน้เม่ือ 17 มีนาคม 2560, จาก 
www.opdc.go.th/oldweb/thai/frame_kpi_49/ handbook_2549.doc 

เราตอ้งมีความรู้เร่ืองอะไร              

เรามีความรู้เร่ืองนั้นหรือยงั 

ความรู้อยูท่ี่ใคร อยูใ่นรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกนัไดอ้ยา่งไร 

 

จะแบ่งประเภท หวัขอ้อยา่งไร 

 

จะท าใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์อยา่งไร 

 

เราน าความรู้มาใชง้านไดง่้าย หรือไม่ 

 

มีการแบ่งปันความรู้ใหก้นัหรือไม่ 

ความรู้นั้นท าใหเ้กิดประโยชน์กบั

องคก์รหรือไม่ ท าใหอ้งคก์รดีข้ึน

1. การบ่งช้ีความรู้  (Knowledge 

Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้             

(Knowledge Creation and  Acquisition) 

3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ               

(Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้   

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขา้ถึงความรู้                                  

(Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้      

(Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้                                                

(Learning) 
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จากภาพ 1 กระบวนการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ (1) การบ่งช้ีความรู้ เช่น พิจารณาวา่ วิสัยทศัน์/ 
พนัธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้
อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ 
แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ (3) การจดัความรู้ให้เป็น
ระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบใน
อนาคต (4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ (5) การเขา้ถึงความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึง
ความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ (6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าไดห้ลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจดัท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge อาจจดัท าเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ระบบพี่เล้ียงการสับเปล่ียนงาน การยืมตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ และ (7) การเรียนรู้ 
ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์ความรู้ >น า
ความรู้ไปใช ้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  
 
แนวคิดของนวตักรรม 
 การท่ีองค์กรจะประสบความส าเร็จ และอยูร่อดท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของโลกอยา่ง
รวดเร็วนั้น ข้ึนอยู่กับการมีความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบส่ิงใหม่ ๆ และการสร้างนวตักรรม 
(Adams, Bessant, and Phelps, 2006; Caldwell and O’Reilly, 2003) 
 นวตักรรม หมายถึง การท าส่ิงใหม่ข้ึนมา หรือการเสนอบางส่ิงบางอย่างท่ีใหม่ อาทิเช่น 
แนวความคิดใหม่ วิธีการใหม่ เคร่ืองมือใหม่ เทคนิคใหม่ และ/หรือ เทคโนโลยีใหม่สู่สังคม หรือ
สังคมชาวโลกท่ีในปัจจุบนั เรียกวา่ สังคมยคุโลกาภิวตัน์ (นภดล เหลืองภิรมย,์ 2557, น. 14-15) และ
นวตักรรม เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ โดยการบูรณาการท่ีเกิดจากการสร้างองคค์วามรู้
ใหม่หรือการต่อยอดองคค์วามรู้เดิม และสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทางดา้นการพาณิชยแ์ละ
การค้า โดยนวตักรรมจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั เพื่อแก้ไขปัญหาในการท างาน ก่อให้เกิดความ
แตกต่างและมีความเป็นเลิศ และท าให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืน 
(พรรณี สวนเพลง, 2552, หนา้ 55) ทั้งน้ี องคก์รนวตักรรม จึงหมายถึง องคก์รท่ีมีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างและเป็น
ประโยชน์ข้ึนมา (Mckeown, 2008)  

ความส าคญัของนวตักรรม ในสภาวะการแข่งขนัเพื่อให้ได้มาซ่ึงแนวทางแก้ปัญหาแบบ
เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ เพื่อการเป็นผูน้ าทางธุรกิจ สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยันวตักรรม ซ่ึงนวตักรรม
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ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการค้นหาโอกาสด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ตลอดจนสภาวะแวดลอ้มทางปัญญาทั้งหลาย (พรรณี สวนเพลง, 2552, น. 60-62) ไดแ้ก่ 

1. ความเป็นเลิศของบุคคล (Individual Excellence) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และศึกษา
อบรมใหค้นมีกระบวนการคิดท่ีถูกตอ้ง เป็นการคิดแบบใชว้ิจารณญาณ (Critical Thinking) และการ
คิดแบบริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative Thinking) ท าใหไ้ดน้วตักรรมใหม่ข้ึนได ้เม่ือใดก็ตามท่ีมีบุคคลท่ี
เป็นนักคิด ก็จะก่อให้เกิดนวตักรรม และการประดิษฐ์ส่ิงใหม่เกิดข้ึนอยู่เสมอ ถ้าเราต้องการ
นวตักรรมให้เกิดข้ึน ก็จ  าเป็นตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการพฒันาความคิด ดงันั้น การตั้ง
ค  าถามท่ีวา่ท าไม (Why) และอยา่งไร (How) จะก่อใหเ้กิดการคิด และก่อใหเ้กิดนวตักรรมแน่นอน 

 2. ความเป็นเลิศของทีมงาน (Teamwork Excellence) ในการท างานร่วมกนัในองค์กร 
บริษทัหรือส่วนงานต่าง ๆ ตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ยิ่งมีการพูดคุยกนัมากเท่าใด ก็จะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้มากข้ึนเท่านั้น การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มและทีมงาน (Team Learning) จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
การส่งเสริมให้ทีมงานมีการคิด จึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ (Re-Thinking) 
และความคิดท่ีแตกต่าง (Differentiation) เพื่อน าไปสู่นวตักรรมใหม่ในการท างาน ไดแ้ก่ การใช้
กระบวนการกลุ่ม หรือกลุ่มสัมพนัธ์ การใชก้ารระดมความคิด การกระจายอ านาจให้ทีมงาน การใช้
กลุ่มคุณภาพงาน การประชุมเชิงปฏิบติัการ และการออกแบบงาน การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมหรือแบบทีมงาน เป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญั เพราะบางคร้ังเราไม่สามารถคิดด้วย
ตนเองได ้เม่ือมีกลุ่มเกิดข้ึน ก็จะมีการพูด การฟัง การคิด การถาม การตอบ การเขียน และการปฏิบติั 
ดงันั้น ทีมแห่งการเรียนรู้จึงเกิดข้ึน ดงัภาพ 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 5 การเรียนรู้โดยทีมเพื่อสร้างนวตักรรม 
ท่ีมา. ดดัแปลงจาก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ส าหรับการจัดการความรู้ (น. 61) โดย พรรณี 
สวนเพลง, 2552, กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยูเคชัน่. 

3. ความเป็นเลิศขององค์กร (Organization Excellence) สามารถเกิดข้ึนไดทุ้ก ๆ องค์กร ทั้งบุคคล 
(Individual) ทีมงาน (Teamwork) และทั้งองคก์ร (Total Organization) การสร้างองคก์รท่ีดีก็เป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีท าให้เกิดนวตักรรมข้ึน ทฤษฎีองค์กรสมยัใหม่ ก่อให้เกิดนวตักรรม ดงัน้ี (1) องคก์รแห่งการ

การพูด 
การฟัง 

การคิด 

การถาม การตอบ 

การเขียน 

การปฏิบติั 

นวตักรรม 
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เรียนรู้ (Learning Organization -- LO) คือเม่ือใดมีการเรียน เม่ือนั้นยอ่มเกิดนวตักรรม (2) องคก์ร
อจัฉริยะ (Intelligent Organization) คือเม่ือใดมีสติปัญญาความรู้ เม่ือนั้นยอ่มมีนวตักรรม (3) องคก์ร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization) คือเม่ือใดมีวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ เม่ือนั้นย่อมมีนวตักรรม
องคก์ร 3I (Triple I Organization) คือเม่ือใดมีขอ้มูลข่าวสาร สติปัญญา และความคิด เม่ือนั้นยอ่มมี
นวตักรรม (Information Intelligence and Idea) (4) องคก์รวิจยัและพฒันา (R&D Organization) คือ
เม่ือใดมีวิจยัและพฒันา เม่ือนั้นย่อมมีนวตักรรม สรุปความส าคญัของนวตักรรมต่อองคก์รได ้ดงั
ภาพ 6 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 6 การเรียนรู้โดยทีมเพื่อสร้างนวตักรรม 
ท่ีมา. ดดัแปลงจาก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ส าหรับการจัดการความรู้ (น. 62) โดย พรรณี 
สวนเพลง, 2552, กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยูเคชัน่. 
 
แนวคิดของการจัดการความรู้สู่การสร้างสรรค์นวตักรรม 

การจดัการความรู้ช่วยเติมเตม็หนา้ท่ีของการสร้างสรรคน์วตักรรม (พยตั วฒิุรงค,์ 2555, น. 163) 
ดงัน้ี 

บทบาทแรก คือ การจดัการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
และการเขา้รหัสความรู้ท่ีไม่เห็นอย่างชดัแจง้ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างนวตักรรมขององค์กร 
โดยองคก์รท่ีมีศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมในระดบัสูงจะมีการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัท่ีท า
ใหคู้่แข่งยากท่ีจะซ้ือ Know-how ในตลาดและท าใหย้ากต่อการท าซ ้ า การไดรั้บความรู้ท่ีไม่เห็นอยา่ง
ชดัแจง้จากลูกคา้และผูผ้ลิตเป็นแหล่งท่ีมาท่ีมีมูลค่าสูงส าหรับการสร้างนวตักรรมองค์กร ขณะท่ี
ความสามารถในการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัน าไปสู่นวตักรรมสินคา้และกระบวนการ โดย
ความรู้ท่ีไม่เห็นอย่างชัดแจ้งท าให้การแลกเปล่ียนและการประยุกต์ใช้ความรู้ในกระบวนการ
นวตักรรมมีความยากมากข้ึน อยา่งไรก็ดี องคก์รไม่จ  าเป็นตอ้งห่วงเร่ืองความรู้ท่ีไม่เห็นอยา่งชดัแจง้
ท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีเพราะการจดัการความรู้ท าให้ความรู้ท่ีไม่เห็นอย่างชัดแจง้สามารถเขา้ถึงได้ง่ายผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น ผา่นทางฐานขอ้มูลของผูเ้ชียวชาญ ซ่ึงจะช่วยในการเขา้รหสัความรู้ท่ีไม่เห็น
อยา่งชดัแจง้ใหก้ลายเป็นความรู้ท่ีเห็นอยา่งชดัแจง้ไดเ้พื่อใชส้ าหรับการสร้างนวตักรรมในอนาคต 

นวตักรรม (Innovation) 

บุคคลเก่ง (Individual Excellence) 

ทีมงานเยีย่ม (Teamwork Excellence) 

องคก์รดีเลิศ (Organization Excellence) 
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 บทบาทท่ีสองของการจดัการความรู้ในกระบวนการนวตักรรมถูกเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีเห็น
อยา่งชดัแจง้ แมว้า่ความรู้ท่ีเห็นอยา่งชดัแจง้ไม่ไดแ้สดงบทบาทท่ีเด่นชดัเท่ากบัความรู้ท่ีไม่เห็นอยา่ง
ชดัแจง้ในกระบวนการนวตักรรม เน่ืองจากความจริงท่ีวา่ ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมสามารถเขา้ถึง
ได้ง่ายจากคู่แข่งขนั แต่ความรู้นั้นก็เป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการสร้างนวตักรรม ในการ
พฒันากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ท่ีเห็นอย่างชดัแจง้มีความส าคญัต่อกระบวนการวิจยั
และพฒันา เช่นเดียวกบัความรู้ในช่วงตน้น ้ า (Upstream) ของการคน้พบในการวิจยัและพฒันาซ่ึง
โดยปกติ จะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเห็นอยา่งชดัแจง้ ขณะท่ีความรู้ในช่วงปลายน ้ า (Downstream) ใน
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) จะเห็นอยา่งชดัแจง้ ทั้งน้ี การจดัการความรู้มีบทบาทส าคญัในการ
ท าให้ความรู้ท่ีเห็นอย่างชัดแจ้งท่ีหามาได้รวมกันเพื่อสร้างความคิดใหม่และน าไปสู่การสร้าง
นวตักรรม 
  

บทบาทท่ีสามในการท าให้การจดัการความรู้มีผลต่อนวตักรรม คือ ท าให้เกิดการรวมตวั
เป็นความสามารถของลูกคา้ ผูผ้ลิต และพนักงานในการสร้างชุมชนเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้
ภายในและขา้มขอบเขตขององค์กร ท าให้เป้าหมายขององค์กรสามารถท าไดส้ าเร็จ การรวมกนัมี
บทบาทส าคญัในการถ่ายโอนความรู้ท่ีไม่เห็นอยา่งชดัแจง้และสร้างการเก็บรวบรวมความรู้ การรวม
ความรู้ท่ีไม่เห็นอยา่งชดัแจง้จากการรวมกนัของพนัธมิตรช่วยลดความเส่ียงและตน้ทุนในการสร้าง
นวตักรรม ท าให้แน่ใจในการสร้างส่ิงท่ีท าคร้ังแรกให้ถูกตอ้ง (first-time-right approach) ซ่ึงจะช่วย
ลดวฏัจกัรในการพฒันาสินคา้ให้สั้นลง และท าให้แน่ใจวา่จะไดน้วตักรรมท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงการ
รวมกันดังกล่าวจะต้องเกิดข้ึนแบบเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปรายทางออนไลน์ 
(online) เป็นตน้ 

สมชาย น าประเสริฐชยั (2558, น. 114-177) ไดส้รุปเร่ืองการจดัการความรู้และนวตักรรมวา่ 
ความรู้เป็นจุดเร่ิมตน้ของนวตักรรม เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ในการขบัเคล่ือนนวตักรรม กระบวนการจดัการ
ความรู้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการจดัการนวตักรรม ดงันั้น กระบวนการจดัการความรู้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัการนวตักรรม ดงัภาพ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบักระบวนการจดัการนวตักรรมและนวตักรรม 
ท่ีมา. จาก การจัดการความรู้ (หนา้ 115), โดยสมชาย น าประเสริฐชยั, 2558, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชัน่. 

  
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการจดัการความรู้และกระบวนการจดัการนวตักรรม
ผ่านงานวิจยัด้านการจดัการความรู้กบันวตักรรม พบว่านอกจากกระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 6 
แล้ว ยงัมีกระบวนการจดัการความรู้ท่ีน่าสนใจอีก 1 กระบวนการคือ การบูรณาการความรู้ 
(knowledge integration) ซ่ึงเป็นการบูรณาการความรู้จากหลาย ๆ แหล่งความรู้ เพื่อใช้ในการ
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่และนวตักรรม 
 
สรุป 

องคก์รทุกองคก์รจ าเป็นตอ้งมีนวตักรรม ซ่ึงสามารถพิจารณาไดว้า่ การสร้างนวตักรรมตอ้ง
ให้ความส าคญักบับุคคลแต่ละคน ทีมงาน และองคก์ร เพื่อท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ในองคก์ร หาก
องค์กรใดตอ้งการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมจะตอ้งพฒันาทุกระดบัขององค์กร ตั้งแต่ระดบับนสุด
ขององคก์ร ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายให้กบัองคก์ร โดยเฉพาะความรู้เฉพาะ
ทางดา้นเทคโนโลย ีท่ีสามารถพฒันาผลิตสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด นอกจากน้ี การด าเนินงานในระดบั

 

กระบวนการจดัการนวตักรรม 
 

กระบวนการจดัการ
ความรู ้ 
 

1. การก าหนดความรู ้   
2. การแสวงหาความรูจ้าก
ภายนอก 

3. การพฒันาความรู ้
4. การถ่ายทอด / แบ่งปัน
ความรู ้

5. การประยุกต์ใชค้วามรู ้  
6. การจดัเกบ็/รกัษา/ปรบัปรุง
ความรู ้

 

ช่วงท่ี 1 ช่วงเตรียมการ 
1. การสรา้งความคดิ    
2. การออกแบบวจิยัเพือ่ด าเนินการ 

3. การประเมนิความเป็นไปไดแ้ละเลอืกความคดิที่
เหมาะสม  

ช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินการ 
1. การวจิยัและพฒันา    
2. การทดสอบและประเมนิภาพรวม 

 
ช่วงท่ี 3 ช่วงการน าออกสู่ตลาด 
1. การเขา้สู่กระบวนการผลติ    
2. การน าออกสูต่ลาด 

 

ผลงานวิจยัและนวตักรรม 
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ปฏิบติัการ โดยการก าหนดวิธีการด าเนินงานให้กบัพนกังานแต่ละคน สามารถใชค้วามรู้ให้ไดม้าก
ท่ีสุด โดยร่วมกนัท างานเป็นทีม การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัส าหรับการแก้ปัญหา เป็นการน าเอา
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญหรือความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัคนออกมาช่วยกันพฒันาตนเอง และ
พฒันาสินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ตลอดเวลา อนัเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการ “ติดอาวุธทางปัญญา” ของคนในองค์กร ให้มีความสามารถผลิตนวตักรรม 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนัในโลกเสรีทางการคา้ในยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศัยในอ าเภอ บางละมุง จังหวดัชลบุรี 
FACTORS AFFECTING TO PURCHASE LIVING PROPERTY IN BANGLAMUNG 

CHONBURI 
 

ชาญวทิย์  ศิริหงษ์ทอง, วชัรพงษ์  หมวดศรี 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
ณกมล  จันทร์สม 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบริหารธุรกิจ และผูอ้  านวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล สมาชิกในครอบครัว และรายไดค้รอบครัว ของผูท่ี้
ตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศยัในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี (2) ศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั และ (3) เปรียบเทียบพฤติกรรม
ผู ้บริโภคในการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยจ าแนกกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพย ์ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชาชนท่ีตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัในอ าเภอ 
บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี จ  านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และ การวเิคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล สมาชิกใน
ครอบครัว และรายไดค้รอบครัว ต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้น ส่วนมากซ้ือเพราะตอ้งการมีบา้นเป็นของตนเอง ผูมี้อิทธิพล
ในการซ้ือคือ ตนเอง ท าเลกลางตวัเมืองพทัยา ราคาในการซ้ือ 2.0-3.0 ลา้นบาท แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ี
ใชใ้นการตดัสินใจคือ แผน่พบั ใบปลิวท่ีแจก และ ขอ้มูลอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการตดัสินใจอยู่
ในช่วง 3 เดือน–6 เดือน ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการคือ สวนสาธารณะและสวนหยอ่ม 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอ านาจการตดัสินใจ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ระยะเวลาในการตดัสินใจ 
ท าเลท่ีตั้ง และงบประมาณ ต่างกนัท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยั
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ส่ิงอ านวยความสะดวก และสาเหตุในการ
ซ้ือ 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผูบ้ริโภค, อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
 

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 
 

บทน า 
 บา้น, คอนโด, ทาวน์เฮา้ส์ หรือ อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยั ถือเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานใน
การด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย ์อย่างไรก็ตามการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยั มีรูปแบบ
การตดัสินใจซ้ืออยู ่2 ลกัษณะ คือ การซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั โดยไดผ้ลประโยชน์จากการ
อยู่อาศยั พกัผ่อน และ การซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยเป็นลกัษณะการปล่อยเช่า เพื่อ
ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าเช่า หรือ ขาย เม่ือสินทรัพย์มีราคาท่ีสูงข้ึน และได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนต่างจากก าไร 
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 จากการศึกษาในคร้ังน้ีเลือกบริเวณ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากอ าเภอ บางละ
มุง เป็นท่ีตั้งของเมืองพทัยา ซ่ึงเมืองพทัยาเป็นเมืองเศรษฐกิจของจงัหวดัชลบุรี เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีไดรั้บความนิยมจากทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทย และ ต่างประเทศ ในอนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศไทย และเป็นเมืองท่ีได้รับการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภาคตะวนัออก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและบริการ โดย
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพด้านการคา้และการบริการนกัท่องเท่ียวในรูปแบบ
ต่างๆ นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการคา้ขาย ประชาชนมี
รายได้เฉล่ียประมาณ 28,367 บาท/ครัวเรือน/เดือน (การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2556 จงัหวดัชลบุรี) 
สถิติจ านวนประชากรในเขตเมืองพทัยา  ตามทะเบียนราษฎร  

ปี จ านวนประชากร 
(รวม) 

ชาย (คน) หญิง (คน) จ านวนครัวเรือน 

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 
ท่ีมา : ฝ่ายทะเบียนและบตัรประชาชน ส านกัปลดัเมืองพทัยา (ขอ้มูล มกราคม 2558) 
 
 ถึงแมว้า่ประชากรหลกัของอ าเภอบางละมุง จะมีเพียงหน่ึงแสนกวา่คน แต่ประชากรแฝงท่ี
เป็นชาวต่างชาติ และ ประชากรท่ีเขา้มาท างานในเมืองพทัยา ก็มีมากกวา่ 400,000 คน 
 การลงทุนในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยจ์ดัสรร ถือเป็นการลงทุนเพื่อธุรกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขนั จะตอ้งมีเป้าหมายในการลงทุนท่ีชดัเจน และส ารวจประชากรหลกั และ ประชากร
แฝงเพราะตอ้งสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีตรงต่อความตอ้งการ และ พึงพอใจต่อประชากรท่ีอยูอ่าศยั 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่
อาศยั ในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี” เพื่อสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้พฒันาใน
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชากรใน เขตบางละมุง ใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ และสร้าง
ความพึงพอใจ จากการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

506 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์
 2. พฤติกรรมของผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนไม่ทราบจ านวนท่ีตดัสินใจ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัในอ าเภอ บางละมุง 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ท าการศึกษาถึงปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ของผูอ้ยู่
อาศยั ในอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี โดยแบ่งเน้ือหาของการท าวิจยัออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี
หน่ึง ปัจจยัทางด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูอ้ยู่อาศยั ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล สมาชิกในครอบครัว รายไดค้รอบครัว และ ส่วนท่ี
สอง พฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด
ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือเม่ือใด 
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ในการวิจยัคร้ังน้ี ท าการวิจยัช่วงระหวา่ง 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 
30 เมษายน 2560 และเก็บขอ้มูลในช่วง ระหวา่งวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
คร้ังน้ี ดงัน้ี 
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         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

 - เพศ 

 - อาย ุ

 - ระดบัการศึกษา 

 - สถานภาพ 

 - อาชีพ 

 - รายไดส่้วนบุคคล 

 - สมาชิกครอบครัว 

 - รายไดค้รอบครัว 

 

1. Who:ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

2. What: ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด 

3. Why: ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ 

4. Whom:ใครมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือ 

5. When: ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเม่ือใด 

6. Where: ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด 

7. How: ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

2.การคน้หาขอ้มูล 

3.การประเมินทางเลือก 

4.การตดัสินใจซ้ือ 

5.ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

508 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถใชเ้ป็นแนวทาง ในการปรับปรุงคุณภาพดา้นต่าง ๆ ของท่ีอยูอ่าศยั และ พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค 
 2. สามารถใช้เป็นฐานขอ้มูล ในการก าหนดการปรับเปล่ียน กลยุทธ์ทางการตลาด ในการ 
ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับผูส้นใจและผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีปลูกสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการอยูอ่าศยั 
เป็น บา้นเด่ียว และ ทาวน์เฮา้ส์ 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง การตดัสินใจซ้ือบา้นท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล เป็นตน้ 
 3. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง เกณฑ์ท่ีผูบ้ริโภค ใช้ในการพิจารณาเป็นทางเลือก เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยั ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย, 
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด, ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ, ใครมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือ, ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด, ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด 
 4. ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลท่ีท าการโอนซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยท่ี กรมท่ีดิน 
อ าเภอ บางละมุง ในช่วงเวลาท าการวจิยั 
 5. อ าเภอบางละมุง หมายถึง อ าเภอในจงัหวดั ชลบุรีประกอบดว้ย 8 ต าบล รวมถึง เมือง
พทัยา 
 6. การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์หลงัการ
ประเมินผลตวัเลือกท่ีมีอยู ่
 7. การตระหนักถึงความต้องการ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างของ
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยู ่เทียบกบัส่ิงท่ีตอ้งการซ่ึงเกิดจากส่ิงกระตุน้ 
 8. การคน้หาขอ้มูล หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการแลว้จึงคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติม 
 9. การประเมินทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือก หลงัจากท่ีไดค้น้หา
ขอ้มูลแลว้ในทุกๆ ทางเลือก 
 10. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือในทางเลือกท่ีชอบท่ีสุด หลงัการ
ประเมินทางเลือกทุกทางแลว้ 
 11. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ หมายถึง ความพึงพอใจในตวัสินคา้ หลงัจากการบริโภค โดย
เปรียบเทียบกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บ กบั ความคาดหวงั 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 34) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s 
Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปซ่ึงเร่ิมข้ึน
ก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัการซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยกิจกรรม 5 
ขั้นตอนส าคญัคือ  
 1. การรับรู้ปัญหา (Problemor Need Recognition) คือ บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายใน
ของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ 
ความเจบ็ป่วย ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย และความตอ้งการ ท่ีเป็นความปรารถนาอนั
เป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยา 
 2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ การพยายามคน้หาข้อมูลเพื่อหาทางสนอง
ความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหา 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคได้
ขอ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือ วธีิการหลงัจากการประเมินผลทางเลือกจะช่วย
ให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นตวัเลือกโดยทัว่ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะ 
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด 
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) คือ ประสบการณ์เก่ียวกบัความ
พอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑท่ี์ไดเ้ลือกซ้ือมาแลว้ 
 กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546:7) อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทร์ถาวร (2556:623) การตดัสินใจ คือ 
กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ซ่ึง
จดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
ทางเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการรวมไปถึงการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีผู ้บริโภคท่ีได้ท าการศึกษานั้ น ครอบคลุมถึงความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค และเป้าหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส าหรับค าวา่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” มีผูใ้ห้ความหมาย 
ดงัน้ี อดมัส์ (Adams, 2546) ไดร้วบรวมความหมายของค าวา่ผูบ้ริโภคในทศันะของ Sam Walton 
โดยให้ความหมายของผูบ้ริโภค ไวด้งัน้ี ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลส าคญัต่อธุรกิจ ผูบ้ริโภคไม่ไดข้ึ้นกบั
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ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่าย แต่ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายข้ึนต่อผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ป็นผูร้บกวนการท างาน แต่เป็น
วตัถุประสงคข์องการท างาน ผูบ้ริโภคถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นภายในธุรกิจ ไม่ใช่ภายนอกธุรกิจ ผูบ้ริโภค
ไม่ใช่เพียงแหล่งเงินของกิจการ แต่เป็นมนุษยท่ี์ตอ้งไดรั้บการป้องกนัดูแล ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีจะ
มาหาผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายเม่ือเขาตอ้งการและเราตอ้งท างานให้ ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการ
ให้บริการโดยอ่อนน้อม สุภาพ โดยให้ถือวา่ ผูบ้ริโภคเป็นชีวิตของธุรกิจเป็นผูจ่้ายเงินเดือน หาก
ปราศจากเขาเหล่านั้นและธุรกิจอาจจะเลิกกิจการได ้ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การ
คิด การซ้ือการใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่ จะตอบสนองความตอ้งการ ของ
เขา หรือเป็นขั้นตอน เก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือการใชสิ้นคา้ และบริการของ ผูบ้ริโภค 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม  การ
ตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2546 หนา้ 192) ยทุธนา ธรรมเจริญ (2544, หนา้ 187)  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะประเมินผล
และใหไ้ดม้าก ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ พฤติกรรมผูบ้ริโภค เก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาระหวา่งบุคคล
กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก องคป์ระกอบ 2 ประการใหญ่ๆ ของส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคล ในสังคมและหน่วยธุรกิจ ปฏิกิริยาดงักล่าว อาจเกิดข้ึน โดยตรงหรือโดย
ออ้มก็ได ้เกิดโดยตรง ไดแ้ก่การโฆษณา หรือ เกิดโดยออ้ม ไดแ้ก่ การท่ีผูร่้วมงานของผูบ้ริโภค 
แนะน าสินคา้ใหก้บั ผูบ้ริโภค ในทางกลบักนัผูบ้ริโภคเองก็มีอิทธิพลต่อกลุ่มสังคมและหน่วยธุรกิจ 
เช่น การท่ีผูบ้ริโภค ซ้ือสินค้าน้อยไปหน่วยธุรกิจจ าเป็นต้องปรับปรุงสินค้า และบริการใหม่ 
นอกจากน้ี สภาพการแข่งขนัก็มีอิทธิพล ท าใหห้น่วยธุรกิจมีอิทธิพลระหวา่งกนัเองดว้ย 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาไดร้วบรวมเน้ือหาสาระส าคญัจากหนงัสือ การ
บริการตลาดยุคใหม่ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, หนา้ 193) ซ่ึงสามารถสรุปการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็น
การคน้หาหรือวิจยั เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มหรือ
องค์การ เพื่อให้ทราบ ถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือการใช้ การเลือกบริการ
แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ี จะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาด สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ไดค้  าตอบซ่ึงจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์
การตลาดท่ีสามารถตอบสนอง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสมนั้น ค าถามหลกัท่ี
คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? When? Where? 
Whom? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย OCCUPANTS, 
OBJECTS, OBJECTIVES, 8 ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS 
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 ตารางท่ี 1 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 หนา้ 194) ตารางท่ี 1 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws 
และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 

ค าถาม 6Ws และ 1H ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้า หมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
(Occupants) ทางดา้น 
(1) ประชากรศาสตร์ 
(2) ภูมิศาสตร์ 
(3) จิตวทิยา หรือจิตวเิคราะห์ 
(4) พฤติกรรมศาสตร์ กลยทุธ์ 

การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ย 
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑร์าคา  
การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถ
ส น อ ง ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does he consumer 
buy?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ(objects) 
ส่ิ ง ท่ี ผู ้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ก า ร จ า ก
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ก็ คื อ  ต้ อ ง ก า ร
คุณสมบติั หรือองคป์ระกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product-component) 
และความ แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่
แ ข่ ง ขั น  (Competitive 
differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Strategies) 
ประกอบดว้ย 
(1) ผลิตภณัฑห์ลกั 
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การ
บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ รูปแบบการ
บริการ คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม 
(3) ผลิตภณัฑ ์
(4) ผลิตภณัฑท่ี์ คาดหวงั 
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น
(Competitive  
Differentiation) ประกอบด้วย
ความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์ บริการ 
พนกังาน และ ภาพลกัษณ์ 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does he consumer 
buy?) 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ซ้ื อ 
(Objectives) ผู ้บริโภคซ้ือสินค้า
และบริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและ
ดา้นจิตวทิยาซ่ึงตอ้งศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
คือ (1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยั

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ (1) กลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product strategies) (2) 
กลยุท ธ์การส่ง เส ริมการตลาด 
(Promotion strategies) 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
โฆษณาการขาย การให้ข่าว การ
ประชาสัมพนัธ์ (3) กลยุทธ์ดา้น



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

512 

ทาง จิตวิทยา (2) ปัจจยัทางสังคม
และวฒันธรรม (3) ปัจจยัเฉพาะ
บุคคล 
 

ราคา (Price Strategies) (4) กลยทุธ์
ด้ าน ช่อ งทา งก ารจัด จ าห น่ า ย 
(Distribution Channel  
strategies) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บ ท บ า ท ข อ ง ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ
(Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 
(1) ผูริ้เร่ิม (2) ผูมี้อิทธิพล (3) ผู ้
ตดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ กลยุทธ์การ 
โฆษณา และ (หรือ) กลยุทธ์การ
ส่ง เสริมการตลาด (Advertising 
and promotion strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does in the  
consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Outlets) เช่น
ช่ว ง เ ดื อนใดของ ปีห รื อ ช่ ว ง
ฤดูกาลใดของปีช่วงวันใดของ 
เดือน ช่วงเวลาใดของวนั โอกาส 
พิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ส่ง เสริมการตลาด  (Promotion 
strategies) เช่น ท าการส่งเสริม 
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคล้อง 
กบัโอกาสในการซ้ือ 
 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Who does in the  
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ี 
ผู ้บ ริ โ ภ ค ไปท า ก า ร ซ้ื อ เ ช่ น
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายของช า บางล าพู พาหุรัด 
ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution channel strategies) 
บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์เป้าหมายโดย 
พิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้ น ตอนในการตัด สิน ใ จ ซ้ื อ
(Operation) ประกอบดว้ย 
 (1) การรับรู้ปัญหา 
(2) การคน้หาขอ้มูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก (4) 
ตดัสินใจซ้ืออ  
(5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ (1) กลยุทธ์ 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion 
strategies)  
ประกอบด้วยการโฆษณาการขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริม
การข าย  ก า ร ให้ ข่ า วและก าร
ประชาสมัพนัธ์การตลาดทางตรง 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หนา้ 194) 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นิจวรรณ สุขชุ่มช่ืน (2559 : บทคัดย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่
เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในดา้นของผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ประเภททาวน์โฮม โดยท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรูปแบบบา้น, ดา้นราคา, 
ด้านท าเลท่ีตั้ ง, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านการน าเสนอ
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม 
 มงคล คีรีวงษ์ (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแต่ดา้นเพศ, อายุ, 
สถานภาพ, อาชีพ, รายได้ ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ในขณะท่ีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม พบวา่ขอ้มูลข่าวสาร, ราคาท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ, ลกัษณะของบา้น, สาเหตุท่ีท าให้ตอ้งการซ้ือ, ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาซ้ือ, สถานท่ี
ใกล้เคียงท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และจากการศึกษาข้อมูลปัจจยัของส่วนประสม
การตลาด พบว่า สถานท่ีใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ, โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ, ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจากนิติบุคคลต่อการตดัสินใจซ้ือ, สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนทางดา้นรูปแบบอาคารท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ, ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ, การดูแลแกไ้ขปัญหาของนิติบุคคลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เน่ืองจากประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัใน อ าเภอ  
บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี มีจ  านวนมากและไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถ
ค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ในการค านวณหาขนาดตวัอย่างได ้ 400 ชุด 
ด าเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (กลัยา วาณิชย์
บญัชา, 2549, หนา้ 74)  
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 n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  
 p = สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่มสามารถน าค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้ 
 z = ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
มีค่าเท่ากบั 1.96 (มัน่ใจ 95%)  
 p = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มเกิดข้ึนได ้ 
 จะได ้n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385  
เพราะฉะนั้น จึงก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ี เท่ากบั 400 จ านวน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั 
ชลบุรี ท่ีเป็นผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ี กรมท่ีดิน อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี ผูว้ิจยัท า
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าสุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีเขา้
มาใช้บริการท่ีกรมท่ีดิน และมีการโอนโฉนดท่ีดิน โดยก่อนจะส่งแบบสอบถามให้ตอบ ผูว้ิจยัจะ
สอบถามผูถู้กสอบถาม วา่ ไดซ้ื้ออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว หรือ ทาวน์เฮา้ส์ หรือไม่ 
และ เหตุผลในการซ้ือ ซ้ือเพื่อลงทุน หรือ อยูอ่าศยั เพื่อขอ้มูลท่ีไดต้รงต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
 เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืน จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 
จนครบจ านวนท่ีตอ้งการ แล้วน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แล้ว
น าเสนอขอ้มูลในรูปตาราง และแปลผลโดยการบรรยายตามล าดบัต่อไป 
 ผูศึ้กษาน าแบบสอบถาม ท่ีสร้างแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุไวข้า้งตน้ตอบตามความเป็นจริง
จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดคืนดว้ยตนเองรวมจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ีย จ านวนสมาชิกครอบครัว รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ยค าถาม ท่ีเก่ียวโยงกนั ใครอยูใ่น
ตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการเลือก
ซ้ือ ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ จ านวน 6 ขอ้, การคน้หาขอ้มูล จ านวน 7 ขอ้, การประเมินทางเลือก  จ านวน 3 ขอ้, การ
ตดัสินใจซ้ือ จ านวน 7 ขอ้, ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ จ านวน 6 ขอ้ 
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 ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถาม และดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามใหค้รบทุกดา้น เพื่อน า
ขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป การน าขอ้มูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหสัในแบบฟอร์ม 
การลงรหสัส าหรับ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดก้ าหนดน ้าหนกัไวด้งัน้ี 
 
 น ้าหนกัการตดัสินใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
 น ้าหนกัการตดัสินใจมาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
 น ้าหนกัการตดัสินใจปานกลาง   ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
 น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ย   ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน  
 น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
 
การประมวลขอ้มูล ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดงัน้ี 
 1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. ค่าเฉล่ีย กลุ่มตัวอย่าง (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่าง (Standard 
Deviation) การแปลค่าเฉล่ีย ใชเ้กณฑแ์บ่งช่วงชั้นเท่ากนั โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดการแปลความหมาย
ของปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยัในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 
ตามล าดบัคะแนนดงัน้ี 
การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร 

ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
         จ  านวนระดบั 
ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั  5 – 1  = 0.80 
        5 
  4.21 – 5.00  หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20  หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง น ้าหนกัการตดัสินใจปานกลาง 
  1.81 – 2.60  หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ย 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  
 3. ทดสอบสมมติฐาน โดยใชว้ธีิหาค่า T-test, F-test 
 4. ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวธีิ Cronbach’s Alpha 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัการท่ีมีผลต่อการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยัในอ าเภอ บางละมุง 
จงัหวดั ชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด ผูศึ้กษาได้ทดสอบความเช่ือมัน่ของ
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แบบสอบถามด้วยวิธีของ Cronbach’s Alpha โดยผลการทดสอบความแบบสอบถามด้าน
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคพบวา่ การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ ความรู้สึกภายหลงั
การซ้ือ ไดผ้ลการทดสอบ 0.754 0.736 0.789 ตามล าดบั ท าให้ยอมรับไดว้า่ แบบสอบถามท่ีใชก้าร
เก็บขอ้มูลมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ีดี ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบั 
ดงัน้ี 
ข้อมูลส่วนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 สรุปผลการวิเคราะห์ ลักษณะของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.5 อยูใ่นช่วงอายุ 30–39 ปี 
จ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 มี
สถานภาพโสด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และรองมาสถานภาพสมรส จ านวน  170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001–40,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 
30,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ รองลงมา รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
30,001–50,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
ข้อมูลส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศัยใน อ าเภอ บาง
ละมุง จังหวดั ชลบุรี 
 สรุปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่างพบว่า บุคคลท่ีมีอ านาจการ
ตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ตนเอง จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ
มากท่ีสุดคือ สวนสาธารณะ และ สวนหยอ่ม จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 สาเหตุท่ีเลือกซ้ือ
ท่ีอยู่อาศยัในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี คือ ตอ้งการท่ีอยูเ่ป็นของตนเอง จ านวน 236 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.0 แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั คือ แผ่น
พบั และ ใบปลิวท่ีแจก จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาเป็น ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 3-6 เดือน 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ท าเลท่ีอยูอ่าศยัท่ีท่านสนใจบริเวณกลางตวัเมืองพทัยา จ านวน 
186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และรองลงมาบริเวณชานเมืองพทัยา จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.3 งบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 2.0-3.0 ลา้นบาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
ข้อมูลส่วนที ่3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการวเิคราะห์ ภาพรวมของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ีย 4.09 อยู่
ในระดบัมาก และ จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ การตระหนกัถึงความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.06 
อยูใ่นระดบัมาก การคน้หาขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.09 อยูใ่นระดบัมาก การประเมินทางเลือก มีค่าเฉล่ีย 
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4.08 อยู่ในระดบัมาก การตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดบัมาก ความรู้สึกหลงัการซ้ือ มี
ค่าเฉล่ีย 4.07 อยูใ่นระดบัมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่
อาศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่
อาศยั ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มีความ
แตกต่างกนั 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบั อาย ุ60 ปีข้ึนไป (2) ช่วงอายุ 30-39 ปี กบั 
อาย ุ60 ปีข้ึนไป (3) ช่วงอาย ุ40-49 ปี กบั อาย ุ60 ปีข้ึนไป (4) ช่วงอาย ุ50-59 ปี กบั อาย ุ60 ปีข้ึนไป 
 ก ลุ่มตัวอย่า ง ท่ี มี ระดับการ ศึกษาแตกต่างกัน  ท า ให้กระบวนการตัด สินใจ ซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็น
รายคู่พบวา่ มีความแตกต่างกนั 1 คู่ ประกอบดว้ย (1) การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั การศึกษา
ปริญญาตรี 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
อยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่
อาศยั ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มีความ
แตกต่างกนั 3 คู่ ประกอบด้วย (1) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ กบั พ่อบา้น/แม่บา้น (2) 
พนกังานบริษทัเอกชน กบั พอ่บา้น/แม่บา้น (3) ประกอบธุรกิจส่วนตวั กบั พอ่บา้น/แม่บา้น  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็น
รายคู่พบวา่ มีความแตกต่างกนั 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) รายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท กบั 20,001-40,000 
บาท (2) รายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท กบั 40,001–60,000 บาท (3) 20,000-40,000 บาท กบั 100,000 
บาทข้ึนไป (4) 40,001-60,000 บาท กบั 100,000 บาทข้ึนไป 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็น
รายคู่พบวา่ มีความแตกต่างกนั 1 คู่ ประกอบดว้ย (1) จ  านวนสมาชิก 1-2 คน กบั 3-4 คน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียในครอบครัวแตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็น
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รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกนั 11 คู่ ประกอบดว้ย (1) นอ้ยกว่า 30,000 บาท กบั 30,001-50,000 
บาท (2) นอ้ยกวา่ 30,000 บาท กบั 50,001-70,000 บาท (3) นอ้ยกวา่ 30,000 บาท กบั 70,001-90,000 
บาท (4) นอ้ยกวา่ 30,000 บาท กบั 90,001-110,000 บาท (5) นอ้ยกวา่ 30,000 บาท กบั 110,000 บาท
ข้ึนไป (6) 30,001-50,000 บาท กบั 50,001-70,000 บาท (7) 30,001-50,000 บาท กบั 90,001-
110,000 บาท (8) 50,001-70,000 บาท กบั 70,001-90,000 บาท (9) 50,001-70,000 บาท กบั 90,001-
110,000 บาท (10) 50,001-70,000 บาท กบั 110,000 บาทข้ึนไป (11) 90,001-110,000 บาท กบั 
110,000 บาทข้ึนไป 
 2. พฤติกรรมของผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์แตกต่างกนัดงัน้ี 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ี มีอ านาจการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกซ้ือ
อสังหาริมทรัพยท่ี์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี
ความแตกต่างกนั 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) ตนเอง กบั พอ่-แม่ (2) พอ่-แม่ กบั คู่สมรส 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกแตกต่างกัน มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสาเหตุในการซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยต่างกัน มีกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็น
รายคู่พบว่า มีความแตกต่างกนั 10 คู่ ประกอบดว้ย (1) ป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆ กบั ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต (2) ป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆ กบั โทรทศัน์ (3) ป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆ กบั เพื่อน หรือ
ญาติแนะน า (4) แผน่พบั ใบปลิวท่ีแจก กบั ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต (5) แผน่พบั ใบปลิวท่ีแจก กบั 
โทรทศัน์ (6) แผน่พบั ใบปลิวท่ีแจก กบั เพื่อน หรือญาติแนะน า (7) ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต กบั งาน
มหกรรมบา้น/บูธ (8) ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต กบั เพื่อน หรือญาติแนะน า (9) โทรทศัน์ กบั เพื่อน 
หรือญาติแนะน า (10) งานมหกรรมบา้น/บูธ กบั เพื่อน หรือญาติแนะน า 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็น
รายคู่พบวา่ มีความแตกต่างกนั 3 คู่ ประกอบดว้ย (1) ไม่เกิน 3 เดือน กบั 6 เดือน-1 ปี (2) ไม่เกิน 3 
เดือน กบั 1 ปีข้ึนไป (3) 3 เดือน–6 เดือน กบั 6 เดือน–1 ปีข้ึนไป 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีสนใจท าเลท่ีตั้ งของท่ีอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศยัท่ีแตกต่างกัน ท าให้
กระบวนการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยั ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มีความแตกต่างกนัทุกคู่ 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีงบประมาณในการซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์แตกต่างกนั ท าให้กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
ทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มีความแตกต่างกนั 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) ต ่ากวา่ 2ลา้นบาท กบั 2.0-3.0 ลา้น
บาท (2) ต ่ากวา่ 2 ลา้นบาท กบั 3.1-4.0 ลา้นบาท (3) ต ่ากวา่ 2ลา้นบาท กบั 4 ลา้นบาทข้ึนไป (4) 2.0-
3.0 ลา้นบาท กบั 4 ลา้นบาทข้ึนไป 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษางานวิจยัช้ินน้ี  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยัใน เขต
บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี” ผูศึ้กษาไดข้อ้สรุปท่ีน่าสนใจหลายประการดงัน้ี 
 1. พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านประชากรต่างกัน ให้ความส าคญัต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั ในอ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี ท่ีแตกต่างกนั อาจเป็น
เพราะผูท่ี้มีเพศ อายุ รายได้ จ  านวนสมาชิกครอบครัว ต่างกัน จึงให้ความส าคัญในด้านต่างๆ 
แตกต่างกนั เช่น กลุ่มท่ีมีรายได้น้อย อายุยงัน้อย หรือ สมาชิกครอบครัวน้อย ให้ความส าคญัดา้น
ราคามากกวา่ ความปลอดภยั หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 2. พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือบ้านโดยตวัผูซ้ื้อเองเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ตดัสินใจมากท่ีสุด เพราะผูซ้ื้อตอ้งการท่ีอยู่อาศยั เป็นของตนเอง และการท่ีผูซ้ื้อมีอ านาจ ในการ
ตดัสินใจสูงเน่ืองด้วยรายได้หลกัของครอบครัว โดยเฉล่ียเกินกว่าคร่ึงผูซ้ื้อเป็นผูห้ารายได ้โดยท่ี
ครอบครัว มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพียงเล็กนอ้ย การเลือกซ้ือจะเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีราคาไม่สูง
คือ 2.0-3.0 ลา้นบาท เพราะผูซ้ื้อส่วนใหญ่รายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 20,000–40,000 บาท การผอ่นช าระ
หน้ีบา้นก็จะอยู่ในช่วง 12,000–18,000 บาท ซ่ึงเหมาะสมกบัรายได้ ครอบครัวของประชากรใน
อ าเภอ บางละมุง ส่วนมากมีสมาชิกครอบครัว 3-4 คน ผูซ้ื้อเลยเลือกท่ีอยู่อาศยัท่ีมีสวนสาธารณะ 
และ สวนหยอ่มเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชส้ าหรับผูป้ระกอบการ 
 1. จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์พบว่า  ผู ้ประกอบการควรท าการตลาดกับ
กลุ่มเป้าหมาย ช่วงอาย ุ30-39 ปี ท่ีท างานอยูต่ามบริษทัเอกชน 
 2. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัการโฆษณาควรเน้นการโฆษณา บนแผ่น
พบั/ ใบปลิว และ อินเตอร์เน็ต ควรมีขอ้มูลท่ีชดัเจน ผูบ้ริโภค ทราบถึงราคา รายละเอียด ท่ีตั้ง ให้
ชดัเจน เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 
 3. จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่ ผูป้ระกอบการควรเลือกซ้ือท่ีดิน ท่ีอยูไ่ม่ไกล
จากตวัเมืองพทัยามากนกั และ การออกแบบบา้น หรือ ท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจากมีสมาชิกในครอบครัว 
ประมาณ 3-4 คน ดงันั้น ควรออกแบบใหมี้ 3 หอ้งนอน ในราคาขายประมาณ 2.0-3.0 ลา้นบาท โดย
มีพื้นท่ีส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะ และ ส่วนหยอ่มเป็นส่วนใหญ่   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1 .  ควรมีการวิจัย เ ร่ืองปัจจัยภา ยนอก ท่ี ส่ งผลกระทบต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยั เพื่อท่ีผูป้ระกอบการจะสามารถน าผลวิจยัไปใช้ในการวางแผน และ 
หลีกเล่ียง ลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
 2. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยด้านส่วนประสมการตลาดเชิงลึก เปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 3. ควรมีการวิจัยเ ร่ืองปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมและมลภาวะจากการท าธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยัท่ีมีผลกระทบกบัชุมชนใกลเ้คียง 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสาย
เจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัรังสิต 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กร ดา้นความพึงพอใจท่ีมี
ต่อหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์ ดา้นขวญัก าลงัใจ และดา้น
สภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยความสะดวก โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัคร้ังน้ีจ  านวน 300 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 212 คนมีอายุการท างาน
ในช่วง 21 ปีข้ึนไป มีวุฒิการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีรายได ้15,000-20,000 บาทเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-
Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ (1) เพศท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อ
องคก์ร ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัม 
พนัธ์ ดา้นขวญัก าลงัใจ และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยสะดวกแตกต่างกนั (2) อายุการท างานท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์ และ
ดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยสะดวก ไม่แตกต่างกนั และพบวา่ ในดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร 
ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นขวญัก าลงัใจมีความแตกต่างกนั (3) วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ
หน่วยงาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพฒันาองค์กร/ความสัมพันธ์ ด้านขวญัก าลังใจ ด้าน
สภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยสะดวก ท่ีแตกต่างกนั และ (4) รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานในดา้นการพฒันาองค์กร/ความสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า ดา้นความพึง
พอใจท่ีมีต่อองคก์ร ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นขวญัก าลงัใจ และ
ดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยสะดวก มีความแตกต่างกนั 
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ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, มหาวทิยาลยัรังสิต  
 

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 
 

บทน า 
 การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มิใช่อยู่ท่ีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว คุณภาพของบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และความเอาใจใส่ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร ส่งผลต่อการปฏิบติังานทั้งส้ิน การ
บริหารงานบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนผูบ้ริหารต่างก็ตอ้งมีความ
พยายามท่ีจะให้งานของหน่วยงานได้รับความส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์และนโยบาย หรือ
แผนงานท่ีก าหนดไวใ้ห้ดีท่ีสุด พร้อมทั้ งยงัต้องพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานอยู่เสมอ ดังนั้ น
ภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานนั้นจึงมีมากมาย แต่ส่ิงส าคญัคือการชักน าจิตใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานให้มีความสมคัรสมานสามคัคีกนั ร่วมมือร่วมใจกนั ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัและรักในงานท่ีท า ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยจะส่งผลโดยตรงต่องาน ผูบ้ริหารจึงตอ้งหาหนทางท่ีจะ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

523 

ยกระดับความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรให้สูงยิ่งข้ึน เพื่อช่วยให้งานด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รุจิรา ทศันบรรจง และดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์,2556) 
 บุคลากรสายสนบัสนุนเป็นทรัพยากรกลุ่มหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาองค์การ 
ให้มีความเจริญกา้วหน้าและมีสมรรถนะในการแข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืนได ้ทุกคนต่างใช้ชีวิตใน
โลกขององค์การ โดยเราจะเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในองค์การมากกว่าหน่ึงแห่ง และองค์การ
ต่างๆ ก็มีอยูทุ่กๆ ท่ี และเป็นท่ีคุน้เคยกบัเราทุกคน ไม่จ  ากดัเฉพาะองคก์ารธุรกิจเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น 
มหาวิทยาลยั หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารพฒันาเอกชน กองทพั โรงพยาบาล วดั และ
ครอบครัวเป็นตน้ ทุกๆ คนจะตอ้งแสดงบทบาทตามหนา้ท่ีของตนให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพและ
ขอ้ก าหนดของสภาพแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้ผา่นกระบวนการทางสังคม (Socialization) ท่ีไดรั้บ
การถ่ายทอดและสืบทอดเป็นวฒันธรรมของแต่ละสังคมหรือองค์การ องค์การจึงเป็นระบบทาง
สังคมท่ีส าคญัท่ีเราตอ้งท าความเขา้ใจทั้งโดยตรงหรือผา่นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยจะตอ้ง
สามารถใชชี้วติเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และสมาชิกอ่ืนๆ ในองค์การ ทั้งน้ีความพึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการปฏิบติังาน ซ่ึงในการปฏิบติังานใดๆ ก็ตามจะตอ้งอาศยัความสามารถของบุคคลใน
การท างาน และการปฏิบติังานจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหนยอ่มข้ึนกบัทศันคติของบคุคล
ท่ีปฏิบติังานนั้นๆ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน ขวญัและก าลงัใจ
การปฏิบติังาน ฉะนั้นถา้คนไม่พึงพอใจในงานท่ีท า จะเกิดปัญหาในเร่ืองการขาดงานบ่อยขาดความ
ขยนัในการท างาน ขาดความทุ่มเท หรือการลาออกจากงาน เป็นตน้ (ณฎัฐพนัธ์ และฉตัยาพร, 2547) 
 มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัการศึกษา เปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ปริญญา
โทและปริญญาเอก มีโครงสร้างบุคลากรท่ีใหญ่ โดยแบ่งเป็นสายสนบัสนุนและสายวิชาการ ผูว้ิจยั
เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กร มีความสนใจท่ีจะท าการวิจัยเร่ื อง“ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสายเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัรังสิต” ว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในระดบัใด    
ในด้านต่างๆ เช่น ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กร ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการ
ปฏิบติังาน ด้านการพฒันาองค์กร/ความสัมพนัธ์ ด้านขวญัก าลังใจและด้านสภาพแวดล้อม/ส่ิง
อ านวยความสะดวก เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติังานอีกทั้งผลการวิจยัท่ีไดจ้าก
การศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารใช้ในการวางแผนพฒันาความสามารถการ
ปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 6 ด้านได้แก่ ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ
องคก์ร ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังานดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์
ด้านขวญัก าลังใจ และด้านสภาพแวดล้อม/ส่ิงอ านวยความสะดวกของบุคลากรสายเจ้าหน้าท่ี
มหาวทิยาลยัรังสิตโดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
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สมมติฐานการวจัิย 
 บุคลากรสายเจา้หนา้ท่ี มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ การท างาน วุฒิ
การศึกษา และรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรสายเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 300 
คน 
 2. ระยะเวลาการศึกษางานวจิยัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์–พฤษภาคม 2560 รวม 4 เดือน       
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างใช้เวลา 1 เดือนคือในช่วงวนัท่ี 1-31 
มีนาคม 2560 
 3. ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายเจา้หน้าท่ี 
มหาวทิยาลยัรังสิต คือ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ ลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย  เพศ อายุ การท างาน วุฒิ
การศึกษา และรายได ้
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายเจา้หนา้ท่ี มหาวทิยาลยัรังสิตมี 6 ดา้นไดแ้ก่  
  1. ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร  
  2. ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน  
  3. ดา้นการปฏิบติังาน    
  4. ดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์    
  5. ดา้นขวญัก าลงัใจ 
  6. ดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

525 

         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายเจ้าหน้า ท่ี 
มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อ
องค์กร ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ด้านการปฏิบัติงานด้านการพฒันาองค์กร/ด้าน
ความสัมพนัธ์ดา้นขวญัก าลงัใจ และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยความสะดวก ของบุคลากรสาย
เจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีจ  าแนกตามประชากรศาสตร์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพอใจ โดยการ
ไดบ้รรลุหรือการตอบสนองในความตอ้งการ ความคาดหวงั ความปรารถนาของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมา
จากความชอบ ความสนใจ การมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร สถานการณ์หรือส่ิงใดๆ ท่ีเห็นว่าส่ิงนั้นมี
ประโยชน์และมีคุณค่า 
 2. บุคลากรสายเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัรังสิต หมายถึง ผูท่ี้เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และเป็น
ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัรังสิต 
 3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร หมายถึง ทศันคติทางบวก ความพึงพอใจ และความ
ภาคภูมิใจ ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ท่ีปฏิบติังานอยูเ่ป็นประจ าในมหาวทิยาลยัรังสิต 
 4. ด้านความพงึพอใจที่มีต่อหน่วยงาน หมายถึง ทศันคติทางบวกท่ีมีต่อสถานท่ีปฏิบติังาน  
ประจ าทุกๆ วนั ในมหาวทิยาลยัรังสิต 
 5. ด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพึงพอใจในการกระท าตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายรวมถึงการจดัระบบและความส าเร็จของงาน 

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อายกุารท างาน 

3. วฒิุการศึกษา 

4. รายได ้

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร  

2. ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน   

3. ดา้นการปฏิบติังาน   

4. ดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์   

5. ดา้นขวญัก าลงัใจ 

6. ด้ำนสภำพแวดล้อม/สิ่งอ ำนวยควำม   
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 6. ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ หมายถึง การท าแผนพฒันาเพื่อใช้ด าเนินการ
ปรับปรุงพฒันาองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามนโยบายขององคก์รท่ีก าหนดไว ้
 7. ด้านขวัญก าลังใจ หมายถึง สภาวะจิตใจหรือความรู้สึกตลอดจนทศันคติ ความพึงพอใจ
ของบุคลากรมีผลต่อการท างาน ความเช่ือมัน่และความมุ่งมัน่ท่ีจะตั้งใจท างานในองคก์ร 
 8. ด้านสภาพแวดล้อม/ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง สภาพแวดลอ้มทัว่ไป, ทศันียภาพ 
อาคาร, สถานท่ีท างาน, บรรยากาศการท างานท่ีดีรวมถึงเคร่ืองมือ/วสัดุและอุปกรณ์ท่ีอ านวยความ
สะดวกในการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยัรังสิต 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ณฐัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) พูดถึง คนเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งของการจดัการ เพราะคน
เป็นผูป้ฏิบติังานทุกอย่างขององค์กร และคนเปรียบเสมือนวตัถุดิบท่ีช่วยให้ทุกกิจกรรมและทุก
หน้าท่ีในองค์กร สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง จึงกล่าวได้ว่าคนเป็นผูป้ฏิบติังานในทุก
หน่วยงานขององคก์ร และเป็นผูป้รับเปล่ียนองค์กรให้ด าเนินการไปในแนวทางท่ีตอ้งการ องค์กร
จะประสบผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการได้หรือไม่ จ  าเป็นตอ้งอาศยัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
เช่ียวชาญในการปฏิบติังาน หากไม่มีคนหรือมีคนท่ีไม่มีคุณภาพ จะท าให้การจดัการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รนั้นยอ่มด าเนินไปไดโ้ดยยากยิง่ 
 ธนชยั ยมจินดา และเสน่ห์ จุย้โต (2544) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน (job satisfac 
tion) หมายถึง ระดบัความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่องานประกอบดว้ย 
 1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) 
 2. ความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชา (supervision) 
 3. ความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน (co-worker) 
 4. ความพึงพอใจในสภาพการท างาน (work setting) 
 5. ความพึงพอใจในตวังาน (tasks) 
 6. ความพึงพอใจในโอกาสความกา้วหนา้ (advancement opportunities) 
 บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2537) กล่าววา่ ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติในทางบวกของ
บุคคลท่ีมีต่องานหรือกิจกรรมท่ีเขาท าซ่ึงเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่
ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการท างาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดงันั้นความพึง
พอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างมาก ท่ีจะสร้างสรรค์ความ
เจริญกา้วหนา้และน าความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่องคก์ร 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2539) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลใดบุคคล
หน่ึงมองเป็นช่องทาง หรือโอกาสท่ีตนจะสามารถตอบสนอง แรงจูงใจท่ีตนมีอยู่แลว้ ก็จะท าให้
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ความพึงพอใจของเขาดีข้ึนหรืออยู่ในระดับสูง หากฝ่ายบริหารจัดให้คนท างานได้มีโอกาส 
ตอบสนองแรงจูงใจ ของตนแลว้ ความพึงพอใจของคนท างานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปดว้ย 
 Yoder (1958) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ เป็นความพึงพอใจใน
งานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานนั้น ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร บุคคลจะมีความรู้สึก
พอใจในงานท่ีท า เม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ และสามารถ
สนองความตอ้งการของเขาได ้จากความหมายต่างๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบติังานดงักล่าว
ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นความรู้สึกในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมี
ต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าอยู่ ความรู้สึกชอบ หรือพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
จากการท่ีไดรั้บการตอบสนอง ตามระดบัความตอ้งการ กล่าวคือเป็นความรู้สึกเป็นสุขในการกระท า
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ภายใตส้ภาพบรรยากาศการท างานท่ีถูกใจ โดยมีส่ิงตอบแทนทางวตัถุและจิตใจ 
โดยมีภาวะแวดลอ้มเป็นตวัจูงใจ หลงัจากไดผ้า่นกระบวนการประเมินค่า จะแสดงออกมาในระดบั
ท่ีแตกต่างกนั เช่น พึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จะเห็นไดว้า่ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมากเพราะมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความตอ้งการหรือ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคล ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัทั้งต่อผูป้ฏิบติังาน และต่อองค์กรอย่าง
มากเพราะ 
 1. ผูป้ฏิบติังานย่อมมีความตอ้งการท่ีจะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตน และ
ผูป้ฏิบติังานจะมีความรู้สึกสมปรารถนาท่ีจะไดแ้สดงบทบาทอยา่งเต็มท่ี ตามขีดความสามารถของ
เขาท่ีมีอยู ่
 2. ผูป้ฏิบติังานซ่ึงไม่เคยมีความพึงพอใจในการท างานยอ่มจะไม่ประสบสภาพวุฒิภาวะทาง
จิตวิทยา เพราะคนเราโดยทัว่ไปจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนั อยู่กบังาน หากงานนั้นเป็นงานท่ี
น่าเบ่ือหน่ายไม่ทา้ทาย และไม่มีอิสระ เขาย่อมจะเกิดความเบ่ือหน่าย หงุดหงิด ร าคาญใจ อนัจะ
ส่งผลหรือก่อใหเ้กิดปัญหาโดยตรงต่อตวัเขาเอง เพื่อนร่วมงานและสังคมในท่ีสุด 
 3. ผูป้ฏิบติังานซ่ึงไม่เคยมีความพึงพอใจในงานท่ีท าจะเกิดความคบัข้องใจ เพราะการ
ท างานนั้นถือวา่ เป็นส่ิงสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
 4. การขาดความพึงพอใจในการปฏิบติังานหรือเกิดมีขอ้ขดัแยง้ในการท างานยอ่มจะส่งผล
ให้ขวญัและก าลงัใจในการท างานลดต ่าลง นัน่หมายความวา่ ประสิทธิภาพของการท างานย่อมลด
ต ่าตามไปดว้ยความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงในการปฏิบติังานให้
ส าเร็จ ถา้ผูบ้ริหาร ส านกังานฯ มีความเขา้ใจในเร่ือง การบริหารงานบุคคล เป็นอยา่งดีประกอบกบัมี
ปัจจยัเป็นเคร่ืองจูงใจมาก ยอ่มท าใหพ้นกังานหรือบุคลากรในส านกังานฯ เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากเช่นกนั  
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Glimmer (1971) ไดส้รุปมิติท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไว ้10 ดา้นดงัน้ี  
 1. ลกัษณะของงานท่ีท า มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานหากได้
ท างานตามท่ีเขาถนดั หรือตามความสามารถ เขาจะเกิดความพอใจ คนท่ีมีความรู้สูง มกัจะรู้สึกชอบ
งาน เพราะองคป์ระกอบน้ีมาก 
 2. บงัคบับญัชา มีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องาน
ไดแ้ละการบงัคบับญัชาท่ีไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึง ท่ีท าให้เกิดการขาดงานและลาออกจาก
งานได ้ในเร่ืองน้ีพบวา่ ผูห้ญิงมีความรู้สึกไวต่อการบงัคบับญัชามากกวา่ผูช้าย 
 3. ความมัน่คงในการท างาน ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการท างาน การไดท้  างานตามหนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ความสามารถ การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนท่ีมีพื้นความรู้นอ้ยหรือขาดความรู้
ย่อมเห็นว่า ความมัน่คงในการท างานมีความส าคญัต่อเขามาก แต่คนท่ีมีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มี
ความส าคญัมากนกั และคนท่ีมีอายมุากข้ึน จะมีความตอ้งการความมัน่คงในการท างานสูงข้ึน 
 4. บริษัทและการด า เนินงาน ได้แก่  ขนาดขององค์การ ช่ือเสียง รายได้และการ
ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายของสถานท่ีท างานนั้นๆ องค์ประกอบน้ีท าให้ผูป้ฏิบติั 
งานเกิดความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัในการท างาน ผูท่ี้มีอายุมากจะมีความตอ้งการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีสูง
กวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
 5. สภาพการท างาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน ้ า ห้องสุขา ชั่วโมงการ
ท างานมีการวิจยัหลายเร่ืองท่ีแสดงวา่ สภาพการท างานมีความส าคญัต่อผูช้ายมากกวา่ลกัษณะอ่ืนๆ 
ของการปฏิบติังาน และในระหวา่งผูห้ญิงโดยเฉพาะผูท่ี้แต่งงานแลว้ จะเห็นวา่ ชัว่โมงการท างานมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
 6. ค่าจา้งหรือรายได ้จะมีความสัมพนัธ์กบัเงิน ซ่ึงผูป้ฏิบติังานมกัจะจดัอนัดบัค่าจา้งน้ีไวใ้น
อนัดับเกือบสูง แต่ก็ยงัให้ความส าคญัน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และความมัน่คง
ปลอดภยั องค์ประกอบน้ีมกัจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผูช้ายจะเห็น
ค่าจา้งเป็นส่ิงส าคญัมากกว่าผูห้ญิง และผูท่ี้ปฏิบติังานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจา้งมีความส าคญั
ส าหรับเขามากกวา่ผูท่ี้ปฏิบติังานในส านกังาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล 
 7. ความกา้วหน้าในการท างาน เช่น การไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน การไดส่ิ้งตอบแทนจาก
ความสามารถในการท างานของเขา จากงานวิจยัหลายเร่ืองสรุปไดว้า่ การไม่มีโอกาสกา้วหน้าใน
การท างานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผูช้ายมีความตอ้งการเร่ืองน้ีสูงกว่าผูห้ญิง และเม่ืออายุ
มากข้ึนความตอ้งการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะลดลง 
 8. ลกัษณะทางสังคม องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
หรือการให้สังคมยอมรับตน ซ่ึงจะก่อให้เกิดทั้งความพึงพอใจและความไม่พึ่งพอใจได ้ถา้งานใด
ผูป้ฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้นองค์ประกอบน้ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอายแุละระดบังาน ผูห้ญิงจะเห็นวา่ องคป์ระกอบน้ีส าคญัมากกวา่ชาย  
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 9. การติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การรับ-ส่งขอ้มูลสารสนเทศ ค าสั่ง การท ารายงาน การติดต่อทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัมากส าหรับผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง 
 10. ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างาน ไดแ้ก่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน การ
บริการและการรักษาพยาบาล สวสัดิการอาหาร ท่ีอยู ่วนัหยดุพกัผอ่นต่างๆ  
 สุนนัทา เลาหนนัทน์ (2541) มีความเห็นว่า องค์ประกอบท่ีมีส่วนในการจูงใจบุคคลให้มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
 1. การจดังานท่ีทา้ทายความสามารถให้ท า แต่ตอ้งค านึงถึงอยู่เสมอว่า งานท่ีมีลกัษณะทา้
ทายต่อบุคคลหน่ึงอาจจะไม่เป็นส่ิงทา้ทายความสามารถของอีกบุคคลหน่ึงได ้
 2. การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอร้องให้ช่วยในการวางแผน
และก าหนดสภาวะแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ก็จะเป็นแรงจูงใจในการท างานทางหน่ึง 
 3. การใหก้ารยกยอ่งและสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่วา่อยูใ่นฐานะอะไร ตอ้งการไดรั้บการ
ยอมรับจากกลุ่ม และจากผูบ้งัคบับญัชาเหมือนกนัหมดทุกคน แต่การยกยอ่งชมเชยตอ้งท าดว้ยความ
จริงใจ และผลของการปฏิบติังานจะตอ้งสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย 
 4. การใหค้วามรับผดิชอบมากข้ึน และการให้อ านาจเพิ่มข้ึน การไดเ้ล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง 
การใหอ้ านาจและการมอบหมายความรับผิดชอบ เป็นเคร่ืองมือในการจูงใจคนปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 5. การให้ความมัน่คงและความปลอดภยั ความกลวัในส่ิงต่างๆ เช่น การไม่ให้งานท า การ
สูญเสียต าแหน่ง เป็นส่ิงท่ีแฝงอยูภ่ายในจิตใจของคน ความตอ้งการในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัจึง
ส าคญั แต่ต้องค านึงด้วยว่า ความมัน่คงปลอดภัยมากน้อยเท่าใด จึงเป็นตัวกระตุ้นท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 6. การใหค้วามเป็นอิสระในการท างาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการท างานดว้ยตวัเขา
เอง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง การบอกทุกอยา่งวา่ควรท าอยา่งไร จะเป็นการท าให้
แรงจูงใจต ่าลงได ้
 7. การเปิดโอกาสใหเ้จริญกา้วหนา้ทางดา้นส่วนตวั ความปรารถนาท่ีจะกา้วหนา้ในทางดา้น
อาชีพเป็นเป้าหมายของทุกคนในองคก์าร การไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การ
หมุนเวียนงาน และการสร้างประสบการณ์จากการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ล้วนเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน 
 8. การให้เงินและรางวลัท่ีเก่ียวกบัเงิน การวิจยัในปัจจุบนัยงัสรุปได้ไม่ชัดเจนเก่ียวกับ
ความส าคญัของเงินท่ีมีต่อแรงจูงใจ เพียงแต่ช้ีแนะวา่ เงินเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจมากกวา่ท่ี
จะเป็นแรงจูงใจ แต่คนส่วนมากก็ยงัใหคุ้ณค่าเงินไวสู้ง  
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 9. การให้โอกาสแข่งขนั การแข่งขนัเป็นแรงจูงใจส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัผูบ้ริหาร
ซ่ึงตอ้งการความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ท าให้เป็นแรงกระตุน้ท่ีจะแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
ในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี
ความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
 วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั 
ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจ
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวงั
หรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจ
ไวว้่า จะมีมากหรือน้อยสอดคลอ้งกบั ฉัตรชยั (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก
หรือ ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ
ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึก
ดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ภัทรานี ศรีประมวลและดร.กติติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) วตัถุประสงคข์องการวิจยัใน
คร้ังน้ีคือ เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อความความพึงพอใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการต ารวจ กองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปรามกลุ่มตวัอย่างเป็น 
ขา้ราชการต ารวจ กองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปรามจ านวน  132 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจัยคือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การรายงานค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าต ่าสุด, 
ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวและการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างของขา้ราชการต ารวจ กองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุอยูร่ะหว่าง 51-55 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอายุราชการ
มากกวา่ 20 ปี ท างานอยูใ่นต าแหน่งป้องกนัปราบปรามและมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท 
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 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ ต าแหน่งงาน
และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการต ารวจ กอง
ก ากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 
 2. ปัจจยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นประชาชน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างานในส านกังาน ดา้นการยอมรับ ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจ กองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 
 3. ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการท างานให้องคก์ร และดา้น
ความจงรักภกัดีกบัองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการ
ต ารวจ กองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปรามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น
ความเช่ือมั่นอย่างสูงในองค์กรไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ขา้ราชการต ารวจ 
 น่ิมนวล วงค์ค าลือและดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2556) การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่าย
ปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฎิบติังานดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในการ
ท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการปกครอง บงัคบับญัชา ดา้น
ลกัษณะงาน และด้านเพื่อนร่วมงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารแจง้
วฒันะ (2) เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการปฎิบตังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) อาคารแจง้วฒันะในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่าย
ปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะ 
ผลการวิจยัพบว่า ในลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
ระดับพนักงาน อตัราเงินเดือน อายุงาน ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานไม่
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัจูงใจ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 
คือ ดา้นความส าเร็จของงานและปัจจยัค ้าจุน ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอในการท างาน
ของพนกังาน คือ ดา้นค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน และความพึงพอใจในการ
ท างาน ในด้านความพึงพอใจในค่าตอบแทน ด้านความพึงพอใจในการประเมินผลงานและจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและความพึงพอใจการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งจากองคก์รมีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
พอใจในการท างาน 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บุคลากรสายเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัรังสิต มีจ านวนทั้งหมด 1,200 คน 
เน่ืองจากเป็นการทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชแ้บบสอบถามจ านวน 300 ชุด ตามสูตรของ  
(TaroYamane,1973:725) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ใช้แบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายเจ้าหน้า ท่ี
มหาวทิยาลยัรังสิต แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายกุารท างาน วฒิุการศึกษา และรายได ้
เป็นค าถามปลายปิด (closed ended question) แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลวดัระดบัความพึงพอใจ 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กร ดา้น
ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาองค์กร/ความสัมพนัธ์ ดา้นขวญั
ก าลงัใจ และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยมี
ระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
 
 ระดับความพึงพอใจท่ีใช้ในแบบสอบถาม เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายเจา้หนา้ท่ี มหาวทิยาลยัรังสิต ก าหนดระดบัความคิดเห็นดงัน้ี  

ระดับความพงึพอใจ ความหมาย 
ระดบั  5 มากท่ีสุด 
ระดบั  4 มาก 
ระดบั  3 ปานกลาง 
ระดบั  2 นอ้ย 
ระดบั  1 นอ้ยท่ีสุด  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรสายเจา้หนา้ท่ี มหาวทิยาลยัรังสิต 
โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองตามหน่วยงานต่างๆ และน าแบบสอบถามทั้งหมดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูลต่อไป เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยการก าหนดค่าคะแนน
จากสูตร 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด =     5 – 1  =  0.8 
       จ  านวนชั้น       5 
ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยการก าหนดค่าคะแนน

จากสูตรดงัน้ี 
คะแนน 4.21 -5.00  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนน 3.41 -4.20  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 
คะแนน 2.61 -3.40  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 1.81 -2.60  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนน 1.00 -1.80  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
ผูว้ิจยัใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ไดผ้ล

วเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

 
สรุปผลการวจัิย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรสายเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 300 คนสามารถจ าแนกข้อมูลด้านประชากร 
ศาสตร์ไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 212 คนคิดเป็นร้อยล่ะ 70.7 จ าแนกตาม
อายุการท างาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุการท างานช่วง 21 ปีข้ึนไป จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อย
ล่ะ 43.7 จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
เจ้าหน้าที ่มหาวทิยาลยัรังสิต 

Cronbach's Alpha N of Items 

ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร 0.912 5 
ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน 0.903 5 
ดา้นการปฏิบติังาน 0.878 5 
ดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์ 0.928 5 
ดา้นขวญัก าลงัใจ 0.920 6 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยความสะดวก 0.877 6 
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142 คนคิดเป็นร้อยล่ะ 47.3 จ  าแนกตามรายได้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้15,000-20,000 บาท 
จ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 31 
 การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยั
รังสิต พิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านความพงึพอใจทีม่ีต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดบัความความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก  
ด้านขวัญก าลังใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านสภาพแวดล้อม/ส่ิง
อ านวยสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน
ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กร ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการ
พฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์ ดา้นขวญัก าลงัใจ และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยสะดวก ท่ีแตกต่าง
กนั 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน อายุการท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อ
หน่วยงาน ด้านการพฒันาองค์กร/ความสัมพนัธ์ และด้านสภาพแวดล้อม/ส่ิงอ านวยสะดวก ไม่
แตกต่างกนัและในดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กร ด้านการปฏิบติังาน ดา้นขวญัก าลงัใจมีความ
แตกต่างกนั 
 ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กรจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่ามี 4 คู่ประกอบดว้ย(1) 
อายุการท างาน 1-5 ปี กบั 6-10 ปี (2) อายุการท างาน 1-5 ปี กบั 16-20 ปี (3) อายุการท างาน 1-5 ปี 
กบั 21 ปีข้ึนไปและ (4) อายุการท างาน 11-15 ปี กบั 16-20 ปีดา้นการปฏิบติังานจากการวิเคราะห์
เป็นรายคู่ มี 1 คู่คือ อายกุารท างาน 6-10 ปี กบั 11-15 ปีดา้นขวญัก าลงัใจ จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ 
พบวา่มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) อายุการท างาน 6-10 ปี กบั 11-15 ปีและ (2) อายุการท างาน 11-15 ปี 
กบั 160-20 ปี แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ในด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ด้านการ
ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาองค์กร/ความสัมพนัธ์ ดา้นขวญัก าลงัใจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวย
สะดวก ท่ีแตกต่างกนั โดยในดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน 
ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยสะดวก จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่มี 3 
คู่ประกอบดว้ย (1) ต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี (2) ต ่ากว่าปริญญาตรี กบั สูงกวา่ปริญญาตรี 
(3) ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี ดา้นดา้นการพฒันาองค์กร/ความสัมพนัธ์ จากการวิเคราะห์
เป็นรายคู่ มี 2 คู่ประกอบดว้ย (1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี (2) ต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั สูงกวา่



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

535 

ปริญญาตรี และด้านขวญัก าลงัใจ จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 1 คู่คือปริญญาตรี กบั สูงกว่า
ปริญญาตรี แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ดา้นการพฒันาองคก์ร/ความสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร ดา้น
ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นขวญัก าลงัใจ และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ส่ิง
อ านวยสะดวก มีความแตกต่างกนั โดยวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่  
 ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กรมี 5 คู่ประกอบด้วย (1) ต ่ากว่า 15,000 บาท กบั 20,001-
30,000 บาท (2) ต ่ากว่า 15,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท (3) 15,000-20,000 บาท กบั 25,001-
30,000 บาท (4) 15,000-20,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท (5) 20,001-25,000 บาท กบั 25,001-
30,000 บาท 
  ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานมี 6 คู่ประกอบดว้ย (1) ต ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 25,001-
30,000 บาท (2) ต ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท (3) 15,000-20,000 บาท กบั 25,001-
30,000 บาท (4) 15,0000-20,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท (5) 20,001-25,000 บาท กบั 25,001-
30,000 บาท (6) 20,001-25,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท  
 ดา้นการปฏิบติังาน มี 1 คู่คือ 15,000-20,000 บาท กบั 25,001-30,000 บาท 
 ดา้นขวญัก าลงัใจ มี 2 คู่ประกอบดว้ย (1) 15,000-20,000 บาท กบั 25,001-30,000 บาท (2) 
20,001-25,000 บาท กบั  25,001-30,000 บาท  
 ด้านสภาพแวดล้อม/ส่ิงอ านวยสะดวก มี 3 คู่ประกอบด้วย (1) ต ่ากว่า 15,000 บาท กับ 
25,001-30,000 บาท (2) 15,000-20,000 บาท กบั 25,001-30,000 บาท (3) 25,001-30,000บาท กบั 
15,000-20,000 บาท แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัรังสิต 
รวม 6 ดา้นคือ 
 1. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ผลการวิจัยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
บุคลากรมีความรักและศรัทธาต่อองค์กร พึงพอใจในวิสัยทศัน์ นโยบายการวางแผน กฏระเบียบ
และขอ้บงัคบั ไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรในดา้นการพฒันาบุคลากร เช่น การศึกษาต่อ และท่ี
ส าคญับุคลากรมีความสุขท่ีไดเ้ป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัรังสิต สอดคลอ้งกบั สร้อยตระกูล ติว
ยานนท์. (2543) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจยงัท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงข้ึน 
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีบรรลุประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจยัในอดีตท่ี
เก่ียวขอ้งพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และระดบัเงินเดือน นัน่คือ
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พนักงานท่ีมีอายุมาก มีต าแหน่งการงานสูง ระดบัเงินเดือนค่อนขา้งสูง รวมทั้งมีอายุงานท่ีนาน 
มกัจะมีแนวโน้มท่ีจะมีความพอใจในการท างานมากข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีมากข้ึน ท าให้
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์ในการท างานดีข้ึน มีความคาดหวงัต่อองคก์รนอ้ยลง 
 2. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด บุคลากรส่วน
ใหญ่มีความรักและศรัทธาต่อหน่วยงานท่ีตนสังกดั มีความพึงพอใจในนโยบาย ไดมี้ส่วนร่วมใน
การวางแผนการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานรับฟังความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ 
บุคลากรมีความพึงพอใจในภาระงานท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย และท่ีส าคญับุคลากรมีความสุขท่ี
ได้ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีตนสังกัด เม่ือเกิดความรักและความพึงพอใจในหน่วยงาน ท าให้
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสุนนัทา เลาหนนัทน์ (2541, 8-9) มีความเห็นว่า 
องคป์ระกอบท่ีมีส่วนในการจูงใจบุคคลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอร้องให้ช่วยในการวางแผนและก าหนดสภาวะ
แวดลอ้มในการปฏิบติังาน ก็จะเป็นแรงจูงใจในการท างานทางหน่ึง 
 3. ด้านการปฏิบัติงาน อยูใ่นระดบัความความพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะบุคลากรมีอิสระใน
การตดัสินใจเพื่อความส าเร็จของงานท่ีรับผดิชอบ พอใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถจดัระบบ
ขั้นตอนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด สอดคลอ้งกบั ดิเรก  (2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก 
ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผูกพนักบัหน่วยงาน มี
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
 4. ด้านการพัฒนาองค์กร/ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ผูบ้งัคบับญัชา
สามารถเป็นตน้แบบท่ีดีให้แก่บุคลากร มีความเท่ียงตรงและยุติธรรมในการบริหารงาน ให้การ
สนับสนุนการพัฒนาความ รู้ความสามารถของบุคลากรเป็นอย่าง ดี  ส่งผลให้ บุคลากร                        
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูบ้งัคบับญัชาและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานซ่ึง
สอดคลอ้งกบั (Anonymous, 2004) Drago and Wooden (1992) กล่าววา่ องคก์รท่ีพนกังานท างาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด และมีความสนิทสนมกนั พนกังานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงและ
มีอตัราการขาดงานต ่าปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน ท าใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รยาวนานข้ึน 
 5. ด้านขวญัก าลงัใจ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก บุคลากรพึงพอใจในเกณฑ์การประเมิน
ความดีความชอบในประสิทธิภาพของงาน มีความถูกตอ้ง เหมาะสมและยุติธรรม ผู ้บงัคบับญัชามี
การสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้กบับุคลากร ไดรั้บการปกป้องจากผูบ้งัคบับญัชา กรณีท่ีบุคลากร
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ตอ้งเผชิญกบัปัญหา บุคลากรพึงพอใจท่ีไดรั้บการปรับอตัราค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนสั และ
พึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บจากองค์กร สอดคล้องกบั (Baker et al). (1988) กล่าวว่า ปัจจยั
ผลตอบแทนก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดย
ผลตอบแทนใน ท่ีน้ีหมายถึง เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงในการ
เดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าท างานล่วงเวลา ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น 
วนัหยดุประจ าปี เป็นตน้ 
 6. ด้านสภาพแวดล้อม/ส่ิงอ านวยสะดวก อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก บุคลากรพอใจใน
สภาพแวดลอ้มและทศันียภาพในมหาวทิยาลยัและในหน่วยงาน รวมถึงพึงพอใจในเคร่ืองมือ / วสัดุ 
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหน่วยงาน การรักษาความปลอดภยั สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ของ
มหาวิทยาลยั มีความพร้อม มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี สวยงามและมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เอดวิน เอ.ล็อค (Locke 1976, 1302 อา้งถึงในกอบชยั อน้นาค 2540,18-19) ไดเ้สนอ
องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีเขาไดท้  าการศึกษาวิจยัในปี ค.ศ.1976 ไว้
คือ สภาพการท างาน ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพกั เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน 
อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ท าเลท่ีตั้งและรูปแบบการก่อสร้าง ของอาคารสถานท่ีท างาน 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1.  ด้านสวสัดิการ ควรใหส้วสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่บุตรอยา่งต่อเน่ือง ไม่ควรจ ากดัอายุ
การเบิกค่ารักษาพยาบาล, จดัรถรับส่งพนกังาน, ท่ีพกัส าหรับบุคลากร, สนบัสนุนบุคลากรศึกษาต่อ 
อยา่งนอ้ยระดบัปริญญาตรีทุกหน่วยงาน 
 2.  ด้านสถานที ่ควรปรับปรุง เช่น ความสะอาดของโรงอาหารและห้องน ้ า, ปรับทศันียภาพ
บริเวณรอบๆ มหาวทิยาลยั เช่น ปลูกตน้ไมใ้หร่้มร่ืน, จดัท่ีนัง่ใตร่้มไมม้ากข้ึน เป็นตน้ 
 3. ด้านการส่ือสาร ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานผา่นช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข่าวสารไดท้นัต่อการปฏิบติังาน และในการส่ือสาร
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใชก้ารส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มากข้ึนกวา่การใชก้ารสั่งทางวาจา 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งการจะท าให้การปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเกิดประโยชน์กบัองคก์ารอยา่งตรงตามเป้าหมาย 
 4. ด้านอุปกรณ์ ควรเพิ่มอุปกรณ์ส านกังานใหท้นัสมยั และเพียงพอกบัความตอ้งการ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยไม่มีมีการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร อาจารย ์
และบุคลากรระดบัต่างๆ ในเชิงลึก ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั้ง
การสังเกต หรือการสัมภาษณ์มาร่วมประกอบการศึกษาดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ในการสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อน าผลมาปรับปรุงพฒันาองคก์รต่อไป 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS OF MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS PURCHASING 
DECESION BEHAVIOR ON TESCO LOTUS IN BANGKOK 

 
สุมาล ี ปัญญาใหม่, นิภาพร  สิทธิวงษ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจาภา  แพ่งเกษร 
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

                                 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีดา้น
การส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้โลตสัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ราย จากผูใ้ชบ้ริการเขตกรุงเทพมหานคร และ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 264 คน และมีช่วงอายุ
ระหว่าง 30–39 ปี มีสถานภาพ สมรส มีวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 15,001–20,000 บาท ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง
เทสโก้โลตสัดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาดและการบริการ ไม่แตกต่างกนั   
(2) อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตสัในด้านราคา ไม่
แตกต่างกนั แต่ในดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ี การส่งเสริมการตลาดและการบริการ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญั (3) สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้
โลตสัในด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการ ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ี มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั (4) วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสัในดา้นราคา การส่งเสริมการตลาดและการบริการ ไม่แตกต่างกนั 
แต่ในดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ี มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (5) รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

541 

แตกต่างกนั แต่ในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และการบริการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (6) อาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่าง
กนั แต่ในดา้นราคา ดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, เทสโกโ้ลตสั  
 

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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บทน า 
 ในสังคมปัจจุบนัเศรษฐกิจไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งของไทยก็ไดมี้
การพฒันามากข้ึน การเปล่ียนแปลทางสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผลให้การด าเนินชีวิตของ
คน (Life Style) ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีต  
 พฒันาการของธุรกิจคา้ปลีกนบัตั้งแต่ปี 2507 เป็นตน้มา ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งของไทยเปล่ียน
จากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ จากธุรกิจขนาดเล็กท่ีด าเนินการลกัษณะเจา้ของคนเดียวหรืออาจจดัตั้งเป็นห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษทั แต่ด าเนินในลกัษณะธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเรียกกนัทัว่ไปว่า “ธุรกิจกงสี” หรือ
“ธุรกิจครอบครัว” มาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในรูปแบบศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ ทั้งน้ีในการ
บริหารธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งยคุก่อน ก็เป็นแบบง่ายๆ ไม่สลบัซบัซ้อน ดว้ยการเปิดร้านในลกัษณะร้าน
เบ็ดเตล็ดหรือร้านขายของช า หรือท่ีเรียกในภาษาจีนว่า “ร้านโชว์ห่วย” ท่ีเน้นขายสินค้าใน
ชีวิตประจ าวนั ร้านคา้จะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ในตลาด หรือในหมู่บา้น ซ่ึงอยู่ในตรอก ซอก 
ซอยของชุมชนต่างๆ เป็นร้านค้าเล็กๆ ไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรับเปล่ียนให้ทันสมัย ไม่มี
เทคโนโลยีใดๆ เพื่อใช้ในการพฒันา แต่ในยุคปัจจุบนัไดมี้การน าวิทยาการจดัการและนวตักรรม
ทางธุรกิจ และมีผูบ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพ เขา้มาท าธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่งมากข้ึนประกอบกบัมี
ผูป้ระกอบการได้เข้ามาประกอบธุรกิจน้ีมากข้ึน ท าให้มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงในปัจจุบนั 
(อธิวฒัน์ ทรัพยไ์พฑูรย,์ 2545)  
 จากร้านค้าปลีกเล็กๆ ได้เปล่ียนเป็นธุรกิจการค้ายุคใหม่ ธุรกิจค้าปลีกแนวใหม่ท่ี
เปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) น้ีมีช่ือเรียกวา่ ธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ (Modern Trade) ท าให้ในปัจจุบนัมีธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่เกิดข้ึนมีการลงทุนในการ
ด าเนินงานท่ีสูงกวา่ยคุเดิม การบริหารงานมีระบบมากข้ึนและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับ
กบัรูปแบบของการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีรายได ้ท าให้มีก าลงัซ้ือ
มากข้ึนประกอบกบัการศึกษาท่ีสูงท าให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในตราสินคา้ท่ีสูงข้ึนดว้ย ผูบ้ริโภคจึง
มองวา่ สินคา้และบริการตอ้งมีคุณภาพสูง ส่วนดา้นราคาไม่จ  าเป็นตอ้งต ่าเกินไปหรือสูงเกินไป และ
สังคมปัจจุบนัซ่ึงมีความรีบเร่งตอ้งการความรวดเร็ว ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากข้ึนแต่จะมีเวลานอ้ยลง
จะซ้ือสินคา้ในสถานท่ีสามารถอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ห้างเทสโกโ้ลตสัเป็นหน่ึงในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเห็นได้
ชดัเน่ืองจากเป็นห้างท่ีมีรายไดสู้งสุดในกลุ่มตลาดเดียวกนัและเป็นธุรกิจร้านคา้ปลีกท่ีไดรั้บความ
นิยมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ เน่ืองจากมีรายการสินคา้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ มีพนกังาน
บริการดูแลท่ีดีและมีนโยบายดา้นราคา ในเร่ืองราคาถูกสุดเม่ือเทียบกบัร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ นอกจากน้ี 
เทสโกโ้ลตสัไดมี้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดไปยงัลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้
เขา้มาซ้ือสินคา้ในหา้งเทสโก ้โลตสั อีกทั้งปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
และความไวว้างใจ และก็ยงัคงครองส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ด้สูงท่ีสุดเร่ือยมาจากการเพิ่มความ
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หลากหลายในบริการ เห็นไดจ้ากการเพิ่มบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิท่ีใหบ้ริการดว้ยความสะดวก
รวดเร็ว (อนุชิต ตนัวรีะเกษม, 2551) 
 จากขอ้มูลขา้งตน้น้ี จะเห็นไดว้่า ปัจจุบนัร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ซ่ึงมีมากข้ึนมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกิดข้ึนมามากมาย ท าใหมี้การแข่งขนักนัสูงมากในตลาดของหา้งไฮเปอร์มาเก็ต จึงเป็นท่ีมาท่ี
ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลท าให้ผูบ้ริโภคเลือกเขา้มาซ้ือสินคา้ใน
หา้งเทสโกโ้ลตสั โดยศึกษาจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการบริการ ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 ผูซ้ื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตสั ท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์คือ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
สินคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสัท่ีแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของการวิจยั
ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
    ตวัแปรอิสระ 
  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 
  ตวัแปรตาม 
  ส่วนประสมทางการตลาดและการบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการบริการ 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรท่ีมาเลือก
ซ้ือสินคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี หา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 
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  ระยะเวลาการท าวจิยั 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
  ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางดา้นการตลาด (4P’S) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในห้างเทสโกโ้ลตสั
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
 2. ส่วนประสมการตลาด หมายถึง กลยุทธ์หรือวิธีการท่ีห้างเทสโกโ้ลตสัน าไปใช้ด าเนิน
ธุรกิจ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4’Ps 
ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนัแต่ข้ึนอยูก่บั

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- สถำนภำพ 

- รำยได้ 

- อำชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ

บริการ 

- ด้ำนผลิตภณัฑ์ 

- ด้ำนรำคำ 

- ด้ำนสถำนท่ี 

- ด้ำนกำรสง่เสริมกำรตลำด 

- ด้ำนกำรบริกำร 
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ผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน ้ าหนักท่ี P ใดมากกว่ากนั เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 
 3. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินคา้อุปโภคและบริโภคในห้างเทสโกโ้ลตสัท่ีมีให้ผูบ้ริโภคเลือก
ซ้ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบไปดว้ย เส้ือผา้ อาหารสด เช่น เน้ือสัตว ์ผกั
สด ผลไมส้ด สินคา้ในชีวิตประจ าวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน แชมพูสระผม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น ทีว ี
ตูเ้ยน็ คอมพิวเตอร์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์แต่งบา้นต่างๆ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เตียงนอน เป็นตน้ 
 4. ราคา หมายถึง จ านวนเงินผูบ้ริโภคจ่ายไปเพื่อแลกกบัผลิตภณัฑใ์นหา้งเทสโกโ้ลตสั และ
ราคาเป็นส่ิงท่ีผูซ้ื้อเปรียบเทียบความถูกความแพงของสินคา้ในการเลือกซ้ือแต่ละคร้ังโดยดูจากป้าย
แสดงราคาสินคา้ 
 5. สถานที่จัดจ าหน่าย  หมายถึง สถานท่ีในห้างเทสโกโ้ลตสัท่ีกวา้งขวาง สะดวกในการ
เลือกซ้ือสินคา้ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้วางสินคา้ไดม้ากทุกประเภทเพื่อให้ลูกคา้เลือกซ้ือไดอ้ยา่ง
สะดวก 
 6. การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การประชาสัมพนัธ์การโฆษณา การแจกแถมสินคา้ 
การจดัแสดงสินคา้ การขายโดยใช้พนกังานขาย การบริการหลงัการขาย ท่ีห้างเทสโกโ้ลตสัจดัข้ึน 
และเพื่อเป็นการแจง้ข่าวใหเ้ขา้ถึงตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อจูงใจให้เกิดการลองใช้
สร้างความมัน่ใจให้กบัผูซ้ื้อและเป็นท่ียอมรับของผูซ้ื้อ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูซ้ื้อหนัมาซ้ือสินคา้
ในหา้งเทสโกโ้ลตสั 
 7. การให้บริการ หมายถึง การใหบ้ริการของพนกังานขายในหา้งเทสโกโ้ลตสั การตดัสินใจ
ซ้ือผูซ้ื้อบางคร้ังก็ข้ึนอยูก่บัการใหบ้ริการท่ีประทบัใจแก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะซ้ือสินคา้กบัร้านคา้ท่ีให้บริการ
ดีสะดวก รวดเร็วถูกใจผูซ้ื้อ และมีการบริการหลงัการขายเช่น บริการสินเช่ือ บริการรับส่งสินคา้ 
การบริการซ่อมสินคา้เม่ือสินคา้มีปัญหา  การบริการรับเปล่ียนคืนในกรณีสินคา้ช ารุดเสียหาย เป็น
ตน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาจากแนวคิดหลายส่วนใน 
หนงัสือ บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีต ซ่ึงกล่าวเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาด
แบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัคือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การ
จดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถ้าเรารู้เร่ือง
เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง
ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี
แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัก็จะท าให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 
สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 
 2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนกัการ
ตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนวา่
สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทาง
ท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่าน าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์
เก็ต 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด
สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนักตลาด
ส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละ
มนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัวา่การ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 315) การบริการเป็นส่ิงท่ีทุกธุรกิจน ามาใชใ้นการสร้างความแตกต่าง
ทางการแข่งขนัซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงส าคญัในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัเพราะการบริการเป็นส่วนท่ี
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ขวญัชนก เจริญสุขและดร.ณกมล จนัทร์สม (2555) การวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และศึกษาหาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการ 
ตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์การทดสอบค่า 
T-Test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 
correlation) ซ่ึงผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอาย ุ
20–29 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ส่วนความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดบั ประกอบกบัความ
คิดเห็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนัโดยรวมต่อในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้ มีการพิจารณาถึงความพึงพอใจหลงัจากซ้ือสินคา้ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั ในคร้ังต่อไป, มีความคิดท่ีจะแนะน าให้ผูอ่ื้นเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั, มีการศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีการ
ขายตามร้านต่างๆ ในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนัก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้, มีการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของสินคา้และมีการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช ้ตามล าดบัเม่ือท า
การเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า
เทอร์มินอลทเวนต้ีวนัจ าแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั ได้แก่ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ 
เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 นฤมล ศรีข ากูลและผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร (2559) การค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ี
มาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี การศึกษาใน
คร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
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กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย จากผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรี และน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล สถิติท่ี
ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุป
ไดด้งัน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/รับจา้ง มีรายได ้10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสดสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือ
สินค้าในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกัน เพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไวส่้วน ด้านการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการคน้หาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ี
มาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจังหวดันนทบุรี ด้านการค้นหาทางเลือก
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้นการรับรู้
ความตอ้งการ ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขต
จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั พบว่า ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และสมาชิกใน
ครอบครัว ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขต
จงัหวดันนทบุรีดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการคน้หาทางเลือก ดา้นการประเมินผลทางเลือก 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านเทคนิคและ
กระบวนการ ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน
ร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้นบุคคล ไม่ส่งผลต่อต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท
ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในห้าง
เทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในแต่ละวนัมีจ านวนประชากรไม่แน่นอน การศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีจึงใชสู้ตรของ W.G.Cochran ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบจ านวนประชากร 

จากสูตร n = P(1- P)Z2 
                d2 
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 ตามสูตรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัดส่วนประชากร 
เท่ากบั 0.05 มีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 โดยผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ชุด ใช้วิธีแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ให้ครบจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด โดยเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อสอบถามกลุ่มตวัอยา่งโดยจดัท า
แบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ค าถามจะครอบคลุมประเด็นหลกั 2 ส่วน คือ ดา้นประชากรศาสตร์ และดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’ ประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการบริการ ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในห้างเทสโก้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale มีลกัษณะแบ่งระดบัท่ีมีผลออกเป็น 5 ระดบัความคิดเห็น คือ
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การแปลความค่าเฉลีย่ 
 ระดบัความคิดเห็นท่ีใช้ในแบบสอบถาม เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดระดบัความ
คิดเห็นดงัน้ี 
   ระดบัความคิดเห็นความหมาย 
   ระดบั  5  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   ระดบั  4  เห็นดว้ย 
   ระดบั  3  เฉยๆ 
   ระดบั  2  ไม่เห็นดว้ย 
   ระดบั  1  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยการก าหนดค่าคะแนน
จากสูตร           

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  =     5 – 1  =  0.8 
       จ  านวนชั้น       5 
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ดงันั้นการตีความจะเป็น 
ระดบัคะแนน   ความหมาย 
4.21-5.00   ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3.41-4.20   ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ย 
2.61-3.40   ผูใ้ชบ้ริการเฉยๆ 
1.81-2.60   ผูใ้ชบ้ริการไม่เห็นดว้ย 

  1.00-1.80   ผูใ้ชบ้ริการไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
ตามความสะดวก เฉพาะลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลในการกรอกแบบสอบถามเท่านั้น 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การหาความเท่ียง (Reliability Test) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ี
เก็บ รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด ผูว้ิจ ัยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ส่วนประสมทางการตลาด Cronbach's Alpha N of Items 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.936 9 
ดา้นราคา 0.877 5 
ดา้นสถานท่ี 0.867 5 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.897 6 
ดา้นการบริการ 0.928 5 

 
สรุปผลการวจัิย 
 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากกลุ่มผู ้ท่ี เข้ามาซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 264 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.00 และมีช่วงอายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 30–39 ปี จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 
โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 ซ่ึงมีรายไดส่้วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
15,001–20,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
เอกชน จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8  
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 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้
โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย 3.8 อยู่ในระดับ
ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ย ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.94 อยูใ่นระดบัผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ย ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 
4.10 อยู่ในระดับผูใ้ช้บริการเห็นด้วย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.77 อยู่ในระดับ
ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ย และดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 อยูใ่นระดบัผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใน
หา้งเทสโกโ้ลตสัดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาดและการบริการ ไม่แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้างเทสโก้โลตัสในด้านราคา ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ สถานท่ี การส่งเสริม
การตลาดและการบริการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยในดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นสถานท่ี 
จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่ มี 4 คู่ประกอบดว้ย (1) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี กบั อายุ 30-39 ปี  (2) อายุต  ่ากวา่ 
20 ปี กบั อาย ุ50 ปีข้ึนไป (3) อาย ุ20-29 ปี กบั 30-39 ปี  (4) อายุ 20-29 กบั อายุ 50 ปีข้ึนไป ในดา้น
การส่งเสริมการตลาดจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 6 คู่ประกอบดว้ย (1) อายุต  ่ากว่า 20 ปี กบั อาย ุ
30-39 ปี (2) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี กบั อาย ุ40-49 ปี (3) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี กบั อาย ุ50 ปีข้ึนไป (4) อายุ 20 –
29 ปี กบั อายุ 30-39 ปี (5) อายุ 20–29 ปี กบั อายุ 40-49 (6) อายุ 20–29 ปี กบั อายุ 50 ปีข้ึนไป ใน
ดา้นการบริการ จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 3 คู่ประกอบดว้ย (1) อายุต  ่ากวา่ 20 ปี กบั อายุ 30–39 
ปี (2) อายุต  ่ากว่า 20 ปี กบั อายุ 40–49 ปี (3) อายุต  ่ากวา่ 20 ปี กบั อายุ 50 ปีข้ึนไป มีความแตกต่าง
กนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการ ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา และ
สถานท่ี จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่ มี 1 คู่คือ สถานภาพโสด กบั สมรส มีความแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในด้าน ราคา การส่งเสริมการตลาดและการบริการ ไม่แตกต่างกนั แต่
พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ี มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยในดา้นผลิตภณัฑ์ จากการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 1 คู่คือ ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี และดา้นสถานท่ีจากการวิเคราะห์
เป็นรายคู่ มี 1 คู่คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี มีความแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ในห้างเทสโกโ้ลตสัในดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา และการบริการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยในดา้นผลิตภณัฑ์ จากการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 5 คู่ประกอบดว้ย (1) รายไดต้ั้งแต่ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท กบั รายได ้
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15,001-20,000 บาท (2) รายได้ 15,001-20,000 บาท กบั รายได้ 20,001–25,000 บาท (3) รายได ้
15,001-20,000 บาท กบั รายได ้25,001–30,000 บาท (4) รายได้ 15,001-20,000 บาท กบั รายได ้
50,000 บาทข้ึนไป (5) รายได ้25,001–30,000 บาท กบั 30,001–50,000 บาท  ในดา้นราคา จากการ
วเิคราะห์เป็นรายคู่ มี 5 คู่ประกอบดว้ย (1) รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท กบั รายได1้5,001-
20,000 บาท (2)  รายได ้15,001-20,000 บาท กบั รายได ้20,001-25,000 บาท (3)  รายได ้15,001-
20,000 บาท กบั รายได2้5,001-30,000 บาท (4) รายได้ 15,001-20,000 บาท กบั รายได้ 30,001-
50,000 บาท (5) รายได ้15,001-20,000 บาท กบั รายได ้50,000 บาทข้ึนไป ในดา้นการบริการ จาก
การวิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 7 คู่ประกอบดว้ย (1) รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบั รายได้
15,001-20,000 บาท (2) รายได ้15,001-20,000 บาท กบั รายได ้20,001-25,000 บาท (3)  รายได ้
15,001-20,000 บาท กบั รายได้25,001-30,000 บาท (4) รายได้ 15,001-20,000 บาท กบั รายได ้
50,000 บาทข้ึนไป (5) รายได้ 20,001-25,000 บาท กบั รายได้ 25,001-30,000 บาท (6) รายได ้
25,001-30,000 บาท กบั รายได้ 30,001-50,000 บาท (7) รายได้30,001-50,000 บาท กบั รายได ้
50,000 บาทข้ึนไป มีความแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ในห้างเทสโก้โลตสัในด้านผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า ด้านราคา ดา้นสถานท่ี  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและการบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั โดยในด้านราคา จากการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 1 คู่คือ อาชีพพนกังานเอกชน กบั อาชีพธุรกิจส่วนตวั และดา้นสถานท่ี จาก
การวิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 4 คู่ประกอบด้วย (1) อาชีพพนกังานเอกชน กบั อาชีพอ่ืนๆ (2) อาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั อาชีพอ่ืนๆ (3) อาชีพธุรกิจส่วนตวั กบั อาชีพอ่ืนๆ (4) อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา กบั อาชีพอ่ืนๆ ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 4 คู่
ประกอบด้วย (1) อาชีพพนักงานเอกชน กับ อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) อาชีพ
พนกังานเอกชน กบั อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา (3) อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั อาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั (4) อาชีพธุรกิจส่วนตวั กบั อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และด้านการบริการ จากการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่ มี 3 คู่ประกอบดว้ย (1) อาชีพพนกังานเอกชน กบั อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา (2) 
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ กบั อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  (3) อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา กบั 
อาชีพอ่ืนๆ มีความแตกต่างกนั 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้
โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี   
 1. เพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสในด้าน 
ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาดและการบริการ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของนฤมล ศรีข ากูลและผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร (2559) ไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในจงัหวดันนทบุรี ปัจจยัด้านเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลตอการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในจงัหวดันนทบุรี ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการคน้หา
ทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 2. อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในดา้นราคา 
ไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ี การส่งเสริมการตลาดและการบริการ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 85-94) กล่าววา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั 
 3. สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั โดยในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา และ
สถานท่ี จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ สถานภาพโสด กบั สมรส มีความแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเมธนี  อภิรมยพ์ฤกษาและ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2557) ได้วิจยัเร่ืองแรงจูงใจของ
ผูบ้ริโภคทมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมี ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการบริการท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ แตกต่างกนั 
 4. วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัใน
ดา้น ด้านผลิตภณัฑ์ สถานท่ี มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยในด้านผลิตภณัฑ์ จากการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี และดา้นสถานท่ีจากการวิเคราะห์เป็น
รายคู่ พบวา่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี มีความแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉตัร
ชยั ติยะพรัญชยั (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในห้าง เทสโก ้
โลตสั ล าลูกกา คลอง 6 จงัหวดัปทุมธานี ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีระดบัความส าคญั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาล าลูกกาคลอง 6 จงัหวดั ปทุมธานี 
แตกต่างกนั 
 5. รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้โลตสัในด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา และการบริการมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
อนิทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการใช้บริการ
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์างแค กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบนยัส าคญทัางสถิติ เก่ียวกบัการ
ใช้บริการ ห้างสรรพสินค้ากับรายได้สรุปได้ว่า การใช้บริการห้างสรรพสินค้ากับรายได้นั้นมี 
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 6. อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้โลตสัในด้าน
ผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญัชนก เจริญสุขและดร.ณกมล จนัทร์สม. 
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(2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ี
วนัพบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า 
เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ส่วนเพศชายจะมี
นอ้ยกวา่เพศหญิง ดงันั้นในดา้นประเภทของสินคา้ควรจะมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ส าหรับ
เพศชายใหม้ากข้ึน 
 2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและบริการ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริม
การตลาด และการบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัของการบริการท่ีห้างเทสโก้โลตสัมีให้กับ
ผูบ้ริโภค ดงันั้น ควรมีการเพิ่มความหลากหลายในผลิตภณัฑ์และบริการในทุกเพศทุกวยั เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการจะมากนัเป็นครอบครัว ถา้ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายเป็นสินคา้ท่ีตอบ
โจทยข์องกลุ่มครอบครัวจะท าใหผู้เ้ขา้มาใชบ้ริการสามารถซ้ือสินคา้ไดค้รบในท่ีเดียว  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้บริการห้างเทสโก้โลตสัในสาขาต่างจงัหวดั
เพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ผูใ้ชบ้ริการในต่างจงัหวดัท่ีเดินทาง
มาในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัก็มีมากในปัจจุบนั จึงควรศึกษาเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติมเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้
 2. ควรมีการให้ผูใ้ช้บริการเสนอความคิดเห็น โดยสัมภาษณ์ผูม้าใชบ้ริการว่า ตอ้งการให้
ทางห้างเทสโก้โลตสัปรับปรุงเก่ียวกบัสถานท่ีส่วนใดบ้าง หรือมีอะไรท่ีตอ้งเพิ่มเติมเขา้มาบา้ง 
เพื่อท่ีทางหา้งจะไดน้ าแนวทางจากความเห็นของผูใ้ชบ้ริการไปปรับปรุงพฒันา 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัทศันคติท่ีมีต่อการท างานซ่ึงประกอบด้วย
บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจในการท างาน การรักษาพนกังาน และ
ความผูกพนักบัองคก์ร ซ่ึงจ าแนกตามประชากรศาสตร์ ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีท าการศึกษากลุ่มตวั
แปรตน้คือ ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, ต าแหน่ง
งาน, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการท างาน
ประกอบดว้ย บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจในการท างาน  การรักษา
พนักงาน และความผูกพนักบัองค์กรขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาค้นควา้กลุ่มตวัอย่าง 
พนกังานบริษทั ไทยเซ็มคอน โดยมีพนกังานทั้งหมด 535 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  
ควรมี 222 คนเป็นอยา่งนอ้ย โดยใชสู้ตรของYamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 95 คน ใชว้ิธีการสุ่ม
เลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling)  คือ การสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มี
หลักเกณฑ์ใดๆ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มา
ตรวจสอบ ลงรหสั และน าขอ้มูลท่ีลงรหสัไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวจิยั  
 ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานบริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั มีทศันคติในการท างานโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจประกอบดว้ยบรรยากาศในการท างานการพฒันาพนกังานความพึงพอใจ
ในการท างานการรักษาพนกังานและความผูกพนักบัองค์กรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7 ซ่ึงสามารถแบ่ง
จ าแนกออกเป็นดา้นๆ ไดด้งัน้ี ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในการท างานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.76 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาพนกังานโดยมีค่าเฉล่ีย 3.55 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจในการท างานโดยมีค่าเฉล่ีย 3.57 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรักษาพนกังานโดยมีค่าเฉล่ีย 3.80 
และความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนักบัองคก์รโดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 
 
ค าส าคัญ : ทศันคติ, พนกังาน, บริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั 
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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. 
 

บทน า 
 ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรักษาพนกังานและ
อตัราการลาออกของพนกังานในบริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั ซ่ึงมีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอยา่ง
มากเพราะองคก์รจะเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงก็ตอ้งมีพนกังานท่ีมีความสามารถและใช้ความสามารถ
นั้นอยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รโดยจะท าอยา่งไรให้พนกังานอยูก่บัองคก์ร
ใหน้านท่ีสุดและบรรยากาศในการท างานการอบรมพฒันาพนกังานให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความ
พึงพอใจในงานซ่ึงก็จะส่งผลให้พนกังานมีความผูกพนักบัองค์กรและท างานดว้ยความเต็มใจเต็ม
ความสามารถและไม่คิดท่ีจะออกไปจากองค์กรแห่งน้ีโดยเร่ิมจากกรอบแนวความคิดก าหนดตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนระเบียบวิธีวิจยัท่ี
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เก่ียวขอ้ง แลว้ก าหนดวตัถุประสงคส์มมติฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร จากนั้นด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีตอ้งการศึกษาโดยจะน าเสนอเป็น
รายงานการวจิยัตามล าดบั 
 การบริหารงานในอดีตท่ีผา่นมานั้น ผูบ้ริหารมกัมีแนวคิดและความพยายามในทุกวิถีทางท่ี
จะน ามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดี การไดผ้ลประโยชน์จากพนกังานให้ไดม้ากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นการ
ใช้เงิน (money) เทคโนโลยี (technology) วสัดุส่ิงของ (materials) หรือการเปล่ียนวิธีจดัการ 
(management) การด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิตและผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รโดย
อาจไม่ค  านึงถึงขีดความสามารถทางศกัยภาพรวมถึงความพร้อมของพนักงานในองค์กรซ่ึงใน
ปัจจุบนัแนวคิดดงักล่าวเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากผูบ้ริหารหันมาให้ความส าคญั “คน” (man) 
โดยค านึงถึงความรู้สึกนึกคิดจิตใจของคนในองคก์รมากยิ่งข้ึนเพราะคนถือเป็นพลงัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้ ซ่ึงPeter Drucker ไดแ้บ่งทรัพยากรใน
โลกออกเป็น 3 ชนิดคือ ทุน (capital resource) วตัถุดิบ (physical resource) และทรัพยากรมนุษย ์
(human capital) โดยกล่าววา่ มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญัมากท่ีสุดต่อองคก์ร
เพราะมนุษย์เป็นพลังขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรไม่ว่า
องค์กรจะใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงใดหรือมีทุนด าเนินการมากเพียงใดก็ตามก็ยงัตอ้งอาศยั
มนุษยท่ี์มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเพื่อน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ (นิสดารก์ เวชยา
นนท,์ 2544) 
 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคปัจจุบนัท่ีองค์กรต่างๆ มีการแข่งขนัสูงข้ึนและทวีความเขม้ขน้
มากข้ึน ทรัพยากรมนุษยก์็ยิง่มีความส าคญัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ การท่ีองคก์รจะสรรหาคดัเลือกให้ได้
บุคลากรท่ีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกบัองคก์รนั้นไม่ใช่เร่ืองท่ียากเกินไปแต่การท่ีองคก์รจะ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีให้อยู่กบัองค์กรได้นานนั้นกลบัเป็นเร่ืองท่ีดูยากเย็นพอสมควร
เน่ืองจากองคก์รแต่ละแห่งต่างก็ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกบัตนทั้งนั้น
การเสนอผลตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีดีกว่าตลอดจนโอกาสก้าวหน้าท่ีชัดเจนกว่าให้กับ
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อดึงใหเ้ขาเหล่านั้นมาร่วมงานกบัองคก์รของตนเองจึงเป็นเร่ือง
ท่ีพบเห็นกันได้ทั่วไป ในปัจจุบันประกอบกับมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจมีความคิด
ความรู้สึกเป็นของตนเองการตดัสินใจเลือกอาชีพ เลือกองคก์รท่ีจะเขา้ไปร่วมงานดว้ยจึงเป็นส่ิงท่ี
ไม่อาจบงัคบักันได้ ด้วยเหตุน้ีองค์กรจึงตอ้งมีวิธีการท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพเหล่าน้ีให้
ท างานอยู่กบัองค์กรได้ต่อไปในระยะยาวตอ้งสร้างให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความผูกพนั
ระหวา่งพนกังานกบัองคก์รเพราะเม่ือพนกังานมีความพึงพอใจและความผูกพนักบัองคก์รแลว้ยอ่ม
ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรในท่ีสุด
รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อการท างานของพนกังานในองคก์รแห่งน้ี (ธนาสิทธ์ิ เพิ่มเพียร:2554)  
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 ในบทความวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุส าคญัต่อ
ทศันคติท่ีมีต่อการท างานของพนักงานมุ่งหวงัให้ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อความมัน่คงของ
องค์กรและต่อผูบ้ริหารในการจดัการบุคลากรแผนกบุคคล นอกจากน้ียงัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนเพื่อค้นหากลยุทธ์ในการพฒันาและปรับปรุงปัจจยัต่างๆ ให้มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของ
พนกังานต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาระดบัทศันคติท่ีมีต่อการท างานซ่ึงประกอบ ด้วยบรรยากาศในการท างาน การ
พฒันาพนักงาน ความพึงพอใจในการท างาน การรักษาพนักงาน และความผูกพนักบัองค์กรซ่ึง
จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานการวจิยั 
 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ทศันคติท่ีมีต่อการท างานซ่ึงประกอบด้วย 
บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจในการท างาน การรักษาพนกังานและ
ความผกูพนักบัองคก์ร แตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีท าการศึกษากลุ่มตัวแปรต้นคือ ด้านประชากรศาสตร์ ท่ี
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, ต าแหน่งงาน, รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการท างาน ส่วนตัวแปรตามในท่ีน้ีคือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติต่อการท างาน
ประกอบดว้ย บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจในการท างาน การรักษา
พนกังานและความผกูพนักบัองคก์ร 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษาคน้ควา้กลุ่มตวัอย่างพนกังานบริษทั ไทยเซ็มคอน
จ ากดั โดยใชสู้ตรของYamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 95 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
ควรมี 222 คนเป็นอย่างน้อยจากจ านวนพนักงานทั้งหมด 535 คนทั้งท่ีเป็นพนักงานประจ าและ
พนกังานสัญญาจา้ง 
 3. ขอบเขตดา้นเวลากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือพนกังานบริษทัไทยเซ็มคอนจ ากดัและ
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ผูจ้ดัท างานวิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้
ตลอดจนทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมารวมเขา้ด้วยกนั และประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึงทศันคติท่ีมีต่อการ
ท างานกรณีศึกษา: บริษัท ไทยเซ็มคอน จ ากัด โดยผู ้วิจ ัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดในการ
ศึกษาวจิยัดงัน้ี 
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         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 เพื่อท าใหท้ราบถึงระดบัทศันคติท่ีมีต่อการท างานซ่ึงประกอบดว้ยบรรยากาศในการท างาน
การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจในการท างาน การรักษาพนกังานและความผูกพนักบัองค์กร
จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ประชากร หมายถึง พนกังานของบริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั 
 2. ทศันคติ หมายถึง แนวความคิดเห็นมุมมองความรู้สึกต่อการท างาน 
 3. บรรยากาศในการท างาน หมายถึง พนกังานมีสัมพนัธภาพและการเรียนรู้ในการท างาน
เป็นทีม มีการช่วยเหลือจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีติดต่อสัมพนัธ์กนัในองค์กร ด้านวตัถุส่ิงของ 
การให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า รวมถึงการสนบัสนุนดา้นการยอมรับ การยกย่อง
และเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีพนกังานปฏิบติัอยู ่
 4. การพฒันาพนักงาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนกังานไดพ้ฒันาทกัษะ ความรู้และใช้
ความสามารถท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่า ตนมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายจากการท างานของตนเพื่อ
ความกา้วหนา้ในอาชีพของผูป้ฏิบติังานและใชค้วามรู้ความสามารถใหม่ๆ ในการพฒันาองคก์รและ
ใหห้ลกัประกนัความมัน่คงในงาน 
 5. ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานในทางท่ีดี เป็นความรู้สึก
ชอบ หรือพอใจ ท่ีความต้องการของตนได้รับการตอบสนองจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ทีม่ผีลกระทบ 

1. บรรยากาศในการท างาน 

2. การพฒันาพนกังาน 

3. ความพึงพอใจในการท างาน 

4. การรักษาพนกังาน 

5. ความผกูพนักบัองคก์ร 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
6. เงินเดือนปัจจุบนั 
7.  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานกบัองคก์ร 
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สภาพแวดลอ้มในการท างาน นโยบายการบริหาร การบงัคบับญัชา การพิจารณาความดีความชอบ 
ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ 
 6. การรักษาพนักงาน หมายถึง การท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานส่งผลให้เกิด
ความผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึงถือเป็นการลดตน้ทุนในการด าเนินงานขององค์กร โดยมีการจา้งงานท่ี
เหมาะสม สร้างความประทบัใจตั้งแต่เร่ิมแรก มีการอบรม สร้างโอกาสกา้วหนา้ ให้งานท่ีเขาชอบ 
กระตุน้ก าลงัใจในการท างาน ให้รางวลัอย่างมีความหมาย ให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา และสัมภาษณ์เม่ือพนักงานออกเพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุการลาออก เพื่อน าไปปรับปรุง
พฒันาเพื่อใหพ้นกังานคงอยู ่
 7. ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบั
องคก์ร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองคก์รคนอ่ืนและเต็มใจท่ีจะอุทิศก าลงักายและก าลงัใจเพื่อ
ปฏิบติัภารกิจขององคก์รตามความหมายลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
  7.1 ความผูกพนัต่อองค์กรด้านจิตใจ (affective commitment) หมายถึง ความรู้สึก
ยดึมัน่กบัองคก์ร ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในองคก์ร 
  7.2 ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ (continuance commitment) หมายถึง 
การรับรู้ของบุคคลถึงผลประโยชน์ท่ีเสียไป ถา้เขาออกไปจากองคก์าร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีจะ
อยูใ่นองคก์ารต่อไป 
  7.3 ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (normative commitment) หมายถึง 
จิตส านึกในการด ารงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การ เป็นความรู้สึกว่า การอยู่ในองค์การเป็นส่ิงท่ี
เหมาะสมควรกระท า 
 8. รักษาความลับของพนักงาน หมายถึง มาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อพิทกัษ์รักษาและ
คุม้ครองป้องกนัส่ิงท่ีเป็นความลบัของพนกังาน ทั้งขอ้มูลข่าวสาร บริภณัฑ์ ยุทธภณัฑ์ ท่ีสงวน การ
รหัส การประมวลลับ ฯลฯ ให้พน้จากการร่ัวไหล การจารกรรม และการกระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการ
เปิดเผยส่ิงท่ีเป็นความลบั 
 9. สวัสดิการ หมายถึง องค์กรธุรกิจเอกชนจดัให้มีข้ึนเพื่อให้พนกังานองค์กรนั้นๆ ไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการท างาน มีความมัน่คงในอาชีพ มีหลกัประกนัท่ีแน่นอนในการด าเนินชีวิต
หรือไดรั้บประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจา้งท่ีไดรั้บอยู่เป็นประจ า ทั้งน้ีเพื่อเป็น
ส่ิงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี 
 10. บรรลุผล หมายถึง การปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในการท างานแล้วท าให้ประสบ
ความส าเร็จหรือลุล่วงตามความคาดหวงั หรือ ตามวตัถุประสงค ์
 11. องค์กร หมายถึง บริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั 
 12. สร้างภาพลักษณ์องค์กร  หมายถึง ภาพรวมทั้ งหมดขององค์การท่ีบุคคลรับรู้จาก
ประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทบัใจ ตลอดจนความรู้สึกท่ีมีต่อหน่วยงานหรือสถาบนัโดย
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การกระท าหรือพฤติกรรมองคก์าร การบริหาร ผลิตภณัฑก์ารบริหาร และการประชาสัมพนัธ์ จะเขา้
มามีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์ารดว้ย 
 13. การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิดคุณภาพดีข้ึนกว่าเดิมท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ีดีกวา่เดิมอย่างเป็นระบบ หรือการท าให้ดี
ข้ึนกวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ  
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 บรรยากาศขององค์กรท่ีดีจะส่งผลให้บุคคลมีการท างานท่ีดียิ่งข้ึน ส่ิงท่ีจะสร้างให้เกิด
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน ไดแ้ก่ การมีการบงัคบับญัชาท่ีดี การท่ีสมาชิกในองคก์รมีขวญั
และก าลงัใจในการท างาน รวมทั้งการท่ีองคก์รมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดีได ้(นิภา แกว้ศรีงาม
, 2532, p.204) 

การพัฒนาบุคลากร เป็นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล เน่ืองจากความเจริญ
ของวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ คนท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีในสมยัหน่ึง ก็อาจกลายเป็นคนท่ีหยอ่นความสามารถไป
ในอีกสมยัหน่ึงก็ได ้เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีอยูเ่สมอ 
ไม่ว่าวิทยาการและหน้าท่ีความรับผิดชอบจะได้เปล่ียนแปลงไป การพฒันาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทกัษะในการท างานดีข้ึนตลอดจน
มีทศันคติท่ีดีในการท างานอนัจะเป็นผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนหรืออีกนัยหน่ึง 
การพฒันาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีจะสร้างเสริมและเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ อุปนิสัย ทศันคติ และวิธีการในการท างานอนัจะน าไปสู่ประสิทธิภาพ
ในการท างาน (สมาน รังสิโยกฤษฎ ์2522 P.88) 
 ความพงึพอใจในงาน ความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพการท างานดี สวยงาม 
ระบบงานดี เพื่อนร่วมงานดี ผูบ้งัคบับญัชาดี จะก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับ
บุคลิกภาพของตนใหเ้ขา้กบัสภาพสังคม ทั้งภายในและภายนอกองคก์รไดด้งันั้น เม่ือบุคคลสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัสังคม ทั้งภายในและภายนอกองคก์รและสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน
ไดย้่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจในการท างานและ
สามารถท างานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดการพฒันาการปฏิบติังานและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรทั้งในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน (ปริญญา สัตยธรรม 
2557 P.11) 
 การรักษาพนักงาน การปฏิบติัต่อคนเก่งดว้ยความเคารพและให้เกียรติเพื่อให้คนเก่งมีความ
จงรักภกัดีและยดึมัน่ต่อองคก์ร รักองคก์ร พร้อมท่ีจะใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยูม่าปฏิบติังานให้
องคก์รมีความเจริญกา้วหนา้ เช่น การสร้างโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path) การก าหนด
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แผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) การให้โอกาสในการพฒันา เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีสร้างสรรค ์การใหร้างวลัและการตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน 
การบริหารผลการปฏิบติังาน การปรับเป้าหมายของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
กลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน การวดัความพึงพอใจของพนกังาน การวางแผนสาย
อาชีพ กลยทุธ์ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั การสร้างขอ้ผกูมดัในการจา้งงาน กลยุทธ์การ
บริหารขีดความสามารถ ค านึงถึงความตอ้งการของพนกังาน การพฒันาพนกังานดว้ยระบบพี่เล้ียง 
การก าหนดวฒันธรรมองคก์ร ระบบสอนงานเพื่อการพฒันาสายอาชีพ กลยทุธ์การสร้างให้พนกังาน
เจริญเติบโตและจงรักภคัดีต่อองคก์ร กลยุทธ์การควบรวมและยุบรวมกิจการเพื่อการรักษาพนกังาน
(วชิยั วงษใ์หญ่: 2558 P.15) 
 ความผูกพันที่มีต่อองค์กร ของบุคลากรถือวา่เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เพราะความผูกพนัเป็น
ส่ิงท่ีแสดงออกหรือเป็นตวับ่งช้ีถึง ความรัก ความภาคภูมิใจ การยอมรับและยึดมัน่ในจุดมุ่งหมาย
และอุดมการณ์ขององคก์ร อนัเป็นผลให้บุคลากรมีความเต็มใจท่ีจะท างานเพื่อความกา้วหน้าและ
ประโยชน์ขององค์กรตลอดจนมีความปารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป นอกจากน้ี
ความผูกพนัต่อองค์กร ยงับ่งบอกถึงทศันคติท่ีพนักงานมีต่อองค์กร และพฤติกรรมท่ีพนักงาน
แสดงออก ซ่ึงองค์กรควรจะต้องรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ ไม่ละทิ้ง
องคก์ร ดงัค ากล่าวท่ีว่า การแข่งขนัระหวา่งธุรกิจและองคก์รมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนท าให้เกิดปัญหา
การแข่งขนัและขาดแคลนบุคลากร ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ การรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไว้
กบัองค์กร ดว้ยการสร้างให้เกิดความรักความผูกพนัต่อองคก์ร จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีจะช่วย
ใหอ้งคก์รอยูร่อดในยคุปัจจุบนั (ประทุม ฤกษก์ลาง, 2529, p.21) 
 ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาเป็นอยา่งยิง่ เพราะการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท า
ให้องคก์รไดท้ราบถึงทศันคติท่ีมีต่อการท างาน เพื่อก่อให้เกิดการรักษาพนกังานให้คงอยู่ ลดอตัรา
การลาออกของพนกังาน และเพื่อให้พนกังานปฏิบติังานอยา่งเต็มศกัยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายและ
ประสบความส าเร็จขององคก์ร 
 การท าวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะใช้กรณีศึกษาพนกังานใน บริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั  
เพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีไดน้ั้นมาใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างและเพิ่มพูน
ให้พนักงานและน ามาปรับปรุงและพฒันาในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งจะช่วยลด
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการลาออกของบุคลากรและจะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันและ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่ิงยึดเหน่ียวท่ีจะท าให้บุคลากร มีความรัก ความพึงพอใจท่ีจะ
ร่วมงานกับองค์กรต่อไป และเพื่อน ามาปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมถึงเพื่อท่ีจะน ามาสร้างความเป็นเลิศ เพื่อท่ีจะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัและอาจจะยงัเป็นประโยชน์ต่อองคก์รอ่ืนท่ีจะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
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พิจารณาในการสร้างบรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน สร้างความพึงพอใจและความ
ผกูพนัใหแ้ก่พนกังานในองคก์ร 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เบญจา วฒันาวรสกุล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั
คาลดิก (ไทยแลนด์) จ  ากดั” พบวา่ บุคลากรของบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์) จ  ากดั มีความผูกพนัต่อ
องค์การดา้นทศันคติโดยรวมและในแง่ลกัษณะของประสบการณ์จากการท างานอยู่ในระดบัมาก
ยกเวน้ลกัษณะงานมีความผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางบุคลากรของบริษทัคาลดิก (ไทย
แลนด์) จ  ากัด ท่ีมีระดับการศึกษาสถานภาพการสมรสและสถานท่ีปฏิบติังานท่ีต่างกัน มีความ
ผูกพนัต่อองค์การดา้นทศันคติโดยรวมทุกองค์ประกอบและพิจารณาในรายองค์ประกอบต่างกนั
ยกเวน้บุคลากรของบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์) จ  ากัด ท่ีมีเพศและอายุต่างกัน มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นทศันคติในองคป์ระกอบของลกัษณะงานต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 ชยนัต์ ศรีวิจารย์ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง “ทศันคติต่อการท างานท่ีมีผลต่อความภกัดีใน
องค์กร” ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อการท างานท่ีมีผลต่อความภกัดีในองค์กร เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความรู้สึกผูกพนักับ
องค์กรท่ีแตกต่างกนัและผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โอกาสความก้าวหน้าในงาน การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน รายไดแ้ละสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความเต็มใจในการทุ่มเท
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความรู้ความเป็นเจา้ขององค์กร ความปรารถนาท่ีจะคงไว้
ซ่ึงสมาชิกภาพขององค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของ
องคก์ร 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนกังาน บริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั จ  านวนทั้งหมด 535  
คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตรการหากลุ่มตวัอย่างของ (Yamane) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 จึงใช้ประชากรในการสุ่มตวัอย่าง
จ านวน 222 คน ซ่ึงขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษาคน้ควา้กลุ่มตวัอยา่งสามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 

พ้ืนท่ี จ านวนประชากร ขนาดการสุ่มตวัอยา่ง 
ส านกังานใหญ่ 102 55 
ส านกังานสาขาอยธุยา 189 72 
ส านกังานสาขาชลบุรี 192 84 
ส านกังาน สาขาระยอง 52 11 
รวม 535 222 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

565 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและไดมี้การตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจความถูกตอ้งและน ามาปรับปรุง
แกไ้ขจนมีความถูกตอ้งและเช่ือถือ จึงน าไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น
ผูว้ิจยัจะประสานขอความร่วมมือไปยงัผูรั้บผิดชอบงานพฒันาบุคลากรของบริษทั ไทยเซ็มคอน 
จ ากดั เพื่อเก็บขอ้มูลโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยน าตวัแปรต่างๆ มาสร้างเป็น
แบบสอบถามตามล าดบัดงัน้ี  
 ลักษณะโครงสร้างของค าถามของแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเร่ือง 
ทศันคติท่ีมีต่อการท างานกรณีศึกษา บริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั ผูท้  าการวิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถาม
ข้ึนโดยแปลจากงานวิจยัท่ีคน้ควา้มาและไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบังานวิจยัในคร้ังน้ี   
ซ่ึงแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนมีทั้งหมด 6 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในการท างาน 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาพนกังาน 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน 
 ส่วนท่ี 5  ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการรักษาพนกังาน 
 ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนักบัองคก์ร 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยน า
แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ ลงรหสั และน าขอ้มูลท่ีลงรหสัไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั ในการประมวลผลและจดัท าตารางวิเคราะห์ทางสถิติ แสดง
ความสัมพันธ์เพื่อทดสอบตัวแปรต่างๆว่า มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรท่ีได้
ตั้งสมมติฐานไว ้และเพื่อน าเสนอขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั 
การวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ 
 วิเคราะห์เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม การแปลความหมายการวิเคราะห์ใชเ้กณฑ์ของ 
เบญจา วฒันาวรสกุล (2559:69) ดงัน้ี 
  คะแนน 4.51–5.00  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  คะแนน 3.51–4.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ย 
  คะแนน 2.51–3.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นไม่แน่ใจ 
  คะแนน 1.51–2.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย 
  คะแนน 1.00–1.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นประชากรศาสตร์จากกลุ่มพนกังานบริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั
จ านวน 222 คนพบว่า เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 178 คนคิดเป็นร้อยละ 80.2 และเป็นเพศ
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หญิงจ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 19.8 อายุส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25–30ปี คิดเป็นร้อยละ 34.7  
อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 52.3 
และสมรสคิดเป็นร้อยละ 47.7 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 71.6 
ต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่ต าแหน่งปฏิบติัการอาวุโสร้อยละ 48.6 ระดบัปฏิบติัการร้อยละ 28.4 ดา้น
เงินเดือนส่วนใหญ่อตัราเงินเดือน 10,001-20,000 บาทร้อยละ 61.7 อตัตาเงินเดือน 20 ,001-30,000 
บาท ร้อยละ 32.0 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานกบัองคก์รส่วนใหญ่มีอายงุาน 5–10 ปี ร้อยละ 48.2 อายุงาน 
10 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 27.5 อายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.9 
 พนกังานบริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั มีทศันคติในการท างานโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัท่ีพึง
พอใจทั้งในดา้นประกอบดว้ย บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจในการ
ท างาน การรักษาพนักงานและความผูกพนักบัองค์กรโดยทั้งหมดมีค่าเฉล่ีย 3.7 ซ่ึงสามารถแบ่ง
จ าแนกออกเป็นดา้นๆ ไดด้งัน้ี ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในการท างาน เห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.76 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาพนกังาน เห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.55 ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการท างาน เห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.57 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรักษาพนกังาน
เห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.80 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนักบัองคก์รเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.85  
 ซ่ึงผลการวิจยัในขา้งตน้บ่งบอกอย่างชดัเจนแล้วว่า พนักงานมีทศันคติในการท างานท่ีดี
และมีประสิทธิภาพในการท างานในองคก์รแห่งน้ี ในการวิจยัคร้ังน้ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ชยนัต์ ศรีวิจารย์(2556) ได้ศึกษาเร่ือง “ทัศนคติต่อการท างานท่ีมีผลต่อความภักดีในองค์กร”
ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อการท างานท่ีมีผลต่อความภกัดีในองค์กร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ความรู้สึกผูกพนักับองค์กรท่ี
แตกต่างกนัและผลการวิเคราะห์ความส าพนัธ์พบว่า ลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน 
โอกาสความกา้วหนา้ในงาน การรับการยอมรับนบัถือ สัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน รายได้และสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กับความเต็มใจในการทุ่มเทความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ขององคก์ร ความรู้ความเป็นเจา้ขององคก์รความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึ้งสมาชิกภาพของ
องคก์ร และความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดขององคก์ร 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อทศันคติใน
การท างาน ทั้ง 5 ด้านไดแ้ก่ บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนักงาน ความพึงพอใจในการ
ท างาน การรักษาพนกังาน ความผูกพนักบัองคก์ร 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมีผลต่อ
ทศันคติในการท างาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจ
ในการท างานการรักษาพนักงานความผูกพนักับองค์กรจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่ามี 5 คู่ 
ไดแ้ก่ (1) ช่วงอายุนอ้ยกวา่ 25 ปีและ 31 ปี–40 ปี (2) ช่วงอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี และอายุมากกว่า 41ปี 
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(3) ช่วงอายุ 25-30 ปี และช่วงอายุ 31-40 ปี (4) ช่วงอายุ 25 ปี-30 ปี และ ช่วงอายุมากกวา่ 41 ปี (5) 
ช่วงอาย ุ31ปี-40 ปี และช่วงอายมุากกวา่ 41 ปี  
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ทศันคติในการท างาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจ
ในการท างาน การรักษาพนกังาน ความผกูพนักบัองคก์ร 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ
ทศันคติในการท างาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจ
ในการท างาน การรักษาพนกังาน ความผกูพนักบัองคก์ร 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
มีผลต่อทศันคติในการท างาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการท างาน ความพึงพอใจในการ
ท างาน การรักษาพนกังาน ความผูกพนักบัองคก์ร จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่มี 5 คู่ไดแ้ก่ (1) 
ปฏิบติัการ และ ปฏิบติัการอาวุโส (2) ปฏิบติัการ และ หวัหนา้งาน (3) ปฏิบติัการ และ หวัหนา้งาน
ข้ึนไป (4) ปฏิบติัการอาวโุส และ หวัหนา้งาน (5) ปฏิบติัการอาวโุส และ ผูจ้ดัการข้ึนไป 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเงินเดือน ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ทศันคติในการท างาน ทั้ง 4 ด้าน ไดแ้ก่ บรรยากาศในการท างาน การพฒันาพนักงาน การรักษา
พนกังาน ความผูกพนักบัองคก์ร จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่มี 4 คู่ ไดแ้ก่ (1) เงินเดือนต ่ากวา่ 
10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท (2) เงินเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และ 30,001 ข้ึนไป (3) 
เงินเดือน 10,001-20,000 และ 20,001–30,000 บาท (4) เงินเดือน 10,001-20,000 และ 30,000 ข้ึนไป 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานกับองค์กรท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมีผลต่อทศันคติในการท างาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ บรรยากาศในการท างาน
การพฒันาพนกังาน ความพึงพอใจในการท างาน การรักษาพนกังาน ความผกูพนักบัองคก์ร จากการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่ (1) ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานน้อยกว่า 5 ปี และ ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน 5-10 ปี (2) ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปีและ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี 
(3) ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 5-10 ปี และ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการทดสอบสมมุติฐาน สรุปได้ว่า พนักงานบริษทั ไทยเซ็มคอน จ ากดั ท่ีมีปัจจยัใน
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น อาย ุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานกบัองคก์รมีทศันคติในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่มีปัจจยัในส่วนบุคคลท่ีไม่แตกต่างในดา้น เพศ และ 
ระดบัการศึกษา มีทศันคติในการท างานท่ีไม่ต่างกนั โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่
สอดสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเกิดจากยุคสมยัหรือกาลเวลาท่ีเปล่ียนไปมุมมองของ
พนกังาน เร่ิมมีความคิดเห็นท่ีต่างกนัมากข้ึน รวมถึงความไม่เขา้ใจหรือไม่เห็นดว้ยกบันโยบายของ
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บริษทัในบางประการ ค าสั่งจากหวัหนา้งานในสายงานของตนหรือผูบ้งัคบับญัชา ท่ีอาจไม่สามารถ
พิสูจน์ความถูกตอ้งในกระบวนการความโปร่งใส ทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความเป็น
ธรรมและความถูกตอ้ง รวมถึงกระบวนการในการท างานแต่ละแผนกไม่เกิดความชดัเจนในเน้ือหา
ภาระความผดิชอบของพนกังานแต่ละคน มีผลขดัแยง้กบัหลกัธรรมมาภิบาลขององคก์ร ซ่ึงอาจเป็น
ผลส าคญัท่ีมีผลต่อทศันคติในการท างานของพนกังาน 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. บริษทัควรส่งเสริมความเขา้ใจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียว เพราะอายุเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท า
ให้ความเห็นต่างในการท างานรวมกนัมีผลโดยตรง อาจใช้กระบวนการใดกระบวนหน่ึงเพื่อมา
รองรับผลกระทบท่ีเกิดจากความเห็นต่าง ดา้นอาย ุเน่ืองจากจะมีผลโดยตรงกบัประสิทธิภาพของตวั
พนกังานและประสิทธิผลของบริษทั 
 2. บริษทัควรเพิ่มเติมหรือส่งเสริม ในด้านสวสัดิการของพนักงานให้มากข้ึน เน่ืองจาก
พนกังานมีสถานภาพท่ีสมรสถึงร้อยละ 52.3 โดยพนกังานอาจมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนเช่นกนั 
 3. บริษทัควรมีกระบวนการในการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานให้เกิดความชดัเจน 
โปร่งใส สามารถใหพ้นกังานตรวจได ้เพราะเน่ืองจากการเล่ือนต าแหน่งถือวา่เป็นขวญัและก าลงัใจ
ในการท างานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ร่วมกบัองค์กรไดมี้ระยะเวลานานมาก
ข้ึน 
 4. บริษทัควรมีกระบวนการพิจารณาการปรับอตัราเงินเดือนของพนกังานในแต่ละปี หรือ 
แต่ละไตรมาส ตามความเห็นสมควรท่ีถูกตอ้ง โดยมีแผนหรือกระบวนการท่ีชดัเจน เท่ียงตรง และมี
ความเป็นธรรมมากข้ึน ทั้งน้ีผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาควรค านึงถึงความอยูร่อดของพนกังานเพื่อ
ลดอตัราการลาออก และไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่องาน 
 5. บริษทัควรให้ความส าคญักบัพนักงานท่ีท างานร่วมกบับริษทั ท่ีมีอายุตั้งแต่ 0-10 ปี 
เพราะเน่ืองจากเป็นระยะท่ีควรใหก้ารพฒันาและส่งเสริมในดา้นพฒันาให้มากข้ึน ในอนาคตตอ้งใช้
อายงุานเหล่าน้ีในการต่อยอดและพฒันาบริษทัต่อไป  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนท่ีมีลกัษณะและสถานท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั เพื่อน าขอ้มูล
ไปพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั 
 2. ควรท าการวจิยัทศันคติท่ีมีต่อการท างานซ ้ าอีกคร้ังในปีถดัไป เน่ืองจากทศันคติเป็นความ
พึงพอใจและความเห็นต่างของบุคคล ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา 
 3. ควรศึกษาเก่ียวกบัทศันคติหรือความคิดเห็นในดา้นอ่ืนของพนกังานท่ีมีผลต่อทศันคติใน
การปฏิบติังานในอนาคตได ้
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานดอน
เมืองโดยจ าแนกตามปัจจยัทางด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านบริการ และด้านพนกังาน ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) คือ การ
สุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีหลกัเกณฑ์ใดๆ ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มประชากรศาสตร์ข้ึน ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ
โดยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคยใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง จ านวน 400 คน ซ่ึงใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ โดยมีสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้
t-test,F-test  
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20-29 ปี มีสถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,000–25,000 
บาท ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อการท่องเท่ียว และเลือกใช้การเดินทางไปยงัท่าอากาศ
ยานดอนเมืองโดยรถแทก็ซ่ี เส้นทางท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ เส้นทางในประเทศ สาเหตุท่ีใชบ้ริการ
ท่าอากาศยานดอนเมืองเน่ืองมาจากอยูใ่กลแ้หล่งท่ีพกั  
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีมีความแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ในดา้นบริการในภาพรวม
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พบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง ในดา้นพนกังานในภาพรวมพบวา่ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.84 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ผูโ้ดยสาร, บริการ, 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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บทน า 
 “สนามบินดอนเมือง” หรือ “ท่าอากาศยานดอนเมือง” มีช่ือเดิมคือ “ท่าอากาศยานนานาชาติ
กรุงเทพ” เป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย โดยตั้ งอยู่ท่ี เขตดอนเมือง  จังหวดั
กรุงเทพมหานคร สร้างข้ึนเม่ือปี 2457 แต่หลังจากสนามบินสุวรรณภูมิสร้างเสร็จในปี 2549 
สนามบินดอนเมืองก็ถูกเปล่ียนมาใหบ้ริการส าหรับเท่ียวบินภายในประเทศเท่านั้น แต่เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวเดินทางของนกัท่องเท่ียวนกัเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพิ่มจ านวนข้ึนมาก สนามบิน
ดอนเมืองจึงไดก้ลบัมาให้บริการเท่ียวบินระหวา่งประเทศอีกคร้ังในเดือนตุลาคมปี 2555 โดยมีสาย
การบินแอร์เอเชีย เป็นสายการบินแรกท่ีใหบ้ริการเท่ียวบินระหวา่งประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มา
เก๊า  จีน มาเลเซีย อินเดีย เวยีดนาม ออสเตรเลีย รวมทั้งญ่ีปุ่นและเกาหลี ซ่ึงก่อนหนา้น้ีทางบริษทัท่า
อากาศยานไทย หรือ ทอท. (AOT) ไดท้  าการเตรียมพร้อมเพื่อฟ้ืนฟู ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองทั้ง
ภายในและภายนอกให้มีมาตรฐานมากข้ึน และมีความสะดวก สะอาด และปลอดภยั สามารถ
รองรับผูโ้ดยสารได้ตลอดการเดินทาง เพื่อเปิดให้บริการการบินเชิงพาณิชยร์องรับการบิน โดย
มัน่ใจวา่ หลงัปรับปรุงจะสามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้16 ลา้นคนต่อปี จากเดิม 12 ลา้นคนต่อปี และ
รองรับเท่ียวบินได ้256 เท่ียวบินต่อวนั  
 สนามบินดอนเมืองก็ยงัคงเป็นสนามบินหลกั ส าหรับรองรับบริการเท่ียวบินภายในประเทศ
โดยอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) และมีสายการบินหลกัท่ี
ใหบ้ริการเท่ียวบิน ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลออนแอร์ 
ทั้งน้ีมีเส้นทางการบินไปยงัภูเก็ต เชียงใหม่ กระบ่ี เชียงราย ชุมพร นครพนม นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส น่าน บุรีรัมย ์แพร่ ร้อยเอด็ ระนอง ล าปาง เลย  สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี  ขอนแก่น ตรัง 
พิษณุโลก สกลนคร หาดใหญ่ และอุดรธานี  
[ท่ีมา: http://donmueangairportthai.com/] 
 การขนส่งทางอากาศในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นกัเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น
นกัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการ พนกังานบริษทั นกัท่องเท่ียว หรือนกัธุรกิจ เพราะเป็นการเดินทางท่ีมี
ความรวดเร็ว รวมทั้งมีความสะดวกสบายมากท่ีสุด เม่ือเทียบราคาค่าใช้จ่ายกบัการเดินทางโดยรถ
ส่วนตวั รถทวัร์ หรือรถไฟ บางคร้ังก็ไม่ไดต่้างกนัมากนกั ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่จึงยอมแลกกบัความ
ต่างของราคาเพียงไม่ก่ีบาทเพื่อประหยดัเวลาในการเดินทางอีกหลายชัว่โมง และความสะดวกสบาย
ท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัมีสายการบินตน้ทุนต ่าให้เลือกใชบ้ริการอยา่งหลากหลายตามความตอ้งการของ
ผูโ้ดยสาร 
            จากการศึกษาความเป็นมาดงักล่าว เป็นเหตุให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท าการศึกษา เร่ือง ความ
พึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเน้นศึกษาดา้นกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านผลการให้บริการ ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี
สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการท่าอากาศยานดอนเมือง ใชใ้นการปรับปรุงแผนงาน 

http://donmueangairportthai.com/
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ต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสนามบินดอนเมืองในโอกาสต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านบริการของท่า
อากาศยานดอนเมือง และดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานการวจัิย 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง และดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใช้บริการท่าอากาศยานดอน
เมือง โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ตัวแปรอสิระ 
  - ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง 
เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตัวแปรตาม 
  - ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง ท่ีมีต่อดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการบริการ และดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารท่ีเคยใช้บริการในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ท่ีท่า
อากาศยานดอนเมืองอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
  2.2 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนจึงใชสู้ตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
 ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน 2560 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

1. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
2. ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง 
3. ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้าน
บริการของท่ าอากาศยานดอนเมือง และด้านพนักงานท่ีให้บริการจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมืองต่อ
การใหบ้ริการของพนกังานท่าอากาศยานดอนเมือง 
 2. ผู้โดยสาร หมายถึง ผูท่ี้เดินทางโดยเคร่ืองบิน ท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
 3. ท่าอากาศยานดอนเมือง หมายถึง สถานท่ีบนพื้นดินหรือบนพื้นน ้า ท่ีใชใ้นการข้ึนและลง
ของเคร่ืองบินเพื่อรับส่งผูโ้ดยสารและส่ิงของต่างๆ เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างการขนส่งทางอากาศ
และภาคพื้นดิน ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งอยู่ท่ี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 4. การบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการหรือผูข้ายท าการส่งมอบให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อ 
ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ต่เม่ือผูรั้บบริการไดรั้บบริการไปแลว้เกิดความประทบัใจกบัส่ิงเหล่านั้น 
 5. การให้บริการ หมายถึง การให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง แม่นย  า 
การแกปั้ญหาของลูกคา้ ในขณะท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการหรือภายหลงัลูกคา้มาใชบ้ริการแลว้ 
 6. ผู้ให้บริการ หมายถึง พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีของท่าอากาศยานดอนเมือง 
 7. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูโ้ดยสารเคร่ืองบินท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 
 8. พนักงาน หมายถึง ผูท่ี้ท  างานในสนามบินดอนเมือง 
 9. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงสนบัสนุนต่อผูใ้ชบ้ริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ 
 10. ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีอ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ระบบขนส่งกระเป๋า ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสาร บนัไดเล่ือนหอ้งน ้า 
หมายเหตุ ความหมายในท่ีน้ีเจาะจงเฉพาะผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัน้ีเท่านั้น  
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
 กาญจนา อรุณสอนศรี (2542) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้
คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
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ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 
 สมพงษ ์เกษมสิน (2526) กล่าววา่ ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจของ Maslow วา่ A.H. Maslow ได้
เสนอทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจ ซ้ึงเป็นท่ียอมรับกันแพร่หลาย และได้ตั้ งสมมุติฐานเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษยไ์วด้งัน้ี 
 1. มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยูเ่สมอและไม่มีส้ินสุด ความตอ้งการใดท่ีไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี ขบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุดตั้งแต่เกิดจนตาย 
 2. ความตอ้งการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัขั้น ตามความส าคญั (A hierarchy of needs) กล่าวคือ 
เม่ือความตอ้งการในระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัสูงก็จะเรียกร้องให้มี
การตอบสนองต่อไป 
แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
 อนุชิต เท่ียงธรรม (2546) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการให้ความสนใจ
กระบวนการทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรไม่วา่จะเป็นเงินเวลาหรือความพยายาม
ต่างๆ เพื่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ รวมทั้งกระบวนการท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือคือกระบวนการตดัสินใจไป
จนถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัการซ้ือดว้ย กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งหมดว่า ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 
ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือท่ีไหน (Where) อยา่งไร (How) ซ้ือเม่ือใด (When) 
 กล่าวไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีปฏิบติัเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ และความจ าเป็นของตนเอง เพื่อให้เกิดความพอใจในการจดัหาการใช้
และการใช้จ่ายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ดงัเช่น พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลท่ีท าการท่องเท่ียวเพื่อแสวงหา จดัซ้ือ ใช้ประโยชน์และประเมินสินคา้บริการท่ีคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการ และการพกัผอ่นของตนเองได ้
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 
 วรีพงศ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ เป็นระดบัของความสามารถของบริการในการบ าบดัความตอ้งการของ
ลูกคา้ เป็นระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ ในการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการตอ้งพิจารณาระดบัความพึงพอใจท่ีลูกคา้ไดรั้บ จากปัจจยัคุณภาพต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ี
ใชบ้ริการนั้นจนเสร็จส้ินกระบวนการการรับบริการ ปัจจยัคุณภาพบริการท่ีลูกคา้มกัอา้งถึง มีอยู ่10 
ปัจจยั คือ 
 1. ความเช่ือถือไดใ้นคุณลกัษณะหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ 
 2. การตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความรู้สึกของลูกคา้ 
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 3. ความสามารถในการใหบ้ริการอยา่งรอบรู้ ถูกตอ้ง เหมาะสม เช่ียวชาญ อยา่งผูรู้้จริง 
 4. การเขา้ถึงง่าย ใชบ้ริการไดไ้ม่ยุง่ยาก 
 5. ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ใหเ้กียรติ มีมารยาท 
 6. ความสมบูรณ์ในการส่ือสารและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ตอบในขอ้สงสัยไดอ้ยา่งกระจ่าง
ชดั  
 7. ความเช่ือถือได ้ความมีเครดิตของผูใ้หบ้ริการ 
 8. ความมัน่คง ปลอดภยั อบอุ่น สบายใจ ของลูกคา้ขณะใชบ้ริการ 
 9. ความเขา้ใจในลูกคา้ เอาใจลูกคา้มาใส่ใจตน 
 10. สัมผสั รับรู้ไดท้างกายภาพปัจจยัการบริการ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วิตตรา วนัชยั (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยท่ีมีต่อ
สนามบินสุวรรณภูมิ” ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 
26-33 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั /ห้างร้าน รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ลกัษณะการใช้บริการส่วนใหญ่เพื่อการเดินทางไปท างาน ดูงาน ประชุม
หรือสัมมนาและเพื่อการเดินทางท่องเท่ียว คุณภาพในการบริการได้แก่ ความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยท่ีมีต่อสนามบินสุวรรณภูมิ ดา้นการเดินทางผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ระดบัมากท่ีสุด คือ การมีบริการขนส่งมวลชน เช่น รถบสั รถตู ้แท็กซ่ี ด้านความปลอดภยัผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ ดา้น
ค่าใช้จ่ายมีความคาดหวงัในระดบัปานกลางคือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ
สูงข้ึน ด้านความสะดวกรวดเร็วมีความคาดหวงัในระดบัมาก คือ ระบบเช็คอินตัว๋มีความรวดเร็ว
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีความคาดหวงัในระดบัมาก คือ มีห้องพกัและท่ีนัง่รอเคร่ืองบินข้ึน/ลง 
อยา่งเพียงพอ ดา้นสภาพภูมิทศัน์ความคาดหวงัในระดบัมาก คือ มีความสวยงามมากกวา่สนามบิน
ดอนเมือง 
 ชนม์สิตา บุญเมือง (2553) ศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ีตรวจคน้ตามมาตรการรักษาความปลอดภยั กรณีศึกษา อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสนามบินดอนเมืองมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของเจา้หน้าท่ีตรวจคน้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั/ห้างร้าน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท ลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินจะใชใ้นกรณีการเดินทางเพื่อกลบับา้น /เยี่ยมญาติ 
และจะเดินทางในช่วงเวลา 12:01-18:00 น. และผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สนามบินมากท่ีสุดคือตนเอง 
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 ปิยะนุช เลิศศิริ (2555) วิจยัเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ: กรณีศึกษา ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผลทดสอบสมมติฐานของผูใ้ห้บริการสรุปไดด้งัน้ี เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีผลต่อด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริการ และปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการมีความสัมพนัธ์ทุกดา้นต่อดา้น
ประสิทธิภาพการให้บริการ มีระดบัความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั (2) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานของผูใ้ชบ้ริการสรุปไดด้งัน้ี วตัถุประสงค ์และความถ่ีในการใชบ้ริการท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพในการใหบ้ริการ อายุ และอาชีพท่ีมีผลต่อดา้นการประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการ ส่วนปัจจยัด้านการรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีความสัมพนัธ์ทุกด้านต่อการ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ มีระดับความสัมพนัธ์ปานกลางในทิศทางเดียวกนั ช่วงเวลา
มาตรฐานของกระบวนการให้บริการท่ีดีท่ีสุดของพนกังานต่อ 1 คน ไดแ้ก่  ช่วงเวลามาตรฐานของ
พนกังานตรวจคน้ เท่ากบั 2 นาที ช่วงเวลามาตรฐานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองขาออก เท่ากบั 5 
นาที และช่วงเวลามาตรฐานของพนกังานเช็คอิน เท่ากบั 8 นาที 
 นุชจรีย ์ไกลกิตติชาญ และ ดร.ช านาญ ปิยวนิชพงษ์ (2558) วิจยัเร่ืองทศันคติและความพึง
พอใจของผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ท่ีมีต่อการบริการของแผนกงานตรวจผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัทศันคติ (1) 
ดา้นความรู้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เอกสารเก่ียวกบัการเดินทางครบถ้วนเรียบร้อยจะได้รับ
บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนการมารับการตรวจหนังสือเดินทางมีการ
ออกแบบไวอ้ย่างเป็นระบบก่อนหลงั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการไดใ้ห้
ค  าแนะน ากรณีเดินทางกบัเด็กตอ้งใชเ้อกสารประกอบการพิจารณาตรวจอนุญาตอะไรบา้ง (2) ดา้น
ความรู้สึก พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผูโ้ดยสารรู้สึกว่า ขั้นตอนการมารับบริการไม่ยุ่งยาก 
สามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง รองลงมาคือ ผูโ้ดยสารรู้สึกวา่งานตรวจผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศมีการบริหารจดัการค่อนขา้งเหมาะสม ทนัสมยัและเป็นสากล (3) ดา้นพฤติกรรม พบวา่ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัทั้ง 2 ขอ้ คือ ผูโ้ดยสารพอใจมารับบริการท่ีน่ีและกลบัมาใช้บริการอีกคร้ัง และ
ผูโ้ดยสารจะมาใชบ้ริการท่ีน่ีอยา่งสม ่าเสมอ 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรของงานวิจยั คือ ผูท่ี้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างน้อยจ านวน 1 คร้ัง 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง กรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากร ของ W.G Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั
ในคร้ังน้ี คือ จ านวน 400 คน โดยค านวณไดจ้ากสูตร 

n = 
2

2

)1(

d

ZPP   
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ก าหนดให ้n คือ จ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P  คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม โดยใชส้ัดส่วน 30% หรือ 0.30  
 Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ (มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95%) 
 d คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ระดบั 0.05) 
ฉะนั้น จะสามารถค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
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323  
 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 323 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการสูญเสีย
ของแบบสอบถาม เน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าการเก็บ
ตวัอยา่งเพิ่ม เป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอน
เมือง” ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที ่1  
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ส่วนที ่2 
 แบบส ารวจความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ลกัษณะ
ของแบบส ารวจความพึงพอใจมีดงัน้ี 
 
 1. เป็นแบบส ารวจการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง จ านวน 5 ขอ้ 
 2. เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง แบ่งเป็น 3 ดา้น  
  - ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 14 ขอ้ 
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  - ดา้นการบริการ จ านวน 11 ขอ้ 
  - ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ จ านวน 5 ขอ้ 
 มีระดบัการใหค้ะแนนดงัน้ี 
  5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง พอใจมาก 
  3 หมายถึง พอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง พอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง พอใจนอ้ยท่ีสุด 
การวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ 
 ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั โดยใชเ้กณฑ์ของ บุญชม  
ศรีสะอาด (2541 : 161) ดงัน้ี 
  คะแนน 4.51–5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการมากท่ีสุด 
  คะแนน 3.51–4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการมาก 
  คะแนน 2.51–3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการปานกลาง 
  คะแนน 1.51–2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการนอ้ย 
  คะแนน 1.00–1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการนอ้ยท่ีสุด 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือใช้ในการวจัิย 
 จากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด ผูว้ิจ ัยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม–30 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 27 วนั  
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จากกลุ่มผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง จ านวน 400 คน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และเพศชายจ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และมีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-29 ปี จ  านวน 235 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.5 ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ส่วนประสมทางการตลาด Cronbach's Alpha N of Items 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.895 14 
ดา้นบริการ 0.920 11 
ดา้นพนกังาน 0.914 5 
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ละ 72.5 มีอาชีพพนกังานบริษทัเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนสูงสุด 
15,000–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.8  
            ในส่วนของรูปแบบการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ส่วนใหญ่ผูโ้ดยสารใช้เพื่อการ
ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีความถ่ีในการใช้บริการสูงสุด 2-5 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 
และเลือกใชก้ารเดินทางไปยงัท่าอากาศยานดอนเมืองส่วนมากเลือกใชบ้ริการรถแท็กซ่ี คิดเป็นร้อย
ละ 42.5 มีการใช้บริการเส้นทางในประเทศสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 77.5 และสาเหตุท่ีใช้บริการท่า
อากาศยานดอนเมืองมากท่ีสุดคือ อยูใ่กลแ้ห่งท่ีพกั คิดเป็นร้อยละ 32.3  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง การศึกษา
ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง 3 ดา้นซ่ึง
ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นบริการ และดา้นพนกังาน สามารถสรุปไดว้า่ ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองจอแสดงตารางเวลาเท่ียวบินท่ีครอบคลุม 
เพียงพอต่อการรับรู้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 ดา้นบริการ ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองเวลา
การส่งมอบสัมภาระ ณ สายพานรับกระเป๋าท่ีมีความรวดเร็ว ตรงเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.87 และ
สุดท้าย ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความช านาญของ
เจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่าย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.99 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ทั้งหมด 6 คู่ ประกอบดว้ย 
 1. เพศ ต่อ ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้น 
 2. อายุ ต่อ ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้น จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ มี4คู่ 
ไดแ้ก่ (1) อายุต ่ากวา่ 20 ปี กบั อายุ 40-49 ปี (2) อายุต ่ากวา่ 20 ปี กบั อายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (3) อาย ุ
20-29 ปี กบั อาย ุ40-49 ปี (4) อาย ุ20-29 ปี กบั อายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 
 3. สถานภาพ ต่อ ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ) พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก, 
ดา้นบริการ แต่ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นพนกังานจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ มี 2
คู่ไดแ้ก่ (1) โสด กบั สมรส (2) โสด กบั หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
 4. ระดบัการศึกษา ต่อ ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการพบวา่ กลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
, ดา้นบริการ แต่ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นพนกังานจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ มี 
3 คู่ ไดแ้ก่ (1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี (2) ต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั สูงกวา่ปริญญาตรี (3) 
ปริญญาตรี กบั สูงกวา่ปริญญาตรี 
 5. อาชีพ ต่อ ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นบริการ, ดา้นพนกังาน ไม่มีผลต่อระดบั
ความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่ (1) 
นกัศึกษา กบั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) นกัศึกษา กบั พนกังานบริษทั (3) นกัศึกษา กบั ธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย  
 6. รายได ้ ต่อ ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้น จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ มี 5 
คู่ ไดแ้ก่ (1) รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 15,000-25,000 บาท (2) รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 กบั 25,001 
-40,000 (3) รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท กบั รายได ้40,000 บาทข้ึนไป (4) รายได ้15,000-25,000 กบั 
25,001-40,000 บาท (5) รายได ้25,001-40,000 กบั รายได ้40,000 บาทข้ึนไป 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากสมมุติฐาน ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ทางด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านบริการ และด้านพนักงาน ท่ีแตกต่างกันจากการทดสอบ
สมมุติฐานสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจทั้งทางดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก, ดา้นบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองและดา้นพนกังานท่ีให้บริการแต่ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ กลุ่มอายุนั้นส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจทั้งดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก, ดา้น
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองและดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการส่วนสถานภาพและระดบัการศึกษา
นั้น ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก, ดา้นบริการ แต่ไม่มีผลต่อระดบั
ความพึงพอใจในดา้นพนักงาน อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลทางบวกต่อระดบัความพึงพอใจในดา้น
บริการ, ด้านพนักงาน ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก รายได้ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก,ดา้นบริการของท่าอากาศ
ยานดอนเมือง, ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไวบ้างส่วน แสดงวา่ ตวัแปรเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้น
บริการ และดา้นพนกังาน โดยอธิบายไดด้งัน้ี  
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 สาเหตุท่ีมีผูม้าใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมืองส่วนมาก เน่ืองจากมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีครบครัน คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.67 เม่ือน ามาเปรียบเทียบแลว้อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ส่วน
ดา้นบริการมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.70 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากและดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ โดย
ส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 400 คน พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 ซ้ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
 ค่าเฉล่ียเหล่าน้ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการท่าอากาศ
ยานดอนเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราพณัณ์ ถิระภิรมยไ์ชย สาขาวชิาการการจดัการทัว่ไป 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญะบุรี (2555) ศึกษาพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการท่า
อากาศยานดอนเมืองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากทุกดา้น ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอน
เมือง ท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นบริการ และดา้นพนกังาน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ใหมี้การปรับปรุงในเร่ืองของเสียงประชาสัมพนัธ์ท่ีเบา มากเกินไปจนท าให้ผูโ้ดยสารได้
ยนิไม่ชดัเจน 
 2. ท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอ เน่ืองจากผูโ้ดยสารมีความคาดหวงัในการมีพื้นท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 
 3. หอ้งน ้าส่งกล่ินเหมน็ 
 4. ราคาสินคา้และอาหารภายในบริเวณอาคารผูโ้ดยสารท่ีมีราคาแพงจนเกินควร เสนอแนะ
ใหมี้การพฒันาร้านคา้ร้านอาหารใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใช้บริการท่าอากาศยาน
ดอนเมือง วา่มีความคาดหวงัเก่ียวกบัท่าอากาศยานมากเพียงใด และคาดหวงัในเร่ืองใดบา้ง 
 2. ควรมีการเปล่ียนหรือเพิ่มตวัแปรตาม ใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาในเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการของท่าอากาศยานดอนเมืองอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงการน าขอ้มูลไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา คุณภาพการบริการ
ท่ีเป็นเลิศ 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยในการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูศึ้กษาได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ
พนกังานบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 200 คน สามารถจ าแนกขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ได้ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยูใ่นช่วงอายุ 25-34 ปี สถานภาพ 
โสด ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ระดบัต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัวิศวกรหรือเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน มี
รายไดเ้ฉล่ีย 20,001–30,000 บาท มีอายุงานอยู่ท่ี 1-3 ปี มีปัจจยัแรงจูงใจ 9 ดา้นไดแ้ก่ ความส าเร็จ
ของงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสกา้วหน้าในงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และความ
มัง่คงในงาน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อนัไดแ้ก่ 
ด้านความส าเร็จของงานและด้านความรับผิดชอบ (2) สถานะภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานอนัไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน (3) ระยะเวลาในการท างาน/อายุการ
ท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอนัไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จ
ของงานและดา้นความรับผดิชอบ 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, พนกังาน, บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (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 
 

บทน า 
 ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและส าคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาส่ิงใหม่ๆ อนัเป็นตวัผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีจะท า
ให้องคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นองคก์รจะตอ้งคน้หาวิธีการว่าจะท า
อยา่งไรจึงจะสรรหาคดัเลือกพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อคน้หาคนดีมีความรู้ความสามารถ
ตรงกบังานเขา้มาร่วมงานดว้ย และเม่ือได้พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถเขา้มาท างานแลว้ท า
อย่างไรองค์กรจึงจะพฒันาพนักงานให้มีคุณภาพได้เพราะการพฒันาคือการน าพาองค์กรก้าวไป
ขา้งหนา้ หากขาดการพฒันาก็หมายถึง การหยดุเติบโตของบุคลากร และไม่สามารถน าพาองคก์รให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไปได ้นอกจากน้ี เม่ือรับพนกังานเขา้มาพฒันาพนกังานแลว้ ส่ิงส าคญัต่อไป คือ 
องคก์รจะท าการรักษาพนกังานใหท้ างานอยูก่บัองคก์รนานๆ ไดอ้ยา่งไร ท าอยา่งไรจึงจะไดใ้จ ของ
พนกังานเป็นส่ิงแรก เม่ือไดใ้จของพนกังานแลว้การจะท าส่ิงอ่ืนๆ ก็จะง่ายหรือไดรั้บความร่วมมือดี
ข้ึน (สิริพร อ าไพศรี,2547 : 1-2) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

586 

 ทรัพยากรท่ีจดัวา่ส าคญัท่ีสุดขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย”์ หรือ พนกังานทุกคนใน
องค์กรนัน่เอง พนกังานขององค์กรเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนภารกิจต่างๆ ขององค์กรให ้
บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดงันั้นจะเห็นไดว้่า องค์กรท่ีประสบผลส าเร็จได ้ก็เน่ืองมาจาก
ประสิทธิภาพของพนกังานในองค์กรเป็นส าคญั  ถ้าพนกังานในองค์กรขาดประสิทธิภาพ ไม่มี
ความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่มีความรักความผูกพนัต่อองคก์รแลว้ ก็จะเกิด
ปัญหา ต่อการปฏิบติังานตามมา เช่น การท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ ท าให้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ี
ตอ้งการเกิดการโยกยา้ยเปล่ียนงานบ่อย อตัราการเขา้ออกจากงานค่อนขา้งสูง ซ่ึงในท่ีสุดองคก์รนั้น
ก็จะกลายเป็นองคก์รท่ีไม่สามารถประสบผลส าเร็จ ในทางกลบักนัถา้องคก์รมีพนกังานท่ีมีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกบัหนา้ท่ี มีความมานะอุตสาหะต่อการท างาน มีความรักความผูกพนักบั
องค์กรแล้วโอกาส ท่ีจะท างานให้ได้รับผลส าเร็จตามท่ีต้องการย่อมง่ายข้ึนเป็นอนัมาก การท่ี
พนกังานในองค์กรจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นอาจเกิดจากลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น การท่ีบุคคลนั้นมีความ
กระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในตนเอง ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต หรือการมีทศันคติท่ีดีต่องาน 
ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  มีความถนัดเน่ืองจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี รวมทั้งการมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ซ่ึง
อาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร ความเช่ือมัน่ในนโยบายขององคก์รตลอดจนการ
มีความรักความผูกพนักบัองค์กร ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีองคก์ร ไดต้ั้งไว ้(สิริพร 
อ าไพศรี,2547 : 1-2) 
 บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการวงจรส่ือสารความเร็วสูง
ภายในประเทศ โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสอง ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) ภายใต้แบรนด์ “Symphony” และในปี 2554 บริษทัได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศส่วนบุคคล (IPLC) 
และวงจรเช่าระหว่างประเทศส่วนบุคคลแบบเสมือน (IP-VPN) นอกจากน้ี บริษทัยงัได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวยร์ะหว่างประเทศและ
บริการชุมสายอินเตอร์เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง บริษทัประกอบดว้ยทีมบริหาร
และเจา้หน้าท่ี ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคม ลว้นเป็นผูมี้ประสบการณ์กวา่ 20 ปี 
โดยเน้นการบริการท่ีเหนือกว่า ระดับพรีเม่ียม ลูกค้าสามารถให้ความไวว้างใจ และเช่ือถือใน    
บริการ บริษทัมีความเป็นกลางกบัพนัธมิตรทุกราย เพื่อร่วมกนัพฒันาธุรกิจทั้งด้านบริการ และ
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เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดศกัยภาพสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นองค์กรท่ีสร้างสรรค์วฒันธรรมเพื่อ
ส่งเสริมกิจการภายใน และภายนอกใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูศึ้กษา มีความสนใจท่ีจะศึกษาทฤษฎีของ  Herzberg ตวักระตุน้ (Motivators) 
และการบ ารุงรักษา (Hygiene) วา่ ปัจจยัดา้นไหนบา้ง มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นขอ้มูล
ใหบ้ริษทัน าไป ปรับปรุงใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม ผูศึ้กษาเช่ือวา่ ถา้หากมีการจดัการองคก์รให ้
มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์แล้ว จะเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้
พนกังานมีความรักองคก์ร พร้อมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อนั
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนให้บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ  ากัด (มหาชน) ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่
ความส าเร็จของงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสกา้วหนา้
ในงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
ความมัง่คงในงาน ของพนกังานบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามหลกั
ประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานการวจัิย 
 พนกังานบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลคือ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีท างาน แตกต่างกนั
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ พนักงาน บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 200 คน 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษางานวิจยั ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์–พฤษภาคม 2560 รวม 4 เดือน และระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลา 1 เดือน คือในช่วงวนัท่ี 1-31 มีนาคม 2560 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา 
: บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีดงัน้ี 
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  3.1 ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
   - เพศ 
   - อาย ุ
   - สถานภาพ 
   - ระดบัการศึกษา 
   - ระดบัต าแหน่งงาน 
   - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   - ระยะเวลาท่ีท างาน  
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน กรณีศึกษา : บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีดงัน้ี คือ ความส าเร็จของงาน 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสกา้วหนา้ในงาน สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และความมัง่คงในงาน 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดเร่ือง ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อลดอตัราการลาออก  
กรณีศึกษา :  บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว ้
ดงัน้ี 

         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ ง 9 ด้าน ได้แก่   
ความส าเร็จของงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสกา้วหนา้

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ระดบัต าแหน่งงาน 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ระยะเวลาท่ีท างาน 
 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
- ความส าเร็จของงาน 
- ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
- ความรับผิดชอบ 
- เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- โอกาสกา้วหนา้ในงาน 
- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
- การปกครองบงัคบับญัชา   
- ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
- ความมัง่คงในงาน 
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ในงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ความมัง่คงในงาน ของพนกังานบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามหลกั
ประชากรศาสตร์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้หรือผลกัดนัให้พนกังานใช้
ความรู้ความสามารถของตนเอง  ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการท ากิจกรรมต่างๆ อยา่งมีคุณค่าชดัเจน 
ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 2. ความส าเร็จของงาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและ
ประสบผลส าเร็จ 
 3. ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ หมายถึง ความรู้สึกต่อรูปแบบหรือลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกในการตั้งใจ หรือ ความพยายาม ในการปฏิบติังาน
ไดรั้บการมอบหมายใหส้ าเร็จอยา่งเตม็ท่ี 
 5. เงินเดือน/ค่าตอบแทน หมายถึง ความพึงพอใจต่อเงินท่ีไดรั้บประจ าทุกเดือนจากผลการ
ปฏิบติังาน 
 6. โอกาสก้าวหน้าในงาน หมายถึง ความพึงพอใจของพนกังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ย
ต าแหน่งภายในองคก์รแลว้ หรือไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะหรือวิชาชีพของหรือ ไดรั้บส่ิงใหม่ๆ 
ในการเพิ่มพูนทกัษะท่ีจะช่วยเอ้ือต่อวชิาชีพของพนกังาน 
 7. สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สถานภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อความเป็นสุขใน
การท างาน 
 8. การปกครองบังคับบัญชา  หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ด าเนินงานหรือใหค้วามยติุธรรมในการบริหารงาน 
 9. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นหรือ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งป็นสุข 
 10. ความมั่งคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีความเช่ือมัน่ในความมัน่คงของ
องคก์ร 
 11. พนักงาน หมายถึง บุคคลผูไ้ดรั้บการจา้งให้ท างานกบับริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน) โดยไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย           
โดยผา่นการประเมิน probation แลว้ 
 12. บริษัท หมายถึง บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดงัน้ี   
แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
ลกัษณะของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจมี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) 
 แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดันจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น 
ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ฯลฯ ส่ิงต่างๆ ดงักล่าวมา
เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร เช่น คนงานท่ีเห็นคุณค่าของงาน มองว่า องค์การคือ
สถานท่ีให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภกัดีต่อองค์การ กระท าการต่างๆ ให้องค์การ
เจริญก้าวหน้า หรือในกรณีท่ีบ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขาลง 
องคก์ารจ านวนมากอยูใ่นภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ดว้ยความผูกพนั เห็นใจกนัและ
กันทั้งเจ้าของกิจการและพนักงาน ต่างร่วมกันค้าขายอาหารเล็กๆ น้อยๆ ทั้ งประเภทแซนวิช 
ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ เพียงเพื่อให้มีรายไดป้ระทงักนัไปทั้งผูบ้ริหารและลูกนอ้ง และในภาวะดงักล่าวน้ีจะ
เห็นวา่ พนกังานหลายรายท่ีไม่ทิ้งเจา้นาย ทั้งเต็มใจ ไปท างานวนัหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทน ถา้การ
กระท าดังกล่าวเป็นไปโดยเน่ืองจากความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อเจ้าของกิจการ หรือด้วยความ
รับผดิชอบในฐานะสมาชิกคนหน่ึงขององคก์าร มิใช่เพราะเกรงจะถูกไล่ออกหรือไม่มีท่ีไป ก็กล่าว
ไดว้า่ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน 
 2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) 
 แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม อาจจะ
เป็นการได้รับรางวลั เกียรติยศ ช่ือเสียง ค าชม การได้รับการยอมรับ ยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจน้ีไม่
คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าว เฉพาะในกรณีท่ี
ตอ้งการรางวลั ต้องการเกียรติ ช่ือเสียง ค าชม การยกย่อง การได้รับการยอมรับ ฯลฯ ตวัอย่าง
แรงจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การท่ีคนงานท างานเพียงเพื่อแลกกบัค่าตอบแทน 
หรือเงินเดือน การแสดงความขยนัตั้งใจท างานเพียงเพื่อให้หัวหน้างานมองเห็นแล้วได้ความดี
ความชอบ  เป็นตน้ (เพลินพิศ วบูิลยก์ุล,2558 : 1) 
ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 1. ทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก 
 ทฤษฎ ี2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) 
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 ทฤษฎีเฮอร์ซเบอร์ก Herzberg (1959, หนา้ 71-79)  เนน้อธิบายและให้ความส าคญักบัปัจจยั             
2 ประการไดแ้ก่ ตวักระตุน้(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) สองปัจจยัมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของงานเป็นอยา่งยิง่ เฮอร์ซเบอร์กไดท้  าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจ
ท างานของพนกังานจ านวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปวา่ ความพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจใน
การท างานของคนมีความแตกต่างกนัคือ การท่ีบุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่า คนนั้นมี
แรงจูงใจในงานเสมอไป แต่ถา้คนใดมีแรงจูงใจในการท างานแลว้ คนนั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลดี
ได ้ ผลการศึกษาจึงแสดงใหเ้ห็นผลของปัจจยั 2 ตวั คือ ดา้นตวักระตุน้และการบ ารุงรักษาต่อเจตคติ
งานของบุคคล 
  1.1 ปัจจยัดา้นตวักระตุน้ (Motivator factors) เป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ
ในการท างานท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน (Job satisfaction) ตวักระตุน้ประกอบดว้ยปัจจยั 6 ประการ มีดงัน้ี 
   1.1.1 การสัมฤทธ์ิผล คือ พนกังานมีความรู้สึกวา่ เขาท างานไดส้ าเร็จ 
   1.1.2 การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น คือ พนกังานมีความรู้สึกวา่ เม่ือท าส าเร็จ
มีคนยอมรับเขา 
   1.1.3 ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ คือ พนกังานรู้สึกวา่ งานท่ีท าน่าสนใจ น่าท า 
   1.1.4 ความรับผดิชอบ คือ พนกังานรู้สึกวา่ ตอ้งรับผิดชอบตนเองและงาน
ของเขา 
   1.1.5 โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ คือ พนกังานรู้สึกวา่เขามีความกา้วหนา้ใน
งานท่ีท า 
   1.1.6 การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักว่าเขามีโอกาสท่ีจะเรียนรู้
เพิ่มเติมและมีความเช่ียวชาญ 
  1.2 ปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้พนกังานยงัคง
ท างานอยูแ่ละยงัรักษาเขาไวไ้ม่ให้ออกจากงาน เม่ือไม่ไดจ้ดัให้พนกังาน เขาจะไม่พอใจและไม่มี
ความสุขในการท างาน ปัจจยัน้ีประกอบดว้ย 10 ประการมีดงัน้ี 
   1.2.1 นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรู้สึกว่า ฝ่ายจัดการมีการ
ส่ือสารท่ีดีและเขารู้ถึงนโยบายขององคก์ารท่ีเขาอยู ่
   1.2.2 การปกครองบงัคบับญัชา  คือ พนกังานรู้สึกวา่ ผูบ้ริหารตั้งใจสอน
งานและใหง้านตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
   1.2.3 ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน คือ พนกังานรู้สึกดีต่อหวัหนา้งานของ
เขา 
   1.2.4 ภาวการณ์ท างาน คือ พนกังานรู้สึกดีต่องานท่ีท าและสภาพการณ์
ของท่ีท างาน 
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   1.2.5 ค่าตอบแทนการท างาน คือ พนกังานรู้สึกวา่ ค่าตอบแทนเหมาะสม 
   1.2.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน คือ พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน 
   1.2.7 ชีวติส่วนตวั คือ พนกังานรู้สึกวา่ ชัว่โมงการท างานไม่ไดก้ระทบต่อ
ชีวติส่วนตวั 
   1.2.8 ความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้ง คือ หวัหนา้งานมีความรู้สึกท่ีดีต่อลูกนอ้ง 

   1.2.9 สถานภาพ คือ พนกังานรู้สึกวา่ งานเขามีต าแหน่งหนา้ท่ีดี 
   1.2.10 ความมัน่คง คือ พนกังานรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในงานท่ีท าอยู ่

 ปัจจยับ ารุงรักษาไม่ใช่ส่ิงจูงใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่เป็นขอ้ก าหนดท่ีป้องกนัไม่ให้
พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจในงานท่ีท า  ถา้ไม่มีปัจจยัเหล่าน้ีแลว้อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ
แก่พนกังานได ้  ซ่ึงพนกังานอาจรวมตวักนัเพื่อเรียกร้องหรือต่อรอง ผูบ้ริหารจึงมกัจดัโครงการดา้น
ผลประโยชน์พิเศษต่างๆ เพื่อให้พนกังานพึงพอใจ เช่น การลาป่วย การลาพกัร้อน และโครงการท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพและสวสัดิการของพนกังาน 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณฏัฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550: บทคัดย่อ) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิต
ในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบติังานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณี
พนกังานของ บริษทั ไทยตาบูชิอิเล็กทริค จ ากดั  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานระดบัแรงจูงใจ
ในการท างานและระดบัผลการปฏิบติัของพนกังาน 2. ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานกบั
ผลการปฏิบติังานของพนักงานจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 4. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณภาพชีวิตในการท างานกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน และ 5. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจในการท างาน กบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานฝ่ายผลิต
ของบริษทั ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จ ากดั จ  านวน 296 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ชุด 
ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับพนกังาน ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามเก่ียวกบั
ลกัษณะส่วนบุคคล คุณภาพชีวติในการท างาน และแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ชุดท่ี 2 เป็น
แบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน ส าหรับหัวหน้างานเป็นผูป้ระเมิน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใชก้ารทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน 
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ผลการศึกษาพบวา่  
 1. พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง  
 2. พนกังานท่ีมีเพศ อายุ อายุการท างาน และรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 3. พนกังานท่ีมีเพศ อายุ อายุการท างาน และรายไดต่้างกนั มีผลการปฏิบติังานต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 4. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานคิดเป็นร้อยละ 49.14 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 5. คุณภาพชีวติในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานคิด
เป็นร้อยละ 28.84 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 อรวรรณ คงมั่น (2557 : บทคัดย่อ) ไดศึ้กษาแรงจูงใจของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพของทีมก ากบัดูแลและทีมก ากบัดูแลพิเศษ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสังกดัสรรพากร
ภาค 5 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทั้งในดา้นของ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นทีมก ากบัดูแลและทีม ก ากบัดูแลพิเศษ ผู ้
เสียภาษีอากรอย่างใกลชิ้ด ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีในสังกดัภาค 5 ศึกษาการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีทีมก ากับดูแลและทีมก ากับดูแลพิเศษ ผูเ้สียภาษีอากรอย่างใกล้ชิด 
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีในสังกดัภาค 5 รวมทั้งศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ของเจา้หนา้ท่ีทีมก ากบัดูแลและทีมก ากบัดูแลพิเศษ ผูเ้สียภาษีอากร
อยา่งใกลชิ้ด ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี ในสังกดัภาค 5 เก็บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในทีมกา้
กบัดูแลและทีมก ากบัดูแล พิเศษของ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีในสังกดัภาค 5 จ านวน 234 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ส่วนด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวและเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน อยู่ในระดบัปานกลาง และการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ระดบัการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากเกือบทุก
ดา้น ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งทีมและดา้นการพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ มี 6 ด้าน ได้แก่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงในการปฏิบติังาน ความกา้วหน้า 
สภาพการปฏิบติังาน และลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคือ พนกังานบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีจ านวนทั้งหมด 400 คน จึงได้
ค  านวนหาจ านวนประชากรตามสูตรของ (Taro Yamane,1973:725) ไดแ้บบสอบถามจ านวน 200 ชุด  

N = 400/1+400(0.05)2 ; N = 200 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ใชแ้บบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีท างาน เป็นค าถามปลายปิด 
(closed ended question) แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลวดัทศันะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทั้ง 9 ด้าน 
ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาส
กา้วหน้าในงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและความมัง่คงในงาน เป็นแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยมีระดบัความพึงพอใจ 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง จดัท าโดยวิธีการแจง้ขอความร่วมมือจาก พนกังานบริษทั ซิม
โฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การให้ขอ้มูลผ่าน 
Google forms templates เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
เกณฑ์การตีความค่าพสัิย 
 ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยการก าหนดค่าคะแนน
จากสูตร 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  =     5 – 1  =  0.8 
จ านวนชั้น       5 

 โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยการก าหนดค่า
คะแนนจากสูตรดงัน้ี  
  ระดบัคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง    พนกังานเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง    พนกังานเห็นดว้ยมาก 
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  ระดบัคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง    พนกังานเห็นดว้ยปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง    พนกังานเห็นดว้ยนอ้ย 
  ระดบัคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง    พนกังานเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีค่า
ร้อยละ เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไป จากการวิจยักลุ่มตวัอย่าง 200 คน สามารถจ าแนกขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5 
จ  าแนกตามอายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 25-34 ปี จ  านวน 139 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5 
จ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพ โสด จ านวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 
64.5 จ าแนกตามระดบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี
จ านวน 164 คนคิดเป็นร้อยละ 82 จ านแนกตามระดบัต าแหน่งส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งอยู่ในระดบั
วิศวกรหรือเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานจ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 56.5 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001–30,000 บาทจ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 35.5 จ าแนกตาม
อาจุการท างานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีอายงุานอยูท่ี่ 1-3 ปีจ านวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 
 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตังาน ของพนกังานบริษทั ซิมโฟน่ี จ  ากดั
(มหาชน) หากพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 9 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน มีค่าเฉล่ีย = 4.08 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย 3.72 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้น
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนมีค่าเฉล่ีย 
3.08 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ดา้นโอกาสความกา้วหนา้มีค่าเฉล่ีย 3.45 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมีค่าเฉล่ีย 3.53 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชามีค่าเฉล่ีย 3.82 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉล่ีย 3.93 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และสุดทา้ยดา้นความมัน่คงในงานมีค่าเฉล่ีย 3.76 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก   
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเร่ืองเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้น 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเร่ืองอายุท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอนัไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการปกครองบงัคบับญัชา  
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน แต่จะมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานอนัไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงานและดา้นความรับผดิชอบ 
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 ดา้นความส าเร็จของงาน จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่มี 3 คู่ประกอบดว้ย (1) อายุนอ้ย
กวา่ 24 ปี กบั อายุระหวา่ง 25-34 ปี (2) อายุนอ้ยกวา่ 24 ปี กบั อายุระหวา่ง 35-44 ปี และ (3) อายุ
นอ้ยกวา่ 24 ปี กบั อายรุะหวา่ง 45-54 ปี 
 ดา้นความรับผดิชอบ จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่มี 3 คู่ประกอบดว้ย (1) อายุนอ้ยกวา่ 
24 ปี กบั อายุระหวา่ง 25-34 ปี (2) อายุนอ้ยกวา่ 24 ปี กบั อายุระหวา่ง 35-44 ปี และ (3) อายุนอ้ย
กวา่ 24 ปี กบั อายรุะหวา่ง 45-54 ปี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเร่ืองสถานะภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอันได้แก่ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านความ
รับผดิชอบ ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน และมีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอนัไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน 
 ดา้นความส าเร็จของงาน จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คือ สถานะโสด กบั 
สถานะสมรสอยูร่่วมกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้น 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้น 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองรายไดเ้ฉล่ีย/ค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั 
ไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้น 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองระยะเวลาในการท างาน/อายุการท างาน 
ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอนัไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน แต่จะมีผลต่อ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันได้แก่ ด้านความส าเร็จของงานและด้านความ
รับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่มี 4 คู่ประกอบดว้ย (1) อายุ
การท างานน้อยกว่า 1 ปี กบั อายุการท างาน 4-6 ปี (2) อายุการท างานนอ้ยกว่า 1 ปี กบั อายุการ
ท างานมากกวา่ 9 ปี (3) อายกุารท างาน 1-3 ปี  กบั อายุการท างาน 4-6  ปี และ (4) อายุการท างาน  1-
3 ปี กบั อายกุารท างานมากกวา่ 9 ปี 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ของพนกังาน
ของบริษทั ซิมโฟน่ีคอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) รวม 9 ดา้น คือ 
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 1. ดา้นความส าเร็จของงาน ผลการวิจยัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เพราะในการท างานเม่ือมี
การท างานไดดี้และประสบความส าเร็จแลว้นั้น เป็นผลใหเ้กิดผลงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือส่งผลให้
ดีต่อการวดัผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชด้ชันีวดัผลงานหรือผลส าเร็จของงาน KPI (Key 
Performance Indicator) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของทางบริษทัน ามาวดัผลงานของพนักงาน ท าให้
พนกังานหลายๆ คนภายในบริษทัตระหนกัถึงขอ้น้ี จึงท าให้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.08 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก ซ่ึงจะเห็นวา่ เป็นปัจจยัหน่ึงในการจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
 2. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก จะเห็นวา่ ส่วนใหญ่พนกังานจะมี
ความต้องการในการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งยงั
ตอ้งการท างานในปริมาณงานท่ีเหมาะสม จึงท าให้การท างานนั้นมีความราบร่ืนไม่รู้สึกอึดอดัหรือ
รู้สึกฝืนในการท างานนั้นๆ  
 3. ดา้นความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในการท างานภายในบริษทัเอกชนซ่ึง
เป็นธุรกิจในการให้บริการดังนั้ นแล้วเพื่อให้งานบริการประทับใจของลูกค้า จึงต้องมีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีท าค่อนขา้งสูง ดงันั้นแลว้จะเห็นว่า พนกังานหลายคนเห็นดว้ยวา่ หากตอ้งการ
ท างานไดป้ระสบความส าเร็จแลว้นั้น ควรตอ้งมีความรับผิดชอบสูงและใส่ใจต่อการท างานและ
พร้อมท่ีจะปรับปรุงขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดอยูเ่สมอ 
 4. ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง จากการวิจยันั้นจะพบว่า
พนักงานหลายท่านมีความเห็นว่า ผลตอบแทนนั้นยงัไม่ค่อยเป็นท่ีน่าพอใจเท่าไรนักกบัสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบนัทั้งในเร่ืองการปรับเพิ่มเงินเดือน หรือ หลกัการปรับเงินเดือนจากการประเมินได้
อย่างเหมาะสมซ่ึงเป็นไปได้ว่า ค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนและสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่ค่อยดีนัก ท าให้ส่งผล
กระทบต่อเร่ืองผลตอบแทนของพนกังานส่วนใหญ่ 
 5. ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก จากผลการวจิยัพบวา่ พนกังานส่วน
ใหญ่ตอ้งการโอกาสกา้วหนา้ในงานเพราะโดยส่วนใหญ่แลว้ หากเม่ือพนกังานมีความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงานแลว้นั้นส่ิงท่ีตามมาคือ ผลตอบแทนท่ีมากข้ึนจึงท าใหพ้นกังานเห็นดว้ยในดา้นน้ี  
 6. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก หากพนักงานพอใจใน 
สภาพแวดลอ้มในกาท างาน รวมถึงพึงพอใจในเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานท่ีท าให้การ
ท างานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแน่นอนวา่จะส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน
และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยา่งหน่ึงเช่นกนั  
 7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ พนกังาน
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชา และไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงหากมอง
แลว้ในการท างานและการปกครองของผูบ้งัคบับญัชานั้นมีความสัมพนัธ์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงั
ครอบครัวหรือพี่นอ้งท าใหพ้นกังานหลายๆ ท่านเกิดความใกลชิ้ดและสนิทสนมกนัเป็นกนัเอง 
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 8. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก จะเห็นว่าในด้านการ
ปกครองบงัคบับญัชานั้น ความสัมพนัธ์เป็นแบบครอบครัวและพี่ๆ นอ้งๆ จึงเหมือนวฒันธรรมของ
องค์กรท าให้ความสัมพนัธ์ต่างๆ นั้นมีความเป็นกนัเอง มีความรักใคร่ สามคัคี จึงไม่ค่อยมีปัญหา
เร่ืองความขดัแยง้ภายใน 
 9. ดา้นความมัน่คงในการท างาน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัยงัไม่เคยมี
นโยบายในการปรับลดพนกังานซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้พนกังานรู้สึกมีความมัน่คงต่อการท างาน
ใหบ้ริษทั 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. ดา้นเงินเดือน/ผลตอบแทน ทางบริษทัควรพิจารณาหรือแสดงรายละเอียด ผลตอบแทนท่ี
มีการเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงานปัจจุบนัโดยเปรียบเทียบอตัราเงินของบริษทักบับริษทัอ่ืนท่ีมีการ
ด าเนินธุรกิจคลา้ยกนัเพื่อท าใหพ้นกังานเห็นถึงความเหมาะสมของผลตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั 
 2. ดา้นความส าเร็จของงาน จะเห็นว่า จากการวิจยัพนกังานส่วนใหญ่ตอ้งการท างานให้
ประสบความส าเร็จเพื่อท่ีจะแสดงออกถึงผลงานท าให้บางคร้ังการท่ีบริษทัใช ้KPI มาเป็นตวัช้ีวดั
ผลส าเร็จของงานอาจท าให้ไม่เหมาะกบับางแผนกหรือบางส่วนงานควรมีตวัช้ีวดัผลส าเร็จตวัอ่ืน
ดว้ย  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยไม่มีการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร อาจารย ์และ
บุคลากรระดบัต่างๆ ในเชิงลึก ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั้งการ
สังเกต หรือการสัมภาษณ์มาร่วมประกอบการศึกษาด้วย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ในการสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อน าผลมาปรับปรุงพฒันาองคก์รต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร   
ภายในบริษทัซิมโฟน่ีคอมมูนิเคชัน่ 
 3. ควรน าการศึกษาวจิยัน้ีไปใชก้บับริษทัอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลและสามารถน ามาเป็น
ขอ้มูลศึกษาเพื่อใชพ้ฒันาองคก์ร 
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บทคัดย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการเลือกใชบ้ริการ 
ของรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านใช้บริการ          
ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์         
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยคัร้ังน้ีมีจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิ0จยัเป็นแบบสอบถาม    
และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี     
ค่าต ่าสุด ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test  F-Test ท่ีระดบันยัส าคญั  ทาง
สถิติ 0.05 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 238 คน มีอายุ
ช่วง 20-29 ปี มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้15,001–25,000 บาท ซึเพศท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อความพึงพอใจในดา้นการใชบ้ริการดา้นสินคา้และบริการดา้นราคา  
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการใชบ้ริการ 
ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั ด้านระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้บริการ ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้น
การใช้บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั ดา้นอาชีพท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้บริการ ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั ด้านรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในด้านการใช้
บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั และพบว่าในดา้น
ความพึงพอใจในดา้นการใช้บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย มี
ความแตกต่างกนั 
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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 
 

บทน า 
  กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า มหานคร เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมความ
เจริญในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยี ท่ีอยูอ่าศยั และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ท าใหใ้นปัจจุบนัจึงมีประชากรอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมากโดยตามทะเบียนราษฎร์
ในปี 2559 มีจ  านวนประชากรกวา่ 5.7 ลา้นคน โดยคาดวา่ ในแต่ละวนัมีผูเ้ดินทางเขา้มาท างานใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลกว่า 2 ลา้นคนต่อวนั มีปริมาณการใชร้ถยนต์ผา่นระบบทางด่วนท่ีเขา้-
ออก พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ถึง 1.7 ลา้นคนต่อวนั (ไทยรัฐฉบบัพิมพ ์2559) ส่งผลให้การจราจรมี
ความติดขดัอยา่งมาก โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน โดยในปี 2560 ทอมทอม (TomTom) ผูผ้ลิตระบบ
น าทางจีพีเอส (GPS) ชั้นน าของโลก เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ีมีรถติดท่ีสุดในโลก 
ตามด้วยนครอิสตนับูล ประเทศตุรกีและเม็กซิโกซิต้ี ประเทศเม็กซิโก (ไทยรัฐออนไลน์ 2560) 
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ดงันั้นการสัญจรโดยทางอ่ืนนอกเหนือจากรถยนต์ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีจ าเป็น ต่อผูเ้ดินทางในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลอยา่งเล่ียงไม่ได ้รถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบดว้ย สถานีทั้งหมด 34 สถานี รวม 
2 เส้นทาง ดงัน้ี 
  สายสุขุมวิท ให้บริการจากแบร่ิงถึงหมอชิต เส้นทางเร่ิมจาก บริเวณสุขุมวิท 107 ผา่นแยก
บางนา มาตามถนนสุขมุวทิ ถนนเพลินจิต ถนนพระราม 1 ถนนพญาไท อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เขา้สู่
ถนนพหลโยธิน สนามเป้า สะพานควาย ไปส้ินสุดท่ีสวนจตุจกัร ท าให้สายสุขุมวิทมีระยะทางรวม
ทั้งส้ิน ประมาณ 22.25 กิโลเมตร มี 22 สถานี รวมสถานีร่วม (สถานีสยาม) 
  สายสีลม ให้บริการจากบางหวา้ ถึง สนามกีฬาแห่งชาติ เส้นทางเร่ิมจาก แยกถนนราช
พฤกษ์ตดัถนนเพชรเกษมไปตามถนนราชพฤกษผ์่านแยกถนนราชพฤกษ์ตดักบัถนนวุฒากาศผ่าน
แยกรัชดา-ตลาดพลู ผา่นแยกตากสิน ขา้มแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีสะพานตากสิน ไปตามถนนสาทรเล้ียว
ซ้ายเขา้ถนนพระราม 1 ไปส้ินสุดท่ีบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ท าให้สายสีลมมีระยะทางรวม
ทั้งส้ินประมาณ 14.2 กิโลเมตร มี 13 สถานี รวมสถานีร่วม (สถานีสยาม) สถิติผูโ้ดยสารตั้งแต่ 5 
ธนัวาคม 2542 ถึง 20 เมษายน 2560 จ  านวน 2,647,561,485 เท่ียวคน 
  โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นรถไฟฟ้าใตดิ้นสายแรกของประเทศ
ไทย มีระยะทางทั้งส้ิน 20 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีสถานีรถไฟหวัล าโพง ผา่น ถนนพระรามท่ี 4 เล้ียวเขา้
ถนนรัชดาภิเษก ผา่นศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ถนนอโศก ส่ีแยกพระราม 9 ส่ีแยกสุทธิสาร เล้ียว
เขา้ถนนลาดพร้าวท่ีแยกรัชดา-ลาดพร้าว ผา่นสวนจตุจกัร เขา้ถนนก าแพงเพชร ส้ินสุดท่ีสถานีบาง
ซ่ือ รวมทั้งส้ิน 18 สถานี ประกอบดว้ย สถานีหัวล าโพง สถานีสามย่าน สถานีสีลม สถานีลุมพินี 
สถานีคลองเตย สถานีศูนยป์ระชุมสิริกิต์ิ สถานีสุขุมวิท สถานีเพชรบุรี สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย สถานีห้วยขวาง สถานีสุทธิสาร สถานีรัชดาภิเษก สถานีลาดพร้าว 
สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร สถานีบางซ่ือ โดยมีผูใ้ช้บริการเฉล่ีย 
250,000 คนต่อวนั เม่ือมาดูอตัราการเพิ่มข้ึนของปริมาณผูโ้ดยสารในแต่ละปี พบวา่ รถไฟฟ้าเอ็ม
อาร์ที มีอตัราการเพิ่มข้ึนของปริมาณผูโ้ดยสารเฉล่ียประมาณ 3-8% ต่อปี ในขณะท่ีรถไฟฟ้า BTS มี
อตัราการเพิ่มข้ึนของปริมาณผูโ้ดยสารเฉล่ียประมาณ 3-8% ต่อปี ในขณะท่ี รถไฟฟ้า BTS มีอตัรา
การเพิ่มข้ึน ของปริมาณผูโ้ดยสารสูงถึง 6-12% ต่อปี 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นท าให้ผูศึ้กษาเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการใช้รถไฟฟ้าของผูบ้ริโภค โดยผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส กบั รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริการให้ตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้ริโภคต่อไป ส่งผลต่อไปถึงก าไรท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหา
ส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ Kotler, Philip (1997) ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมา
จากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัหรือการท างานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็น
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หรือเขา้ใจกบัการคาดหวงัของบุคคล Kotler, Philip (2003); Kotler, Philip and Armstrong, Gray 
(1997) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองทางการตลาดท่ีใช้ด าเนินงานในตลาดเป้าหมายให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงโดยทัว่ไปมี 4 ดา้น แต่ในธุรกิจการบริการตอ้งผสมผสานส่วนประสมทาง
การตลาดใน 7 ดา้น โดยเพิ่มปัจจยัอีก 3 ดา้นรวมเรียกวา่ (7Ps) ซ่ึงตอ้งสอดประสานกนัอยา่งดี จึงท า
ให้ได้ประสิทธิผล ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 13) จิตวิทยาเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและ
กระบวนการด้านจิตใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงปัจจยัทางด้านจิตวิทยาเกิดจากภายในตวับุคคลท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยตรง การศึกษาปัจจยัทางด้านจิตวิทยามีประโยชน์ ท าให้
นกัการตลาดไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงเร้าท่ีไดรั้บ  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าสาธารณะ 
โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานการวจัิย 
 ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการในการเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที อยา่งนอ้ย 1 
คร้ัง ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใช้
สูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G.Cochran ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้า คือ ตวัแปร 
ตวัแปรตน้ คือ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้รถไฟฟ้าสาธารณะมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ดา้นการใชบ้ริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน 2560 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าสาธารณะท่ีมีระดบัความพึง
พอใจในการใชบ้ริการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นการใชบ้ริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้น
ราคา และดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ท่ีจ  าแนกตามประชากรศาสตร์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  และ
รถไฟฟ้าเอม็อาร์ที ต่อการใหบ้ริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที 
 2. ผู้โดยสาร หมายถึง ผูท่ี้เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที อยา่งนอ้ย 1 
คร้ัง 
 3. รถไฟฟ้า BTS หมายถึง บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ให้บริการ 
แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายสุขุมวิท ระยะทาง 24.05 กิโลเมตร และสายสีลม ระยะทาง 14.67 กิโลเมตร 
เป็นการใหบ้ริการบนดินตลอดสาย 
 4. รถไฟฟ้า MRT หมายถึง บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มี
เส้นทางการเดินรถ ระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นการใหบ้ริการใตดิ้นตลอดสาย 
หมายเหตุ ความหมายในท่ีน้ีเจาะจงเฉพาะผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัเท่านั้น 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 คณิต ดวงหนสัดี (2537) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ 
หรือ พอใจของบุคคลท่ีมีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ถ้างานท่ีท าหรือ
องคป์ระกอบเหล่านั้นตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงาน
ข้ึนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ความพงึพอใจของผู้โดยสาร 
- ดา้นการใชบ้ริการ 
- ดา้นสินคา้และบริการ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
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คุณภาพ ส่ิงท่ีจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและ
สรุป มีดงัน้ี 
 ส่ิงท่ีจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material Inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือ สภาวะทางกายท่ีให้แก่ 
ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ 
ส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 
ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีสนองความตอ้งการของบุคคล 
ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบัผูร่้วมกิจกรรม 
อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจ และสภาพการเป็นอยู่ร่วมกนั เป็นความพึงพอใจของ
บุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและมีความมัน่คงใน
การประกอบกิจกรรม 
ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงก็คือ สินค้าหรือบริการท่ีเราจะมอบให้แก่ลูกค้า โดยต้องค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมและชดัเจน คือตอ้งดูวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของเราตอ้งการอะไรบา้ง ก็ให้
ใส่ใจในรายละเอียดตรงนั้น รวมทั้งสินคา้หรือการบริการตอ้งมีความแตกต่างท าให้ลูกคา้เกิดความ
สะดุดตาสะดุดใจในรูปลกัษณ์ รวมถึงการใชง้าน ความทนทาน และความปลอดภยัต่างๆ ตลอดจน
การสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ ใหลู้กคา้เกิดความสนใจและเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของเรา 
และมีการบอกกนัปากต่อปาก เป็นตน้ 
 2. ราคา เรียกว่า เป็นส่ิงส าคญัส าหรับสินคา้และบริการในแง่การตลาดเป็นอย่างมากเลย
ทีเดียวซ่ึงการตั้งราคานั้นตอ้งตั้งให้เหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยตอ้งค านึงถึงสถานท่ี
ดว้ย เช่น หากเป็นยา่นหรูแต่เราขายสินคา้ในราคาถูกมากก็อาจท าให้ลูกคา้เกิดความกงัวลใจท่ีจะซ้ือ
สินคา้ของเราก็ได ้ท าให้กลุ่มเป้าหมายลดนอ้ยลง ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดราคาตามกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเต็ม
ใจซ้ือ โดยอาจลองทาแบบสอบถามดูก่อนกไ้ด ้และควรเปรียบเทียบราคาดูดว้ยวา่ คู่แข่งของเรา เขา
ขายกนัอยูท่ี่ราคาเท่าไหร่และท่ีส าคญัอยา่ลืมค านวณเร่ืองราคาตน้ทุนกบัก าไรดว้ยวา่ คุม้ค่าหรือไม่ 
 3. สถานท่ี ท าเล หรือ ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้หลกัๆ เลย ก็
คือ ตอ้งมีความถูกตอ้ง ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยตอ้งพิจารณาตามลกัษณะสินคา้
หรือบริการ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงวิธีการขายท่ีจะสามารถท าให้เกิดผลก าไรไดสู้งสุด และตอ้งกระจาย
สินคา้ไปสู่กลุ่มลูกคา้ใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายไหนไดม้ากท่ีสุด 
 4. การส่งเสริมการตลาดให้แก่สินคา้หรือบริการของเราเป็นท่ีรู้จกัและสนใจ เรียกวา่ เป็น
หวัใจส าคญัของการตลาดเลยก็ว่าได ้ซ่ึงสามารถท าการโฆษณาในส่ือต่างๆ หรืออาจจะเป็นการท า
กิจกรรมเพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาร่วมกิจกรรมเกิดความอยากซ้ือในสินคา้หรือบริการของเรา หรืออาจจะ
เป็นการขายตรงเลยก็ได ้ทั้งน้ีก็เพื่อจูงใจไหนสักคนเกิดความสนใจและอยากเขา้มาเลือกชมสินคา้
หรือบริการของเรามากท่ีสุด 
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 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ โลกแห่งธุรกิจ ก็คือ โลกของการแข่งขนัท่ีท าให้นกัธุรกิจทั้งหลายต่าง
หยุดน่ิงอยูก่ยัท่ีไม่ไดต้อ้งคอยพฒันาและเปล่ียนแปลงตามกระแสอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เขา้กบักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายทุกคนและหลกัการ (4Ps) น้ี ก็เรียกวา่ เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสามารถน ามาใชไ้ดเ้สมอ
ในโลกแห่งธุรกิจเสมอ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2541) ได้
ท  าการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในรอบปี พ.ศ. 2539 
และปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูโ้ดยสาร 
และ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ โดยการส ารวจความพึงพอใจในการใชบ้ริการของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มผูโ้ดยสาร พบวา่ ผูโ้ดยสารรวมทุกสายและทุกประเภทของขบวนรถมีแนวโนม้
ไปในทางท่ีผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี เช่น ในด้านการ
ปฏิบติังานของพนกังารรถไฟ ทั้งพนกังานประจ า สถานีและพนกังานบนรถไฟ ในส่วนท่ีผูโ้ดยสาร
รวมทุกสายและทุกประเภทของขบวนรถมีแนวโน้มในทางท่ีเห็นว่า ควรจะตอ้งปรับปรุง ได้แก่ 
ความสะอาดของห้องสุขาในบริเวณสถานีรถไฟ ความพอเพียงท่ีนั่งและพดัลมในสถานี ความ
สะอาดในตวัรถไฟโดยสาร เป็นตน้ ส่วนสาเหตุส าคญัท่ีผูใ้ชบ้ริการรถไฟแห่งประเทศไทย ตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการรถไฟโดยสาร เน่ืองมาจากการมีความปลอดภยั จากอุบติัเหตุในการเดินทางสูง ราคา
ถูกเม่ือเทียบกบัการเดินทางโดยวิธีอ่ืน การนอนขณะเดินทางได้สบายกว่าการเดินทางโดยวิธีอ่ืน 
เป็นตน้ ดา้นการส ารวจความคิดเห็นต่อแนวโนม้ในการใชบ้ริการของรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป
ในอนาคตในกลุ่มผูโ้ดยสารรถไฟนัง่ชั้นสาม พบวา่ จะยงัคงใช้ต่อไป แมว้่าการรถไฟจะปรับปรุง
ราคาสูงข้ึนเท่ากบัราคาค่าโดยสารของรถ บขส. เน่ืองจากการเดินทางโดยรถไฟสะดวกกว่าการ
เดินทางโดยวธีิอ่ืน 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นคนท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นคนท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 200 คน 
และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที จ  านวน 200 คนโดยวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบง่าย (โดยใชก้ระบวนการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ยลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัในดา้นการใช้บริการ ดา้นสินคา้ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT ในส่วนท่ี 
2 และ ส่วนท่ี 3 มีระดบัการใหค้ะแนนดงัน้ี 
  5 หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง   เห็นดว้ยมาก 
  3 หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง 
  2 หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
 เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม การแปลความหมาย การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ บุญชม 
ศรีสะอาด (2541: 161) ดงัน้ี 
 คะแนน 4.51-5.00  หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการมากท่ีสุด 
 คะแนน 3.51-4.50  หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการมาก 
 คะแนน 2.50-3.50  หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการปานกลาง 
 คะแนน  1.51-2.50  หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการนอ้ย 
 คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการนอ้ยท่ีสุด 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม-30 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 17 วนั 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สรุปผลการวจัิย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการ
เลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที จ  านวน 400 คน สามารถจ าแนกขอ้มูล ดา้น
ประชากรศาสตร์ไดด้งัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ  านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 จ  าแนกตามอาย ุ
กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 20-29 ปี จ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 จ  าแนกตามวุฒิ
การศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.5 จ  าแนกตามอาชีพ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็นพนกังานบริษทั จ านวน 264 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66 จ  าแนกตามรายได ้กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีรายได ้15,001-25,000 บาท จ านวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 
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 ระดบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที พิจารณา
รายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 ดา้นความพึงพอใจในดา้นใช้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ดา้น
ความพึงพอใจในดา้นสินคา้และบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 อยูใ่นระดบัพึงพอใจปานกลาง ดา้น
ความพึงพอใจในดา้นราคา มีค่าเฉล่ียนเท่ากบั 3.42 อยู่ในระดบัพึงพอใจปานกลาง ดา้นความพึง
พอใจในดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียน 2.99 อยูร่ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการใช้
บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่วนมากจะเป็น 
เพศหญิง ซ่ึงมีความพึงพอใจมากกวา่ 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการใช้
บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ท่ีแตกต่างกนั อายุช่วง 20-29 ปี 
เป็นช่วงอายพุอใจมากท่ีสุดดและเป็นช่วงอายท่ีุใชบ้ริการของรถไฟฟ้าสาธารณะมากท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจใน
ดา้นการใช้บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ท่ีแตกต่างกนั ระดบั
ปริญญาตรีเป็นวยัท างานท่ีใชบ้ริการและพึงพอใจมากท่ีสุดซ่ึงใชบ้ริการรถไฟฟ้าสาธารณะมาก 
 ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการใช้
บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ท่ีแตกต่างกนั พนกังานบริษทั เป็น
อาชีพท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าสาธารณะมากท่ีสุดในการไปท างาน 
 ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการใช้
บริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ท่ีแตกต่างกนั รายไดช่้วง 15,001-
25,000 บาท เป็นช่วงเงินเดือนของคนท างานท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด 
  พบวา่ ในดา้นความพึงพอใจในดา้นการใชบ้ริการ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย มีความแตกต่างกนัทั้งส้ิน 
 อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวจิยั เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS และ MRT 
สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 ความพึงพอใจในด้านการใช้บริการ ผลวิจยัอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอม็อาร์ที ท่ีไดต้อบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มี
อายุในช่วง 20-29 ปี มากท่ีสุดซ่ึงเป็นวยัของนกัเรียน นกัศึกษา รวมไปถึงพนกังานบริษทั ท่ีเพิ่งจบ
การศึกษาได้ไม่นานมากนัก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีแสดงว่า เป็นนักเรียน นักศึกษา กับ 
พนกังานบริษทั อยูม่ากท่ีสุด ท าใหผู้มี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีมากท่ีสุดเน่ืองจาก
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน นกัศึกษา และผูท่ี้เพิ่งเร่ิมท างานไดไ้ม่ก่ีปี และ 
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กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พีระศกัด์ิ วิฑูรย ์(2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการรถไฟฟ้า : ศึกษากรณีโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีน ้ าเงิน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่ต ่ากว่า 
10,000 บาท และ พบอีกวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบั รายไดต่้อเดือน มีผลต่อระดบั
การตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟฟ้าสาธารณะแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วราภรณ์ วงษจิ์รากร (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น พบวา่ 
รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา มีผลต่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้นในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 1. ดา้นสินคา้และบริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าสาธารณะ มีระดบัความพึงพอใจ ปาน
กลาง หมายความว่า ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัการให้บริการพอสมควรกบัเร่ืองจ านวนสถานี
และจ านวนตูโ้ดยสารของรถไฟฟ้า ซ่ึงอาจจะตอ้งเพิ่มเติมในส่วนการดูแลเป็นพิเศษ ส าหรับ คน
พิการและรวมไปถึงอ านวยความสะดวกในสุขอนามนัหอ้งน ้าและร้านคา้บนชานชาลา 
 2. ด้านราคา พบว่า ผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะมีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
หมายความว่า ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัราคาค่าโดยสารไม่สูงมากนัก อาจเป็นเพราะระดบั
ราคารในปัจจุบนัอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีเคยถูกปรับลดราคาลงมาแล้วและยงัมี
ส่วนลดจากบตัรโดยสารอีก ซ่ึงผูใ้ช้บริการเห็นว่า รถไฟฟ้าสาธารณะมีประโยชน์ส าหรับการ
เดินทางภายในกรุงเทพมหานครพอสมควร จึงไม่ค่อยสนใจเร่ืองราคามากเท่าไรนกั 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าสาธารณะ มีระดบัความพึงพอใจ
ปานกลาง คือ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัสถานีไม่สูงมากนกัเพราะตวัสถานีจะตั้งอยูต่ามถนนท่ี
เขา้ถึงไดง่้าย และตั้งอยู่ติดกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆ อยู่แล้ว แต่จุดจ าหน่ายตัว๋มีจ  ากดัภายในสถานี
เท่านั้น ในช่วงเวลาท่ีเร่งรีบท่ีมีผูใ้ช้บริการจ านวนมาก อาจให้บริการไดไ้ม่ทนั จึงตั้งจุดบริการขาย
ตัว๋ท่ีอ่ืนแทนท่ีใชใ้นสถานี เช่น การตั้งตวัแทนจ าหน่ายตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. ดา้นการให้บริการ ควรจดัเส้นทางเดินรถซ่ึงสามารถเช่ือมต่อโดยตรงกบัรถไฟ หรือ 
แมแ้ต่ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที มากกวา่น้ี และเวลาในการให้บริการเป็น 24 ชัว่โมง 
เพราะมีคนท่ีตอ้งเดินทางในเวลากลางคืน 
 2. ดา้นสินคา้และบริการ ควรจดัให้มีร้านคา้มากกวา่น้ี ท่ีชานชาลา และรวมไปถึงห้องน ้ า
 3. บริษทัฯ ควรให้ความส าคญัในการให้บริการหลากหลายของแพ็คเกจ และการรักษา
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ใหมี้ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอยา่งต่อเน่ือง โดยบุคลากรผูใ้ห้บริการถือ
วา่เป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมการบริการท่ีดี ท าให้ผูโ้ดยสารเกิดความประทบัใจและพึงพอใจ 
ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่าจากการใช้บริการในการเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และการ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

610 

ด าเนินชีวิตประจ าวนั ง่ายและดีข้ึน บริษทัฯ จึงควรจดัให้บุคลากรให้มีจ  านวนท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการเก็บขอ้มูลจากบุคคลท่ีสุ่มการส ารวจจากผูท่ี้เคยใช้บริการ
อย่างน้อย 1 คร้ังข้ึนไปในจ านวนส่วนหน่ึงเท่านั้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึนควรจะเพิ่ม
จ านวนประชากรศาสตร์ในคร้ังต่อไป 
 2. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความคิดเห็นจาก
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมระดับสูง (Hi-end) 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัของส่วนประสม
การตลาดในด้านของผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 400 คน เคร่ืองมือในการใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามและทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิของครอนบาร์ค ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
0.889 0.887 0.866 และ 0.847 ตามล าดับ  โดยใช้วิ ธีการ สุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก 
(Convenience Sampling) และการใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยการใช้สถิติเชิงปริมาณ หาค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมระดับสูง (Hi-end) ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 สถานท่ีการจดัจ าหน่ายโดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และ การส่งเสริมการขาย นั้นโดยรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 
ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, สินคา้แบรนดเ์นมระดบัสูง 
  

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 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัสังคมได้เกิดการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้ามากทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือความเจริญดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านต่อนานาประเทศทั่วโลก ใน
ขณะเดียวกนัความเจริญกา้วหนา้เหล่าน้ีไดส้ร้างผลกระทบใหก้บัสังคมไทยดว้ยเช่นกนั ดงัจะเห็นได้
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ทั้งความเส่ือมทรามของสังคมท่ีเกิดจากความเห็นแก่ตวัและการเอา
รัดเอาเปรียบกนัของการเหล่ือมล ้ าทางสังคม การถูกครอบง าโดยอิทธิพลจากส่ือต่างๆ ท่ีท าให้
พฤติกรรมและค่านิยมของคนในสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปกลายเป็นสังคมแห่งการบริโภคนิยมและ
สังคมวตัถุนิยม 
 การอุปโภคสินค้าแบรนด์เนมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในศตวรรษท่ี21 
(Kapferer; & Bastien. 2009) ซ่ึงประชากรแทบทัว่ทุกมุมโลกต่างไดต้ั้งมูลค่าของสินคา้ให้สินคา้แบ
รนด์เนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงแฟชั่นในยุคปัจจุบนัได้มีการคิดคน้แบรนด์สินคา้ท่ีเกิดข้ึน
มากมายเป็นผลจากแรงผลกัดนัของการพฒันาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การคา้ในรูปแบบใหม่ๆ การ
เพิ่มข้ึนของการจบัจ่าย และการส่ือสารท่ีพฒันาเพิ่มข้ึน และผลจากแรงผลกัดนัดงักล่าวท าให้คนใน
ภูมิภาคต่างๆ มีความคุน้เคยกบัสินคา้แบรนดร์ะดบัโลก แมปั้จจุบนัการแบ่งชนชั้นวรรณะทางสังคม
จะค่อยๆ เลือนหาย แต่อย่างไรก็ตาม ในสังคมยงัมีการแยกความแตกต่างทางชนชั้นโดยผูน้ าใน
สังคม และบ่อยคร้ังท่ีผูค้นในสังคมท่ีมีสถานะการเงินท่ีดี มกัตอ้งการมีชีวิตท่ีฟุ้งเฟ้อ และอยากให้
ผูอ่ื้นรู้ถึงความมัง่คัง่ของตน ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่น่าแปลกใจวา่ ท าไมผูค้นถึงแสวงหาสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง
อยา่งสินคา้แบรนดเ์นมมาครอบครองเป็นของตน เพราะสินคา้ดงักล่าวสะทอ้นภาพเหล่านั้นออกมา
ไดเ้ป็นอย่างดี ในขณะเดียวกนัการด ารงชีวิตในปัจจุบนัของคนในสังคมไม่มีใครปฏิเสธไดเ้ลยว่า 
การเลือกบริโภคสินคา้เป็นส่ิงท่ีส าคญัและตอ้งใช้การพิจารณาไตร่ตรองเลือกซ้ือสินคา้แต่ละชนิด
อยา่งรอบคอบมากกวา่เดิม เน่ืองดว้ยจากการเรียกร้องค่าจา้งของแรงงานแต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายในแต่ละวนั อีกทั้งสภาพสังคม ค่านิยม และความเช่ือในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยนกัการ
ตลาด เป็นส่ิงกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคมีส่ิงเร้าเกิดความต้องการจ่ายมากข้ึน ถึงแม้ว่าก าลังซ้ือของ
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ผูบ้ริโภคอาจมีนอ้ยกวา่ความตอ้งการ แต่การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนประเภทสินเช่ือส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ี
เขา้ถึงไดง่้ายมากข้ึน ท าให้เกิดช่องทางในการซ้ือของผูบ้ริโภคมีมากข้ึนตามล าดบั เม่ือก าลงัซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมีมากข้ึนเท่าไหร่ ผูบ้ริโภคจะหนัไปบริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่สินคา้ท่ีเคยบริโภคมาก
ข้ึนเท่านั้น ซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงมกัจะมาพร้อมกบัราคาท่ีสูงเช่นกนั 
 ความนิยมในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมระดบัสูง (Hi-end) นั้น มีมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในปัจจุบนัจะพบว่า มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลมูลค่าการซ้ือขาย
สินคา้ระดบัเฟิร์สคลาสก าลงัเติบโตอยา่งมหาศาล จนฉุดไม่อยูใ่นช่วงสามปีท่ีผา่นมา และมีแนวโนม้
ว่า จะไม่หยุดอยู่เพียงเท่าน้ี ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการตลาดและแวดวงแฟชั่นท านายว่า อตัราการ
เจริญเติบโตของตลาดสินคา้แบรนด์หรูจะมากกวา่10% ระหวา่งปี2014-2016 (ท่ีมา: http://issue247 
.com/fashion/powerful-luxury-fashion-brands-world/) ผลวิจัยของบริษัท Ruder Finn Asia และ
สถาบนัวิจยัดา้นการตลาด Albatross Global Solution ท่ีส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภค 1,057 ราย จาก
เมืองชั้นน าในจีน (เช่น เซ่ียงไฮ ้ปักก่ิง กวา่งโจว) พบวา่ ในปี 2554 อุตสาหกรรมสินคา้หรูหรือสินคา้
แบรนด์เนมระดงัสูง (Hi-end) มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนสูงมาก โดยกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีกระตุน้ให้
อุตสาหกรรมดงักล่าวเติบโต คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในวยั 20-30 ปี ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มลูกคา้หลกัของแบ
รนด์ดงัระดบัโลกในยุโรปและญ่ีปุ่น ท่ีจะมีช่วงอายุมากกวา่ 20–30 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่จะซ้ือหามาดว้ย
ตวัของตวัเอง และแมว้่าจะตอ้งประหยดัเพียงใดก็ตาม เพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั 
โดยแรงกระตุ้นส าคญัท่ีท าให้ซ้ือของแบรนด์เนมนั้นมาจากค่านิยมท่ีต้องการ "โชว์ออฟ" และ
ตอ้งการ "ไดรั้บการยอมรับจากสังคม" อีกดว้ย  ยิ่งไปกวา่นั้นผลส ารวจช้ีวา่ นกัชอ้ปป้ิงท่ีเกิดช่วงปี 
1980-1990 หรือ ยุค 80th นั้น นิยมซ้ือสินคา้แบรนด์เนมหรูผา่นทางร้านคา้ออนไลน์มากถึงร้อยละ 
35 โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อกลุ่มน้ีคือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
(ท่ีมา: http://www.thaibizchina.com/thaibizchina) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมของพนกังานบริษทับริเวณศูนยก์ารคา้สยามพารากอนเน่ืองจากผูว้ิจยั
เล็งเห็นว่าหากสามารถน าผลการวิจยัน้ีมาปรับปรุงใช้กับธุรกิจรวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหดี้กวา่เดิมยิง่ข้ึน 
 ดงันั้นจากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ การศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมระดบัสูง (Hi-end) จะท าให้ทราบได้
วา่ ในปัจจุบนัมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมระดบัสูง ซ่ึงผลท่ีได้
จากการศึกษาในคร้ังน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุงพฒันา และทราบ
ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมระดบัสูงและทศันคติท่ี
มีต่อการเลือกซ้ือโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภคในยคุกระแสโลกาภิวฒัน์น้ี 

http://issue247/
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
และ ดา้นส่งเสริมทางการตลาดของ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานการวจิยั 
 นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีไดท้  าการลงทะเบียนเรียนใน
เทอม 2/59 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 400 คน (Rangsit University,2016) 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา 
 - ด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560 
 - ระยะในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2560 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
 - ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, กลุ่มคณะ, เกรดเฉล่ีย, อาย,ุ ชั้นปี, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ตวัแปรตามไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย  
 - ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product), ดา้นราคา (Price), ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Place), ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ประกอบ 
1. เพศ 
2. กลุ่มคณะ 
3. เกรดเฉล่ีย 
4. อาย ุ
5. ชั้นปี 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ด้านสถานท่ี และด้านส่งเสริมทางการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช ้เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย (Kotler, 1997, p. 98) 
 2. สินค้าแบรนด์เนมระดับสูง (Hi-end) หมายถึง แบรนด์ระดบัโลกท่ีมีประวติัความเป็นมา
ยาวนาน มีขั้นตอนการผลิตท่ีพิถีพิถนั มีราคาค่อนขา้งสูง ตั้งแต่หลกัสามหม่ืนไปจนถึงหลกัลา้น มีโล
โกท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ และตอ้งมี Serial Number ท่ีจะระบุวา่ เป็นใบท่ีเท่าไหร่ของโลก มี 7 Digit เร่ิมมา
ตั้งแต่เลข 0000000 
 3. การตัดสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยู่
เสมอในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ 
สถานการณ์ 
 4. นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต หมายถึง นักศึกษาท่ีได้ท าการลงทะเบียนเรียนในเทอม 
2/2559-3/2559 ในมหาวทิยาลยัรังสิต 
 5. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
ลูกคา้ ไดผ้ลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 6. ราคา (Price) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ ในรูปของ
เงินตราเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการก าหนดราคา 
 7. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลท่ีตั้งหรือกิจกรรม การ
เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภค 
 8. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้  าหน่ายและ
ตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั 
แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) อา้งถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ.(2553:9 -10) ได้
กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางการตลาดว่า เป็นตวั
แปรท่ีสามารถควบคุมได้ในการเลือกซ้ือสินค้าและต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลกั โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี  
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ได้
ผลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งได้และแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั การรับประกนัและบริการ 
 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคา ไดแ้ก่ 
ราคาจ าหน่าย ส่วนลด วธีิการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาช าระเงิน 
 3. การกระจายผลิตภณัฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลท่ีตั้งหรือกิจกรรม การ
เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้  าหน่ายและตลาด
เป้าหมายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาด อาจท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเราเรียกวา่ ส่วนประสม การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix)  
 เสรี วงษม์ณฑา (2554:11) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจาหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ
หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม
อยา่งถูกตอ้ง 
 คอตเลอร์,ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด
ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 
ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4P’s” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เสรี วงษ์
มณฑา (2542: 9) กล่าวว่า การตลาดเร่ิมต้นท่ีการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้แล้วน าเสนอ
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ผลิตภณัฑ ์โดยการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของลูกคา้ ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
  1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอต่อผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ให้กบัผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ในรูปตวัเงินก็
คือ ราคาของสินคา้โดยผูข้ายจะเป็นผูก้  าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ผูซ้ื้อจะเกิดการตดัสินใจก็ต่อเม่ือมี
การยอมรับในสินค้านั้ น ผลิตภัณฑ์คือ ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็น
คุณสมบติัท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ไดต้ลอดจนผลประโยชน์ท่ีคาดหวงั ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย 
สินคา้ บริการ และความคิด ซ่ึงสินคา้ (Goods) เป็นส่ิงท่ีสัมผสัได ้แต่บริการ (Service) สัมผสัไม่ได ้
เกิดจากการใช้ความพยายามของมนุษยส่์วนความคิด (Idea) อาจจะเป็นปรัชญา บทเรียน แนวคิด
และขอ้เสนอแนะ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาตน้ทุน (Cost) ท่ีลูกคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์มาตน้ทุน
อยูใ่นรูปของตวัเงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกนัระหว่างมูลค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบั
ราคาของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ถา้มูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนก็ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 3.สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาด คือ สถาบนัทางการตลาด อาจเป็นคนกลางต่างๆ ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย
สินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชต้วับุคคลหรือไม่ใช่ก็
ไดโ้ดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือส่วน
ประสมการติดต่อส่ือสาร (Promotion Mix or Communication Mix) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 โอฬาร พิรินทรางกูร ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง
ในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบไม่ไดน้บัจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บ
ขอ้มูลและใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุดค่า
ต ่ าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานหาค่า t-test 
(independent t-test) ค่าF-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่า
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การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีอายุระหวา่ง 16–25 ปี จ  านวน 191 ราย คิด
เป็นร้อยละ 47.8 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาชีพ มีอาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.7 มีรายได ้20,000–29,999 บาท
จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.51 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายได้ทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านราคาและปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด
ทางดา้นส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์นมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
นมตราหมีคนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือนมตราเมจิของคนในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคนมนมสเตอริไลส์ตราหมีจ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นแบบประชากรท่ีนบัไม่ได ้ (Infinite Population) จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ย ค่าสถิติอนุมานผลจากการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัดา้นส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ การศึกษา สถานภาพ มีความแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีของคนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือนมสเตอริไลส์ ตราหมีของคนในเขตกรุงเทพมหานคร (3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ย ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี บ่อยแค่ไหน ภายใน 1 สัปดาห์ ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี 
เองหรือไม่ ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมีจากแหล่งใดมากท่ีสุด ซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ต่อกระป๋อง/
แพค็ ในราคาเท่าใด บุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือนมสเตอริไลส์ตราหมี ของท่านคือใคร สาเหตุหลกัท่ีท า
ให้ท่านด่ืมนมสเตอริไลส์ตราหมี คืออะไรมีความแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
นมสเตอริไลส์ตราหมีของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
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 เน่ืองจากประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต มีจ านวนมากและไม่
สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตวัอย่างของ W.G.Cochranในการท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้แบรนด์เนมระดบัสูง (hi-end) ผูว้ิจยัก าหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากบั .45 ตอ้งการ
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 

𝑛  
𝑃   𝑃 𝑍 

  
 

เม่ือ n คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  
P คือ สัดส่วนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต (ก าหนด P = 0.45%) 
Z  คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด (ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z =1.96) 
d  คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ความคลาดเคล่ือน 5%  d = 0.05) 
 

𝑛  
                 

     
 

        
 
 ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 380 คน จึงไดเ้พิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 คน รวมทั้งส้ิน 
400 คน จะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non probability Random Sampling)
โดยใช ้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) หรือ การสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) และเพื่อความสะดวกในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงเลือกใหข้นาดกลุ่มตวัตวัอยา่ง รวมทั้งส้ินจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการ
รวบรวมขอ้มูล ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีมีคุณภาพผูท้  าวิจยัออกแบบ
สอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบค าถาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เกรดเฉล่ีย และชั้นปี รวมทั้งหมด 6 ขอ้ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด
แบบใหเ้ลือกตอบ 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมระดบัสูง (Hi-End) รวมทั้งหมด 7 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product), ปัจจยัดา้นราคา (Price), ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
(Promotions) โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั 
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  ระดบั 5 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด  
  ระดบั 4 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมาก  
  ระดบั 3 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง  
  ระดบั 2 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ย  
  ระดบั 1 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ยท่ีสุด   
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ระดับความคิดเห็นท่ีใช้ใน
แบบสอบถาม เร่ือง ปัจจัยส่วนประสทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม
ระดบัสูง (Hi-end) ก าหนดระดบัความคิดเห็นดงัน้ี  
 
 
 
 ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยการก าหนด 

คะแนนสูงสุด  คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น

   

 
        

 
 การประเมินค่าจะพิจารณาจากคะแนนของค าตอบซ่ึงได้จากการเก็บข้อมูลของ
แบบสอบถาม แลว้น ามาแบ่งเป็นอนัตรภาคชั้นของคะแนนก าหนดเป็น 5 อนัตรภาคชั้นในเกณฑ์
การค านวณ ดงัน้ี 

4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด 
3.41-4.20 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมาก 
2.61-3.40 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ย 

  1.00-1.80 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
การสร้างเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือในส่วนท่ีเป็นแบบสอบถาม  ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตาม 
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดนิยามตวัแปรท่ีใชศึ้กษา  
ตามกรอบแนวคิดของการวจิยั 
 2. น านิยามตวัแปรท่ีได้มาสร้างตารางก าหนดโครงสร้างเน้ือหาหรือประเด็นท่ีมุ่งวดัและ
วธีิการวดัตวัแปร จากนั้นจึงด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่างตามโครงสร้างเน้ือหาท่ีก าหนด 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม และใชค้่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาช (Alpha Cronbach coefficient) ไดค้่าดงัต่อไปน้ี 

 
ส่วนประสมทางการตลาด Cronbach’s Alpha 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 0.887 
ด้านราคา (Price) 0.847 
ด้านสถานทีจั่ดจ าหน่าย (Place) 0.866 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.889 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
ระดบัสูง (Hi-end) เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha ท่ีไดอ้อกมา
เป็นรายดา้นเฉล่ียอยูท่ี่ 0.968 จึงยอมรับไดว้า่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถามนั้นมีความเท่ียง 
นอกจากนั้นแล้วยงัพบว่า ผลการทดสอบส่วนประสมทางการตลาด ในด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ไดผ้ลการทดสอบคือ 0.889 0.887 
0.866 และ 0.847 ตามล าดบั ท าให้ยอมรับไดว้่า แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลนั้นมีความ
เช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั  
สรุปผลวเิคราะห์การวจัิย 
 1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้านประชากรศาสตร์ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีได้ท าการ
ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/59 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวนทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 เป็นเพศชายจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
และเป็นเพศทางเลือกจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่กลุ่มคณะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและ
บริหารธุรกิจจ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้
เกรดเฉล่ีย 2.00-2.49 จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุระหวา่งมาก
วา่ 23 ปีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ประชากรส่วนใหญ่ชั้นปี 3 จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.3 และรองลงมาคือชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกวา่จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท มากท่ีสุดจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และรองลมาคือรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุดจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34  
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าแบรนด์เนมระดับสูง ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

623 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมระดบัสูง ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดบัมากและจากการวิเคราะห์เป็น
รายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ภาพลกัษณ์ของแบรนด์เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียถึง 4.41 และต ่า
ท่ีสุดคือมีแบบใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 3.96 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าแบรนด์เนมระดับสูง ด้านราคา (Price) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมระดบัสูง ดา้นราคาในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและจากการวิเคราะห์เป็น
รายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ราคามีความหลากหลายในการซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 4.42 และต ่า
ท่ีสุดคือราคาเหมาะสมกบัแบรนด ์มีค่าเฉล่ีย 4.11 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าแบรนด์เนมระดับสูง ด้านสถานทีจั่ดจ าหน่าย (Place) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมระดบัสูง ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.15 อยูใ่นระดบัมาก ถา้เทียบกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดตวัอ่ืนๆ และจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ
การมีสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.23 และต ่าท่ีสุดคือมีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้มี
ค่าเฉล่ีย 4.07 
 5. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าแบรนด์เนมระดับสูง ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมระดบัสูง ดา้นส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและจากการ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ มีใบรับประกนั มีค่าเฉล่ีย 4.42 และต ่าท่ีสุดคือ
แนะน าสินคา้โดยพรีเซนเตอร์ตวัจริง มีค่าเฉล่ีย 3.96 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แบ
รนดเ์นมระดบัสูงพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) เพศหญิงและเพศชาย (2) 
เพศหญิงและเพศทางเลือก ดา้นราคา มี 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย (1) เพศหญิงและเพศชาย (2) 
เพศหญิงและเพศทางเลือก ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั 2 คู่ประกอบดว้ย (1) เพศหญิง
และเพศชาย กบั (2) เพศหญิงและเพศทางเลือก และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 2 คู่มา
จาก ประกอบดว้ย (1) เพศหญิงและเพศชาย กบั (2) เพศหญิงและเพศทางเลือกมีความแตกต่างกนั  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มคณะ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าแบรนด์เนมระดับสูงจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
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ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั 5 คู่ประกอบดว้ย (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพกบักลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพกบับริหารธุรกิจ (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กบัมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบับริหารธุรกิจ (5) กลุ่มคณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์กบัศิลปะการออกแบบ 
 ด้านราคาแตกต่างกัน 6 คู่ประกอบด้วย (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพกับกลุ่ม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2) กลุ่มวทิยาศาสตร์และสุขภาพกบับริหารธุรกิจ (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกบัศิลปะและการออกแบบ (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบับริหารธุรกิจ  
(5) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ (6) กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์กบัศิลปะการออกแบบ  
 ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั 5 คู่ประกอบดว้ย (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
กบัศิลปะและการออกแบบ (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  
(3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัศิลปะและการออกแบบ (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีบับริหารธุรกิจ (5) กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์กบัศิลปะการออกแบบ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 5 คู่ประกอบด้วย (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพกับ
บริหารธุรกิจ (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ (3) กลุ่ม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบับริหารธุรกิจ (4) กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์กบัศิลปะการ
ออกแบบ (5) กลุ่มคณะบริหารธุรกิจกบัศิลปะและการออกแบบ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าแบรนด์เนมระดับสูง จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ทั้งส่ีดา้นมีความแตกต่างกนั 
6 คู่ท่ีเหมือนกนั ประกอบดว้ย (1) ต ่ากวา่ 2.00 กบั 2.00-2.49 (2) ต ่ากวา่ 2.00 และ2.50-2.99 (3) ต ่า
กวา่ 2.00 และตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป (4) 2.00-2.49 กบั 2.50-2.99 (5) 2.00-2.49 กบั ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป(6) 
และ 2.50-2.99 กบัตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
แบรนดเ์นมระดบัสูง ในดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกนั 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ชั้นปี ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
แบรนดเ์นมระดบัสูง ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกนั 
 6. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมระดับสูง ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

625 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แบ
รนดเ์นมระดบัสูง (Hi-end) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 400 คน” สามารถสรุปประเด็น
มาอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 ผลการวิจยัท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีท าให้ทราบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
ระดบัสูง (Hi-end) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การมีใบรับประกนัสินคา้ ผูกกบับตัรเครดิต
เพื่อการสะสมคะแนน พนกังานให้ค  าปรึกษาและแนะน าสินคา้ พร้อมทั้งมีบริการหลงัการขาย แจง้
ข่าวสารใหม่ๆ เก่ียวกบัตวัสินคา้ และอ่ืนๆ เป็นตน้ ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
ราคา เช่น ราคามีความหลากหลายในการซ้ือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและแบรนด์ เป็นตน้ ต่อมา
คือ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ เช่นภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีรู้จกั ความทนทานของผลิตภณัฑ์ บรรจุ
ภรรณ์สะอาด ดูดี ดูน่าเช่ือถือและมีเอกลกัษณ์ของความเป็นแบรนด์ในแต่ละแบรนด์ และสุดทา้ย
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจน้อยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย เช่น สถานท่ีจดัจ าหน่าย
ใกลบ้า้น สถานท่ีสามารถเลือกซ้ือไดส้ะดวก มีตวัแทนจดัจ าหน่ายและ สถานท่ีจดัจ าหน่ายน่าเช่ือถือ
เป็นตน้ ซ่ึงจากการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตให้ความส าคญัปัจจยัทางการ
ส่งเสริมทางการตลาดมากกวา่เร่ืองสถานท่ีการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แบ
รนดเ์นมระดบัสูง (Hi-end) ในคร้ังน้ี ผูท้  าวจิยัมีขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี  
 1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดใ้ช้สินคา้แบรนด์เนมระดบัสูง (Hi-end) มีความสนใจในเร่ือง
สินคา้แบรนด์เนมค่อนขา้งมาก แมว้่าสินคา้จะมีราคาค่อนขา้งสูง ดงันั้น ผูผ้ลิต หรือ ผูน้ าแบรนด์
แฟชัน่ ควรใหค้วามสนใจในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากข้ึน 
 2. ผูผ้ลิตควร มุ่งเนน้และให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย 
และ การส่งเสริมการตลาด เพราะทุกดา้นนั้นมีความส าคญัในการช่วยสร้างความพึงพอใจเพื่อท าให้
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (นอกจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต) เกิดความ Brand Loyalty และสามารถ
กลบัมาซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองไดอี้ก 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจยัน้ีได้ศึกษาแค่เพียงกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต จึงควรมี
การศึกษากลุ่มเป้าหมายนกัศึกษามหาวิทยาลยัอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล หรือ 
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆเพื่อน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัในคร้ังน้ี และเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ท่ีทนัสมยัตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอี้ก 
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 2. ศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองพฤติกรรมส าหรับลูกคา้ท่ีไม่เคยใช้สินคา้แบรนด์เนมระดบัสูง
เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงสาเหตุของการท่ีไม่ใชบ้ริการ เพื่อน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นการวางแผนในการพฒันา
สินคา้หรือบริการอ่ืนๆ ท่ีสามารถตอบโจทยพ์วกเขาไดม้ากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานเทสโกโ้ลตสั วงันอ้ย เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนักงานเทสโก้โลตสั ด้านความก้าวหน้าในการท างานและด้านลกัษณะของงาน ด้านการ
ท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างานและดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มใน
การท างาน จ าแนกตามประชากรศาสตร์การท างานกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานเทสโก้
โลตสั วงัน้อย จ านวน 400 คน ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลและทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีของครอน
บาร์คได้ระดับความเช่ือมัน่ 0.795 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์คือ การใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลจากการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 214 คน 
มีอาย ุ30-29 ปี จ  านวน 285 คน การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 274 คน ต าแหน่งพนกังานบริษทั 
329 คน ระยะเวลาในการท างานตั้งแต่ 6–10 ปี มากท่ีสุดจ านวน 173 คน และแผนก Inventory 140 
คน ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในการท างานมีแรงจูงใจของปัจจยัหน่วยงานมีการพฒันาและส่งเสริม
ให้เกิดความกา้วหนา้ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.04 ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานมีผลต่อแรงจูงใจของ
งานท่ีท าอยูไ่ม่บัน่ทอนสุขภาพมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.31 ดา้นการท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.31 ด้านความมัน่คงในการท างานมากท่ีสุด บริษทัให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมมี
ค่าเฉล่ีย 4.04 ดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างานส่งผลให้แรงจูงใจส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.31 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจของพนกังาน, เทสโกโ้ลตสั วงันอ้ย 
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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 
 

บทน า 
 ในการบริหารจดัการในองคก์รจะตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัหลายฝ่ายให้การสนบัสนุน
ในทุกๆ ดา้น มิเช่นนั้นการท างานก็มกัจะมีอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่เสมอ องคก์รท่ีมีบุคลากร
ร่วมกนัท างานเช่นน้ี ตอ้งอาศยักระบวนการบริหารท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรรวมถึง
การแสดงออกถึงปฏิกิริยาของบุคคลมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยช้ีใหท้ราบวา่ หน่วยงานนั้นเป็นอยา่งไร มี
ความกา้วหนา้ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว ท าใหผู้ร่้วมงานมีความพึงพอใจหรือผิดหวงัไม่อยาก
ท างาน ดังนั้ นเม่ือผูบ้ริหารทราบปฏิกิริยาเช่นน้ีในองค์การจึงเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารใน
หน่วยงานนั้นๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารงานในองค์กรเพื่อให้การบริหารด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและผูป้ฏิบัติงานก็มีความพึงพอใจด้วย ในองค์กรทุกแห่ง จะมีฝ่ายบุคคลท่ีเป็น
ประสานงาน 
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 ดงันั้นการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถจะตอ้งอาศยัการบริหารงานบุคคล (Personal 
Administrator) เน่ืองจากวา่ ปัจจยัพื้นฐานของการบริหารงานคือบุคลากรซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด
เพราะวา่บุคลากรจะเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนในองคก์รนั้นๆ ความพึงพอใจในงาน
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงานบุคคล เพราะความพึงพอใจในงานของบุคคล
ในองคก์รมีผลต่อความส าเร็จของงานและองคก์ร รวมทั้งความสุขของผูท้  างานดว้ย องคก์รใดก็ตาม 
หากบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบติังานคือบุคคลจะอุทิศก าลงักาย
ก าลังใจและก าลังสติปัญญาให้แก่งานอย่างเต็มท่ี อันจะน ามาซ่ึงผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานสูงไปดว้ย ดงันั้นการสร้างขวญั ก าลงัใจและความพึงพอใจในการท างานจึงเป็น
กุญแจหรือหัวใจของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการท างานดว้ยความสมคัรใจของ
ผูป้ฏิบติังานเองนอกจากน้ี ความพึงพอใจในงานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารงาน หากหน่วยงานใดไดเ้ห็นความส าคญัของการสร้างความ
พึงพอใจในงานและท าให้เกิดข้ึนกบับุคลากรในหน่วยงานของตนอย่างไรก็ตามความพึงพอใจใน
งานของบุคคลในองคก์รมีผลต่อความส าเร็จของงานต่อองคก์รนั้น 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานขององค์กรจึงเป็นส่ิงส าคญั การท่ีจะ
ให้พนกังานในองคก์รท างานโดยรับผิดชอบและก่อประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้ง
หาวธีิการจูงใจใหผู้บ้งัคบับญัชาท างานดว้ยความรับผดิชอบอยา่งเตม็ใจ ไดแ้ก่ 
 1. การใหผ้ลตอบแทนท่ีไดจ้ากการท างานของเขา  
 2. การใหค้วามคาดหวงัวา่ จะไดรั้บผลตอบแทนจากงานน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
 เทสโก้ โลตสั เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์ององค์กร จึงมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาและการจูงใจให้บุคคลในองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานจนเห็นการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน ในระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยมี
นโยบายมุ่งพฒันาในทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนมีความหลากหลาย (องัศดา สังวาลทิพย ์2554) 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโก้
โลตสั ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานและดา้นลกัษณะของงาน ในดา้นการท างานร่วมกนักบัเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างานและดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน จ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์ 
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สมมติฐานการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และแผนก แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโก้
โลตสัแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  1.1 ตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และแผนก  
  1.2 ตวัแปรตาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังาน ประกอบ 
ดว้ย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน ปัจจยัดา้นการท างานร่วมกนั
กบัเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัทางดา้นความมัน่คงในการท างาน ปัจจยัดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยันั้นผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบ 
ถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 7 แผนกของพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัเทสโกโ้ลตสั วงัน้อย จ านวน 
400 ชุด  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  3.1 ระยะเวลาในการท าวจิยัตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560  
  3.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึง 
31 มีนาคม 2560 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี 
ดงัน้ี 

         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ต าแหน่งงาน 
6. แผนก 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจูงใจ 
1. ความกา้วหนา้ในการท างาน 
2. ดา้นลกัษณะของงาน 
3. การท างานร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมงาน 
4. ความมัน่คงในการท างาน 
5. สภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานศูนยก์ระจายสินคา้เทสโก้
โลตสั วงันอ้ย 
 2. เพื่อน าผลในการศึกษาไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนกังานศูนยก์ระจายสินคา้เทส
โกโ้ลตสั วงันอ้ย 
 3. เพื่อน าผลการศึกษาคน้ควา้สามารถใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานในเร่ืองต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั วงันอ้ย ในคร้ัง
น้ีไดก้ าหนดนิยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเป็นส่ิงกระตุน้
หรือส่ิงเร้าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความพยายาม ความทุ่มเท ความร่วมมือความ
ผกูพนั 

2. ความก้าวหน้าในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อความเป็นไปไดท่ี้
เจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีใหม่ๆ ไดรั้บการสนบัสนุนให้เพิ่มพูนความรู้และทกัษะและไดรั้บ
ความเป็นธรรมในการท างาน 

3. ลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ หมายถึง งานท่ีท ามีความทา้ทายใหอิ้สระในการปฏิบติังานและ
ตรงกบัความสนใจและความถนดั เหมาะกบัความรู้ความสามารถ 

4. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน หมายถึง การท่ีท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเป็นอยา่งดี และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกมัน่ใจวา่ งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นสามารถยึดเป็นอาชีพ
ไดต้ลอดไป และงานท่ีปฏิบติัท าใหฐ้านะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน 
 6. สภาพการแวดล้อมท างาน หมายถึง การท่ีสถานท่ีท างานมีแสงสวา่ง อุณหภูมิเหมาะสม
ต่อการปฏิบติังาน และอุปกรณ์เคร่ืองมือ วสัดุส านกังาน มีสภาพดีทนัสมยัและมีจ านวนเพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั 
แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ศิรินันท์ เพชรทองค า (2551: 66) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ คือ ตวัท่ี
ก่อให้เกิดการกระท า แรงจูงใจจะมาเร้าอินทรียใ์ห้อยู่ในสภาพท่ีต่ืนตวัต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ขบวนการ
เหล่าน้ีเป็นขบวนการท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล ซ่ึงจะถูกเร้าดว้ยแรงจูงใจ แต่สภาพการณ์ไม่เกิดข้ึน ดว้ย
เหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้า่ แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงการริเร่ิมกระท าส่ิงต่างๆ ได ้พฤติกรรมท่ีคนเรา
เลือกกระท าถือไดว้า่เกิดจากแรงจูงใจโดยตรง เพราะเราเองเป็นผูเ้ลือกท าในส่ิงนั้น 
   นเรศ ภูโคกสูง (2541) มีความเห็นว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมี
ความสุขหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงเกิดจากการได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการในปัจจยัต่างๆ ในการปฏิบติังาน ถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานใน
ทางบวกจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีการเสียสละ อุทิศกาย แรงใจและ
สติปัญญาใหแ้ก่งานมาก ตรงกนัขา้มถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติท่ีมีต่อการปฏิบติังานในทางลบ
จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่งาน ท าให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานขาดความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังานทั้งน้ีเน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลไม่คงท่ี
แน่นอน อาจเปล่ียนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ฉะนั้น
ผูบ้ริหารจึงควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยงาน เพื่อท่ีจะไดท้  าการ
แกไ้ขปรับปรุงบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติังานให้เอ้ือหรือสนองตอบต่อความตอ้งการของบุคลากร
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเต็มใจท่ีจะใช้พลงัปฏิบติังานท าให้
องคก์รเกิดความเจริญและประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้สรุปว่า แรงจูงใจหรือความพึงพอใจ หมายถึง เป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่า จะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด
อยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ี
คาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 
 พรทิพย ์แจ่มพงษ ์(2546) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีตอ้งการ
ให้พฤติกรรมออกมาเป็นไปตามวตัถุประสงค์และสั่งการท่ีตอ้งการและไดใ้ห้ความหมายการจูงใจ
ไวว้่า หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดจากพลงัของความตอ้งการภายในหรือแรงขบัช่องทางและการ
รักษาพฤติกรรม นอกจากน้ียงัอธิบายค าวา่ แรงจูงใจ หมายถึง อิทธิพลท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในเร่ือง
ของ ทิศทาง ความเขม้แขง็และคงทนของการกระท า 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เสกสรร อรกุล (2556) ได้ท าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เมทเทิลคอม จ ากดั ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานทุกระดบั จ านวน 163 บุคคล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลการวิจยั
พบวา่ 
 1. ปัจจยัแรงจูงใจภายในตามความคิดเห็นโดยรวมของพนกังานจะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากพนกังานมีความคิดเห็นวา่ ในดา้นผลส าเร็จของงานเม่ือ
พนักงานเร่ิมปฏิบติังานจะท าให้พนักงานมีความมัน่ใจว่า งานจะประสบผลส าเร็จ ผลงานของ
พนักงานท่ีปฏิบติังานจะช่วยให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะท าให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจ จะส่งผลต่อโอกาสกา้วหนา้ในงานซ่ึงจะท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกภูมิใจในความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งท่ีเกิดจากผลการปฏิบติังานของตนเอง 
 2. ปัจจัยแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากดา้นนโยบายการบริหารมีส่วนส าคญั องค์กรจะตอ้งมีนโยบายในการสนบัสนุนส่งเสริม
บุคลากรท่ีมีผลปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององค์กรจะท าให้ปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพและองค์กรจะตอ้งมีนโยบายการบริหารท่ีดีท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานสะดวก
ยิง่ข้ึน จดัการพฒันาการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานเพื่อให้พนกังานมีความรู้เก่ียวกบังาน ความรู้ทัว่ไป
จากเม่ือพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ พนกังานจะสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และฝ่ายบริหารควรมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กบัพนักงาน เช่น ค่าสวสัดิการต่างๆ การจ่ายโบนัส
อยา่งเหมาะสม การปรับข้ึนเงินเดือนท่ีเหมาะสมจะท าให้พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพิ่ม
มากข้ึน ดงัท่ีการจดัการในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานองค์การตอ้งเสริมความรู้
ความเขา้ใจในภาพรวมของการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและขอ้เสนอแนะแนวคิดแนวปฏิบติัใน
วธีิการปรับปรุงการบริหารและการจดัการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
 สุรัตนา จงรักษ ์(2557) ในการศึกษาวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการพฒันาตนเองของพนกังาน
บริษทั ABC ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทาง
สถานภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของพนกังานบริษทั ABC (2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการพฒันาตนเอง ท่ีมีอิทธิพลตต่อแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของพนกังาน
บริษทั ABC และมีการก าหนดสมมติฐานของการศึกษา คือ (1) ปัจจยัทางดา้นสถานภาพท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของพนักงานบริษทั ABC แตกต่างกนั (2) ปัจจยั
ทางด้านแรงจูงใจในการพฒันาตนเองมีอิทธิพลต่อรูปแบบแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของ
พนกังานบริษทั ABC กบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั ABC จ านวน 
187 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการพฒันาตนเอง
ของ พนกังานบริษทั ABC ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดเน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด คือ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัลกัษณะของพนกังาน (2) แรงจูงใจใน
การพฒันาตนเอง จ าแนกเป็น แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (3) แรง จูงใจในการพฒันา
ตนเองของพนักงานบริษทั ABC และใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบไปด้วย การหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวน T-test และทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (Analysis of 
Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผล
การศึกษา พบวา่ 
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 65.24 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.76 มีอายุระหวา่ง 30-40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 74 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.57 รองลงมา คือ อายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69 มีการศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 69.52 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.13 มีอายุงาน 5-10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 110 คน คิด เป็นร้อยละ 
58.82 รองลงมา คือ อายงุานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 และเคยเขา้รับ
การฝึกอบรม จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 95.72 และไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.28 ตามล าดบั 
 2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของพนกังาน 
บริษทั ABC โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.025 ส่วนแรงจูงใจ 
ภายนอก ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.088 และจากการศึกษาตามปัจจยัทางด้าน 
การศึกษาในระดบัมากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.948 ดา้นการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.087 
และดา้นการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.241 
 3. การทดสอบตามสมมติฐาน พบวา่ 
  3.1 การเคยเขา้รับฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการพฒันา
ตนเองของพนกังานบริษทั ABC แตกต่างกนั 
 การพยากรณ์อิทธิพลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของพนักงานบริษทัABC 
พบวา่ แรงจูงใจในการพฒันาตนเองดา้นการฝึกอบรม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบแรงจูงใจใน
การพฒันาตนเองของพนกังานบริษทั ABC มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการศึกษาต่อและดา้นการ
เรียนรู้ 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
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 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั วงันอ้ย ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงจ านวน 800 ราย  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งในบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั 
วงันอ้ย ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยใชค้วามคลาดเคล่ือนในการสุ่ม 5 
% ดงัน้ี 

𝑛  
   

             
 

 
      

 ดงันั้นจะได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 266 คน ซ่ึงท าการเก็บแบบสอบถามจากพนักงาน แต่
ผูท้  าการวิจยัไดสุ่้มเก็บแบบสอบถามเพิ่มเป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง ตามความสะดวกและเพื่อความ
ง่ายต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบติังานของ
พนักงานศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั วงัน้อย โดยแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัพนกังานไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน และแผนก  
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังาน ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความกา้วหนา้ในการท างาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อลกัษณะของงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานร่วมกนั
กบัเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงในการท างาน ปัจจยัท่ีมีผลดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างาน มี 5 ระดบั 

5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 การประเมินค่าจะพิจารณาจากคะแนนของค าตอบซ่ึงไดจ้ากการเก็บขอ้มูลของแบบสอบถาม 
แลว้น ามาแบ่งเป็นอนัตรภาคชั้นของคะแนนก าหนดเป็น 5 อนัตรภาคชั้นในเกณฑก์ารค านวณ ดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด  คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
    =       

   

 
      =  0.8 
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ตารางแปลความหมายระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ความหมาย 
4.21 - 5.00 มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมาก 
2.61 - 3.40 มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในส่วนท่ีเป็นแบบสอบถาม ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดนิยามตวัแปรท่ีใชศึ้กษา
ตามกรอบแนวคิดของการวจิยั 
 2. น านิยามตวัแปรท่ีไดม้าสร้างตารางก าหนดโครงสร้างเน้ือหาหรือประเด็นท่ีมุ่งวดัและ
วธีิการวดัตวัแปร จากนั้นจึงด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่างตามโครงสร้างเน้ือหาท่ีก าหนด 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
 

 ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถาม เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีของ 
Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีได้
ออกมาเป็นรายดา้นเฉล่ียอยูท่ี่ 0.795 จึงยอมรับไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บแบบสอบถามมีความ
เท่ียง 
 ผูว้ิจยัใช้วิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผ้ล
วเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจ Cronbach’s Alpha 
แรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 0.807 
แรงจูงใจดา้นลกัษณะของงาน 0.761 
แรงจูงใจดา้นท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน 0.802 
แรงจูงใจดา้นความมัน่คงในการท างาน 0.826 
แรงจูงใจดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้ม 0.781 
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 วิธีของ Cronbach’s Alpha ท่ีได้ออกมาเป็นรายด้านเฉล่ียอยู่ท่ี 0.795 จึงยอมรับได้ว่า 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บแบบสอบถามนั้นมีความเท่ียง นอกจากนั้นแล้วยงัพบว่า ผลการทดสอบ
แรงจูงใจดา้นความก้าวหน้าในการท างาน แรงจูงใจด้านลกัษณะของงาน แรงจูงใจดา้นท างาน
ร่วมกันกบัเพื่อนร่วมงาน แรงจูงใจด้านความมัน่คงในการท างาน แรงจูงใจด้านสภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดผ้ลการทดสอบ 0.807 0.761 0.802 0.826 และ 0.781 ตามล าดบั ท าให้ยอมรับไดว้า่
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลนั้นมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงขอน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ตามล าดบั 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูท้  าการวิจยัประสานงานไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั วงัน้อย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกและประสานงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลในพื้นท่ี
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการน้ีไดด้ าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึง 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลจากพนกังานศูนยก์ระจาย
สินคา้เทสโก้โลตสั วงัน้อย จ านวน 400 คน ซ่ึงเป็น ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษา โดยน า
แบบสอบถามไปให้โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทั้ ง ช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม โดยใหโ้อกาสผูต้อบแบบสอบถามไดท้  าแบบสอบถามอยา่งอิสระ 
 3. จ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด สามารถเก็บคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ไดท้ั้งหมด 
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายสรุปลกัษณะของตวัแปร ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
 2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไวไ้ดแ้ก่ t-test , F-test  
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาปัจจยัจากพนกังานเทสโกโ้ลตสั วงัน้อย โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 
400 ชุด ผูศึ้กษาขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการวเิคราะห์ ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนมากเป็นเพศชายจ านวน 214 คนคิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายุ 30-29 ปี จ  านวน 285 คนคิดเป็นร้อย
ละ 71.3 การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 274 คนคิดเป็นร้อยละ 68.5 ต  าแหน่งพนกังานบริษทั 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

638 

329 คนคิดเป็นร้อยละ 82.3 ระยะเวลาในการท างานตั้งแต่ 6–10 ปี มากท่ีสุดจ านวน 173 คน คิดเป็น
ร้อยล่ะ 43.3 แผนก Inventory 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
ส่วนที ่2 แรงจูงใจในการท างานของของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการวิเคราะห์ ภาพรวมแรงจูงใจในการท างานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั วงัน้อยมี
ค่าเฉล่ีย 4.20 อยูใ่นระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในท่ีท างานมีเพียงพอต่อการใชง้านมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.31 และดา้นความมัน่คง นอ้ยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.96 
 1. สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการท างานจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้น
ความกา้วหนา้ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.02 อยูใ่นระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า 
ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในการท างานมีค่าเฉล่ียของปัจจยัหน่วยงานมีการพฒันาและส่งเสริมให้เกิด
ความกา้วหนา้ค่าเฉล่ีย 4.04 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พอใจในการปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั เพราะ
ท าให้มีโอกาสก้าวหน้า 4.01 และมีการเล่ือนต าแหน่งงานในปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 4.01 มีค่าต ่าท่ีสุด
เท่ากนั 
 2. สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการท างานจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้น
ลกัษณะของงานภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.20 ท่ีส่งผลมากท่ีสุด (1).งานท่ีท าอยู่ไม่บัน่ทอนสุขภาพมี
ค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด (2).งานท่ีรับผดิชอบเหมาะกบัความรู้และความสามารถค่าเฉล่ีย 
4.22 และต ่าท่ีสุดคือ งานท่ีท าอยูไ่ม่ซ ้ าซากและน่าเบ่ือมีค่าเฉล่ีย 4.07 
 3. สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการท างานจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้น
การท างานของเพื่อนร่วมงานภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.19 ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 4 ล าดบัไดแ้ก่ (1).เพื่อน
ร่วมงานมีความสามคัคีต่อกนัมีค่าเฉล่ีย 4.31 (2).ไดรั้บการยกย่องและยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมี
ค่าเฉล่ีย 4.21 (3).ไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉล่ีย 4.21 และต ่าท่ีสุดคือ (4). 
เม่ือมีเร่ืองเดือดร้อนเพื่อนร่วมงานมกัช่วยเหลือเสมอมีค่าเฉล่ีย 4.01  
 4. สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการท างานจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้น
ความมัน่คงภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.96 ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 4 ล าดบัได้แก่ (1).บริษทัให้ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 4.04 (2). มีผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทัมีค่าเฉล่ีย 4.01 (3). 
ต าแหน่งงานปัจจุบนัมีความมัน่คงมีค่าเฉล่ีย 4.01 และต ่าท่ีสุดคือ (4). การท างานบริษทัรู้สึก
ปลอดภยัและมัน่คง มีค่าเฉล่ีย 3.77 
 5. สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการท างานจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้น
สภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างานภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.10 ท่ีส่งผลมากท่ีสุด (1).ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆในท่ีท างานมีเพียงพอต่อการใช้งานมีค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(2).ความสะดวกในการเดินทางระหวา่งบา้นกบัท่ีท างานมีค่าเฉล่ีย 4.07 (3).สภาพและส่ิงแวดลอ้ม
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ในการท างาน เช่น อาคาร สถานท่ี ห้องน ้ า โรงอาหาร มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.07 และต ่าท่ีสุด
คือ (4).กฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 3.94  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ด้าน
ความกา้วหน้าในการท างานและดา้นลกัษณะของงานไม่แตกต่างกนัและ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการท างาน ในดา้นการท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน
และดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อต่อแรงจูงใจในการท างานของ
โลตสั วงันอ้ยท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการ
ท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มใน
การท างาน จากการวเิคราะห์เป็นคู่ทั้ง 5 ดา้นมีความแตกต่างท่ีเหมือนกนัอยา่งละ 2 คู่ (1) อายุ 20-29
ปี กบั ตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป (2) 30-39 ปีกบัตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อต่อแรงจูงใจในการ
ท างานของโลตสั ในดา้นความกา้วหน้า ดา้นลกัษณะของงาน ด้านการท างานร่วมกนักบัเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อต่อแรงจูงใจใน
การท างานของโลตสั วงันอ้ยท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบเป็น
รายคู่ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน และดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ท่ีแตกต่างกนัทุกคู่ความสัมพนัธ์ 
ทั้ง 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ แผนก ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อต่อแรงจูงใจในการท างานของ
โลตสั วงัน้อยท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ด้าน
ความกา้วหนา้ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงใน
การท างาน และดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างานจากการวิเคราะห์เป็นคู่ทั้ง 5 ดา้นมีความ
แตกต่างท่ีเหมือนกนัอยา่งละ 7 คู่ (1) forklift กบั inventory (2) forklift กบั shipping (3) picking กบั 
inventory (4) picking กบั shipping (5) put to store กบั inventory (6) put to store กบั shipping (7) 
inventory กบั shipping  
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีท าให้ทราบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของเทส
โกโ้ลตสั วงันอ้ย ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน เช่น งาน
ท่ีท าอยูไ่ม่บัน่ทอนสุขภาพ, งานท่ีรับผิดชอบเหมาะกบัความรู้และความสามารถและงานท่ีท าอยูไ่ม่
ซ ้ าซากและน่าเบ่ือ เป็นตน้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของโลตสั วงันอ้ย ท่ีมีผลต่อ
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การแรงจูงใจในการท างานน้อยท่ีสุด เช่น ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างาน , บริษัทให้
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม, มีผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั, ต  าแหน่งงานปัจจุบนัมี
ความมั่นคง และการท างานบริษัทรู้สึกปลอดภัยและมัน่คงซ่ึงจากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า  
พนกังานในเทสโกโ้ลตสั วงันอ้ย ให้ความส าคญัต่อแรงจูงใจในดา้นลกัษณะของงานมากกวา่ปัจจยั
ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย  
 1. ดา้นความกา้วหนา้ เม่ือสังเกตจะพบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสัวงัน้อย จะมีแรงจูงใจใน
หน่วยงานมีการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดความกา้วหนา้อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียปานกลาง 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการเรียกร้องท่ีตอ้งการความโดดเด่น และความภาคภูมิใจ เม่ือไดรั้บรู้
วา่ มีโอกาสกา้วหน้าก็จะมีความหวงั และความมัน่คงในจิตใจ ท าให้มีก าลงัใจในการท างานเพราะ
เป็นความคาดหวงัของชีวติ 
 2. ดา้นลกัษณะของงานพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานจะมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัสูง และ
มีค่าเฉล่ียสูง ดงันั้นลกัษณะของงานจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้พนักงานไม่รู้สึกบัน่ทอน
สุขภาพ มีความสุขกบัการท างานมากข้ึน 
 3. ด้านการท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่า 
พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นวา่ พนกังานมีความผกูพนักบัเพื่อนร่วมงานมีระดบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเรียกร้องความ
ตอ้งการท่ีมาจากความตอ้งการทางสังคมท่ีตอ้งการรวมกลุ่ม จึงตอ้งการความเป็นเพื่อนทั้งในชีวิต
การท างานและในชุมชน การมีส่วนร่วมในการท างานจะช่วยใหบุ้คคลมีความรู้และเขา้ใจปัญหาและ
ผลงาน 
 4. ดา้นความมัน่คงในการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตวา่ พนกังานเทสโก้
โลตสัมีความคิดเห็นว่า พนักงานได้รับความคุม้ครองในการปฏิบติังานมีระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคนท างานตอ้งเรียกร้องเพื่อจะไดมี้ชีวิตอยูร่อด
อยา่งถาวร ไม่ตอ้งหวัน่เกรงภยัท่ีจะมากระทบต่อชีวติและความเป็นอยูข่องตนและครอบครัว 
 5. ด้านสภาพและส่ิงแวดล้อมในการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่า 
พนักงานเทสโก้โลตสัวงัน้อย มีความคิดเห็นว่า อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างานมีพร้อมมีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกว่าทุกประเด็น อาจเน่ืองมาจากอุปกรณ์ท่ี
อ านวยความสะดวกท่ีมีพร้อม ครบครันเพียงพอต่อพนกังานเป็นส่ิงจูงใจอยา่งหน่ึงท่ีท าให้พนกังาน
สามารถปฏิบติังานไดดี้ เพราะอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังาน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาส ารวจ เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั ใน
สาขาอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และจะเป็นผลรวมท่ีมี
ความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึน 
 2. ควรท าการศึกษาส ารวจ เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของเทสโกโ้ลตสั วงัน้อย ใน
ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน โดยแยกตามสายงาน เพื่อเปรียบเทียบความคลา้ย หรือ ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้น
ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความจงรักภกัดีในการออกก าลงักาย จ าแนกตามประชากรศาสตร์
โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัดงัไปน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูเ้ขา้ใช้บริการฟิตเนส 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน 400 คน เป็นเคร่ืองมือในการใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามและทดสอบ
ความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีของครอนบาร์ค ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 0.700, 0.728 และ 0.798 ตามล าดบัโดย
แจกแบบสอบถามจ านวน 10 แห่ง แห่งละ 40 ชุด รวมเป็น 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสุ่มเก็บขอ้มูลแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลจากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน 
และมีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ท่ี 20-29 ปี จ  านวน 249 คน มีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 15,000-30,000 บาท 
จ านวน 64 คน มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 168 คน มีสถานภาพโสด จ านวน 302 คน และ
พบว่า โดยส่วนใหญ่ออกก าลงั 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 159 คน ส่วนใหญ่ออกก าลงักายเพื่อ
รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกท่ีดี จ  านวน 141 คน ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ (Brand Image) 
ผูใ้ช้บริการฟิตเนสให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ด้านสถานท่ีบริการมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ (Trust) ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสให้ความส าคญักบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจดา้นความปลอดภยัของอุปกรณ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.41 และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความจงรักภกัดี (Brand Loyalty) ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสใหค้วามส าคญักบัการให้บริการท่ีดีมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.42 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การออกก าลงักาย, ฟิตเนส 
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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 
 

บทน า 
 การจะพฒันาประเทศชาติให้เจริญได้ ประชากรในประเทศตอ้งมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน 
จิตใจและร่างกาย การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการกีฬาให้มีคุณภาพ 
หรือการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกบัความส าคญัของการออกก าลงักาย 
และการเล่นกีฬาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้ประชากรไทยมีค่านิยมการออกก าลงักาย และมีความ
สนใจเล่นกีฬา เพื ่อสุขภาพพลานามยัที ่สมบูรณ์แข ็งแรง เ ป็นก าล งัส าคญัในการพฒันา 
ประเทศชาติได้ต่อไป (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2550) สุขภาพที่ดีจึงเป็นส่ิงส าคญัใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ เพื ่อการพฒันาประเทศให้เจริญก ้าวหน้า การพฒันาคุณภาพ
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ประชากร ในประเทศให้เป็นผู ้มีคุณภาพ ประชากรจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพเป็นกลวิธีหน่ึงที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพดี 
โดยที่ ความพึงพอใจการออกก าลงักายจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ซ่ึงการออก
ก าลงักายแต่ละชนิดจะมีรูปแบบ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์แตกต่างกนัไป แต่จากการศึกษา
พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ยงัขาดการออกก าลงักาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากไม่มีเวลา สภาพ
ร่างกายไม่เหมาะสม หรือไม่มีสถานที่ออกก าลงักาย การที่ประชาชนไม่ออกก าลงักายนั้นจะ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมา (ชาตรี ประชาพิพฒัน์ และนฤพนธ์  วงศ์จตุรภทัร. 2545) 
 นิรันดร์ พลรัตน์ และคณะ (2547) ได้ศึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการออกก าลงักายของ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยร์ังสิต ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ออกก าลงักายมี
จ านวนน้อย เพียง 1 ใน 4 ของนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้น ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการออกก าลงักาย 
ของนักศึกษาได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการออกก าลงักายว่า ช่วยผ่อนคลายความเครียด ท า
ให้ปอดและหัวใจท างานดีข้ึน ท าให้รู้จกัเพื่อนมากข้ึน และบุคลิกภาพดีข้ึน การรับรู้ว่า สภาพ
ดินฟ้า 2 อากาศ ไม่อ านวยต่อการออกก าลงักาย และไพบูลย ์ศรีชัยสวสัด์ิ (2549) ได้ศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการออกก าลงักายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจการออก
ก าลงักายอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายความพึงพอใจการออกก าลงั
กายของนิสิต ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถแห่งตน 
เพศ การได้รับ ขอ้มูลข่าวสาร แรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้อุปสรรคของการออกก าลงั
กาย 
 รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาด้านการกีฬา โดยระบุเป็นเป้าหมายหลกั
ใน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ว่าคนเป็นศูนยก์ลาง
การ พฒันาและได้มีการก าหนดเป้าหมายการยกระดบัคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพดี มี
คุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ 
และ รวบรวมขอ้มูลผลการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พบว่า ในเร่ืองการ 
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรจากปี พ .ศ. 2543-2546 นั้น มีอตัราการเจ็บป่วยเพิ่มจาก 
1,714,000 คน เป็น 1,845,000 คน และได้มีการเพิ่มหลกัประกนัสุขภาพให้กบัประชาชนจาก 
78% เป็น 96% ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 มีแนวคิดพื้นฐานใน 
การยึด “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” เพื่อมุ่งสู่ “สังคมที่เขม้แข็ง  มีคุณภาพ” และมี 
เป้าหมายหลกัเพื่อ “ลดอตัราการเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกนัได้ใน 5 อนัดบัแรก คือ 
หัวใจ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง น าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ 
แรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพ ของคนลงในระยะยาว” และยงัได้พยายามส่งเสริมให้คน 
ไทยหันมาออกก าลงักายให้มากข้ึน ถูกวิธีมากข้ึน ให้เหมาะสมกบัเพศ วยั สภาพร่างกาย เวลา 
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ระยะเวลา และถูกหลกัการออกก าลงักาย ทั้งน้ีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขใหม่ท่ี
เน้น การป้องกนัไม่ให้เกิดโรคมากกว่าตามไปรักษา และมุ่งเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มี
สุขภาพ แข็งแรงทั้งกายและใจมีความสัมพนัธ์ทางสังคม และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ เน้น
การพฒันา ระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั และการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2550) 
 การออกก าลงักายเป็นความพึงพอใจสุขภาพที่มีประโยชน์ เพราะการออกก าลงักายท า
ให้ระบบอวยัวะต่างๆ ของร่างกายได้รับการพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน 
เช่น ระบบโครงสร้างและกล้ามเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทอตัโนมติั ระบบย่อย
อาหาร ระบบขบัถ่าย อีกทั้งยงัช่วยให้ความดนัโลหิตและไขมนัในเลือดลดลง อวยัวะต่างๆ ของ
ร่างกาย ท างานได้ดีข้ึนดงัที่ วุฒิพงษ์ ปรมตัถากร (2537) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของการออก
ก าลงักาย มีอยู่ด้วยกนัหลายด้าน ประโยชน์ท่ีมีผลต่อร่างกาย เช่น ผลต่อระบบหัวใจ ผูท่ี้ฝึกซ้อม
กีฬาระยะเวลานานๆ  สามารถหายใจเขา้ออกได้อย่างเต็มที่ อตัราการหายใจสภาวะปกติจะ
ลดลงผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตท าให้มีปริมาณเลือดเพิ่มข้ึน เมื่อออกก าลงักายเป็นประจ า
ร่างกายตอ้งใช้เลือดรักษาระดบัอุณหภูมิ ปริมาณเลือดด าไหลกลบัสู่หัวใจเพิ่มข้ึน เมื่อฟอกจาก
ปอดท าให้ 3 ปริมาณเลือดแดงมีมากตามไปด้วย จึงสามารถเล้ียงกล้ามเน้ือได้เพียงพอ เมื่อ
ปริมาณเลือดเพิ่ม เส้นเลือดจะขยายและหดตวัมากข้ึน ท าให้การยืดหยุ่นดีข้ึน ป้องกนัไม่ให้เส้น
เลือดแข็งตวัหรือเปราะ ความดนัเลือดมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากปริมาณเลือดเพิ่ม ท าให้ความ
ตา้นทานในเลือดน้อยลงด้วย หัวใจได้ท าการสูบฉีดเลือดดีข้ึน เป็นผลให้กล ้ามเน้ือหัวใจ
แข็งแรงเป็นการป้องกนัโรคหัวใจเส่ือมสมรรถภาพหรือหัวใจวายได้ นอกจากน้ีการออกก าลงั
กายและการเล่นกีฬา ยงัเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ทา้ทายความสามารถและสร้างสุขภาพท่ีดีกบั
คนทุกเพศทุกวยัล้วน ตอ้งการออกก าลงักายเพราะการออกก าลงักาย นอกจากจะท าให้ร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ดีแล้ว ยงัท าให้มีรูปร่างที่สง่างาม จิตใจท่ี
แจ่มใส อารมณ์ท่ีดี มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น มีไหวพริบและสติปัญญาที่ดี มีสัมพนัธไมตรีที่ดี 
การออกก าลงักายและเล่นกีฬา ก็จะส่งผลให้จิตแจ่มใสเบิกบาน ไม่โมโหง่าย ไม่ใจร้อน มีความ
สุขุมรอบคอบ ยิ้ม แยม้สดช่ืนตลอดวนั และช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดี ไม่มัว่สุมกบัยาเสพ
ติดที่เป็นปัญหาส าคญัระดบัประเทศชาติ ในปัจจุบนัการใช้กิจกรรมกีฬามีความส าคญัต่อการ
ออกก าลงักายเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาสุขภาพร่างกาย และจิตใจของบุคคล อนัจะน าไปสู่
การพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจการออกก าลงักายของผูที้่ใช้
บริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผูว้ิจยัได้น าแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
ของมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการก าหนด ตวัแปรที่ศึกษา โดยเลือกศึกษาเพียงบางปัจจยั
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เท่านั้น ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ โดยมุ่งหวงั
ให้ผูใ้ช้บริการฟิตเนสมีความพึงพอใจการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจดา้นภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความ
จงรักภกัดีในการออกก าลงักาย จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานการวจิยั 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และแผนก แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโก้
โลตสัแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
 - กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษานั้น ผูว้ิจยัได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่าง ผูม้าใช้บริการฟิตเนส 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 
400 ชุด 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 - ระยะเวลาในการท าวิจยัตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560  
 - ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 
2560  
 3. ขอบเขตด้านสถานที่ 
 - ขอบเขตด้านสถานที่ พื้นที่ในการใช้ถามแบบสอบถามอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งผูว้ิจยัได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เพื่อศึกษาระดบัความถึงพอใจด้านภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ และความจงรักภคัดี ใน
การออกก าลงักาย จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ฟิตเนส หมายถึง พื้นที่ส าหรับออกก าลงักาย ที่มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองออกก าลงักาย
ต่างๆ อยู่ภายในบริเวณพื้นท่ีนั้นๆ 
 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระท า การแสดงออก การตอบสนอง 
 3. การออกก าลังกาย หมายถึง การออกก าลงักายโดยการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเสริมสร้าง 
บุคลิกในพื้นท่ีออกก าลงักายในฟิตเนส 
 4. พฤติกรรมการออกก าลังกาย หมายถึง การออกก าลงักายโดยการใช้แรงกล้ามเน้ือ
และแรงกายในออกแรงกระท าโดยมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ 
 5. ประชากรกรุงเทพฯและปริมณฑล หมายถึง บุคคลท่ีพกัอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพ
และปริมณฑล 
 6. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพลกัษณ์ของฟิตเนสท่ีผูอ้อกก าลงักายใช้บริการอยู่ 
 7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความไวว้างใจของผูอ้อกก าลงักายในฟิตเนสท่ีใช้บริการ 
 8. ความภักดี หมายถึง ความภกัดีของผูอ้อกก าลงักายต่อฟิตเนสท่ีใช้บริการ 
 9. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผูอ้อกก าลงักายในฟิตเนสท่ีใช้บริการ 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎีคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. ท่านออกก าลงักายก่ีคร้ังต่อสปัดาห์ 
7. ท่านมีเป้าหมายในการออกก าลงักายเพ่ือ
อะไร 

ความพงึพอใจ 
1. ภาพลกัษณ์ 
2. ความไวว้างใจ 
3. ความจงรักภกัดี 
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 Parasuraman, Zeithamal และ Berry (1977 อา้งใน ธีรกิตติ นวรัตน์, 2549, หนา้ 183–185) 
ได้กล่าวเอาไวว้่า “คุณภาพของการให้บริการเกิดจากการเปรียบเทียบจากบริการที่คาดหวงักบั
บริการท่ีรับรู้” ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) มีความไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถที่จะให้บริการตามที่ตนได้สัญญากบั
ลูกคา้ไวอ้ย่างสม ่าเสมอและถูกตอ้ง 
 2) เป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได้ (Tangible) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ส่ิงอ านวยความสะดวกของพนักงานและวสัดุที่ใช้ในการส่ือสารต่างๆ ท าให้ลูกคา้สามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพของการให้บริการได้ 
 3) มีความน่าเช่ือถือ (Credibility) องค์กร บริษทั และบุคลากรขององค์กร ตอ้งมีความ
ซ่ือสัตย ์สามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจในการให้บริการ โดยเสนอบริการท่ี
ดีท่ีสุดให้แก่ลูกคา้ 
 4) มีการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ
อย่างรวดเร็ว มีความยินดีในการให้ความช่วยเหลือ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตามที่ลูกคา้
ตอ้งการ 
 5) มีความมัน่คงปลอดภยั (Security) บริการที่ให้จะตอ้งปราศจากอนัตราย ความเส่ียง
ภยัและปัญหาต่างๆ 
 6) สามารถเขา้ถึงลูกคา้ (Access) การให้บริการที่เสนอให้ต่อลูกคา้ ตอ้งอ านวยความ
สะดวกในด้านเวลา และสถานที่แก่ลูกคา้ กล่าวคือ การไม่ท าให้ลูกคา้ตอ้งมาเสียเวลารอคอย
นานสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้ง่าย มีท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เพื่อแสดงถึงความสามารถในการ
เขา้ถึงลูกคา้ 
 7) มีความเขา้ใจในตวัของลูกคา้ (Understanding Customer) บุคลากรตอ้งพยายามท า
ความรู้จกั เรียนรู้ ใส่ใจ สนใจ และมีความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการอนัแทจ้ริงของลูกคา้ท่ีมารับบริการได้ 
 8) มีความรู้ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการตอ้งมีความรู้ ความ 
สามารถ ความช านาญ และมีทกัษะในการให้บริการแก่ลูกคา้ 
 9) การติดต่อส่ือสารต่อกนั (Communication) ตอ้งมีการรับฟังลูกคา้ ให้ขอ้มูลที่จ  า เป็น
เหมาะสมต่อลูกคา้ โดยการอธิบายได้อย่างถูกตอ้ง การใช้ภาษาท่ีให้ลูกคา้เขา้ใจได้ง่าย 
 10) ความสุภาพ นอบน้อม และการแสดงออกถึงความเป็นมิตร (Courtesy) คุณลกัษณะ
ของบุคลากรที่ให้บริการแก่ลูกคา้ ตอ้งแสดงออกถึงความสุภาพ นอบน้อม มีความเป็นมิตร มี
ความเกรงใจ มีการใช้วิจารณญาณในการให้บริการต่อลูกคา้ ตลอดจนการให้เกียรติต่อลูกคา้ 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณัฐวดี เกษสมบูรณ์ (2547) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
65.06 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 50.38 การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีร้อยละ 66.33 โดย
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 45.57 และมีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ระหว่าง 
10,000-20,000 บาท ร้อยละ 35.44 ทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถ่ี 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 53.16 มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการระยะเวลาการใช้บริการ 1 -2 ชั่วโมงต่อคร้ัง ร้อยละ 74.68 โดยพฤติกรรมการใช้
บริการด้านช่วงเวลาในการใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 19.01น.-ปิดบริการ ร้อยละ 49.11  และ
พฤติกรรมการใช้บริการด้านวนัที่ใช้บริการ คือวนัจนัทร์–วนัศุกร์ ร้อยละ 50.38 ทางด้านการ
ตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในภาพรวมให้น ้ าหนักการตดัสินใจมาก 
โดยให้น ้าหนักการตดัสินใจมากด้านบริการ เป็นอนัดบัแรกรองลงมาด้านราคาด้านสถานท่ีและ
ด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 
 นรเศรษฐ กมลสุทธิ,จิรวุฒิ หลอมประโคน และจิราพร  องัศุวิโรจน์กุล ได้ศึกษา
งานวิจยั เร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัดสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์
กรณีศึกษา สมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูท่ี้ตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 19–25 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายได้ระหว่าง 
25,000 บาทข้ึนไป ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน/รับจา้ง 
 ขอ้มูลปัจจยัอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม กลุ่มอา้งอิงอิทธิพลของสถานการณ์ที่มีผลต่อการ
ตดัดสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูที้่ตดัสินใจ
สมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่สมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ของแคลิฟอร์เนีย ฟิต
เนส มีเหตุผลในการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์เพราะมีสาขาอยู ่ใกล้บา้นหรือที่ท  างาน 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์  คือ ตวัเอง มีวตัถุประสงค์ในการสมคัร
สมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์เพื่อรักษาสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการสมคัรต่อเดือนระหว่าง 1,001–
3,000 บาท วนัที่ใช้บริการคือ วนัจนัทร์ มีความถี่ในการเขา้ใช้บริการ 3–4 คร้ังต่อสัปดาห์ใช้
เวลาในการออกก าลงักาย 1–3 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 16.00–20.00 น. รูปแบบการ
ออกก าลงักายท่ีเลือกใช้คือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรู้จกัฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ 
เพื่อน 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรที่ใช ้ในการว ิจ ยัค ร้ัง น้ี  จะ เป็นประชากรที ่มีจ  านวนน ับไม่ได ้ (Infinite 
Population) อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูว้ิจยัจะค านวณกลุ่มตวัย่างจากจาก สูตรของ
W.G.Cochran ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

𝑛  
𝑃   𝑃 𝑍 

  
 

 เม่ือ  n  คือ จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ  
 P  คือ สัดส่วนของประชากรท่ีเคยท่องเท่ียวญ่ีปุ่น (ก าหนด P = 0.45%) 
 Z  คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด (ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z =1.96) 
 d  คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ (ความคลาดเคล่ือน 5%  d = 0.05) 

𝑛     
                 

     
             

 เพื ่อความชัดเจนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ ิจยัจึงเลือกให้ขนาดกลุ่มตวัตวัอย่าง
จ านวน 400 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้ก าหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายด้วยการใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบก าหนดตวัอย่าง (Quota Sampling) 
 ท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 40 คน ในแต่ละพื้นที่ออกก าลงักาย รวมทั้งส้น 400 
คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
ตารางที่ 1 แบ่งจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละพื้นท่ีออกก าลงักาย 
 

 
 

 
 

ล ำดับ ช่ือฟิตเนส เขตพืน้ที่ จ ำนวน (คน)
1 Smash Gym กรุงเทพฯ 40
2 Power Zone Gym กรุงเทพฯ 40
3 Fitness First เซนทรัลแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 40
4 ฟิตเนสมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 40
5 True Fitness แคราย นนทบรีุ 40
6 D-Workout โรบินสนัศรีสมาน นนทบรีุ 40
7 Fit Corner ดอนเมือง ปทมุธานี 40
8 Fitness First ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทมุธานี 40
9 Fit Park เมืองเอก ปทมุธานี 40
10 ฟิตเนสมหาวิทยาลยัรังสิต ปทมุธานี 40

400รวม
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ขั้นตอนที่ 2 การเก็บขอ้มูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 จากตารางขั้นตอนที่ 1 ผูว้ิจยัจึงเลือกการเก็บขอ้มูลแบบบงัเอิญให้ครบตามจ านวนท่ี
ก าหนด จ านวน 400 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบวดัปัจจยัที่เก้ือหนุนต่อความพึงพอใจการ
ออกก าลงักายของผู ใ้ช ้บริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผูว้ ิจยัได ้สร้าง
แบบสอบถามจากการรวบรวมขอ้มูลที่ได ้จากทฤษฎี และงานวิจยัที่เ กี่ยวขอ้ง แล ้วน ามา
ประยุกต์เป็นลกัษณะค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัปัจจยัด ้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยเป็นขอ้ค าถามแบบให้เลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
 ส่วนที่2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการออกก าลงักาย 
ประกอบด้วย ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ (Brand Image) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ (Trust) 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั  
  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 การประเมินค่าจะพิจารณาจากคะแนนของค าตอบซ่ึงได ้จากการเก็บขอ้มูลของ
แบบสอบถาม แล้วน ามาแบ่งเป็นอนัตรภาคชั้นของคะแนนก าหนดเป็น 5 อนัตรภาคชั้นใน
เกณฑ์การค านวณ ดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด  คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
=  

   

 
=  0.8 

ตารางที่ 2 ตารางแปลความหมายระดบัคะแนน  
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน ควำมหมำย
4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากท่ีสุด
3.41 - 4.20 มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก
2.61 - 3.40 มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง
1.81 - 2.60 มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอ้ย
1.00 - 1.80 มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด
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การสร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในส่วนท่ีเป็นแบบสอบถาม ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดนิยามตวัแปรที่ใช้
ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 
 2. น านิยามตวัแปรที่ได้มาสร้างตารางก าหนดโครงสร้างเน้ือหาหรือประเด็นที่มุ่งวดั
และวิธีการวดัตวัแปร จากนั้นจึงด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่างตามโครงสร้างเน้ือหาท่ี
ก าหนด 
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผูว้ิจยัได้ท าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด น าไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 400 
คน เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อหา
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows โดยค่า 
Cronbach’s Alpha ท่ีได้ออกมาเป็นรายด้านเฉล่ียอยู่ที่ 0.742 จึงยอมรับได้ว่า เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บแบบสอบถามมีความเท่ียง 
 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตวัอย่างกรอกด้วยตวัเอง เพื่อทดสอบ
ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ทั้งส้ิน 400 ชุด 
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง 1 มีนาคม–31 มีนาคม 2560 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  
 4. เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 การหาความเท่ียง (Reliability Test) โดยน าแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองไปเสนอ
ต่ออาจารยที์่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาที่ใช้ให้มีความ
ครอบคลุม  ตรงตามนิย ามที ่ก าหนดจากนั้นน า  แบบสอบถามมา  ปรับปรุ งแก ้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ท าการตรวจสอบอีกคร้ังเพื ่อด า เนินการในขั้นต่อไป จากขอ้มูลที่เก ็บ 
รวบรวมได ้จากกลุ ่มต วัอย ่า ง  400  ชุด  ผู ว้ ิจ ยั ใช ้ว ิธีส ัมประสิท ธ์ิอลั ฟ่าของครอนบาร์ค 
(Cronbach‘s Alpha Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
 

 
  

ผลการทดสอบ 0.700, 0.728 และ 0.798 ตามล าดบั ท าให้ยอมรับได้ว่า แบบสอบถามที่
ใช้ในการเก็บขอ้มูลนั้นมีความเช่ือมัน่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดงันั้นทางผูศ้ึกษาจึงขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามล าดบั 
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายสรุปลกัษณะของตวัแปร ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
 2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไวไ้ด้แต่ t-test, F-test  
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาปัจจยั จากกลุ่มผูที้่เขา้มาใช้บริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด ผูศึ้กษาขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการวิเคราะห์ ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และมีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 20–29 ปี จ  านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 โดยส่วนใหญ่มีรายได ้15,000–30,000 
บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 168 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.00 โดยส่วนใหญ่สถานภาพ โสด จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 และพบว่า
โดยส่วนใหญ่ออกก าลงักาย 3–4 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 และส่วน
ใหญ่ออกก าลงักายเพื่อ รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกท่ีดี จ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการออกก าลงักายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ดา้น
ภาพลกัษณ์ (Brand Image) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็น
รายขอ้พบว่าปัจจยัที่ส่งผลมากที่สุดคือ ภาพลกัษณ์ดา้นสถานที่บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.23 และต ่า
ท่ีสุดคือ ภาพลกัษณ์ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 4.07 
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 2. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการออกก าลงักายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ดา้น
ความไวว้างใจ (Trust) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นราย
ขอ้พบว่าปัจจยัที่ส่งผลมากที่สุดคือ ความไวว้างใจในดา้นความปลอดภยัของอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ีย 
4.41 และต ่าท่ีสุดคือ ความไวว้งใจในช่ือเสียงของสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.96 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการออกก าลงักายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ดา้น
ความจงรักภกัดี (Brand Loyalty) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู ่ในระดบัมาก และจากการ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัที่ส่งผลมากที่สุดคือ การให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.42 และต ่า
ท่ีสุดคือ การท าบตัรสมาชิก 3.73 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการออก
ก าลงักายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ภายใต ้(1) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ (2) ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
และ (3) ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี พบว่า สมมติฐานมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการออกก าลงั
กายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบเป็น
ราย พบว่า ในดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้นความจงรักภกัดี ที่แตกต่างกนัทุก
คู่ความสัมพนัธ์ ทั้งเพศชาย, เพศหญิงและเพศทางเลือก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการออก
ก าลงักายของผูใ้ช ้บริการฟิตเนส ที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อ
ทดสอบเป็นรายคู่ ในดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ และ ด้านความจงรักภกัดี ท่ีแตกต่างกนั 
โดย ในดา้นภาพลกัษณ์ จากการวิเคราะห์เป็นคู่พบวา่ มี 4 คู่ (1) อายุต  ่ากวา่ 20 ปี กบั อายุ 30–39 ปี 
(2) อายุต  ่ากวา่ 20 ปี กบั ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (3) อายุ 20–29 ปี กบั 30–39 ปี (4) อายุ 20–29 ปี กบั 
ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป โดย ดา้นความไวว้างใจ จากการวิเคราะห์เป็นคู่ พบวา่ มี 5 คู่ (1) อายุต  ่ากวา่ 20 
ปี กบั อายุ 30–39 ปี (2) อายุต  ่ากวา่ 20 ปี กบัอายุ ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (3) อายุ 20–29 ปี กบัอายุ 30–
39 ปี (4) อายุ 20–29 ปี กบัอายุ 40–49 ปี (5) อายุ 20–29 ปี กบัอายุ ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป โดยดา้น
ความจงรักภกัดี จากการวิเคราะห์เป็นคู่ พบวา่ มี 8 คู่ (1) อายุต  ่ากวา่ 20 ปี กบัอายุ 30–39 ปี (2)อายุ
ต  ่ากวา่ 20 ปี กบัอายุ 40–49 ปี (3) อายุต  ่ากวา่ 20 ปี กบัอายุ 50 ปีข้ึนไป (4) อายุ 20–29 ปี กบัอายุ 
30 – 39 ปี (5) อายุ 20 – 29 ปี กบัอายุ 40 – 49 ปี (6) อายุ 20 – 29 ปี กบัอายุ ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (7) 
อายุ 30–39 ปี กบัอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (8) อายุ 40 – 49 ปี กบัอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ รายได ้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนส ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อทดสอบ
เป็นรายคู่พบวา่ ในดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้นความจงรักภกัดี จากการวิเคราะห์
ทั้ง 3 ดา้นมีความแตกต่างที่เหมือนกนั อยา่งละ 5 คู่ (1) นอ้ยกวา่ 15,000 บาท กบั 15,000–30,000 
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บาท (2) นอ้ยกวา่ 15,000 บาท กบั 30,001–45,000 บาท (3) นอ้ยกวา่ 15,000 บาท กบั 45,001 บาท
ข้ึนไป (4) 15,000 -30,000 บาท กบั 45,001 บาทข้ึนไป (5) 30,000-45,000 บาท กบั 45,001 บาท
ข้ึนไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการออก
ก าลงักายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ที่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อ
ทดสอบเป็นรายคู่ เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า ในด้านภาพลกัษณ์ ด้านความไวว้างใจ และ ด้าน
ความจงรักภกัดี ที่แตกต่างกนั โดย ในด้านภาพลกัษณ์ จากการวิเคราะห์เป็นคู่ พบว่า (1) 
น ักเรียน/นักศึกษา กบั พนักงานบริษทัเอกชน (2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กบั พนักงาน
บริษทัเอกชน (3) เจา้ของธุรกิจ กบั พนักงานบริษทัเอกชน โดย ด้านความไวว้างใจ จากการ
วิเคราะห์เป็นคู่ พบว่า (1) เจา้ของธุรกิจ กบั นักเรียน/นักศึกษา (2) นักเรียน/นักศึกษา กบั 
พนักงานบริษทัเอกชน (3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กบั พนักงานบริษทัเอกชน (4) เจา้ของธุรกิจ 
กบั พนักงานบริษทัเอกชน โดยด้านความจงรักภกัดี จากการวิเคราะห์เป็นคู่ พบว่า (1) นักเรียน/
นักศึกษา กบั เจา้ของธุรกิจ (2) นักเรียน/นักศึกษา กบั พนักงานบริษทัเอกชน (3)รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ กบั เจา้ของธุรกิจ (4) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กบั พนักงานบริษทัเอกชน (5) 
เจา้ของธุรกิจ กบั พนักงานบริษทัเอกชนความสัมพนัธ์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนส ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อทดสอบ
เป็นรายคู่ พบวา่ ในดา้นภาพลกัษณ์  ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้นความจงรักภกัดี ที่แตกต่างกนั
ทุกคู่ความสัมพนัธ์ ทั้ง สถานภาพโสด, สถานภาพสมรสและสถานภาพหมา้ย/อยา่งร้าง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ท่านออกก าลงักายก่ีคร้ังต่อสัปดาห์แตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการออกก าลงักายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ที่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า ในด้านภาพลกัษณ์ ด้านความไวว้างใจ และ 
ด้านความจงรักภกัดี ที่แตกต่างกนัทุกคู่ความสัมพนัธ์ ทั้ง 1-2 คร้ัง/สัปดาห์, 3-4 คร้ัง/สัปดาห์, 
5-6 คร้ัง/สัปดาห์และออกก าลงักายทุกวนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ท่านมีเป้าหมายในการออกก าลงักายเพื ่ออะไรท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการออกก าลงักายของผูใ้ช้บริการฟิตเนส ที่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ เมื่อทดสอบเป็นรายคู่พบว่า ใน
ด้านภาพลกัษณ์ ด ้านความไวว้างใจ และ ด ้านความจงรักภกัดี ที่แตกต่างกนั โดยในด้าน
ภาพลกัษณ์ จากการวิเคราะห์เป็นคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) ลดน ้าหนัก กบั รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิก
ที่ดี (2) เพิ่มกล้าม กบั รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกที่ดี (3) รักษาโรค กบั รูปร่าง สัดส่วน และ
บุคลิกที่ดี โดย ด้านความไวว้างใจ จากการวิเคราะห์เป็นคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) ลดน ้ าหนัก กบั 
รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกที่ดี (2) เพิ่มกล้าม กบั รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกที่ดี (3) รักษาโรค 
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กบั รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกท่ีดี โดยด้านความจงรักภกัดี จากการวิเคราะห์เป็นคู่ พบว่า มี 3 
คู่ (1) ลดน ้ าหนัก กบั รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกที่ดี (2) เพิ่มกล้าม กบั รูปร่าง สัดส่วน และ
บุคลิกท่ีดี (3) รักษาโรค กบั รูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกท่ีดี  
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ที่ 20-29 ปี มีรายได้15,000-30,000 
บาท เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีสถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่ออกก าลงั 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ ออก
ก าลงักายเพื่อรูปร่าง สัดส่วน และบุคลิกท่ีดี 
 จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อภาพลกัษณ์ (Brand Image) พบว่า เน่ืองจากพื้นที่ในการ
เก็บขอ้มูลเป็นฟิตเนสท่ีอยู่ในเกรด A, B+ และ B ผูใ้ช้บริการจึงมีความพึงพอใจด้านภาพลกัษณ์
ด้านสถานท่ีบริการโดยรวมต่อฟิสเนสท่ีใช้บริการอยู่เป็นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกนัผูใ้ช้บริการ
ไม่ได้ให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ด้านราคาเท่าที่ควรทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ช้บริการได้รับ
ความสะดวกและการบริการที่ดีจากการเขา้มาใช้บริการท าให้รู้สึกคุม้ค่ากบัค่าบริการที่ได้จ่าย
ไป ต่อมาคือปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ (Trust) พบว่า ผูใ้ช้บริการจึงให้ความส าคญักบัความ
ปลอดภยัของอุปกรณ์เป็นอนัดบัแรก แต่ขณะเดียวกนัผูใ้ช ้บริการไม่ได ้ให้ความส าคญักบั
ชื่อเสียงของสถานที่เท่าที่ควร ทั้ง น้ีอาจเป็นเพราะฟิตเนสที่ใช ้บริการอยู ่ใช ้อุปกรณที่ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภยัต่อการออกก าลงักาย และยงัมีเจา้หน้าที่คอยดูแลให้ค  าแนะน าใน
การใช้อุปกรณ์อย่างถูกตอ้งเน่ืองจากเป็นฟิตเนสท่ีอยู่ในเกรด A, B+ และ B จึงท าให้ผูใ้ช้บริการ
มองขา้มด้านชื่อเสียงของสถานที่ไป และปัจจยัสุดทา้ยคือ ปัจจยัที่มีผลต่อความจงรักภกัดี 
(Brand Loyalty) พบว่า ผูใ้ช้บริการฟิตเนสให้ความส าคญักบัการให้บริการที่ดีเป็นอนัดบัแรก
แต่ขณะเดียวกนัผูใ้ช้บริการไม่ได้ให้ความส าคญักบัการท าบตัรสมาชิกเท่าที่ควรเพราะการท า
บตัรสมาชิกเป็นเพียงปัจจยัเล็กๆ แต่เน่ืองจากการมาใช้บริการผูท่ี้มาใช้บริการก็มีความคาดหวงั
ที่จะได้รับการบริการในด้านต่างๆอย่างดี และประทบัใจรวมทั้งการได้ประโยชน์ตามความ
คาดหวงัในการมาใช้บริการ ทั้งน้ีหากประโยชน์ที่ได้รับสอดคล้องหรือเกินกว่าที่ผูใ้ช้บริการ
คาดหวงั ผูใ้ช้บริการจะรู้สึกพอใจหรือประทบัใจต่อฟิตเนสนั้นๆ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  
 1. ด้านความไวว้างใจ พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการฟิสเนสให้ความส าคญัเร่ืองความไวว้างใจ
ในฟิตเนสท่ีใช้บริการอยู่เป็นอย่างมาก ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรให้ความส าคญัเป็นส่ิงแรก จึงควร
ควรวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในเร่ืองสถานที่บุคลากรให้พร้อม
ส าหรับบริการอยู่เสมอ 
 2. ด้านความจงรักภกัดี พบว่า กลุ่มผูใ้ช ้บริการฟิสเนสให้ความส าคญัเร่ืองความ
จงรักภกัดีในฟิตเนสที่ใช้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง จึงควรเพิ่มการวิเคราะห์ด้านบุคลากร 
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ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านราคา เพื่อให้ผูใ้บริการเกิด
ความประทบัใจและอยากมาใบริการซ ้ า 

 3. ด้านภาพลกัษณ์ พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการฟิสเนสให้ความส าคญัเร่ืองภาพลกัษณ์ของ
ฟิตเนสที่ใช้บริการอยู่ระดบัต ่า จึงแนะน าให้รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ หรือ
สร้างจุดเด่นที่สวยงาม มีความแตกต่างจากฟิตเนสอ่ืนๆ เช่น การตกแต่งบรรยากาศภายในฟิต
เนส และการเปิดเพลง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเลือกกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ ที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การเลือก
ศึกษาประชากรในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อจะไดเ้ห็นว่าผลจะเหมือนหรือมีความแตกต่างกนัอย่างไรและ
ขยายขอบเขตของพื้นท่ีในการวิจยัออกไป ท าให้ผลการวิจยั ครอบคลุมมากและชดัเจนมากข้ึน 
 2. ในการศึกษาคร้ังน้ียงัขาดปัจจยัอ่ืนๆ อีกที่เก่ียวขอ้งและมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการฟิตเนส เช่น ปัจจยัดา้นส่ิงท่ีส่ือถึงการบริการฟิตเนส ทศันคติของผูบ้ริโภค เป็นตน้  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อคุณภาพการบริการของไก่ยมิฟิตเนส 
MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE SERVICE QUALITY OF KAI 

GYM FITNESS CENTER 
 

มงคล  เศรษฐโท 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
ณกมล  จันทร์สม 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบริหารธุรกิจ และผูอ้  านวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการของไก่ยิมฟิตเนส ประชากรท่ีศึกษาเป็นผูใ้ชบ้ริการไก่ยิมฟิตเนส ก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิจ  าแนกเป็น 3 สาขา 
รวม 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบค่า
การแจกแจงแบบที (t-test) แบบกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองเป็นอิสระแก่กนั การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 
ผูใ้ช้บริการไก่ยิมฟิตเนสท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ท่ีมีต่อการใช้บริการในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญักับราคามากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ลกัษณะทางกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุดคือ การส่งเสริมการตลาดและการให้ความส าคญักบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการพบวา่ ใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการในระดับมาก โดยให้
ความส าคญักบัความมัน่คงปลอดภยั (Security) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือ (Credibility) 
และความสามารถ (Competence) ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ ความสะดวก 
(Access) และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ
ทางครอบครัว อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยิม
ฟิตเนสแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยมิฟิตเนส ร้อยละ 68.3 
 
ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการบริการ, ไก่ยมิฟิตเนส 
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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 
 

บทน า 
 ธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ในประเทศไทยไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง ภายหลงัจากการเขา้สู่ตลาด
ของผูป้ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศเม่ือประมาณ 6 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2550 ท่ีผ่านมา 
ธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 5,600 ลา้นบาท ขยายตวัจากปี 2549 ท่ี
มีมูลค่าตลาดประมาณ 5,200 ลา้นบาท (โพซิชัน่น่ิงแมกกาซีน. มกราคม 2551) เน่ืองจากการขยาย
จ านวนสถานบริการท่ีเขา้ถึงประชาชนไดม้ากข้ึนและการลดราคาค่าบริการลง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน ซ่ึงธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ในประเทศไทยยงัคงสามารถขยายตวัได้
อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยมีอตัราการเป็นสมาชิกฟิตเนส จ านวนประชากรใน
ประเทศ (Penetration Rate) เขา้ใกล ้1% เท่านั้น ซ่ึงขยายตวัจากปี 2549 ท่ีมีอตัราการเป็นสมาชิก ฟิต
เนส ต่อจ านวนประชากรท่ี 0.6% โดยยงัคงสามารถขยายตวัเพิ่มข้ึนไดอี้กมาก (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 
2551) ท าให้มีธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกับสถานออกก าลังกายเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี
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ทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะใช้บริการ ท าให้เกิดการแข่งขนัทางดา้นการตลาด ซ่ึงมีปัจจยัหลายๆ
อยา่งท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัสถานท่ีออกก าลงักาย 
 ไก่ยิมฟิตเนสเป็นผูใ้ห้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์อีกรายหน่ึงท่ีให้บริการดา้นการออกก าลงั
กายอย่างครบวงจร ด้วยภาวการณ์แข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง ในปัจจุบนัอนัเน่ืองมาจากการเขา้สู่
ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหญ่เม่ือประมาณ 6 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมีศกัยภาพทั้ง
ทางการเงินและช่ือเสียงท าใหส้ามารถขยายจ านวนสถานบริการท่ีเขา้ถึงประชาชนไดม้ากข้ึน ท าให้
เป็นอุปสรรคในการขยายสาขาและการให้บริการท่ีครบครันมากยิ่งข้ึน การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ตอ้งการท่ีจะศึกษาและมุ่งเนน้ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีใชบ้ริการ ศูนย์
ออกก าลงักาย ไก่ยิม ฟิตเนส เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจ การพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและรองรับการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัเป็นแนวทางให้กบัผูอ่ื้นท่ีสนใจในเร่ืองน้ีน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่อคนท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยมิฟิตเนส 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการใหบ้ริการของ
ไก่ยมิฟิตเนส 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพทาง
ครอบครัว อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยิมฟิต
เนส แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางด้านราคา 
ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของไก่ยมิฟิตเนส 
 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการไก่ยิมฟิตเนส มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด 
1,200 คน (อา้งอิงจาก เจา้ของไก่ยิม ฟิตเนส ตุลาคม 2599) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือน 5% หรือ 
0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 - ระยะเวลาในการท าวจิยัตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2559 ถึง 3 เมษายน 2560 
 - ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 23 มกราคม 2560 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2560 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งผูว้ิจยัได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

         ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดท้ราบถึงความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการบริการฟิต
เนส ของผูใ้ชบ้ริการในไก่ยิมฟิตเนส เพื่อน าไปใชใ้นการเลือกท าเลท่ีตั้งและการส่งเสริมการตลาด
ของผูท่ี้สนใจ 
 2. ได้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้สถาน
บริการฟิตเนส ของผูใ้ชบ้ริการในไก่ยมิฟิตเนส เพื่อน าไปก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของผูท่ี้สนใจ 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณภาพในการให้บริการของไก่ยมิฟิตเนส 
1. ความไวว้างใจ 
2. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
3. การสนองตอบลูกคา้ 
4. ความน่าเช่ือถือ 
5. ความมัน่คงปลอดภยั 
6. ความสะดวก 
7. การส่ือสาร 
8. ความเขา้ใจลูกคา้ 
9. ความสามารถ 
10. ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ 
ของ Parasuraman,Zeithaml and Berry (1985) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

663 

 3. ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริการของฟิตเนส อนัจะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบกิจการฟิตเนสและผูท่ี้สนใจ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผู้บริโภค หมายถึง  ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการท่ีศูนยอ์อกก าลงักายไก่ยมิฟิตเนส 
 2. ศูนย์ออกก าลงักาย ไก่ยมิฟิตเนส ศูนยอ์อกก าลงักาย ไก่ยิมฟิตเนส ซ่ึงเป็นศูนยอ์อกก าลงั
กายท่ีมีการใหบ้ริการแบบครบวงจร เช่น บริการให้ค  าแนะน าในการออกก าลงักายให้เหมาะสมของ
แต่ละบุคคล บริการตรวจวดัระดบัไขมนั เป็นตน้ ปัจจุบนัมี 3 สาขา คือ สาขาปากซอยวดัประยูร ค่า
สมาชิก 300 บาท ค่ารายเดือน 750 บาท และ ค่าราย 3 เดือน 1,800 บาท สาขาสีวลีและคลอง3ธญัญะ 
ค่าสมาชิก 300 บาท ค่ารายเดือน 950 บาท และค่ารายเดือน 2,400 บาท 
 3. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือในการด าเนินทางการตลาด ประกอบดว้ย 
 5. ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลกัษณะของคุณภาพของอุปกรณ์ออกก าลงักาย โดยพิจารณา
จากการอยู่ในสภาพท่ีดี มีความปลอดภัยในการใช้งาน การได้การรับรองตามมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีการกีฬา (Sport Technology) จากศูนยท์ดสอบวิจยั วสัดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา การ
สามารถตอบสนองความตอ้งการด้านสุขภาพ การมีลักษณะท่ีทนัสมยัและการมีความสวยงาม
สะอาดน่าใชต้ลอดเวลา 
 6. ด้านราคา หมายถึง ราคาของศูนยอ์อกก าลงักาย ไก่ยิมฟิตเนส โดยพิจารณาจาก การรับรู้
ของลูกคา้ในดา้นราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัศูนยอ์อกก าลงักายอ่ืนๆ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการ
บริการ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัความพึงพอใจในบริการ และสุขภาพร่างกายท่ีดีและสมรรถภาพ
ของร่างกายท่ีเพิ่มข้ึนมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป 
 7. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สถานท่ีให้บริการแก่ผูรั้บบริการ โดยพิจารณาจากการจดั
วางอุปกรณ์ท าให้สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์เพื่อใช้งานไดง่้าย การมีอุปกรณ์เพียงพอทุกคร้ังท่ีไปใช้
บริการ และจดัวางอุปกรณ์โดยค านึงถึงความปลอดภยั นอกจากนั้นการอยู่ในท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่การ
เดินทางของผูใ้ชบ้ริการก็เป็นส่ิงส าคญั 
 8. ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ 
ไดแ้ก่ แผน่พบัท่ีให้รายละเอียดของบริการ การให้สิทธิทดลองเล่นฟรี 1 คร้ัง การสาธิตและแนะน า
ประโยชน์และวธีิใชอุ้ปกรณ์ 
 9. บุคลากร หมายถึง พนกังานผูใ้ห้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความ
ยินดีและเต็มใจในการให้บริการ ความมีทกัษะและความรู้ในการบริการ และการให้บริการด้วย
ความสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นมิตร 
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 10. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สถานท่ีออกก าลงักายกวา้งขวางสะดวกสบาย การมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั หอ้งน ้าท่ีสะอาด 
 11. กระบวนการบริการ หมายถึง การง่ายในการขอรับบริการ ความสะดวกในการขอรับ
บริการ ความรวดเร็วในการขอรับบริการ การรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูใ้ช้บริการ และการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว 
 12. คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความไวว้างใจ ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(ลกัษณะทาง
กายภาพของอุปกรณ์) การตอบสนองลูกคา้ ความน่าเช่ือถือ ความมัน่คงปลอดภยั ความสะดวก การ
ส่ือสาร ความเขา้ใจลูกคา้ ความสามารถ ความสุภาพและความเป็นมิตร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2542 : 50 การวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นส่วนประกอบของการวางแผนการตลาดในการท าการตลาดสินคา้หรือ
บริการใดๆ ก็ตาม โดยมากแล้วหากเป็นสินค้าจะมีส่วนประสม 4 ปัจจัยคือ สินค้า /บริการ
(Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Distribution Channel) และกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ส าหรับการท าการตลาดธุรกิจบริการนั้นจะมีปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดจะเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ปัจจยัคือ ผูใ้ห้บริการ (People) กระบวนการให้บริการ(Process) และ
สภาพแวดล้อมในการให้บริการ (Physical Evidence) ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาด
บริการซ่ึงบริการเป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกคา้ จะเห็นไดว้า่ ก่อนท่ีจะมีการซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์
ท่ีไดจ้ากการบริการท่ีจะไดรั้บ ผูข้ายตอ้งสร้างความเช่ือมัน่โดยจะตอ้งพยายามหาหลกัประกนั ให้ผู ้
ซ้ือสามารถท าการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงก็คือ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7P’s 
คุณภาพในการให้บริการ 
 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เก่ียวกบัคุณภาพในการให้บริการจากการศึกษา
ของ Parasuraman และคณะ พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขา
ไดรั้บ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived Service Quality) กบั “บริการท่ีรับรู้” 
(Perceived Service) ซ่ึงก็คือ ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเขาได้รับบริการแล้วนั่นเอง ในการ
ประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวนั้ น ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ ท่ี เขาคิดว่ามี
ความส าคญั 10 ประการดงัต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2547, หนา้ 183-186) 
 1. Reliability (ความไวว้างใจ) ความสามารถท่ีจะให้บริการตามท่ีไดส้ัญญากบัลูกคา้ไวไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง โดยท่ีมิตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 
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 2. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
พนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่างๆ 
 3. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอยา่งรวดเร็วและยินดีท่ีจะ
ช่วยเหลือลูกคา้ 
 4. Credibility (ความน่าเช่ือถือ) ความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือไดข้องผูใ้ห้บริการ 
 5. Security (ความมัน่คงปลอดภยั) ปราศจากอนัตรายความเส่ียงและความลงัเลสงสัย 
 6. Access (ความสะดวก) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก และสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย 
 7. Communication (การส่ือสาร) การรับฟังลูกคา้และให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้ โดยใชภ้าษาท่ี
ลูกคา้สามารถเขา้ใจได ้
 8. Understanding the Customer (ความเขา้ใจลูกคา้) พยายามท่ีจะท าความรู้จกัและเรียนรู้ความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
 9. Competence (ความสามารถ) ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นของพนกังาน ในการใหบ้ริการลูกคา้ 
 10. Courtesy (ความสุภาพและความเป็นมิตร) คุณลกัษณะของพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้ในการ
แสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และใหเ้กียรติลูกคา้ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจัิยในประเทศ 
 เกศมณี ใจจันทร์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการฟิตเนส บริเวณท่ีตั้งใกล้บา้น ท่ีพกั 
และใช้บริการฟิตเนสช่วงระยะเวลา 1-2 ชัว่โมง ในช่วงเวลา 17.01-18.00 น. 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
โดยสมคัรสมาชิกประเภทรายบุคคลแบบราย 1 ปี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสของผูต้อบแบบสอบถามเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นคนหรือ
บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านน าส่ิงเสนอทาง
กายภาพและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฟิต
เนสของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุดในแต่ละดา้น ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคนหรือบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีมีใจรักงานบริการพนกังานมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการและครูผูส้อนตอ้งมีความช านาญ สามารถแนะน าวิธีการออก
ก าลงักาย และวธีิการใชเ้คร่ืองออกก าลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการไดแ้ก่ กระบวนการสอนมีความปลอดภยัไม่มีอนัตราย มีการสอน
การใชง้านอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงักายและพนกังานมีการทกัทายตอ้นรับเสมอ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

666 

 ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ได้แก่ ท่ีตั้งของสถานบริการฟิตเนสอยู่ใกล้กบัสถานท่ีท างาน
บ้าน หรือโรงเรียน ท่ีตั้ งมีท่ีจอดรถสะดวกปลอดภัยและเพียงพอและท่ีตั้ งอยู่บนถนนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่มีเคร่ืองออกก าลงักายท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยั มีเคร่ือง
ออกก าลงักายครบครันเพียงพอกบัผูใ้ช้บริการและมีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ล็อก
เกอร์ หอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้า 
 ปัจจยัดา้นราคาไดแ้ก่มีการลดราคาส าหรับสมาชิกเก่าท่ีตอ้งการต่ออายุมีการลดราคาเม่ือ
สมคัรสมาชิกเป็นกลุ่ม และมีการลดราคาส าหรับค่าสมคัรสมาชิกแรกเขา้ 
 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ไดแ้ก่ พนกังานแต่งกายเหมาะสม สุภาพ สถานท่ีห้องน ้ า
และหอ้งอาบน ้าสะอาดและมีการเปิดดนตรีใหฟั้งเบาๆ ภายในสถานบริการฟิตเนส 

  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการแจกคูปองให้ทดลองใช้บริการฟรี มีการแจก
ของแถม เช่น กระเป๋าเดินทางให้กบัผูท่ี้สมคัรสมาชิกใหม่ และมีการแจกใบปลิว แผน่พบั ปัญหาท่ี
พบใชใ้นการบริการฟิตเนส ไดแ้ก่ เคร่ืองออกก าลงักายไม่เพียงพอกบัผูใ้ช้บริการ เคร่ืองออกก าลงั
กายลา้สมยั ช ารุด และไม่มีการลดราคาในการสมคัรสมาชิก 
 
งานวจัิยต่างประเทศ 
 Kang, Sung-sook, Okamoto, Nobuyuki and Donovan, Herbert A. (2004) ท าการศึกษา
เร่ืองคุณภาพบริการและผลกระทบของคุณภาพบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมความ
ตั้งใจของผูใ้ชบ้ริการ: กรณีศึกษาโรงแรมและเรียวกงั (โรงแรมแบบดั้งเดิม) ในญ่ีปุ่นพบวา่ คุณภาพ
บริการท่ีนกัท่องเท่ียวรับรู้มีอิทธิพลมาจากประเภทของท่ีพกั (ในท่ีน้ีแก่ท่ีพกัประเภทโรงแรมและท่ี
พกัประเภทเรียวกงัซ่ึงยอ่ยแยกตามระดบัราคาท่ีพกัต่อคืน) และปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อความพึง
พอใจและพฤติกรรมการตั้งใจใชบ้ริการมากท่ีสุดมี 4 ดา้นคือ ดา้นกายภาพ (Physical Aspect) ผล
ของการติดต่อและความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน (Contact Performance) ผลของบริการท่ีไดรั้บจริงจาก
พนกังาน (Encounter Performance) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativeness) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกายภาพในท่ีน้ีหมายถึงลกัษณะท่ีพกัแบบพิเศษคือการพกัโรงแรมเพียงคืนเดียว 
(one- night stay) โดยปัจจยัทั้ง 4 ดา้นน้ีสามารถอธิบายความพึงพอใจไดถึ้ง 87% ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจ
วา่ การศึกษาน้ีปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ล้วนเป็นปัจจยัในมิติของผลท่ีตามมาจากการได้รับบริการโดยรวมกับการบอกเล่าต่อให้ผูอ่ื้น 
(Word-of-Mount) กลบัการตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งมากในการท่ีผูใ้ชบ้ริการจะน าไปบอกต่อใหผู้อ่ื้นและการกลบัมาใชซ้ ้ าอีก 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้ชบ้ริการในไก่ยิมฟิตเนส มีจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการ 1,200 คน จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรทาง
สถิติ สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) 
    n =    N 
      1 +Ne² 
 โดยท่ี  n = ผูใ้ชบ้ริการใน ไก่ยมิฟิตเนส 
  N = 1,200 คน 
  e = ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้= 0.05 
  แทนค่า    n =                1,200 
              1 + 1,200 *(0.05)²  
    = 300 หน่วย 
 ***แต่เพื่อความถูกตอ้งและความชัดเจนของขอ้มูลในการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการบริการของ ไก่ยิม ฟิตเนส นั้น จึงขอเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นจ านวน 400 ชุด  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 3 
ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได ้
 ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการบริการของ ไก่ยิม
ฟิตเนส ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

สาขา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 ปากซอยวดัประยรู 300 100 
2. หลงัป้อมยาม หมู่บา้นสีวลี  500 167 
3. สาขา คลอง3 ธญัญะ 400 133 
รวม 1,200 400 
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 ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของไก่ยิมฟิตเนส ประกอบด้วย ความ
ไวว้างใจ ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้การสนองตอบลูกคา้ ความน่าช่ือถือ ความมัน่คงปลอดภยั ความ
สะดวก การส่ือสาร ความเขา้ใจลูกคา้ ความสามารถ ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูท้  าวิจยัหาความเท่ียง (Reliability Test) โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดว้เิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตวัแปร Alpha 
1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 5.859 

1.1  ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.895 
1.2  ดา้นราคา 0.883 
1.3  ดา้นการจดัจ าหน่าย 0.878 
1.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.726 
1.5  ดา้นบุคลากร 0.886 
1.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.819 
1.7  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.772 

2) คุณภาพในการใหบ้ริการ 0.840 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของไก่ยิมฟิต
เนส ไดท้  าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยวิธีของ 
Cronbach’s Alpha พบวา่ ผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพในการให้บริการ 
ไดผ้ลการทดสอบ 5.859 และ 0.840 ตามล าดบั ท าให้ยอมรับไดว้่า แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลนั้นมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 และเพศหญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 มี
อายุระหวา่ง 20-29 ปี จ  านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2 
กลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และเม่ือ
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000 
บาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2  
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 ส่วนที่ 2 การให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบวา่ ในภาพรวม 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีต่อการใชบ้ริการไก่ยิมฟิต
เนสในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.23) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญั
กบั อุปกรณ์มีความทนัสมยั ( ̅ = 4.59) ดา้นราคาให้ความส าคญักบัสมรรถภาพของร่างกายท่ี
เพิ่มข้ึนคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป ( ̅ = 4.62) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักับ
ความสามารถในการเขา้ถึงอุปกรณ์เพื่อใช้งานไดง่้าย ( ̅ = 4.52) ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้
ความส าคญักบัการสาธิตเพื่อแนะน าประโยชน์วิธีใช้อุปกรณ์ ( ̅ = 4.00) ด้านบุคลากรให้
ความส าคญักบัพนกังานมีความยินดีและเต็มใจในการบริการ ( ̅ = 4.53) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ใหค้วามส าคญักบัหอ้งน ้ามีความสะอาด ( ̅ = 4.63) และดา้นกระบวนการให้ความส าคญักบัการรับ
ฟังขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการ ( ̅ = 3.90) ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก ( ̅ = 3.97) โดยให้ความส าคญักบัการปราศจากอนัตรายความเส่ียงและความลงัเลสงสัย
มากท่ีสุด ( ̅ = 4.23) รองลงมาคือ ความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือไดข้องผูใ้ห้บริการ ( ̅ = 4.07) และให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดกบัความสามารถในการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย
( ̅ = 3.76) ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพทางครอบครัว อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของไก่ยมิฟิตเนส แตกต่างกนั 
 เพศ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของไก่ยิมฟิตเนสดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
ดา้นการส่ือสาร ดา้นความเขา้ใจลูกคา้และดา้นความสามารถแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 อาย ุจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาย ุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของไก่ยิมฟิตเนสด้านความไวว้างใจ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความสะดวก ดา้นการส่ือสาร ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ 
ดา้นความสามารถและดา้นความสุภาพและความเป็นมิตรแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ระดบัการศึกษา จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยิมฟิตเนสดา้นความไวว้างใจ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นการ
ตอบสนองลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความสะดวก ดา้นการส่ือสาร 
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ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ ดา้นความสามารถและดา้นความสุภาพและความเป็นมิตรไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สถานภาพสมรส จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของไก่ยิมฟิตเนสดา้นความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความสะดวก ดา้นการส่ือสาร ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ 
ดา้นความสามารถและดา้นความสุภาพและความเป็นมิตรแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 อาชีพ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของไก่ยิมฟิตเนส ดา้นความไวว้างใจ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นการตอบสนอง
ลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความสะดวก ดา้นการส่ือสาร ดา้นความ
เขา้ใจลูกคา้ ดา้นความสามารถและดา้นความสุภาพและความเป็นมิตรแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

รายได ้จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได ้ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของไก่ยิมฟิตเนสด้านความไวว้างใจ ด้านส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได้ ด้านการตอบสนอง
ลูกคา้ ด้านความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความสะดวก ด้านความเขา้ใจลูกคา้และด้านความสามารถ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยั
ดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยมิฟิตเนส 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทุกปัจจยัมีผล
ต่อคุณภาพการให้บริการของไก่ยิมฟิตเนสอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ปัจจยั
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยมิฟิตเนสมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของไก่ยมิฟิตเนสร้อยละ 68.3 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของไก่ยิม
ฟิตเนส สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อุปกรณ์อยูใ่นสถานท่ีดีมีความปลอดภยัในการใชง้าน 
อุปกรณ์ไดรั้บรองตามมาตรฐาน อุปกรณ์สามารถตอบสนองความตอ้งการ อุปกรณ์มีความสะดวก
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ต่อการใช้งานอุปกรณ์มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เลติเนนและเลติเนน(Lehtinen; 
&Lehtinen. 1982) ท่ีพบว่า คุณภาพบริการจะถูกสร้างข้ึนในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้และ
องค์กร ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบของคุณภาพ 3 แบบ คือ คุณภาพทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์ 
อาคาร 
 ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ดา้นราคาโดยรวม อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการบริการราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัศูนยอ์อกก าลงักายอ่ืนๆ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัความพึงพอใจในบริการท่ี
ไดรั้บสมรรถภาพของร่างกายท่ีเพิ่มข้ึนคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และ
คนอ่ืนๆ (2543: 189) กล่าววา่ ราคา (Price) เป็นจ านวนเงินท่ีบุคคลใดๆ จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการ 
ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่า (Value) ท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเพื่อแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้และ
บริการ  
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2545: 130) กล่าววา่ การ
จดัจ าหน่าย (Place) เป็นกลยทุธ์ของนกัการตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่ายสามารถ
ก่ออิทธิพลต่อการ “พบ” ผลิตภณัฑ์ แน่นอนวา่ สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท า
ใหผู้บ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีน าเสนอ  
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคนอ่ืนๆ (2546: 
53-55) กล่าววา่ การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสัมพนัธ์ดา้นบุคลากรโดยรวม อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัท่ีวิจยั นลินี ขนัทีวิทย ์(2547: บทคดัย่อ) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการ
ออกก าลงักายและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการออกก าลงักาย และยงัมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
บริการท่ีดีทั้งดา้นสถานท่ี บุคลากร รวมทั้งยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา และการเดินทางอีกดว้ย 
 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัท่ี นลินี ขนัทีวิทย ์(2547: บทคดัยอ่) กล่าว
วา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการออกก าลงักาย และส่ิงอ านวยความสะดวกดว้ยการออกก าลงักาย และยงัมีความ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดีทั้งดา้นสถานท่ี บุคลากร  
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ด้านกระบวน 
การบริการโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 
18) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible 
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good) ของธุรกิจให้กบัผูบ้ริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนน้ี จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้
 ความไวว้างใจ ความสามารถท่ีจะให้บริการตามท่ีไดส้ัญญากบัลูกคา้ไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งโดย
ท่ีมิตอ้งมีผูช่้วยเหลือ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสัมพนัธ์ดา้นความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบั จรัส สุวรรณมาลา (2539 อา้งถึงใน สุนนัทา ทวีผล, 2550, หนา้ 14 -15) กล่าวว่า
บริการท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการท่ีแน่นอน 
คาดการณ์ล่วงหนา้ไดแ้น่นอนเป็นท่ีพึ่งพาของผูรั้บบริการไดเ้สมอ 
 ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกพนกังาน
และวสัดุท่ีใช้ในการส่ือสารต่างๆ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบั
ตอ้งได ้อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั จินตนา บุญบงการ (2539, หนา้ 7-8) ส่ิงท่ีจบัสัมผสั แตะตอ้ง
ไดย้ากและเส่ือมสูญหายไปไดง่้าย บริการจะท าข้ึนทนัทีและส่งมอบใหผู้รั้บบริการทนัที  
 การตอบสนองลูกคา้ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอยา่งรวดเร็วและยินดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ 
ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสัมพนัธ์ดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 
กลัป์ยาวฒัน์ ตรีสุคนธ์ (2540, หนา้ 16-17) กล่าวว่า การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการโดยผูใ้ห้บริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอย่างเป็นท่ีพึงพอใจทั้งน้ี
โดยอาศยัปัจจยัเสริมอ่ืนๆ เช่น ความสะดวกสบาย อธัยาศยัไมตรี เป็นส่ิงท่ีทาให้การบริการนั้นเป็น
ท่ีประทบัใจของผูรั้บ 
 ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตย์เช่ือถือได้ของผูใ้ห้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความสัมพนัธ์ดา้นความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั จรัส สุวรรณมาลา (2539 อา้งถึงใน 
สุนนัทา ทวีผล, 2550, หนา้ 14 -15) กล่าววา่ ความน่าเช่ือถือไดข้องระบบบริการ หมายถึง บริการท่ี
มีคุณภาพจะตอ้งมีความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการท่ีแน่นอน คาดการณ์
ล่วงหนา้ไดแ้น่นอนเป็นท่ีพึ่งพาของผูรั้บบริการไดเ้สมอ  
 ความมัน่คงปลอดภยั ปราศจากอนัตรายความเส่ียงและความลงัเลสงสัยให้บริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดับความสัมพนัธ์ด้านความมัน่คงปลอดภยัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้อง
กบัผสัมณี เจริญวิเทศ (2540) ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยในการให้บริการ การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการท างานจะเป็นกรรมวิธีอนัหน่ึงในการเสริมการบริการของธุรกิจ
ใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 ความสะดวก สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อส่ือสารได้ง่าย ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ดา้นความสะดวกอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัวิชาญ ฤทธิ
รงค์ (2528 อา้งถึงใน สามารถ ยิ่งค  าแหง, 2553, หนา้ 15) คือ การปฏิบติัรับใช้หรือการให้ความ
สะดวกต่างๆ ท่ีคนกลุ่มหน่ึงจะเสนอให้คนอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้ง
ประกอบดว้ย ความตั้งใจและความเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการต่อการบริการนั้นๆ  
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 การส่ือสาร การรับฟังลูกคา้และให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้โดยใช้ภาษาท่ีลูกคา้สามารถ
เขา้ใจไดง่้าย ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสัมพนัธ์ดา้นการส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบักลัป์ยาวฒัน์ตรีสุคนธ์ (2540, หนา้ 16-17) การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ
โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งเป็นท่ีพึงพอใจ 
 ความเข้าใจลูกค้า พยายามท่ีจะท าความรู้จกัและเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผสัมณี  
เจริญวิเทศ (2540) จริงจงั พยายามหาให้ไดว้่า ลูกคา้ตอ้งการอะไร แลว้ก็ให้บริการตรงนั้นเม่ือมี
ปัญหาก็ท าการปรับปรุงแกไ้ข การบริการท่ีดีจะมีส่วนท าใหลู้กคา้มีความผูกพนักบัธุรกิจท าให้ธุรกิจ
ไดป้ระโยชน์ในแง่ของความร่วมมือจากลูกคา้  
 ความสามารถ ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นของพนักงาน ในการให้บริการลูกค้าผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความสัมพนัธ์ดา้นความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผสัมณี  เจริญ
วิเทศ (2540) การบริการบางอย่างท่ีพนักงานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ก็ตอ้งมีการพฒันาให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีชดัเจน อุปกรณ์ท่ีใชค้วรจะมีใหส้มบูรณ์  
 ความสุภาพและเป็นมิตร คุณลกัษณะของพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้ในการแสดงออกถึง
ความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสัมพนัธ์ดา้น
ความสุภาพและเป็นมิตร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ,(2550:27-29) 
เน่ืองจากการบริการตอ้งอาศยัคนหรือพนกังานในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการท่ีพนกังานจะ
ยิม้หรือไม่ จะใหบ้ริการดว้ยจิตใจแทจ้ริงหรือไม่ ตอ้งข้ึนกบัองคป์ระกอบดา้นร่างกายและจิตใจ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  
 จากผลการศึกษาคน้ควา้เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ
ของไก่ยมิ ฟิตเนส ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการไก่ยิมฟิตเนส ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 20-29 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย
10,001-20,000 บาท มีความสนใจในการใช้บริการออกก าลงักายมากท่ีสุด ดงันั้นไก่ยิมฟิตเนสจึง
ควรยกระดบัคุณภาพการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนและหาการบริการใหม่ๆ มาน าเสนอ 
 2. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7P) พบวา่ 
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการไก่ยิมฟิตเนส มีความพอใจ
ในดา้นอุปกรณ์ทีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด  จึงแนะน าให้สรรหาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเขา้มาให้ลูกคา้ใช้
บริการอยา่งเสมอ ส่วนดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นอุปกรณ์อยูใ่นสถานท่ีดีมีความ
ปลอดภยัในการใชง้านจึงควรคอยตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
  2.2 ดา้นราคา จากการวิจยัพบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการไก่ยิมฟิตเนส มีความพอใจกบั
สมรรถภาพของร่างกายท่ีเพิ่มข้ึนคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป แต่พบว่า ดา้นราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
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ศูนยอ์อกก าลงักายอ่ืนๆ มีคะแนนท่ีต ่าสุด จึงควรปรับลดราคาให้ใกลเ้คียงกบัฟิตเนสอ่ืนๆ ในเกรด
เดียวกนั 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จะเห็นไดว้า่ สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์เพื่อใชง้านได้
ง่ายซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ 
  2.4 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด จะเห็นไดว้า่ การแจกของสมนาคุณเช่น กระเป๋า
เวย ์ หรือเส้ือกบัสมาชิกท่ีคะแนนนอ้ย จึงเสนอแนะให้มีการแจกของสมนาคุณเล็กๆ นอ้ยๆ ให้กบั
ลูกคา้ท่ีไม่ไดรั้บ 
  2.5 ดา้นบุคลากร พนกังานมีทกัษะความรู้ในการบริการมีคะแนนท่ีนอ้ย เพราะอาจ
เกิดจากการขาดความรู้ ทกัษะในการบริการ จึงควรอบรมพนกังานให้มีความรู้ดา้นการบริการมาก
ยิง่ข้ึน 
  2.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพ  สถานท่ีออกก าลงักายกวา้งขวางสะดวกสบายมี
คะแนนท่ีต ่าสุด ควรแกไ้ขดว้ยการจดัอุปกรณ์ให้เขา้ท่ีกว่าน้ีเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการออกก าลงักายให้
กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน  
  2.7 ดา้นกระบวนการบริการ ควรจะเพิ่มความรวดเร็วในการบริการให้มีความไว
และตอบสนองลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึน อาจมีการท าการวิจยัเชิงคุณภาพหรือการท าวิจยัเชิงลึก
ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 2. ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ควรมีจ านวนขอ้ท่ีน้อยแต่มีประสิทธิภาพในการเก็บ
ขอ้มูล ควรใชค้  าถามท่ีง่ายต่อการตีความ ง่ายต่อการเขา้ใจ และถา้เป็นไปไดผู้ว้ิจยัควรลงมือช่วยใน
การท าแบบสอบถามให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีขาดความเขา้ใจในการท าแบบสอบถาม อาจเป็น
การสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 3. การศึกษาของมาตรฐานการให้บริการและลกัษณะในการด าเนินการตามความคาดหวงั
ของสมาชิกท่ีมีต่อศูนยอ์อกก าลงักายในประเทศไทย 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผู้บริโภค เขตดอนเมือง 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้2 ขอ้ คือ 1.) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีเขต
ดอนเมือง 2.) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผู ้บริโภคในพื้นท่ีดอนเมืองซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน จากผูบ้ริโภคในเขต
ดอนเมือง แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผล สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 30-39 ปี การศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด อาชีพเป็นนิสิต นกัศึกษา มีรายได ้15,000-25,000 บาท เม่ือ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ และระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของ
ผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง 
 การพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือก
เช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง ของผูบ้ริโภคในเขตดอนเมืองในอนาคต พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต,์ ผูบ้ริโภคเขตดอนเมือง 
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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 
 

บทน า 
 ท่ีพกัอาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยจ์ากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมมนุษยจ์  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีท่ีอยูอ่าศยั เพื่อปกป้องร่างกายจากฝน ลม และสัตวร้์ายต่างๆ ท่ี
จะมาท าอนัตรายต่อมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอาศยัในพื้นท่ีท่ี เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ปัจจุบนัประชากรมีการเคล่ือนยา้ยท่ีอยูอ่าศยัดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผูท่ี้มีภูมิล าเนา
อยูต่่างจงัหวดั เพื่อความสะดวกสบาย และประหยดัเวลาในการเดินทางไปท่ีท างาน หรือสถานศึกษา 
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหธุ้รกิจท่ีพกัอาศยัให้เช่าเกิดข้ึนอยา่งมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในจงัหวดั
ท่ีเป็นจุดศูนยร์วมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม และสถานศึกษาอยา่งกรุงเทพมหานคร 
 ธุรกิจหอพกั หรือ อพาร์ทเมนต์ให้เช่ามกัถูกเช่ือว่า เป็นการลงทุนท าธุรกิจท่ีมัน่คงไดผ้ล
ตอบท่ีดีและระยะยาว มีเงินเขา้มาโดยท่ีผูล้งทุนนั้นไม่ตอ้งเดินออกไปหาเปรียบไดค้  าวา่ “เสือนอน
กิน” แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่เสมอไปท่ีหอพกั หรือ อพาร์ทเมนตใ์ห้เช่าจะประสบความส าเร็จไป
ทุกท่ี ผูล้งทุนบางคนถึงกบัตอ้งขายหอพกั หรือ อพาร์ทเมนต์ให้เช่าทิ้งไป ตอ้งแบกรับหน้ีส้ินและ
ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ สาเหตุหลกัเกิดจาก ผูล้งทุนไม่ไดมี้เงินทุนพอในการหมุนเวียน ท าเลไม่ดี 
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บริหารไม่เป็น และไม่มีการเตรียมพร้อมหรือค านึงถึงความเส่ียงท่ีท าให้ธุรกิจลม้เหลวเช่น น ้ าท่วม 
เป็นตน้ 
 ผูท่ี้เหมาะแก่การลงทุนอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ควรเป็นคนรักการบริการ มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอ ช่ืนชอบดา้นอสังหาริมทรัพย ์มีความพร้อมในการบริหารจดัการ ส าหรับก าไรและรายได้
ในการลงทุนธุรกิจหอพกั หรือ อพาร์ทเมนตใ์ห้เช่าไม่ถือวา่หวือหวามากนกั แต่เป็นการลงทุนระยะ
ยาวและกลายเป็นสินทรัพยท่ี์มีโอกาสเพิ่มมูลค่าซ่ึงเป็นขอ้ดีส าหรับการลงทุนระยะยาวเน่ืองจากท่ี
อยู่อาศยัในรูปแบบของการให้เช่ามีหลายลกัษณะหลายราคาและหลายกลุ่มเป้าหมาย การด าเนิน
ธุรกิจจึงมีความแตกต่าง และมีปัญหาแตกแยกกนัออกไป  
 ดังนั้ นการวิจัยในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า 
อพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภคใน เขตดอนเมือง เพื่อให้ทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกเช่าท่ีพกัอาศยั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง รูปแบบของธุรกิจการท า
อพาร์ตเมนต์ให้เช่าเพื่อให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองตวามตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขต 
ดอนเมือง อยา่งเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต ์
ของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีเขตดอนเมือง 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภคในพื้นท่ีดอนเมือง 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายไดส่้วนตวั และระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขต
ดอนเมือง แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์, ราคา, สถานท่ี/
ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, บุคคล, ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตดอนเมือง 
 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในเขต
พื้นท่ีดอนเมือง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ีดอนเมือง จ านวน 400 คน 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ี 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 
 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) กบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีเขตดอนเมือง 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

         ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อน าผลจากการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ท 
เมนตข์องผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีเขตดอนเมือง มาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 2. เพื่อให้ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลผลการศึกษาไปใชใ้น
การลงทุน/การวางแผนธุรกิจใหม่ๆ เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
 3. เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจทัว่ไปไดศึ้กษาขอ้มูลเพื่อเป็นความรู้และเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. สถานภาพสมรส 
5. ระดบัการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. รายไดส่้วนตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค 
เขตดอนเมือง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ที่อยู่อาศัย หมายถึง อาคารบา้นเรือน,โรง, ตึก ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการอยู่อาศยั 
และภายในท่ีอยูอ่าศยัจะประกอบไปดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกสบาย, อุปกรณ์ 
และของใชท่ี้จ าเป็นต่อความตอ้งการทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของผูอ้าศยั 
 2. อพาร์ทเมนต์ หมายถึง อาคารพกัอาศยัเพื่อเช่า ซ่ึงจะเป็นท่ีพกัอาศยัหรืออาคารพกัอาศยัท่ี
ผูอ้ยู่อาศัยมีสิทธ์ิแค่เพียงเช่าพกัเท่านั้น โดยกรรมสิทธ์ิทั้ งผืนดินและทั้ งอาคารนั้นยงัเป็นของ
เจา้ของอพาร์ทเมนต ์เพียงคนเดียว  และทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นอาคารนั้นตอ้งปฏิบติัตามในกฎระเบียบ
ท่ีอพาร์ทเมนต์ก าหนดไว้  อพาร์ทเมนต์ในบางแห่งจะก าหนดระยะเวลาการเข้าพัก ท่ี
แน่นอน  ลกัษณะของอพาร์ทเมน้ต ์หรือ จะเป็นตึกสูงไม่เกิน 5 ชั้น ซ่ึงแบ่งเป็นห้องอยูอ่าศยัจ านวน
หลายหอ้งแลว้แต่ขนาดอาศยัอยูก่นัหลายครอบครัว มีทางเขา้ออก ทางข้ึน-ลง ทางเดินและส่วนอ่ืนๆ 
ร่วมกนั 
 3. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ได้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้ง
ไดรั้บการเสนอหรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้รับบริการผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะ ผูเ้ช่า หรือ
ผูเ้ขา้ท าสัญญาอ่ืนใด เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี 
การท าสัญญานั้นตอ้งเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการคา้ ทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นและ
หมายความรวมถึง ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูค้  ้าประกนัของบุคคลดงักล่าวซ่ึงมิได ้กระท าเพื่อการคา้
ดว้ย 
 4. ผู้บริโภค เขตดอนเมือง หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตดอนเมือง ไม่วา่จะ
เพื่อเหตุผลประการใด และไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มีภูมิล าเนาใน เขตดอนเมือง 
 5. ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณลักษณะ และคุณภาพของท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงในท่ีน้ีคือ  
อพาร์ทเมนต์ ซ่ึงครอบคลุมถึง รูปแบบ/สไตล์ของลกัษณะภายนอก, พื้นท่ีใช้สอย/การจดัตกแต่ง 
และแบ่งสัดส่วน, ท่ีจอดรถ, นวตักรรม, รูปแบบการก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ และท่ีตั้ง 
 6. ด้านราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีเป็นค่าเช่าอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า 
 7. ด้านสถานที ่หมายถึง ท่ีตั้งของอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า 
 8. ด้านการส่งเสริมทางตลาด หมายถึง กลยุทธ์ต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเสนอให้แก่
ผูบ้ริโภคเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการตดัสินใจได ้
 9. ด้านบุคคล หมายถึง คุณภาพ และคุณสมบติัของเจา้หน้าท่ี ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการดา้นขอ้มูล 
หรือการรับรอง 
 10. ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลกัษณะหรือองค์ประกอบต่างๆ ภายในบริเวณ
โดยรอบอพาร์ทเมนตท่ี์สามารถน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภคใหพ้บเห็น และรับรู้ 
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 11. ด้านกระบวนการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย ทกัษะของพนักงานและ 
สัญญาต่างๆ 
 12. การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผู้บริโภค หมายถึง การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์
ทเมนต์ เม่ือผูบ้ริโภคตระหนักถึงความต้องการ และแสวงหาข้อมูลและปัจจยัต่างๆ ท่ีจะน ามา
ประเมินเพื่อตดัสินใจในการเลือกเช่าอพาร์ทเมนตท่ี์เหมาะสมกบัความตอ้งการ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (7P’s) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ  (2541) ได้อา้งอิงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotlerไวว้า่ เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึง
จะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s 
 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองทางธุรกิจ 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้
คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้
 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้นการก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อ
การจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อ 
ส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีตอ้งมี
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ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
แนวคิดทฤษฏีการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมซ้ือ และการเช่า 
ของผูบ้ริโภค เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีจะ
ได้จะช่วยให้สามารถจดัการกับกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ของ
ผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสมค าถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539, 107)      
 1. ใครอยูใ่นกลุ่มเป้าหมาย (Who is in the Target Market?) เป็นค าถามเพื่อ ตอ้งการทราบ
ถึงตลาดเป้าหมาย (Target Market) ว่า เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มไหนโดยอาจแบ่งตาม เพศ อายุ รายได ้
การศึกษา และเขตท่ีอยูอ่าศยั  
 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือซ่ึงอาจจะแบ่งเป็น สินคา้สะดวกซ้ือสินคา้เปรียบเทียบซ้ือ สินคา้
เจาะจง และสินคา้ไม่แสวงซ้ือ  
 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the Consumer Buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
จุดประสงค์เหตุผล หรือปัจจยัต่างๆ ในการตดัสินใจซ้ือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัเฉพาะบุคคล ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  
 4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ(Who Participates in the Buying?) เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจเป็นบุคคล หน่วยงาน
หรือสถาบนัต่างๆ โดยท่ีบทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the Consumer Buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงอาจข้ึนอยูก่บัอตัราการใชห้รือการบริโภคสินคา้  
 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the Consumer Buy?) เพื่อทราบถึงช่องทางหรือแหล่งท่ี
ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้  
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 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง
กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือของผูบ้ริโภค ตลอดจนถึงอิทธิพลต่างๆ ท่ีจูงใจใหต้ดัสินใจซ้ือ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจัิยในประเทศ 
 สุนิศา ตรีธนพฒัน์ (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) 
พฤติกรรมการเช่าหอพกัของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูห่อพกัในช่วง 22:01 น.-02:00 น. 
กลบับา้น 1 คร้ัง ต่อเดือน เล่มเกม/อินเตอร์เน็ตเวลาอยูห่อพกั นอกเหนือจากกิจวตัรประจ าวนัเหตุผล
ท่ีเลือกเช่าหอพกัภายนอกมหาวิทยาลยั คือ มีความสะดวกสบายมากกว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเช่าหอพกัมากท่ีสุด คือ ตวัเอง 2) นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นลกัษณะหอพกั ด้านราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง ด้านบุคลากร ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการบริการ อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะในการวิจยั คือ ควรศึกษาความ
คาดหวงัของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ท่ีเช่าหอพกัเอกชน 
เพื่อใหท้ราบวา่ผูเ้ช่ามีความคาดหวงัต่อการให้บริการของหอพกัอยา่งไรบา้ง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการ
ใหบ้ริการใหดี้ข้ึน 
 ธงชัย ชูสุ่น (2557) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต  ่ากว่า 25 ปี เป็นนกัศึกษา สถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย 
20,001-40,000 บาท มี ท่ีอยู่อาศัย เ ดิม คือ อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น มีงบประมาณในการซ้ือ
คอนโดมิเนียมอยูท่ี่ 1.51-2 ลา้นบาท ตอ้งการพื้นท่ีใชส้อย 31-40 ตารางเมตร มีแหล่งท่ีใชใ้นการคน้
ขอ้มูล คือ อินเตอร์เน็ต ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือหลงัจากเยี่ยมชม 1-3 เดือน มีผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตดัสนใจเช่าคือบิดา-มารดา/ญาติพี่น้อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางม่ีค่าเฉล่ีย 4.85 ปัจจยัดา้นช่ือเสียง
และภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มัน่ใจในช่ือเสียงของบริษทั
มีค่าเฉล่ีย 4.31 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพราะขนาดพื้นท่ีใชส้อยและการจดัวางต าแหน่งของห้องมีค่าเฉล่ีย 4.57 
ผลการทดสอบสมมตฐานพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 ศรุตา อมรรัตนานนท์ (2554) ศึกษาการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในโครงการจดัสรรของ
ผูบ้ริโภค ในประเทศไทย ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาชีพ และระดบั
การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
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ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัวฒันธรรม ดา้นอิทธิพลของบุคคลใกลชิ้ดและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์โครงการมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในโครงการจดัสรรของผูบ้ริโภคส าหรับปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ี
ตวัแปรอิสระดังกล่าวสามารถอธิบายและพยากรณ์ถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อตวัแปรตามคือ การ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในโครงการจดัสรรของผูบ้ริโภคในประเทศไทยได ้76.6% 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในเขตดอนเมืองเท่านั้น โดยจะท าการ
เก็บแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 ชุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรพื้นท่ีเขตดอนเมือง 
157,989 คน (พ.ศ. 2547) จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร
ทางสถิติ สูตรของยามาเน (Yamane,1976 : 727-728) 
 จากสูตร         

𝑛    
 

       
 

 โดยท่ี 𝑛   จ านวนประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
N   157,989 คน 

  E    ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้= 0.05 
 แทนค่า    

𝑛    
       

                
 

 
𝑛             

 

 ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการศึกษาคือจ านวน 400 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 3 
ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ และรายได ้
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นทัว่ไปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขต
ดอนเมืองประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นพนกังาน ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
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 ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง ประกอบดว้ย การ
รับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การเปรียบเทียบ การตดัสินใจ และการประเมินผลหลงัการ
ตดัสินใจ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 จากการวิจยักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน สามารถจ าแนกขอ้มูลดา้นประชากร 
ศาสตร์ไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 จ  าแนกตาม
อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 30-39 ปี จ  านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 278 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.5 จ าแนกตามสถานภาพทางครอบครัว กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 จ  าแนกตามอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพนิสิตนกัศึกษา 
จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 จ าแนกตามรายได้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000–
25,000 บาทจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 
 ส่วนที ่2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 7.17 เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่ รูปแบบ/สไตล์ของ
ลกัษณะภายนอกสวยงามอยู่ในระดับสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 7.58 และในเร่ืองนวตักรรมรูปแบบการ
ก่อสร้างอยูใ่นระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 6.63 ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 7.49 เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่า เร่ืองสถานท่ีมีความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 8.23 และความคิดเห็นในเร่ืองมีคมนาคมหลากหลายรูปแบบ
อยูใ่นระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 6.76 ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 6.54 เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่า ในเร่ืองมีโปรโมชัน่ส่วนลดใน
การช าระค่าเช่าอยูใ่นระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 6.81 และความคิดเห็นในเร่ืองการรับรู้โฆษณา/เวบ็ไซต์
อยูใ่นระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 6.81 ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานใน
ภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 7.49 เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่า ในเร่ืองพนกังานมีใจรักการบริการ มีมนุษย์
สัมพนัธ์ดีอยู่ในระดับสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 8.04 และในเร่ืองพนักงานให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
น่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 6.27 ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 7.25 เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่ ไดรั้บความสะดวก
ในการติดต่อและให้บริการอยูใ่นระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 6.69 และความคิดเห็นในเร่ืองสัญญาเช่ามี
ความเป็นธรรมกบัผูเ้ช่าอยู่ในระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 6.69 ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 7.01 เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่ ในเร่ือง
ภาพโดยรวมของอพาร์ทเมนต์มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 7.2198 และตวัอย่าง
หอ้งเช่าตกแต่งสวยงามอยูใ่นระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 6.73 
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 ส่วนที่ 3 การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตใ์นพื้นท่ีเขต ดอนเมืองพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งการ
ตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตใ์นพื้นท่ีเขต ดอนเมืองในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.81 เม่ือพิจารณา
ในรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอย่างตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีจะเช่าอพาร์ทเมนตอ์ยูใ่นระดบัสูงสุด มี
ค่าเฉล่ีย 8.25 รองลงมาคือ อพาร์ทเมนตท่ี์ท่านตดัสินใจเช่ามีความเหมาะสมในระดบัใดมีค่าเฉล่ีย 
8.25 และท าการเปรียบเทียบขอ้มูลของอพาร์ทเมนตท่ี์สนใจอยูใ่นระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 6.54 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้
ส่วนตวั และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของ
ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตดอนเมือง แตกต่างกนั 
 เพศ พบว่า ความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ท 
เมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อายุ พบว่า ความแตกต่างของอายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของ
ผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ระดบัการศึกษา พบวา่ ความแตกต่างของระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า 
อพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือท าการทดสอบ
ดว้ยวิธีเปรียบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา 
กบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีการตดัสินใจเลือกเช่า 
อพาร์ทเมนต ์แตกต่างจากระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 สถานภาพทางครอบครัว พบวา่ ความแตกต่างของสถานภาพทางครอบครัวไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อาชีพ พบว่า ความแตกต่างของอาชีพไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของ
ผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 รายได ้พบว่า ความแตกต่างของรายไดไ้ม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของ
ผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 : ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์, 
ราคา, สถานท่ี/ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, บุคคล, ลกัษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตดอน
เมือง 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ท 
เมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมืองพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ์ การส่งเสริม
การตลาด กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ท 
เมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมืองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสามารถท านายผลการวิจยัน้ีไดโ้ดย
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ซ่ึงแสดงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) ท่ีระดบั 75.4% สามารถ
อภิปรายผลการวจิยัตามสมมติฐานการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก 
รูปแบบ/สไตล์การตกแต่ง พื้นท่ีใชส้อย รวมไปถึงสถานท่ีจอดรถ มีความส าคญัใกลเ้คียงกนั ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑจึ์งเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ท 
เมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมืองและมีค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน เป็นบวกแสดงให้เห็นว่า
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอน
เมือง ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างอิงแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotlerไวว้า่ เป็นแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแล้ว
ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้ และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได้ และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศรุตา อมรรัตนานนท ์(2554) ศึกษาการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในโครงการ
จดัสรรของผูบ้ริโภค ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
โครงการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในโครงการจดัสรรของผูบ้ริโภค 
 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีผลต่อ 
การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เป็นบวกแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใน
ทิศทางเดียวกับการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง ซ่ึงผลการวิจยั
สอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวคิดซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) 
ไดอ้า้งอิงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler 
ไวว้า่ เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
หรือ 7P’s ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือ 
สารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้
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บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ(เสรี วงษ์
มณฑา, 2540) กล่าววา่ การส่งเสริมการตลาดในปัจจุบนัเป็นความพยายามของนกัการตลาดหลาย ๆ 
วิธีท่ีจะติดต่อส่ือสารไปยงัลูกค้าในตลาดเป้าหมายได้เกิดการรับรู้ในส่ิงท่ีน าเสนอ ซ่ึงอาจเป็น
ผลิตภณัฑ์บริการหรือความคิด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะกระตุน้ เร่งเร้า หรือเชิญชวนให้ลูกคา้
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทั หรือยอมรับความคิดตามท่ีมุ่งหวงัไว ้โดยปกติแลว้คนโดยทัว่ไป
ติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัดว้ยเหตุผลหลายประการ พวกเขาอาจแสวงหาความบนัเทิง อาจขอความ
ช่วยเหลือ ใหค้วามช่วยเหลือหรือค าแนะน า ใหข้่าวสารหรือตอ้งการแสดงความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอด
ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ แต่ในทางตรงขา้ม การส่งเสริมการตลาดมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกนัจากท่ีกล่าว
มาแลว้ นัน่คือ เป็นกิจกรรมท่ีกระท าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และ
ความคิดในทางใดทางหน่ึงต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นกระบวนการให้บริการ พบวา่ มีผลต่อ 
การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เป็นบวกแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใน
ทิศทางเดียวกับการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้อา้งอิงแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้า่ เป็นแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ดา้น
กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ
ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ช้บริการเกิด
ความประทบัใจและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบญัชา จนัทาทอง (2555) กล่าววา่ กระบวนการ การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมทั้ งการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าเป็นกระบวนการท่ีจะต้องท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด กระบวนการนั้นจะหมายถึง ตั้งแต่ล าดบัการคิดการบริการในระบบงานต่างๆ  
ซ่ึงถ้าหากกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงของขั้นตอนเกิดความล่าช้าจะส่งผลท าให้งานเกิด
ผิดพลาด และอาจจะสร้างความไม่พอใจแก่ลูกคา้ได้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ของศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ (2541) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ี
ได้รับการตอบสนองเม่ือบรรลุวตัถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้องการ และคาดหวงั ความพึงพอใจเป็น
ความชอบของแต่ละบุคคล ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนั อาจเน่ืองจาก
พื้นฐานทางการศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความ
ตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือ บรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึก ดงักล่าวจะ
ลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง สอดคลอ้งกบั 
ดวงพร ตรีธญัญา (2547) กล่าววา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ (customer satisfaction) คือ ความรู้สึก
ยินดีหรือผิดหวงัของลูกคา้อนัเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจริงของสินคา้ 
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หรือ ผลประโยชน์จริงของสินคา้ท่ีเกิดจากการรับรู้ดว้ยตนเอง (product’s perceived performance) 
กับส่ิงท่ีลูกค้านั้นคาดหวงั (butter’s expectation) ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะมีมาก ถ้า
ผลประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจากผลิตภณัฑ์จริงตรงกบัส่ิงท่ีเขาคาดหวงั ถา้ประสิทธิภาพการท างานของ
สินคา้เป็นตามท่ีคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความพอใจ ลูกคา้จะผูกพนักบัตราสินคา้นั้นจนเป็นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ในท่ีสุดหลายบริษทัพยายามผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ การท างานตรงกบัท่ีลูกคา้
คาดหวงัไวเ้พื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด (total customer satisfaction) 
 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีผลต่อ 
การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เป็นบวกแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใน
ทิศทางเดียวกับการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผูบ้ริโภค เขตดอนเมือง ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้อา้งอิงแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้า่ เป็นแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพ
และรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
การเจรจาตอ้งสุขภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควร
ได้รับ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิบูล ทีปะปาล (2546) กล่าวว่า ลกัษณะทางกายภาพ เป็น 
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจใหลู้กคา้และ
ท าให้มองเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ย่างชดัเจน เช่น การมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั มี
บรรยากาศให้ส านักงานท่ีดี ภายนอกอาคารและภายในมีความสะอาด มีการจัดวางเคร่ืองใช้
ส านกังานไดเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิมพ์
ชนก ศนัสนีย ์(2540) ซ่ึงอา้งอิงมาจากแนวคิดคุณภาพการบริการของ Parasuraman และคณะ กล่าว
ว่า ลักษณะภายนอก ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีสามารถมองเห็นได้ของอุปกรณ์ บุคลากรท่ีให้บริการ 
ตลอดจนส่ือต่างๆ ว่า มีความเหมาะสม สวยงามและทนัสมยัหรือไม่ เช่น ลกัษณะของสถานท่ีท่ี
ให้บริการ ตลอดจนอุปกรณ์มีความทนัสมยัและสวยงาม เป็นตน้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
บริการ ซ่ึง ณัฐพชัร์ ล้อประดิษพงษ์ 2542) กล่าวว่า คุณภาพการบริการข้ึนอยู่กบัการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภค(consumer perception) คือ คุณภาพการบริการในสายตาของผูบ้ริโภคเกิดจากการ
เปรียบเทียบความคาดหวงัในบริการและส่ิงท่ีผูรั้บบริการคิดว่าไดรั้บจากการบริการนั้น บริการมี
คุณภาพเม่ือผูรั้บบริการไดรั้บในส่ิงท่ีคาดหวงัไวเ้ม่ือพิจารณา คุณภาพ เช่ือมโยงกบัความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  
 ผลการวจิยัน้ีมีขอ้พยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องผูบ้ริโภค เขตดอนเมืองได ้4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบกิจการควรค านึงถึง
นวตักรรมรูปแบบการก่อสร้าง และพื้นท่ีใชส้อย การจดัแต่ง รวมไปถึงการแบ่งสัดส่วนการใชพ้ื้นท่ี
ใหเ้ป็นกิจลกัษณะ เพื่อสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจ
เลือกเช่าอพาร์ทเมนต ์
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบกิจการควร
ค านึงถึงการสร้างกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของตนอยา่งสม ่าเสมอ โดยน าเร่ืองการลดราคามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยจดัโปรโมชั่นส่วนลดในการช าระค่าเช่า เพื่อท่ีจะท าให้
แข่งขนักบัคู่แข่งไดแ้ละเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นกระบวนการให้บริการผูป้ระกอบกิจการควร
ค านึงถึงความสะดวกในการติดต่อและให้บริการ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และสามารถ
ใหบ้ริการไดท้นัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบกิจการควร
ค านึงถึงภาพรวมของอพาร์ทเมนต์ให้มีความเหมาะสม จดัแต่งตวัอย่างห้องเช่าให้มีความสวยงาม
เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินเลือกเช่าอพาร์ทเมนต ์
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของ
ผูบ้ริโภค ในเขตดอนเมือง กบั การตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนตข์องบริโภคในเขตอ่ืนๆ  
 2. ควรมีการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถเจาะลึกลงไปถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพความเป็นของผูบ้ริโภค และความคิดเห็นของผูป้ระกอบกิจการ 
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การศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ 
Management on Chain Value of Fruit : the case of Khao Kho District Phetchabun Province 

 
เพญ็พล สังขแ์กว้ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล (สตรอ
เบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย) และศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล เพื่อเสนอแนวทางการ
พฒันาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เกษตรกร  กลุ่มผูส้นบัสนุน/ส่งเสริมธุรกิจจากภาครัฐและภาคเอกชน  กลุ่มผูค้า้ปลีกในทอ้งถ่ิน  กลุ่ม
ผูค้า้ส่ง และ กลุ่มผูบ้ริโภค โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการจดัการห่วงโซ่คุณค่าในระดบัตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้าประกอบการวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในระดับต้นน ้า ดา้นการจดัหาปัจจยัการผลิตพบว่า เกษตรกรยงัขาด
เงินทุน ขาดแคลนน ้ า ขาดประสิทธิภาพเร่ืองการขนส่ง จ านวนพนัธ์ุไมย้งัไม่เพียงพอ  รวมถึงตน้ทุน
ปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาสูงข้ึน ระดับกลางน ้า พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านพื้นท่ีเพาะปลูก  ขาดความรู้
ความเขา้ใจในการน าหลกัทฤษฎีใหม่มาปรับใช ้รวมถึงเงินทุนในการซ้ือ  ตน้กลา้จากเชียงใหม่หรือเพาะ
ตน้กลา้เอง  เกษตรกรท่ีปลูกไมผ้ลทั้งสามชนิดยงัท าการเกษตรแบบใชส้ารเคมี ปัญหาคือเกษตรกรไม่ได้
ท าผลิตภณัฑแ์ปรรูปอะโวคาโดและสตรอเบอร่ี แต่มีเกษตรกรบางรายไดท้  าการแปรรูปเมล็ดมะคาเดเมีย
ดว้ยวิธีการบรรจุถุงสุญญากาศเพื่อจ าหน่าย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคคือขาดความรู้ดา้นการผลิตไม้
ผลเกษตรอินทรีย ์ในส่วนของ ระดับปลายน ้า เกษตรกรนิยมเก็บผลไมส้ดขายให้แก่ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก
ท่ีไร่ เช่น เกษตรกรเปิดใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือสตรอเบอร่ีไดท่ี้ไร่ของตนเอง โดยแหล่งตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ไมผ้ลเป้าหมาย คือ ตลาดในอ าเภอเขาคอ้เพราะเป็นเมืองท่องเท่ียว และผลผลิตจะออกมากในช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียว ในด้านการตลาด รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ แต่เกษตรกรยงัขาดการ
สนับสนุนแหล่งแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การส่งออก การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการ
พฒันาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล อ าเภอเขาคอ้ ไดข้อ้เสนอ 3 ขอ้ดงัน้ี 1) ให้ความรู้และแนวทาง
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกรเก่ียวกบัการจดัการการผลิตเกษตรไมผ้ลอินทรีย ์การจดัการตลาด การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลผลิต และช่วยจดัหาพนัธ์ุให้ 2) การพฒันาและควบคุมคุณภาพการผลิตให้
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ปลูกแบบเกษตรอินทรียแ์ละ 3) จดัสรรท่ีดินในรูปแบบนิคมเกษตรไมผ้ลอินทรียแ์ละมีโมเดลท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ตามหลกัทฤษฎีใหม่   
ค าส าคญั : การจดัการระดบัตน้น ้า  ระดบักลางน ้า  ระดบัปลายน ้า  การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล 

 
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 
 

บทน า 
จากสถานการณ์ในการปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 

โดยข้ึนอยู่กับเง่ือนไขและปัจจยัพื้นฐาน ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแลว้มากกว่าประเทศก าลงัพฒันา และประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่ รวมทั้งสถานการณ์ราคาน ้ ามนัและราคาสินค้าโภคภณัฑ์และสินแร่ต่างๆ ในตลาดโลกมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกบัก าลงัซ้ือของประชากรในภูมิภาค
เอเชียท่ีมีจ  านวนมาก  อีกทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกในช่วง 30 ปีท่ี
ผา่นมา ท าให้ภูมิภาคในเขตร้อนมีฤดูแลง้ยาวนาน ปริมาณน ้ าท่ีเก็บกกัลดลง และส่งผลกระทบต่อ
การขาดแคลนน ้ า อนัจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ซ่ึงเป็นก าลงัแรงงาน และการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร ท่ีอาจไม่เพียงพอต่อประชากร
มากกว่า 600 ล้านคนในตลาดอาเซียนท่ีต้องการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มข้ึนหลายเท่าตัว 
วตัถุดิบในปัจจุบนัอาจไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ประเด็นการขบัเคล่ือนภาค
เกษตรสู่การเติบโตสีเขียวของไทย ควรเน้นการพัฒนาภาคเกษตร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความมัน่คงอาหาร เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ดงันั้น ในองคก์ารต่างๆ จึง
ได้น าแนวคิดส าคัญด้านการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเป็นแนวปฏิบัติส าคัญในเตรียมพร้อมต่อ
สถานการณ์ดงักล่าว 

ปัจจุบนัประเทศไทยได้น าแนวคิดการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผลเข้ามาประยุกต์ใช้ดัง
ปรากฎในแผนพฒันาการเกษตรช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 
– 2559) ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ในการพฒันาโลจิสติกส์ของสินคา้
เกษตร โดย 1) ศึกษาตน้ทุนระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวางแผนบริหารจดัการการขนส่งสินคา้เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 
สนบัสนุนการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร อาทิ 
ตั้งแต่ระบบล าเลียงในระดบัไร่นา การใชป้ระโยชน์จากไซโล ฉาง ลานตาก ระบบรวบรวม กระจาย
สินคา้ ท่ีเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) สามารถตรวจสอบการ
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เคล่ือนยา้ยของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียและต้นทุนจากการเน่าเสียของสินค้าท่ีมีสาเหตุจาก
กระบวนการเก็บรักษาและระบบขนส่งสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน โดยพฒันาระบบขนส่งท่ีมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ (Cool Chain) ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) และสนบัสนุนให้ผูผ้ลิต
หรือสมาคมธุรกิจเฉพาะดา้นเขา้มามีบทบาทในการจดัระบบการบริหารโลจิสติกส์ของสินคา้เกษตร
ร่วมกบัภาครัฐ 3) พฒันาเทคโนโลยีเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร (Communication Flow) ดา้นการตลาด 
และความตอ้งการผลผลิตทางการเกษตรมีการไหลล่ืนและกระจายไปสู่เกษตรกรผูผ้ลิตอยา่งทัว่ถึง
และทนัต่อสถานการณ์ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารในการวางแผนการ
ผลิตใหส้ัมพนัธ์กบัฤดูกาลและความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Demand Driven) (4) ส่งเสริมการท างาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตรของไทย และ
สนบัสนุนการด าเนินงานศูนยก์ลางการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบบูรณาการของประเทศ “เพื่อให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียวหรือการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบอิเล็กทรอนิกส์” (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2554)  ซ่ึงขอ้มูลจากโครงการศึกษาแนวทางการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ของสินคา้เกษตร นิพนธ์ พวัพงศกรและคณะ (2553)  พบว่าปัญหาและอุปสรรคในห่วงโซ่ท่ี
ตลาดแกไ้ขเองไม่ได ้คือ 1) ตน้น ้ า (Upstream) ไดแ้ก่ การขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรละทิ้งไร่นา 
ท่ีดินเหลือเฟือ ขาดแคลนพนัธ์ุท่ีดี ศตัรูพืช ขาดแคลนน ้า การโฆษณาขายปัจจยัการผลิตบิดเบือนเกิน
จริง และ ราคาผลผลิตผนัผวน 2) กลางน ้ า (Midstream) ไดแ้ก่ โรงงานแปรรูปบางแห่งเอาเปรียบ 
สินคา้เกษตรบางชนิดยงัไม่มีการก าหนดโลจิสติกส์ ตน้ทุนการขนถ่ายสินคา้สูงเพราะขาดแรงงาน 
ศูนยห์้องเยน็ส่งออกผกั - ผลไมท่ี้สนามบินไม่เพียงพอและขาดการวางแผนสนบัสนุนให้เอกชนลงทุน
ดา้นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ และ 3) ปลายน ้ า (Downstream) ไดแ้ก่ อาหารในประเทศมีปัญหาเร่ือง
ความปลอดภยั การกีดกนัทางการคา้ในรูปมาตรฐานสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (The Application 
of Sanitary and Phytosantary Measures : SPS) สูงเกินจริง และมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น โควตา้
น าเขา้ เป็นตน้ การส่งออกรายเล็กขาดเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินผนัผวนและสินคา้เกษตร
อินทรียบ์างชนิดปลอมปน จากรายงานดังกล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพปัญหาท่ีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเกษตรในพื้นท่ี ท่ีตอ้งการการสนบัสนุนส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

จากสภาพการณ์ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า แนวทางการพฒันาผลิตผลทางการเกษตรดว้ย
หลกัการจดัการห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรจึงเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพฒันาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554)  

อ าเภอเขาคอ้จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นอ าเภอท่ีอยูบ่นภูเขา มีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี พื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นป่าและเนินเขาใหญ่นอ้ย อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 500–1,400 เมตร  โดยมีการปลูกไม้
ผลเมืองหนาวหลายชนิด แต่ท่ีถือว่าเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจของอ าเภอและสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรนั้น 
ได้แก่ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย และอ าเภอเขาค้อเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับต้นๆ ของ
ประเทศ นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวกนัมาก ผลไมเ้มืองหนาวที่ผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ
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จ าหน่ายตอ้งสั่งเขา้จากจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย และแม่สอด เป็นตน้ จึงส่งผลต่อความไม่
พอเพียงของผลผลิตต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ผูว้ิจยัในฐานะท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการเกษตร
ในพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการ
ห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย ในอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และท า
ใหท้ราบแนวทางและขอ้เสนอแนะในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคา
เดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อนัจะน าผลท่ีได้ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจและสังคมระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศต่อไป 
ค าถามการวจัิย 

1. สภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี 
อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นอยา่งไร 

2.  แนวทางและขอ้เสนอแนะในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด 
มะคาเดเมีย อ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเป็น
อยา่งไร 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล 
สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

2.  เพื่อศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ลเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการห่วงโซ่
คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ขอบเขตของการศึกษา  
 กลุ่มอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจาก 5 กลุ่มส าคญัคือ 1) เกษตรกร 2) 
ผูส้นบัสนุน/ ส่งเสริมธุรกิจ 3) ผูค้า้ปลีก 4) ผูค้า้ส่ง 5) ผูบ้ริโภค ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพปัจจุบนัในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล ดา้นการจดัสรรพื้นท่ี การจดัหาพนัธ์ุไมผ้ลเป้าหมาย  
การเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมาย  การสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
รวมถึงการจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายวา่เป็นอยา่งไร จากไมผ้ล 3 ประเภท คือ 1) สตรอ
เบอร่ี 2) อะโวคาโด 3) มะคาเดเมีย 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เข ้าใจถึงสภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล 
สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  

2.  มีแนวทางและข้อเสนอแนะในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี อะโวคาโด   
มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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3. หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องสามารถน า
ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ทางวชิาการต่อไปได ้

 
วธีิด าเนินการวจัิย : ในการศึกษาคร้ังนี ้ผู้วจัิยได้ก าหนดกรอบความคิดในการท าวจัิย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพแสดง    กรอบความคิดการวจิยัเร่ืองการศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล สตรอเบอร่ี  

อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
ระเบียบวธีิวจัิย   

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการพรรณาจากขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อน าผลการศึกษาวิจยั
ไปประกอบการประยุกต์ใช้ต่อไป โดยไดร้วบรวมขอ้มูลจาก แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data)  โดยศึกษาจากต ารา ผลงานวิจยั และเอกสารส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ แหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียของผูท่ี้เก่ียวขอ้งการศึกษา
ดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก จาก ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่และสายธารคุณค่าเกษตรไมผ้ลเป้าหมาย สตรอเบอร่ี 
อะโวคาโด มะคาเดเมีย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ าแนกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
ผูส้นบัสนุนส่งเสริมธุรกิจ กลุ่มผูค้า้ปลีก กลุ่มผูค้า้ส่ง และกลุ่มผูบ้ริโภค  
  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่

คุณค่าไม้ผล 

เพื่อศึกษาการจัดการห่วงโซ่คณุค่าไม้ผล 
 

การจัดสรรพื้นที่
เป้าหมาย 

การจัดหาพันธุ์
ไม้ผลเป้าหมาย 

การเพาะปลกู
และการเก็บเกีย่ว
ไม้ผลเป้าหมาย 

 

การแปรรูป
และการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 
 

การจัดการ

ตลาดและ

ช่องทางการจัด

จ าหน่ายไม้ผล

เป้าหมาย 

การสนับสนุน

ด้าน

สาธารณูปโภค 
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สรุปผลการศึกษา  
ส าหรับการจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล

โดยการทบทวนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบดว้ย เกษตรกร ผูส้นบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตร
อ าเภอเขาคอ้ ส านกังานศูนยว์ิจยัเกษตรท่ีสูงจงัหวดัเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
เพชรบูรณ์ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อ าเภอเขา
คอ้ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบูรณ์ ชมรมการท่องเท่ียวเขาคอ้ ผูป้ระกอบการท่ีพกัหรือโรงแรมอ าเภอเขาคอ้รวม ผูค้า้ปลีก 
ผูค้า้ส่ง และผูบ้ริโภค 

1  การจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล ระดับต้นน า้  
การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล ระดบัตน้น ้ าเกษตรไมผ้ล วิเคราะห์ด้านการจดัสรรพื้นท่ี

เป้าหมาย การจดัหาพนัธ์ุไมผ้ลเป้าหมาย  การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมาย และ การ
สนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค  

ด้านการจัดสรรพื้นที่เป้าหมาย  เกษตรกรบางส่วนเช่าพื้นท่ีซ่ึงมีราคาค่าเช่าสูง 
เกษตรกรบางส่วนรับจา้งดูแลพื้นท่ี และเกษตรกรบางส่วนมีพื้นท่ีเพาะปลูกของตนเอง แนวคิดและ
ขอ้เสนอแนะ คือ จดัสรรนิคมเกษตรไมผ้ลเป้าหมายให้พร้อมทั้งเพิ่มองค์ความรู้เก่ียวกบัแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ และใหบ้ริการขดุเจาะแหล่งน ้าใหก้บัเกษตรกรท่ีมีความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดัสรรพื้นท่ี  โดยเฉพาะอะโวคาโด ด้านการจัดสรรพื้นท่ีเป้าหมาย 
เกษตรกรบางส่วนรับจา้งดูแลพื้นท่ี และเกษตรกรบางส่วนมีพื้นท่ีเพาะปลูกของตนเอง แนวคิดและ
ขอ้เสนอแนะ คือ จดัสรรนิคมเกษตรไมผ้ลเป้าหมายให้พร้อมทั้งเพิ่มองค์ความรู้เก่ียวกบัแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ และใหบ้ริการขดุเจาะแหล่งน ้าใหก้บัเกษตรกรท่ีมีความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการจดัสรรพื้นท่ี  

ดา้นการจดัหาพนัธ์ุไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนไดพ้นัธ์ุจากแหล่งผลิตนอก
พื้นท่ี เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองคค์วามรู้ในดา้นการจดัหาพนัธ์ุ การคดัเลือกพนัธ์ุ และการผลิตพนัธ์ุสต
รอเบอร่ี ขาดผูเ้ช่ียวชาญและเทคโนโลยีดา้นพนัธุ์สตรอเบอร่ีที่ เพียงพอ ขาดผลงานวิจยัและพฒันา
ด้านพนัธ์ุสตรอเบอร่ี การฝึกอบรมและส่งเสริมด้านพนัธ์ุสตรอเบอร่ีให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ียงัไม่
เพียงพอและยงัไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร แนวคิดและขอ้เสนอแนะ คือ ให้การส่งเสริมให้
เกษตรกรในพื้นท่ีมีอาชีพผลิตพนัธ์ุสตรอเบอร่ีจ าหน่าย และให้องคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการดา้นการ
ผลิตพนัธ์ุสตรอเบอร่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จดัหาผูเ้ช่ียวชาญและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตและขยายพนัธุ์สตรอเบอร่ีให้มีประสิทธิภาพและตา้นทานต่อโรคและแมลงในพื้นท่ี ส่งเสริม
ใหมี้ Research and Development อยา่งจริงจงัเพื่อการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  
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ดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต พบวา่การลงทุนและตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน
สูง ระยะเวลาในการไดผ้ลผลิตหลงัปลูกและปริมาณ ขนาดและคุณภาพผลผลิตไม่แน่นอน และจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไม่ไดจ้ากผลกระทบเร่ืองสภาวะโลกร้อนท าให้แหล่งน ้ าธรรมชาติแห้งเร็ว
และปริมาณน ้ าฝนนอ้ยลง เก็บเก่ียวไม่เป็นไปตามฤดูกาล ผลผลิตตกต ่า พบปัญหาดา้นการแบ่งเกรด 
การบรรจุและการขนส่งผลผลิต ยงัขาดองค์ความรู้ดา้นโลจิสติกส์ในการจดัการท าให้เน่าเสียไว และ
เน่ืองจากไม่มีแหล่งคดัแยกและบรรจุภณัฑ์ผลผลิตเพื่อจดัจ าหน่ายหรือแปรรูป ขาดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาศกัยภาพของสตรอเบอร่ีเขาคอ้ พบว่าปัญหาในการก าหนดราคา
และขนาด กบัการตรวจสอบความปลอดภยัโดยไม่พบความร่วมมือในการการควบคุมก าหนดราคา
ส่งผลกระทบให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่ามีราคาท่ีไม่ยุติธรรม และปัญหาท่ีพบคือมีการปลูกแบบเกษตร
อินทรียน์อ้ยราย เกษตรกรไม่ชอบใส่อุปกรณ์ป้องกนัเม่ือใชส้ารเคมีท่ีอนัตราย เกษตรกรยงัขาดองค์
ความรู้ในดา้นการเพาะปลูกเชิงเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรียส่์งผลให้มีผลผลิตท่ีอ่อนแอเสีย
เร็วด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภยัต่อทั้งผูป้ลูกและผูบ้ริโภค ขาดความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพสูงท่ีมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การพฒันาความรู้ด้านการจดัการการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรไม่ได้
ลงทะเบียนกบัส านกังานเกษตรอ าเภอเขาคอ้ท าให้ยากต่อการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ และ
ส่วนใหญ่ไม่มีการรับรองมาตรฐานการเกษตร GAP ท าให้ไม่เกิดการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพได ้
และความมัน่ใจต่อผูซ้ื้อ โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร่ีปลอดภยัโดยใชรู้ปแบบ MRCF และ
โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ มีแปลงสาธิตตน้แบบของเกษตรกรตวัอย่างและแปลงทดลองของ
ศูนยว์จิยัและพฒันาเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ (เขาคอ้) พบวา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเพราะเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ใหค้วามร่วมมือ และเน่ืองจากไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้ขาด
ขอ้มูลเชิงลึกดา้นการตลาดส าหรับวางแผนการผลิต พฒันาให้องคค์วามรู้โดยเฉพาะเร่ืองในมิติของ
ผลิตภาพ (Productivity) และส่งเสริมดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและส่ือสาร ดา้นการบนัทึกขอ้มูล การ
วดัและประเมินผลของการด าเนินงานแลว้น าไปใชว้างแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ขาดการสร้างฝายชะลอน ้ าท่ีเพียงพอ 
เกษตรกรทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ า ถนนและการซ่อมบ ารุงยงัไม่เพียงพอ ระบบท่อน ้ ายงัไม่เพียงพอ 
ขาดประสิทธิภาพดา้นโทรคมนาคมท่ีดี ไฟฟ้าตกบ่อยและเกษตรกรบางรายยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้แนวคิด
และข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน ้ าและระบบท่อน ้ าเพื่อจัดการระบบน่ีมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กบัเกษตรกรถึงโทษและพิษภยัและรู้จกัจดัการขยะและยาปฏิชีวนะให้เป็น
ระบบ สร้าง บ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทั้งเล็กและใหญ่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านคมนาคม เพิ่มและขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ดา้นการจดัหาพนัธ์ุไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรบางส่วนไดพ้นัธ์ุจากแหล่งผลิตนอก
พื้นท่ี เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองคค์วามรู้ในดา้นการจดัหาพนัธ์ุ การคดัเลือกพนัธ์ุ และการผลิตพนัธ์ุอะ
โวคาโด ขาดผูเ้ช่ียวชาญและเทคโนโลยีดา้นพนัธ์ุอะโวคาโดท่ีเพียงพอ ขาดผลงานวิจยัและพฒันาดา้น
พนัธ์ุอะโวคาโด การฝึกอบรมและส่งเสริมด้านพนัธ์ุอะโวคาโดให้กับเกษตรกรในพื้นท่ียงัไม่
เพียงพอและยงัไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร แนวคิดและขอ้เสนอแนะ คือ ให้การส่งเสริมให้
เกษตรกรในพื้นท่ีมีอาชีพผลิตพนัธ์ุอะโวคาโดจ าหน่าย และให้องค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการดา้น
การผลิตพนัธ์ุอะโวคาโด อยา่งมีประสิทธิภาพ จดัหาผูเ้ช่ียวชาญและส่งเสริมดา้นเทคโนโลยีดา้นการ
ผลิตและพนัธ์ุอะโวคาโด ให้มีประสิทธิภาพและตา้นทานต่อโรคและแมลงในพื้นท่ี ส่งเสริมให้มี 
Research and Development อยา่งจริงจงัเพื่อการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  

ดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวไมผ้ลเป้าหมาย เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ดา้นปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวผลผลิต ปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ี
สูงเร่ืองระบบน ้า ปัจจยัดา้นแรงงานท่ียงัขาดความรู้และขาดการดูแลและการจดัการตน้อะโวคาโดท่ี
ดีท าให้ไม่ได้ผลผลิตปริมาณท่ีสูง ขาดประสบการณ์ในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต ควร
พฒันาองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว องค์ความรู้ในมิติของผลิตภาพ (Productivity) 
องคค์วามรู้ดา้นโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นผลผลิต และจดัแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่าให้ และเพื่อ
ป้องกันปัญหาการขาดแหล่งน ้ าภาครัฐควรมีบริการขุดเจาะแหล่งน ้ าให้กับเกษตรกรท่ีตอ้งการ 
หน่วยงานภาครัฐควรเร่งลงทะเบียนเกษตรกรใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อเขา้ไปจดัการส่งเสริมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการรับรองมาตรฐานการเกษตร GAP ท าให้ไม่เกิดการพฒันาท่ีมี
ประสิทธิภาพได้ และเกิดความมัน่ใจต่อผูซ้ื้อ และส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการผลิตและส่ือสาร 
ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดส าหรับวางแผนการผลิต และด้านการบันทึกข้อมูล การวดัและ
ประเมินผลของการด าเนินงานแล้วน าไปใช้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านโครงการ
สนบัสนุนส่งเสริมต่าง ๆ  

ด้านการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ขาดการสร้างฝายชะลอน ้ าท่ีเพียงพอ 
เกษตรกรทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ า ถนนและการซ่อมบ ารุงยงัไม่เพียงพอ ระบบท่อน ้ ายงัไม่เพียงพอ 
ขาดประสิทธิภาพดา้นโทรคมนาคมท่ีดี ไฟฟ้าตกบ่อยและเกษตรกรบางรายยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้แนวคิด
และข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน ้ าและระบบท่อน ้ าเพื่อจัดการระบบน่ีมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กบัเกษตรกรถึงโทษและพิษภยัและรู้จกัจดัการขยะและยาปฏิชีวนะให้เป็น
ระบบ สร้าง บ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทั้งเล็กและใหญ่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านคมนาคม เพิ่มและขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2  การจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล ระดับกลางน า้  
การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล  ระดบักลางน ้ า วิเคราะห์หลงัการผลิต ดา้นการแปร

รูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มไมผ้ลเป้าหมาย 
ส าหรับไม้ผลทั้ ง 3 ประเภท คือ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด และ มะคาเดเมีย ผล

การศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการยงัขาดปัจจยัการผลิตสินคา้แปรรูปด้านต่างๆ ภาครัฐควรให้การ
สนบัสนุนส่งเสริมหาแหล่งเงินทุนกูย้ืมในอตัราดอกเบ้ียต ่า หรือช่วงแรงไม่ตอ้งมีดอกเบ้ียเป็นตน้ 
และประสานความร่วมมือและการสร้างพนัธมิตรระหวา่งเกษตรกร ผูแ้ปรรูป ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และ
หน่วยงานภาครัฐควบคุมดูแลใหมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึน ยงัขาดองคค์วามรู้
และประสบการณ์เร่ืองการแปรรูปจึงตอ้งมีการส่งเสริมให้องค์ความรู้และการสร้างนวตักรรมดา้น
การแปรรูปต่างๆ ดา้นโลจิสติกส์โดยสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูท่ี้เขา้มาเป็นผูป้ระกอบการทั้งเก่าและ
ใหม่ผ่านโครงการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆ ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม และมีการการวดัและ
ประเมินผลของการด าเนินงานแลว้น าไปใช้วางแผนพฒันาอย่างต่อเน่ือง และขจดัความเส่ียงจาก
ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกดา้นเศรษฐกิจส่งผลกระทบท าให้ขายผลผลิตไดไ้ม่หมดปริมาณสูญเสียมาก
ใหมี้การแปรรูป 

3  การจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล ระดับปลายน า้  
การจดัการห่วงโซ่คุณค่าไมผ้ล ระดบัปลายน ้ า ดา้นการจดัการตลาดและช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
ส าหรับไม้ผลทั้ ง 3 ประเภท คือ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด และ มะคาเดเมีย ผล

การศึกษาพบวา่ ควรมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมดา้นการวดัสารพิษตกคา้งเพื่อก าหนดคุณภาพ
และการใหม้าตรฐานกบัสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน มีการส่งเสริมการวิจยัและ
พฒันาการจดัการตลาด มีการวดัและประเมินผลดา้นการตลาดและน าผลมาใช้พฒันาอย่างจริงจงั
และต่อเน่ือง  

 
การอภิปรายผลการศึกษา  

การจัดสรรพืน้ทีเ่ป้าหมาย  
เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าขาดงบประมาณในการขุดแหล่งน ้ าอยากให้

หน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยในการขุดแหล่งน ้ า เพื่อให้มีน ้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี และอยากให้มีการ
จดัสรรนิคมเกษตรไมผ้ลแบบผสมผสานเพื่อเกิดความเขม้แข็งและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อเป็น
การลดตน้ทุนค่าที่ดินไม่ตอ้งเช่าท่ีดินราคาแพง การใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกร่วมกนั และการ
จดัการดา้นการขนส่ง สะดวกในการร่วมกนับรรจุหีบห่อเพื่อจ าหน่าย สะดวกในการเชิญวิทยากรเขา้
มาใหค้วามรู้กบัแปลงปลูกจริง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ผูส่้งเสริม/สนับสนุนธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสรรพื้นท่ีเป้าหมาย
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อยากให้มีการจดัสรรนิคมเกษตรไมผ้ลเพื่อท่ีจะท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ 
เป็นแหล่งผลิตและเป็นจุดจ าหน่ายผลผลิตเกษตรให้แก่ผูบ้ริโภค เป็นท่ีสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชน อีกทั้งยงัเป็นแหล่งจดันิทรรศการ โปรโมทสินคา้และการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของจงัหวดั
เพชรบูรณ์ได ้

การจัดหาพันธ์ุไม้ผลเป้าหมาย 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะไปซ้ือตน้กลา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเลย และจากศูนยว์ิจยัเกษตร

ท่ีสูงจงัหวดัเพชรบูรณ์ จากเพื่อนเกษตรกรในพื้นท่ี และบางส่วนเพาะตน้กล้าเองมีเป็นส่วนน้อย
พนัธ์ุท่ีปลูกคือพนัธุ์พระราชทาน 80 และพนัธุ์พระราชทาน 329 อะโวคาโดส่วนใหญ่ซ้ือตน้
พนัธุ์จากศูนยว์ิจยัเกษตรที่สูง ร้านคา้ปลีก  ชาวบ้านเพื่อนเกษตรกรหรือเพาะต้นพนัธ์ุเองเป็น
บางส่วน และมะคาเดเมียซ้ือตน้พนัธ์ุจากเกษตรท่ีสูงอ าเภอเขาคอ้ ชาวบา้นเพื่อนเกษตรกร และผูค้า้
ส่ง เกษตรกรท่ีท าการเพาะพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายใหร้้านคา้ปลีก 

จิตอาภา จิจุบาล (2559) กล่าววา่ เจา้หน้าท่ีและนกัวิชาการเกษตรสนบัสนุนเร่ืองพนัธุ์พืช
โดยร่วมมือกบักรมส่งเสริมการเกษตรโดยไดท้  าการขยายและพฒันาสายพนัธ์ุสตรอเบอร่ี อะโวคาโด 
และมะคาเดเมีย เพื่อจ าหน่ายให้กบัเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี และจากการสัมภาษณ์ร้านคา้ปลีกท่ี
จ าหน่ายพนัธ์ุตน้อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ร้านสุขส าราญ และร้านป้าแต๋ว ท่ีตั้งร้านอยูท่ี่จุดชมวิว
สวนรัชมคัลาภิเษกเขาคอ้ ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่จะมีพนัธ์ุเพียงพอใหก้บัเกษตรกรแน่นอน จึงสรุปได้
วา่มีความเป็นไปไดด้า้นการจดัหาพนัธ์ุสตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย 

การเพาะปลูกไม้ผลเป้าหมายของเกษตรกร ผู้ส่งเสริม/สนับสนุนธุรกจิ ผู้บริโภค 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั กลุ่มเกษตรกร พบวา่มีการเพาะปลูกท่ีใกลเ้คียง

กบัแนวคิดการเพาะปลูกและตลาดไมผ้ล ที่น าเสนอเกี่ยวกบัวิธีการเพาะปลูกไมผ้ลทั้งสามชนิด 
ไดแ้ก่ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด มะคาเดเมีย และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการรับรอง GAP 
หรือ Q กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว แต่ยงัขาดในเร่ืองของเงินทุนในการเพาะปลูก
เจา้หนา้ท่ีไดท้  าการจดัอบรมดา้นการเพาะปลูกใหก้บัเกษตรกรและไดส่้งพี่เล้ียงไปสอนยงัแปลงปลูก
ของเกษตรกรดว้ย จากการสัมภาษณ์ เจา้หน้าท่ี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พบว่า มีการ
ปล่อยสินเช่ือเพื่อการเกษตรใหก้บัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรอยูแ่ลว้ 

จึงสรุปไดว้า่ มีความเป็นไปไดใ้นการเพาะปลูก ตรงตามแนวคิดของการสร้างพนัธมิตรและ
เครือข่าย ในการเพิ่มความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัการเงินทุน  

การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ส่งเสริม/ 
           สนับสนุนธุรกจิ ผู้ค้าปลกี ผู้ค้าส่ง และผู้บริโภค 
สมาชิกผูแ้ทนราษฎรสภาจงัหวดัเพชรบูรณ์  พบวา่ในระบบสาธารณูปโภคนั้น ส่ิงท่ีภาครัฐ

ควรใหก้ารสนบัสนุน ควรมีในสามดา้นหลกั ดงัน้ี 
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1)  ด้านถนน ควรมีการซ่อมบ ารุงอย่างสม ่าเสมอ มีการสร้างถนนเพิ่มเพื่อการ
ขนส่งผลิตผล 

2)   ดา้นแหล่งน ้า ควรสร้างแหล่งน ้า ใหพ้อเพียงกบัการเพาะปลูก 
3)   ดา้นไฟฟ้า ควรมีการสร้างระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยไม่ตอ้งใชเ้อกสารสิทธ์ิ

ตามระบบปกติ แต่ให้มีการจดัท าการขายไฟฟ้าแบบพิเศษ ให้กบัเกษตรกร เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก
และเก็บเก่ียว 

4)   ด้านการป้องกันไฟป่า ควรมีระบบการป้องกันไฟป่าท่ีไหม้ไร่พืชผลของ
เกษตรกร โดยมีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีน้ีโดยเฉพาะ และให้การสนบัสนุนงบประมาณใน
ดา้นบุคลากร และเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและดบัไฟป่า 

  จึงสรุปวา่มีความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค ตรงกบัแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพฒันาการ
เกษตร ขอ้   5.3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคญักบั
การวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชน สนบัสนุนการผลิต
ทางการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ควบคุมและก ากบัดูแลให้มีการน าเขา้และใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรท่ีไดม้าตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหท้ัว่ถึง  

การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิม่ไม้ผลเป้าหมาย 
1) สตรอเบอร่ี จากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกสตรอเบอร่ี พบว่าเกษตรกร

บางส่วนมีการแปรรูปสตรอเบอร่ีเป็น น ้ าสตรอเบอร่ี แยมสตรอเบอร่ี ส่วนผูค้่าส่งและผูค้า้ปลีกมี
การแปรรูปสตรอเบอร่ีอย ่างเดียว และการแปรรูปแบบอ่ืนยงัไม่มีเน่ืองจากเกษตรกรยงัไม่มี
ประสบการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยดีา้นการแปรรูป ทางดา้นผูส้นบัสนุน/ส่งเสริม ศูนยว์ิจยัเกษตร
ท่ีสูงอ าเภอเขาคอ้ไดเ้ชิญวิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองการแปรรูปสตรอเบอร่ี ได้แก่ ไวน์สตรอเบอร่ี 
แยมสตรอเบอร่ี  

2) อะโวคาโด จากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกอะโวคาโด พบวา่ท่ีเพาะปลูก อะ
โวคาโด ยงัไม่มีการแปรรูป เน่ืองจากผลสดของอะโวคาโดในอ าเภอเขาคอ้ ยงัมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด เกษตรกรจึงยงัไม่ให้ความส าคัญด้านการแปรรูปอะโวคาโดและผู ้ค่าส่ง
เช่นเดียวกนัยงัไม่มีการแปรรูปไมผ้ล อะโวคาโด แต่ในส่วนของผูค้่าปลีกมีการแปรรูปอะโวคาโด 
คือ น ้าอะโวคาโดท่ีมีการแปรรูปน ้าอะโวคาโดเน่ืองจาก อะโวคาโดเป็นผลไมท่ี้สุกเร็วและมีอายุสั้น
เม่ือมีผลสุกเป็นจ านวนมากผูค้่าปลีกจึงแปรรูปอะโวคาโดเป็นน ้ าอะโวคาโดเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสจากที่ อะโวคาโดจะเน่าเสียทิ้งแต่ก่อนที่จะเน่าเสียผูค้า้ปลีกก็น ามาแปรรูปเป็นน ้ าอะโวคา
โดก่อน 

3) มะคาเดเมีย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกมะคาเดเมีย พบว่าเกษตรกรท่ี
เพาะปลูก มะคาเดเมียมีการแปรรูปมะคาเดเมียโดยน าผลสดไปอบและแกะเปลือกนอกออกให้เป็น
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เปลือกกะลาแลว้น าออกจ าหน่าย ส่วนผูค้า้ส่งมะคาเดเมีย มีการแปรรูปโดยการกะเทาะเปลือกะลา
ออกแลว้น ้ าไปอบเป็น มะคาเดเมียอบเกลือ อบธรรมชาติ อบสมุนไพร มะคาเดเมียเคลือบช็อกโก
แล็ต ถั่วมะคาเดเมีย น ้ ามนัสกัดจากมะคาเดเมีย และผูค้ ้าปลีกไม่มีการแปรรูปมะคาเดเมียจะรับ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปมะคาเดเมียจากผูค้า้ส่งหรือเกษตรกรแต่โดยส่วนใหญ่จะรับจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนมะคาเดเมียเขก็นอ้ย สตรอเบอร่ี แปรรูปโดยการท าน ้าสตรอเบอร่ี สตรอเบอร่ีคลุกบว๊ย 

จึงสรุปไดว้่า มีความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการแปรรูป และเพิ่มมูลค่า ตรงตามแผนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวถึง ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตร ใน ขอ้ 
5.3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน และแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างพนัธมิตรและเครือข่าย (Networks) วา่เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีมีความ
ร่วมมือหลายบริษทัในเร่ืองของเทคโนโลยีในการด าเนินงานและระบบสารสนเทศ โดยรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวท าให้เกิดการแบ่งกนัการใชท้รัพยากรในการด าเนินงานร่วมกนั ไดมี้การจดั
อบรมดา้นการแปรรูปสตรอเบอร่ี และจากการสัมภาษณ์ส านกังานอุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ ตรงตาม
แนวคิดทฤษฎีการสร้างพนัธมิตรและเครือข่าย (Networks) ว่าเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีมีความร่วมมือหลายบริษทัในเร่ืองของเทคโนโลยีในการด าเนินงานและระบบ
สารสนเทศ โดยรูปแบบความสัมพนัธ์ดังกล่าวท าให้เกิดการแบ่งกันการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงานร่วมกนั  

การจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายไม้ผลเป้าหมาย 
1) สตรอเบอร่ี 

(1) เกษตรกรผูเ้พาะปลูกสตรอเบอร่ีจะเลือกท าเลท่ีตั้งติดถนนท่ีรถวิ่งผา่นไป
มาและมองเห็นไดช้ดั เช่น ทางข้ึนอ าเภอเขาคอ้ เร่ืองส่วนของการตั้งราคาเกษตรกรจะตั้งราคาขาย
หน้าสวนในราคาท่ีสูงกว่าผูค้า้ปลีกขายเพราะเกษตรกรมีความสูญเสียในเร่ืองการท่ีผูบ้ริโภคเก็บ
รับประทานในสวนและท าให้แปลงตน้เกิดความเสียหายจากการเก็บท่ีไม่ถูกตอ้ง จะเน้นขายหน้า
สวนใหน้กัท่องเท่ียว และราคาส่งไม่สามารถควบคุมไดเ้พราะไม่มีการประกนัราคาจึงไม่กลา้ลงทุนปลูก
มากนกั  

(2) ผูค้า้ส่งสตรอเบอร่ีส่วนใหญ่จะรับซ้ือสตรอเบอร่ีท่ีจงัหวดัเชียงใหม่แล้ว
น ามาขายส่งใหก้บัผูค้า้ปลีกในอ าเภอเขาคอ้ ในพื้นท่ีท่ีเป็นจุดท่องเท่ียว จุดพกัรถ ต่างๆ สาเหตุท่ีตอ้ง
ไปซ้ือสตรอเบอร่ีท่ีเชียงใหม่เน่ืองจากสตรอเบอร่ีท่ีเขาคอ้มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ตลาดจึงท าให้สตรอเบอร่ีในอ าเภอเขาคอ้มีราคาท่ีสูงกว่าสตรอเบอร่ีท่ีเชียงใหม่มาก ส่วนการตั้ง
ราคาจะตั้งสูงกวา่ราคาตน้ทุนร้อยละ 30  

(3) ผูค้า้ปลีก สถานท่ีตั้งร้านจะเลือกท าเลท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว จุดชมวิว 
หรือจุดพกัรถ การตั้งราคาจะบวกจากตน้ทุน 100% สาเหตุท่ีบวกก าไรสูงเน่ืองจากสตรอเบอร่ีมี
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โอกาสการสูญเสียมาก อายุการเก็บรักษาสั้ น หน่วยงานภาครัฐเร่ิมเขา้มาช่วยหาช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยแนะน าใหห้า้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้

2) อะโวคาโด 
(1) เกษตรกรผูเ้พาะปลูกอะโวคาโดในปัจจุบันไม่ได้มีการจดัหาช่องทาง

การตลาด เน่ืองจากอะโวคาโดในอ าเภอเขาคอ้มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด จ าท า
ใหร้าคาของอะโวคาโดในอ าเภอเขาคอ้ยงัคงมีราคาท่ีสูงกวา่ท่ีอ่ืน 

(2) ผูค้า้ส่ง ขายส่งตามร้านคา้ขายปลีกทัว่ไปในอ าเภอเขาคอ้ ราคาขายจะบวก
จากตอ้นทุน กิโลกรัมล่ะ 10 บาท 

(3) ผูค้า้ปลีก ขายตามจุดท่องเท่ียวต่างๆ การตั้งราคาจะตั้งในราคาท่ีสูงก่อน
พอ อะโวคาโดเร่ิมสุกก็จะลดราคา 

3) มะคาเดเมีย โดยส่วนมากจะมีพ่อคา้คนกลางมาเหมาสวนและท าการเก็บเก่ียว
ผลผลิตเองและรับซ้ือผูกขาดกันทุกปี ส่วนการตั้ งราคาโดยให้ราคาตามความเหมาะสมตาม
ทอ้งตลาด 

มะคาเดเมียจะเป็นทั้งเกษตรกร ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง เพราะไดมี้การจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนมะคาเดเมียเข็กนอ้ย ซ่ึงมีการรวมตวัของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมะคาเดเมียและท าการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ ออกวางจ าหน่ายตามร้านคา้และร้านอาหารต่างๆ ในอ าเภอเขาคอ้ โดยท าในรูปแบบการ
ฝากขาย และยงัมีการขายส่งให้ผูค้า้ปลีกในจุดขายของฝากต่างๆ ในอ าเภอเขาคอ้ โดยจะขายส่งให้
จุดละเจา้เดียวเท่านั้น เพื่อตดัปัญหาในการแยง้ลูกคา้ของผูค้า้ปลีกและเป็นการสร้างแบรนด์ให้ดูเป็น
ท่ีน่าสนใจ 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านการจัดสรรพืน้ทีเ่พาะปลูก 
ส าหรับเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีของตนอยู่แล้วภาครัฐควรหางบประมาณในการเขา้ไป

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรไดท้  าตามหลกัทฤษฎีใหม่ ขุดแหล่งน ้ าให้กบัเกษตรกรท่ีตอ้งการแหล่งน ้ า และ
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัเกษตรกรเร่ืองทฤษฎีใหม่  

ส าหรับเกษตรกรท่ีไม่มีพื้นท่ีท ากินเป็นของตนเอง ภาครัฐควรจดัพื้นท่ีเพาะปลูกให้
เน่ืองจากเขาคอ้นั้นยงัมีพื้นท่ีสาธารณะท่ีว่างเปล่าท่ีเป็นของรัฐอยู่จ  านวนมาก ดงันั้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมาย คือ สตรอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ภาครัฐควรสร้าง
นิคมเพื่อการเพาะปลูกไมผ้ลเป้าหมาย โดยอาจจดัให้มีนิคมหลายแห่งตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
ตอ้งการปลูก และให้การสนบัสนุนในการจดัหาแหล่งน ้ า เส้นทางการขนส่ง ท่ีอยู่อาศยัและระบบ
สาธารณูปโภค ภายในนิคมนั้น  

ในทางเลือกท่ีสอง เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกให้เกษตรกร ภาครัฐก าหนดพื้นท่ี
สาธารณะท่ีว่างเปล่าให้เกษตรกรได้เช่า เพื่อการเพาะปลูกไมผ้ล โดยภาครัฐอ านวยความสะดวก 
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และสนับสนุนด้านแหล่งน ้ า เส้นทางการขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการเช่าท่ียาวนานพอสมควร  

ด้านการจัดหาพนัธ์ุไม้ผลเป้าหมาย 
ดา้นการจดัหาพนัธ์ุไมผ้ลเป้าหมาย ภาครัฐควรใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน ดงัน้ี 

1) สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุให้กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมจ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรท่ีสนใจ 

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีสนใจท าธุรกิจเพาะพนัธ์ุไม้ผลเพื่อจ าหน่าย 
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญมาให้องค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัจริง และการจดัจ าหน่ายพนัธ์ุรวมถึงการ
ควบคุมดา้นราคา 

3) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมมือในการวางแผนการผลิตพนัธ์ุให้
เพียงพอและราคาเหมาะสม 

ด้านการเพาะปลูกและการเกบ็เกีย่ว 
ในดา้นการเพาะปลูก พบวา่เกษตรกรไมผ้ลเป้าหมาย ทั้งสามชนิดมีความเช่ียวชาญ

แลว้ แต่ส่ิงท่ีรัฐควรสนบัสนุนและส่งเสริม ไดแ้ก่  
1)   ตน้ทุนตน้กลา้ของสตรอเบอร่ีท่ีจะตอ้งไปซ้ือท่ีเชียงใหม่ รวมทั้งอุป

กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูก ดงันั้นรัฐควรช่วยการซ้ือตน้กลา้และอุปกรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเพาะปลูก โดยอ านวยความสะดวกให้มีการรวมกลุ่มกนัจดัซ้ือในปริมาณมาก เพื่อสามารถต่อรอง
ราคาได ้จะช่วยลดตน้ทุนได ้

2)   ตน้ทุนตน้กลา้ของอะโวคาโดและมะคาเดเมียท่ีซ้ือจากศูนยว์จิยัเกษตร
ท่ีสูง รัฐควรพิจารณาดา้นราคาตน้กลา้ท่ีศูนยว์ิจยัเกษตรท่ีสูงเป็นผูจ้  าหน่ายให้เกษตรกรให้จ  าหน่าย
ในราคาท่ีลดลง  

3)   ตน้ทุนด้านปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง รัฐควรให้มีการซ้ือขายโดยตรง
ระหว่างผูผ้ลิตและหรือผูแ้ทนจ าหน่ายในส่วนกลาง ในรูปของสหกรณ์เพื่อให้มีราคาลดลง และมี
การใหสิ้นเช่ือ เพื่อท าใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนในดา้นน้ีและมีเวลาในการผอ่นช าระ 

4)   รัฐควรสนับสนุนสินเช่ือด้านเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ส าหรับการ
เพาะปลูกไม้ผล เพื่อท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และลดต้นทุนด้านแรงงานการ
เพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

5)  ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีเขาคอ้เท่านั้นท่ีสามารถเพาะปลูกไมผ้ล
เป้าหมายไดเ้ท่านั้น 

ดา้นการสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค 
ในระบบสาธารณูปโภคนั้น ส่ิงท่ีภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุน ควรมี ดงัน้ี 
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1)   ดา้นถนน ควรมีการซ่อมบ ารุงอยา่งสม ่าเสมอ มีการสร้างถนนเพิ่มเพื่อ
การขนส่งผลิตผล 

2)   ดา้นแหล่งน ้า ควรสร้างแหล่งน ้า และขดุเจาะแหล่งน ้าใหพ้อเพียง 
3)   ด้านไฟฟ้า ควรมีการสร้างระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้

เอกสารสิทธ์ิตามระบบปกติ แต่ให้มีการจดัท าการขายไฟฟ้าแบบพิเศษ ให้กบัเกษตรกร เพื่อใช้ใน
การเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

4)   ดา้นการป้องกนัไฟป่า ควรมีระบบการป้องกนัไฟป่าท่ีไหมไ้ร่พืชผล
ของเกษตรกร โดยมีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีน้ีโดยเฉพาะ และให้การสนบัสนุนงบประมาณ
ในดา้นบุคลากร และเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและดบัไฟป่า 

ดา้นการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ภาครัฐควรประสานงานกบัภาคเอกชนใหม้าลงทุนการแปรรูปไมผ้ลให้เป็นสินคา้ท่ี

มีมูลค่าเพิ่มข้ึน รูปแบบท่ีเหมาะสมควรด าเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล ท่ีมีผูซ้ื้อ
และให้การสนับสนุนด้านเงินทุน แต่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเขาค้อ และการค้าปลีก ควร
ก าหนดใหมี้สัดส่วนระหวา่งการคา้เพื่อการแปรรูป และการขายตรงโดยเกษตรกร 

ส าหรับเกษตรกร การส่งเสริมให้มีการแปรรูปเป็นสินคา้ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในรูปสินคา้ของฝากส าหรับนกัท่องเท่ียว 

ควรส่งเสริมดา้นการสร้างแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อการดึงดูดใจและ
สร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์

ดา้น  การจดัการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ด้านการจัดการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชนควรส่งเสริม สนบัสนุน ดงัน้ี 
1)   ช่องทางการจ าหน่ายในประเทศ ควรท าสัญญาความร่วมมือกบั Super 

Market และ Supper Discount Store ในการรับซ้ือไมผ้ลโดยตรงกบัเกษตรกรผูผ้ลิตหรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผูค้า้ปลีกและผูค้า้ส่ง จะเป็นผูร้วบรวมผลผลิต คดัเลือกและการบรรจุเพื่อเตรียมส่ง
ต่อไปยงัช่องทางการจดัจ าหน่ายต่อไป มีการก าหนดขอ้ตกลงเร่ืองการขนส่ง การหกัเปอร์เซ็นตค์่า
พื้นท่ี (ค่าจีพี) ใหเ้หมาะสมไม่มากเกินไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและผูค้า้ปลีกรายยอ่ยได้
มีก าไรข้ึน นอกจากน้ีอาจส่งเสริมใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัส่งตรงในร้านขายสินคา้ของฝากในพื้นท่ี
ท่องเท่ียวของจงัหวดัโดยมีการก าหนดและควบคุมดา้นราคาดา้นการคดัเกรดและดา้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมกบัจดัพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใหเ้ป็นตลาดรับซ้ือและแหล่งจ าหน่ายสินคา้ 

2)   หาช่องทางจ าหน่ายต่างประเทศ ควรมีการศึกษาตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดอาเซียน เพื่อเพิ่มตลาดใหสิ้นคา้ไมผ้ล 
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3)   เพิ่มการใช ้Social Media และ Internet ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้
ไมผ้ล ทั้งสตรอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทาง
จ าหน่ายทางออนไลน์ 

กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียได้เห็นพอ้งตอ้งกันในการจดัสรรท่ีดินในรูปแบบนิคมสร้าง
ตนเองเกษตรไมผ้ลเขาคอ้ ให้มีโมเดลเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เพื่อพฒันาการปลูกไมผ้ล สต
รอเบอร่ี อะโวคาโด และมะคาเดเมีย ให้สามารถเป็นสินคา้คุณภาพเป็นท่ีนิยมบริโภคทั้งในและ
นอกประเทศ และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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การรับรู้การส่ือสารการตลาดและความรับผดิชอบต่อสังคม มหาวทิยาลัยรังสิต  
ของผู้ทีจ่ะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

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 

 
สิรินภา เจริญแก้ว 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฒัน์ พิสิษฐเกษม  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสัมพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัเร่ือง การรับรู้การส่ือสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวทิยาลยั

รังสิต ของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ไดศึ้กษากลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสมคัรและ
ลงทะเบียนเรียนในระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ จุดรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ มหาวทิยาลยั
รังสิต โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 372 คน จากจ านวน
นกัเรียนท่ีสมคัรเรียนระดบัปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิตทั้งหมด 29 คณะ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) หาร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) สัดส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression)     

ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้การส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของมหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดา้นการโฆษณา/ข่าวสาร
บนส่ือออนไลน์ ดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยใชด้ารา-นกัแสดงมาเป็นพรีเซนเตอร์ และการส่งเสริม
การขาย โดยการมอบ iPad ใหแ้ก่นกัศึกษาปี 1 ทุกคน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) 
ปัจจยัการรับรู้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวทิยาลยัรังสิต ดา้นความรับผดิชอบต่อ
ผูบ้ริโภคขององคก์ร มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นมหาวทิยาลยัท่ีร่วมสร้างสังคมแห่งการใหแ้ละการ
แบ่งปัน ดา้นการพฒันาชุมชนและช่วยเหลือสังคมมหาวทิยาลยัรังสิต เปิดหลกัสูตรท่ีครอบคลุมและ
ตรงกบัอาชีพท่ีขาดแคลนของประเทศ และมีความหลากหลายทางวชิาการ ดา้นการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัรังสิต มีภูมิทศัน์ท่ีร่มร่ืนเหมาะส าหรับเป็นสถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: การส่ือสารการตลาด, ความรับผดิชอบต่อสังคม, มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 
 

บทน า 
ปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนมีการมีการแข่งขนั

ทางธุรกิจและการตลาดเช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไม่เพียงแต่ดูเร่ืองคุณภาพท่ี
สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ การวิจยั การพฒันา
หลกัสูตรและบุคลากร การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมาใช้ในการเรียนการสอน  ความ
ร่วมมือกบันานาชาติ คณาจารยท่ี์มีช่ือเสียง อาคารสถานท่ี เพียงเท่านั้น    แต่ยงัดูวา่สินคา้หรือบริการ
นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่ง
ต่างงดักลยุทธ์ของตนเองมาเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนั เพื่อน าเสนอเอกลกัษณ์ของตนเองให้
เหนือกว่าคู่แข่งมาต่อสู้  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและสามารถครองใจผูบ้ริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
ดงันั้น แบรนด์จึงเป็นทั้งเหตุผลและอารมณ์ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือเลือกใช้
บริการเช่นเดียวกนักบัการเลือกศึกษาต่อ ดงันั้น กลยทุธ์การสร้างแบรนดข์องมหาวทิยาลยัเอกชน จึง
เป็นเร่ืองส าคญัมากเช่นเดียวกนั  

สถานการณ์การแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาต่างทวคีวามรุ่นแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากกลยุทธ์ดา้นการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การจดัโปรโมชัน่ เพื่อสร้างการ
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รับรู้ผ่านส่ือต่างๆ อาทิ ข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิจยัและ
นวตักรรม กิจกรรมของนักศึกษา ความทันสมัยของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน การน า
เทคโนโลยีเขา้มาใช้กบัการเรียนการสอน ความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส่วนลดค่าบ ารุงการศึกษา ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ภาพลกัษณ์ของแต่
ละสถาบนั ซ่ึงการแข่งขนัในตลาดอุดมศึกษาไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแค่มหาวิทยาลยัเอกชนดว้ยกนัเพียง
เท่านั้น หากแต่ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลท่ีเนน้การขยายโอกาสทางการศึกษา 
อาทิ ผลกัดนัออกนอกระบบ สนบัสนุนงบประมาณตามจ านวนนกัศึกษา ส่งผลให้มหาวิทยาลยัของ
รัฐมีการปรับตวั โดยการเปิดหลกัสูตรภาคพิเศษ การรับตรง การเปิดวิทยาเขตในต่างจงัหวดั เพื่อให้
ใกล้กบักลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีได้กลายมาเป็นปัจจยัคุกคามในการแข่งขนักับ
มหาวทิยาลยัเอกชนอยา่งชดัเจน  

มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีด าเนินการเรียนการสอนมาแลว้ 31 
ปี (พ.ศ.2559) โดยเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีความหลากหลายทางวิชาการมากท่ีสุด ปัจจุบนัเปิด
สอนในระดบัปริญญาตรี 84 หลกัสูตร ปริญญาโท 37 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร 
และปริญญาเอก 9  รวม 131 หลกัสูตร (31 คณะ)  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีไดรั้บการประเมิน
จากส านกังานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเพียง
แห่งเดียวท่ีไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นระดบั “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้ผลิตบณัฑิต 2 คร้ังซอ้น 

ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ของมหาวิทยาลยั
รังสิต เร่ิมตน้ท่ีอุดมการณ์เป็นหลัก ซ่ึงมหาวิทยาลยัรังสิตมีความชัดเจนอย่างมากในเร่ือง CSR 
เน่ืองจากผูน้ าสูงสุดขององค์กรผูส้านต่อ สร้าง และขบัเคล่ือนองค์กรมาถึงปัจจุบนั มีตวัช้ีวดั
ความส าเร็จขององคก์รอยูท่ี่การมีอุดมการณ์ คือ การมีเป้าหมายและความมุ่งมัน่อยา่งเด่นชดัในการ
ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยสะทอ้นผ่านค าประกาศอุดมการณ์ของมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีว่า 
“ขมุพลงัปัญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคมธรรมาธิปไตย” ให้มหาวิทยาลยัรังสิตไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อสังคม เพราะว่ามหาวิทยาลยัคือ ขุมพลงัแห่งปัญญาของชาติ มหาวิทยาลยั
รังสิตจะไม่ตั้งอยูบ่นหอคอยงาช้าง แต่ตอ้งให้อะไรแก่สังคม เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลยัต่าง
เป็นสมาชิกของสังคม ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงไม่ตอ้งการสร้างบณัฑิตท่ีเป็นคนเก่งเท่านั้น แต่ตอ้ง
เป็นบณัฑิตท่ีมีส านึกต่อสังคม โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบนัมหาวิทยาลยัรังสิต ได้
น าเอากรณีศึกษาดา้น CSR ของมหาวิทยาลยัรังสิต ในดา้นต่างๆ อาทิ การบูรณาการความรู้ดา้น
วชิาการสู่ชุมชน องคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาจากคณะวิชาต่างๆ โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมาท า
การตลาดในรูปแบบต่างๆ ในแนวทางเร่ืองจิตสาธารณะ “มหาวิทยาลยัรังสิต ร่วมสร้างสังคมแห่ง
การใหแ้ละการแบ่งปัน” 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ มหาวิทยาลยัรังสิตไม่ไดส้ร้างเฉพาะคนเก่งและคน
ท่ีประสบความส าเร็จเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกนัตอ้งมีส านึกเพื่อสังคมดว้ย ซ่ึงการหยิบเร่ือง 
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CSR มาคุยกบักลุ่มเป้าหมายนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะ CSR ตอ้งการความจริงจงั ผูบ้ริโภคมกัจะรู้สึก
วา่นัน่เป็นองคก์รท่ีดี เสียสละ ไม่มุ่งแต่แสวงหาก าไร กลุ่มผูใ้หญ่ ผูป้กครองชอบ แต่กลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นวยัรุ่นอาจจะเฉยๆ เพราะเร่ืองใหญ่ในชีวติ ส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใจของเขาคือ ค าถามต่ออนาคตวา่เขา้มา
เรียนแลว้จะมีความสุขไหม เม่ือเรียนจบไปแลว้จะมีงานท าหรือจะประสบความส าเร็จในชีวิตอยา่งท่ี
เคยฝันเอาไวห้รือไม่ แต่กรณีของมหาวิทยาลยัรังสิตตอ้งการเพิ่มมิติให้ลึกข้ึน ไม่ตอ้งเลือกระหวา่ง 
CSR กบั Success Stories แต่ช้ีใหเ้ห็นวา่ตวัเราและสังคมสามารถประสบความส าเร็จไปพร้อมกนัได ้
บณัฑิตสามารถประสบความส าเร็จและสังคมก็มีความสุข 

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การรับรู้การส่ือสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต ของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลยัรังสิต เน่ืองจากจะน าผลลพัธ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพต่อการ
แข่งขนัในตลาดปัจจุบนั รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายในตลาดปัจจุบนัดว้ย โดยอาจจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดหรือเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองดงักล่าวน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ตามท่ีตอ้งการต่อไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะนกัเรียนและนกัศึกษา ท่ีสมคัรและลงทะเบียนเรียนในระดบัปริญญาตรี        
ปีการศึกษา 2559 ณ จุดรับสมคัรนักศึกษาใหม่ ห้อง 1-301 มหาวิทยาลยัรังสิต ระหว่างวนัท่ี 18 
เมษายน 2559–31 พฤษภาคม 2559  เป็นระยะเวลา 43 วนั เพศ: ชายและหญิง ท่ีสมัครและ
ลงทะเบียนเรียนในระดบัปริญญาตรี มีอายตุั้งแต่ 17-22 ปี  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้การส่ือสาร
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต ของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบั  
ปริญญาตรี 

2.เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้การ
ส่ือสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต ของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อใน
ระดบั  ปริญญาตรี 

3.เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้การส่ือสาร
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต ของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.เพื่อทราบความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้การส่ือสาร

การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต ของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี โดยน าผลจากการศึกษามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

2.เพื่อทราบถึงปัจจยัการรับรู้การส่ือสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวทิยาลยัรังสิต เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี 

3 . เพื่ อน าข้อมูล ท่ีได้จากการศึกษามาวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์การตลาด และการแนะแนวและรับสมคัรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศยั แนวคิดและทฤษฏีมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี  

 
ทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาทางด้าน
ประชากร โดยค านิยามของค าว่า ประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาขนาดโครงสร้างการกระจายตวั 
ส่วนประกอบของประชากร การเปล่ียนแปลงของประชากร และองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลง
ประชากรท่ีเกิดข้ึน (Hauser; & Duncan. อา้งถึงในรังสิยา พวงจิตร, 2555 : 10) 

เกล้ากมล สุริยนัต์ (2554 : 9-11) ได้อธิบายความหมายของประชากรศาสตร์ไวว้่า 
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะท่ีส าคญัทางสถิติท่ีสามารถวดัไดข้องประชากรท่ีจะช่วยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดจะแบ่งตามตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนดา้นจิตวทิยา สังคม และวฒันธรรมจะช่วยอธิบายถึง 
ความคิด ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลใหข้อ้มูลดา้นประชากรนั้นสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคคลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็จะมีลกัษณะทาง
จิตวทิยาท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดจ้ากปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. เพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย อาทิ เพศ
หญิงจะสามารถรับส่งขอ้มูลข่าวสารได้มากกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกนัเพศชายก็ไม่ได้มีความ
ตอ้งการท่ีจะรับส่งขอ้มูลข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้
เกิดข้ึนระหวา่งการรับส่งขอ้มูลข่าวสารนั้นดว้ย ดงันั้น เพศท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลในเร่ืองของค่านิยม 
ความคิด ทศันคติดว้ย เพราะความแตกต่างทางเพศนั้นถูกวฒันธรรมสังคมก าหนดบทบาทเอาไว ้
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2.  อายุ ท่ีต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเร่ืองของค่านิยม ความคิด 
ทศันคติ และพฤติกรรม อาทิ คนท่ีมีอายุนอ้ยจะมีความคิดท่ีเป็นเสรีนิยมมองโลกในแง่ดีกวา่คนท่ีมี
อายุมากกว่า ส่วนคนท่ีอายุมากส่วนใหญ่จะมีแนวคิดเร่ืองอนุรักษ์นิยม ปฏิบัติตามกฎอย่าง
ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ เน่ืองจากผา่นประสบการณ์ชีวติมากกวา่  

3. การศึกษา ท่ีต่างกันส่งผลให้บุคคลนั้นมีความแตกต่างกันในเร่ืองของค่านิยม 
ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม อาทิ คนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าจะไดเ้ปรียบในเร่ืองของการเลือก
เปิดรับข่าวสาร เพราะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการคดักรองข่าวสารไดดี้กวา่ ไม่เป็นคนท่ี
เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานท่ีเด่นชดัเพียงพอ อีกทั้งบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงส่วนใหญ่จะรับขอ้มูล
ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารทางวิชาการท่ีมีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงมากกวา่ ส่วนบุคคลท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า
จะเลือกใชส่ื้อประเภทวทิย ุและโทรทศัน์เป็นส่วนใหญ่   

4.  สถานะทางสังคม หมายถึง อาชีพ รายได ้สถานภาพทางสังคมของแต่ละบุคคลมี
อิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีค่านิยม ความคิด 
ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

 
แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 

ตราสินค้ามีบทบาทในการสร้างความส าเร็จให้กับสินค้าหรือบริการอย่างมา
ความส าเร็จของการสร้างตราสินคา้นั้นตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้
จึงเป็น    ส่ิงส าคัญในการท่ีจะท าความเข้าใจและอธิบายถึงคุณค้าของตราสินค้าในจิตใจของ
ผูบ้ริโภค 

Aaker (1996) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ตราสินคา้คือ ข่ือหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ของสินคา้ 
ไม่วา่จะเป็นโลโก ้เคร่ืองหมายการคา้หรือหีบห่อบรรจุภณัฑ์ต่างๆ ท่ีสามารถระบุถึงความเป็นสินคา้
และบริการ ตราสินค้าเป็นส่ิงท่ีถูกเลือกซ้ือโดยผูบ้ริโภคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัไม่สามารถ
เลียนแบบไดแ้ละถา้เม่ือใดท่ีสินคา้ไดต้ายไปจากตลาด ช่ือของตราสินคา้จะยงัคงอยูใ่นใจผูบ้ริโภค 
นอกจากน้ี Wilson, Gilligan, and Person (1995) ไดก้ล่าวว่า ตราสินคา้ตอ้งเป็นการออกแบบมา
เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถระบุถึงคุณประโยชน์เฉพาะท่ีจะไดรั้บจากสินคา้และบริการ ซ่ึงตราสินคา้ท่ี
จะสามารถประสบความส าเร็จไดน้ั้นนอกจากผูบ้ริโภคจะสามารถระบุถึงสินคา้และบริการไดแ้ลว้ 
ผูบ้ริโภคตอ้งมีการรับรู้ถึงคุณค่าส่วนเพิ่มจากตราสินคา้ โดยคุณค่าส่วนท่ีเพิ่มนั้น ตอ้งมีความเป็น
หน่ึงเดียว และสามารถเขา้กนักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงผลจากคุณค่าส่วนเพิ่ม
ท่ีได้รับนั้ น จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ตราสินค้าสามารถท าการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ (De 
Chernatony & Mcdonald, 1998 cited inf Pickton & Broderick, 2001) นอกจากน้ีในมุมมองของ 
Kotler and Bliemel (1999 Cited in Bauer, Mader, & Keller, 2000) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัตราสินคา้ไว้
วา่ ตราสินคา้ในปัจจุบนัเป็นการอธิบายถึงโครงสร้างของส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงถูกสร้างข้ึน
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จากลกัษณะภายนอกต่างๆ ท่ีผสมผสานเช่ือมโยงกบัความเช่ือและทศันคติของผูบ้ริโภคกบัตรา
สินคา้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) มีบุคคลได้ให้
ความหมาย ดงัน้ี 

เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายไวว้่า กระบวนการการพฒันาแผนงาน
ส่ือสารทางการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารจูงใจในหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมาย คือ 
การท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดหรือ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะพิจารณาวิธีการส่ือสารคุณค่าตราสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้หรือบริการท่ีจะ
น าไปสู่ความเช่ือมัน่ ความคุน้เคยในสินคา้หรือบริการยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ไวว้่า การท่ีบริษทัใดบริษทัหน่ึงสามารถผสมผสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดไดห้ลากหลาย 
เพื่อส่งข่าวสารเก่ียวกบั ผลิตภณัฑห์รือบริการไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั
ลูกคา้ 

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2546) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การไวว้า่ เป็นกระบวนการพฒันาและน าองคป์ระกอบของการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ มา
ใชร่้วมกนั เพื่อโนม้นา้วหรือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เปล่ียนพฤติกรรมท่ีคลอ้ยตามค าเชิญเหล่านั้น 
โดยใชก้ารส่ือสารทุกประเภทอยา่งมีประสิทธิภาพกบักลุ่มเป้าหมาย 

Burnett and Moriarty (1998) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การเป็นการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารตลาดทั้งหมด ตั้งแต่โฆษณาถึงบรรจุภณัฑ์ให้สอดคล้องเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อส่งขอ้ความโนม้นา้วท่ีมีความต่อเน่ืองไปยงักลุ่มเป้าหมาย  

Belch and Belch (2001) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
เป็นแนวคิดของการวางแผนการส่ือสารทางการตลาด ซ่ึงมุ่งไปท่ีการสร้างมูลค่าเพิ่มและประเมิน
บทบาทเชิงกลยุทธ์ของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย เช่น การโฆษณา (Advertising) 
การตอบสนองทางตรง (Direct Response) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การ
ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) โดยผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ี เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกนั
ในการส่ือสารทางการตลาดสูงสุด 
จากความหมายข้างต้นสามารถน ามาสรุปได้ไวว้่า การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็น
กระบวนการในการน าเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดหลากหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยน ามาใชก้บักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง โดยการส่งขอ้มูลข่าวสาร
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เพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในทางท่ีดีกบัสินคา้และบริการ  
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รหรือการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในอนาคต 
 
เคร่ืองมือวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยท าการศึกษา
จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม ซ่ึง
รายละเอียดขอ้มูลจะเป็นแบบสอบถามให้ผูต้อบใส่ค าตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) 
มีจ  านวน 61 ขอ้ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามปลายปิด 
(Closed Ended) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การสนบัสนุน
ค่าเล่าเรียน การเขา้ศึกษาต่อ และคณะท่ีเลือกศึกษาต่อ  

ส่วนท่ี  2  ปัจจัยการรับรู้ในการส่ือสารคุณค่ าตราสินค้ามหาวิทยาลัย รัง สิต 
ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการ
น าไปบอกต่อ 

ส่วนท่ี 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิต (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ประกอบดว้ย ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคขององคก์ร ดา้นการพฒันาชุมชน
และช่วยเหลือสังคม ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และด้านการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของมหาวทิยาลยัรังสิต   
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมติฐานที ่2 และสมติฐานที ่3 

Independent 
Factors 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity 

B Std. Error Beat Tolerance VIF 

 (ค่าคงท่ี) 3.679 1.022 
 

3.602 .000 
  

การโฆษณา -.005 .040 -.005 -.116 .908 .339 2.953 

การประชาสัมพนัธ์ -.070 .043 -.079 -1.641 .102 .285 3.511 
การส่งเสริมการ
ขาย 

.102 .045 .116 2.277 .023* .251 3.982 

การขายโดยบุคคล .092 .042 .103 2.194 .029* .297 3.367 
แนะน าการศึกษา
ต่อ 

-.028 .025 -.035 -1.108 .269 .659 1.518 

ความรับผดิชอบ
ต่อผูบ้ริโภคของ
องคก์ร 

.250 .050 .259 4.954 .000* .240 4.173 

การพฒันาชุมชน
และช่วยเหลือ
สังคม 

.095 .058 .097 1.642 .101 .188 5.305 

การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

-.054 .060 -.057 -.906 .365 .169 5.934 

การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

.162 .062 .166 2.618 .009* .164 6.093 

การประกอบธุรกิจ
ดว้ยความเป็น
ธรรม 

.362 .068 .368 5.300 .000* .136 7.342 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

R R Square Adjusted  
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

.874a .763 .756 4.39751 
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ผลการวจัิย 
สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 

จากกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 372 ชุด พบว่า มีการรับรู้ในการส่ือสารคุณค่า
ตราสินคา้ ด้านการโฆษณา/ ข่าวสารบนส่ือออนไลน์มากท่ีสุด การรับรู้ในการส่ือสารคุณค่าตรา
สินค้า ด้านการประชาสัมพนัธ์ การให้ดารา -นักแสดง มาเป็นพรีเซนเตอร์มากท่ีสุด และให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ การสนบัสนุนสถานท่ีในการถ่ายละคร/ซีรีย ์ 

การรับรู้ในการส่ือสารคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการขาย การมอบ iPad ให้แก่
นกัศึกษาปี 1 ทุกคน มากท่ีสุด และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ การเปิดบา้นให้เยี่ยมชม Open House 
หรือแนะแนวการศึกษาต่อ  

การรับรู้ในการส่ือสารคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการขายโดยบุคคล การให้ขอ้มูลของคณะ
ต่างๆ จากอาจารย/์รุ่นพี่มากท่ีสุด และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ การตอบค าถามด้านการสมคัร
เรียนจาก Call Center  

การรับรู้ในการส่ือสารคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการแนะน าการศึกษาต่อ เลือกศึกษาต่อท่ี 
ม.รังสิต เพราะช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัมากท่ีสุด และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ การท่ีมีศิลปิน -
ดารา ท่ีมีช่ือเสียงศึกษาอยู ่ 

 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยการรับรู้ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของมหาวทิยาลัยรังสิต 

จากผลการวิเคราะห์ จากกลุ่มตวัอย่างจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 372 ชุด 
พบวา่ การรับรู้ทางดา้นปัจจยัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต  ดา้นความ
รับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคขององคก์ร มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัท่ีร่วมสร้างสังคมแห่งการให้
และการแบ่งปันมากท่ีสุด และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ถา้พูดถึงมหาวทิยาลยัท่ีมีความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ท่านจะนึกถึงมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นอนัดบัแรก  

การรับรู้ทางดา้นปัจจยัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต  ดา้น
การพฒันาชุมชนและช่วยเหลือสังคมมหาวทิยาลยัรังสิต เปิดหลกัสูตรท่ีครอบคลุมและตรงกบัอาชีพ
ท่ีขาดแคลนของประเทศ และมีความหลากหลายทางวชิาการมากท่ีสุด และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด
คือ มหาวิทยาลยัรังสิต ช่วยเหลือสังคมโดยการจดัโครงการบริการวิชาการ ค่ายอาสาต่างๆ บริจาค
การกุศล ฯลฯ  

การรับรู้ทางดา้นปัจจยัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต  ดา้น
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัรังสิต มีภูมิทศัน์ท่ีร่มร่ืนเหมาะส าหรับเป็นสถานศึกษามาก
ท่ีสุด และให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ ทีมอาจารย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ร่วมประเมินสถานการณ์น ้ า
ท่วม/ภยัแลง้/ภยัพิบติั  
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การรับรู้ทางดา้นปัจจยัการรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต  ดา้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี มหาวทิยาลยัรังสิต ไดอ้นัดบั 1 การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย 
(ท่ีมีการสืบคน้ขอ้มูลทางวิชาการมากท่ีสุด) มากท่ีสุดเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.976 และให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุดคือ มหาวทิยาลยัรังสิต ไดรั้บการประเมินจาก สกอ. และ สมศ. ใหอ้ยูใ่นระดบัดีมาก  

การรับรู้ทางดา้นปัจจยัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัรังสิต  ดา้น
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัรังสิต ผา่นการตรวจสอบจาก
สภาวิชาชีพในสาขาต่างๆ มากท่ีสุด และให้ความส าคัญน้อยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีเก็บค่าหน่วยกิตท่ีเหมาะสม เช่น วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบติั วิชาเฉพาะทาง (เทียบกบั
มหาวทิยาลยัเอกชนอ่ืนๆ)  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

จากการศึกษา ปัจจยัการรับรู้ในในการส่ือสารการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 
มหาวทิยาลยัรังสิต ของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี สามารถน าผลท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน พฒันาแนวทางในการพฒันากลยุทธ์
การตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสภาวะการตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยู่ใน
ปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

การส่งเสริมการขาย ควรให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการขายโดยเน้นการเปิดบา้น
ใหเ้ยีย่มชม Open house การแนะแนวการศึกษาต่อ (Pre-O-net) จดักิจรรมออกบูท้ตามงานมหกรรม
การศึกษาต่างๆ อาทิ งาน Dek-d on stage งาน Eduzones Expo จดักิจกรรม Work Shop ของคณะ
ต่างๆ เช่น นิเทศศาสตร์สัญจร, มหกรรมด้านภาษา, มหกรรมการแข่งขนัเกม ฯลฯ หรือจดั
โปรโมชัน่พิเศษให้แก่ผูบ้ริโภค อาทิ มอบ iPad ให้แก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เป็นตน้ เพื่อให้ผูบ้ริโภค
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมและสัมผสัประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจดัข้ึน  

การขายโดยบุคคล ควรให้ความส าคญักบับุคลิกภาพและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของ
เจา้หน้าท่ีรับสมคัรนกัศึกษา ความถูกตอ้งในการให้ขอ้มูลการรับสมคัร ขอ้ปฏิบติัของคณะต่างๆ 
ของอาจารย/์ รุ่นพี่การบริการตอบค าถามเก่ียวกบัก าหนดการการรับสมคัรนกัศึกษา การลงทะเบียน 
และรายละเอียดต่างๆ ของการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตของเจา้หนา้ท่ี Admin Page และ 
Call Center โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอ านวยความสะดวกในการสมคัรเรียน เพื่อสร้างความประทบัใจ
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดา้นการบริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

ความรับผิดชอบต่อผู ้บ ริโภคขององค์กร ควรให้ความส าคัญกับห้อง เ รียน 
หอ้งปฏิบติัการ ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน ความมีช่ือเสียงและความเช่ียวชาญของ
คณาจารยท่ี์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นกัศึกษา การมีศูนยก์ลางในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

721 

และรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ ของนกัศึกษา (Admin Page) การด าเนินการและปฏิบติัตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัท่ีร่วมสร้างสังคมแห่งการใหแ้ละการแบ่งปัน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ
และความไวว้างใจในองคก์รใหค้งอยูต่ลอดไป 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถาบนัอุดมศึกษา จากเกณฑ์การประเมินของภาครัฐ ทั้งการประเมินจากส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน: สมศ.) ใหอ้ยูใ่นระดบัดีมาก หรือการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย 
(ท่ีมีการสืบคน้ขอ้มูลทางวิชาการมากท่ีสุด การเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยู่บน
พื้นฐานของประชาธิปไตย และเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีเปิดวิชา RSU101 สังคม
ธรรมาธิปไตย ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นกัศึกษาร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และ
การแบ่งปัน เพื่อคงไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์และช่ือเสียงทางดา้นคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัต่อไป 

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ควรให้ความส าคญักบันโยบายดา้นการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอาเปรียบนกัศึกษา มีการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าหน่วยกิต
ท่ีเหมาะสม เช่น วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบติั วิชาเฉพาะทาง (เทียบกบัมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืนๆ) เพราะ
ทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัรังสิต ไดม้าตรฐานผา่นการตรวจสอบและไดรั้บการยอมรับจากสภา
วชิาชีพในสาขาต่างๆ เพราะนกัศึกษาสามารถร้องเรียน เม่ือเกิดปัญหาจากการเรียนในมหาวิทยาลยั 
เช่น การลงทะเบียนเรียน เป็นตน้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัศึกษาและผูป้กครองในเร่ืองของ
คุณภาพและความเป็นธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลยั 

 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ผูว้จิยัควรท าการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเจาะลึกในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ การบริการวิชาการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี    คลอบคลุมมาก
ยิง่ข้ึน 

2.ควรศึกษาวิจยักลยุทธ์และกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยั
รังสิตกบัมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินกิจการ ขอ้แตกต่าง ขอ้ดี ขอ้เสีย 
และกระแสตอบรับจากสังคม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

3.ควรศึกษากลุ่มประชากรเพิ่มเติมให้คลอบคลุมถึงผูป้กครองของนกัศึกษาหรือผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั 
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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการ

ควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าดว้ยการบงัคบัใช้กฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 
เพื่อศึกษานโยบายและขอ้กฎหมายไทยและต่างประเทศวา่มีแนวทางและขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้งใน
การขอใบอนุญาตขบัข่ี และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรบา้ง 
 
ค าส าคญั: เปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกต่างในกลไก  การบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนต์
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. บทน า 
ในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกมีการพฒันาขยายตวัมากข้ึนเป็นผลให้มีการเจริญเติบโต

ดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมรวมทั้งการขยายตวัของเขตเมืองและจ านวนประชากรท่ี
เพิ่มมากข้ึนรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ระบบการคมนาคมและการขนส่ง
เจริญกา้วหนา้มากข้ึน ท าใหป้ริมาณความตอ้งการดา้นการคมนาคมขนส่งและการเดินทางท่ีสะดวก
รวดเร็วจึงเพิ่มมากข้ึนไปด้วย ประชาชนจึงได้นิยมใช้รถยนต์ส่วนตวัมากข้ึน ส่งผลให้มีจ  านวน
ยานพาหนะเพิ่มข้ึนมากตามความตอ้งการของประชาชน แต่ขอ้จ ากดัของถนนท่ีมิไดมี้การเพิ่มข้ึน
ตามปริมาณของพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ เช่น การจราจรติดขดั การใช้
พลงังานอย่างส้ินเปลืองและปัญหาการเกิดอุบติัเหตุทางถนน  นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัความเร็ว
เฉล่ียในการเดินทางดว้ยรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีอตัราความเร็วเฉล่ียท่ีราว 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ระบบการคมนาคมในประเทศไทยปัจจุบนั พบว่า ยงัมีปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคมในระดบัสากล ดงัรายงานท่ีระบุวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอุบติัเหตุทางถนน
มากเป็นอนัดับ 2 ของโลก ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงคมนาคม (ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย, 2558) โดยทุกๆ หน่ึงชัว่โมงจะมีผูเ้สียชีวิตเฉล่ียจ านวน 3 
คน ทั้งน้ี สาเหตุส าคญัของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองแบบศูนยก์ลางเดียวท าให้ระบบคมนาคมขนส่ง
ยงัไม่สามารถครอบคลุมในทุกพื้นท่ีได ้  
 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางโดยใช้รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตท่ีส าคญัของ
ประชากรสอดคลอ้งกบัท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดก้ล่าวไวว้า่ ในแต่ละวนัประชาชนจ านวนมากกว่า 
3,000 คนตอ้งเสียชีวิต จากการจราจรบนทอ้งถนน แต่ไดมี้การคาดการณ์วา่ระหว่างปี พ.ศ.2543-
2563 การเสียชีวติจากการจราจรจะลดลงประมาณร้อยละ 30 ในประเทศท่ีมีรายไดสู้ง แต่จะเพิ่มข้ึน
อยา่งมากในประเทศท่ีมีรายไดต้  ่าและรายไดป้านกลาง ดงันั้นถา้ขาดการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหา
ท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ปี พ.ศ.2563 เกิดอุบติัเหตุจากการจราจรเพิ่มข้ึน แต่ถึงแมจ้ะมีรายงาน
ข้อมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์จะสูงท่ีสุด โดยเฉพาะการเดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครหรือในเขตปริมณฑล ทั้งในระยะใกลแ้ละระยะไกล คือรถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากเป็นพาหนะท่ีมีความสะดวกและคล่องตวัสามารถเดินทางขบัข่ีได้ในบริเวณแคบๆ ท่ี
รถยนต์เขา้ไม่ถึงและยงัท าให้ใช้อตัราความเร็วเฉล่ียได้มากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีกด้วย จึง
ส่งผลให้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะท่ีประชาชนนิยมใช้กนัมากท่ีสุดประเภทหน่ึง โดยปัจจุบนั
อตัราการถือครองรถจกัรยานยนตข์องไทยอยูท่ี่ 3 คนต่อ 1 คนั ท าให้โอกาสท่ีจะขยายตวัไดสู้งคง
เป็นไปไดน้อ้ย โดยคาดวา่ยอดขายรถจกัรยานยนตปี์ 2558 น้ีขยายตวัร้อยละ 1 ถึง 5 (ศูนยว์ิจยักสิกร
ไทย, 2558) 
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โดยเฉพาะในปัจจุบนัพบวา่ ประชาชนไดใ้ห้ความนิยมพาหนะท่ีเป็นรถจกัรยานยนตข์นาด
ใหญ่ หรือ “บ๊ิกไบค”์ ซ่ึงเป็นรถจกัรยานยนตท่ี์มีขนาดกระบอกสูบมากกวา่ 150 ซีซี ใชเ้ป็นพาหนะ
ในการเดินทางเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา อายุระหวา่ง 14-20 ปี ดงั
จะเห็นไดจ้ากสถิติการจดทะเบียนของรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บ๊ิกไบค์) มีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ได้รับความนิยมโดยไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ แม้จะมีระดับราคาท่ีสูง อันเน่ืองจากกลุ่มผูซ้ื้อหลัก เป็นกลุ่มผูมี้รายได้
ระดบักลางถึงสูง ซ่ึงนิยมใชส้ าหรับการเดินทางทัว่ไปแลว้ ยงัเพื่อใชส้ าหรับงานอดิเรกตามวิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนไปของคนเมือง (กรมการขนส่งทางบก, 2558) 

 
อุบติัเหตุการจราจรทางถนนเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน โดยเฉพาะกรณีรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์  เม่ือเกิดอุบติัเหตุมกัจะส่งผลให้
เกิดความเสียหายทั้งจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกวา่รถประเภทอ่ืน อีกทั้งยงั พบวา่ สาเหตุการ
เกิดอุบติัเหตุ เกือบทุกคร้ังเกิดจากพฤติกรรมการขบัข่ีเป็นปัจจยัหลกั รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นถนน
และส่ิงแวดลอ้มและยานพาหนะ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควบคุมไดค้่อนขา้งยาก ซ่ึงจากรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์อุบติัเหตุทางถนน พ.ศ.2557 พบวา่ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจยั
หลกั 3 ประการคือ ผูข้บัข่ียานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดลอ้ม  (ส านกังานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร, 2558)   
 การบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร เป็นตวัจกัรส าคญัวธีิหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาจราจร หมายถึง 
การบงัคบัดว้ยกฎหมายให้ผูใ้ช้รถใชถ้นนปฏิบติัตามกฎหมายจราจร  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยใน
สังคม โดยมีจุดประสงคเ์พื่อท่ีจะเป็นการข่มขู่ มากกวา่จะเป็นการแกแ้คน้ผูก้ระท าความผิด กฎหมาย
จราจรท่ีออกมาใช้บงัคบัน้ี เพื่อความสะดวกและปลอดภยัของผูใ้ช้รถใช้ถนน ซ่ึงเป็นธรรมดาใน
สังคมท่ีจะตอ้งมีผูฝ่้าฝืนกฎหมาย ท าให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมจะร้ายแรงหรือหนกัเบาประการใด
ยอ่มแลว้แต่กรณีท่ีกระท า เม่ือมีผูฝ่้าฝืนท่ีจะท าให้สังคมเดือดร้อน ก็จะตอ้งมีบทก าหนดโทษ เพื่อ
ปกป้องสมาชิกในสังคมใหอ้ยูใ่นครรลองเดียวกนัใหม้ากท่ีสุด สาโรจน์ คุม้ทรัพย.์ (2539)  
 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนหน่ึงเกิดจากความไม่มีระเบียบวินยั
ความเห็นแก่ตวัของผูข้บัข่ียวดยาน ซ่ึงไม่เคารพและไม่ถือปฏิบติัตามกฎหมายจราจร (ชยุตพล รังกาแกม, 
2544)  เพราะฉะนั้น นโยบายหรือมาตรการ “การสร้างวินยัจราจร” จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เช่น เนน้ใน
การกวดขนัจบักุมผูใ้ชร้ถใชถ้นน ให้เป็นผูท่ี้ตอ้งรักษากฎระเบียบและวินยัอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืน
ก็ควรจะมีมาตรการท่ีลงโทษเด็ดขาดยิง่ข้ึน  
 พระราชบญัญติั Road Traffic 1988 มีรายละเอียดดงัน้ี (Dobbs, Linda P., & Lucraft, 
Mark., 1995) ขอ้สังเกตว่าตามกฎหมายประเทศองักฤษนั้นแบ่งประเภทยานยนตต์ามน ้ าหนกัและ
ประเภทการใช้งาน  นอกจากน้ียงัมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าจกัรยานท่ีใช้เท้าถีบไม่ได้รวมอยู่ใน
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ความหมายของยานยนต์ (Motor Vehicle) ตาม Section 185 ความหมายของค าว่า “ทอ้งถนน 
(Road)” เน่ืองจากมีพระราชบญัญติั Road Traffic 1991 ออกมาแกไ้ข พระราชบญัญติั Road Traffic 
1988 บางประการซ่ึงส่งผลให้ศาลตอ้งตีความมากข้ึนวา่ ความผิดนั้นไดเ้กิดข้ึนบนทอ้งถนน (On Road) 
หรือความผิดนั้นไดเ้กิดข้ึนบนสถานท่ีสาธารณะ (In a Public Place) ตาม Section 192 พระราชบญัญติั 
Road Traffic 1988 ทอ้งถนน (Road) หมายความวา่ “ทางหลวงสายใดๆ และถนนไม่วา่เส้นใดท่ีมี
ทางเขา้ถึงสาธารณะ และใหห้มายความรวมถึงสะพานท่ีมีถนนดา้นบนสะพานดว้ย”  
 ตวัอยา่งของค าวา่ “ทอ้งถนน” เช่นในคดีของ Harrison v. Hill, supra, (Britain, 1973, : 
255-258) ถนนท่ีน าไปสู่บา้นพกัของชาวไร่ชาวนา (Farmhouse) ท่ีไดรั้บการดูแลโดยชาวนาไม่มี
ประตูร้ัว ก็ถือวา่เป็น ทอ้งถนน (Road) เน่ืองจากมนัถูกใชโ้ดยบุคคลทัว่ไปไม่เพียงแต่เฉพาะคนท่ีท าไร่
ท านาเท่านั้น หรือ ในคดี (Bass v. Boynton, 1960)  ถนนท่ีมีทางตนั (Cul–de–sac) กถื็อวา่เป็นทอ้ง
ถนน (Road) เช่นกนั ในคดี Adams v. Commissioner of Police of the Metropolis (1980) ถนนส่วน
บุคคลในท่ีพกัส่วนบุคคลก็เป็นทอ้งถนน (Road) เช่นกนัแมจ้ะเป็นถนนท่ีใชไ้ดท้ั้งคนเดินเทา้ และ
ใชส้ าหรับขบัยานยนต ์ในคดี (Capell v. D.P.P, 1991) ถนนบนลานจอดรถ (Car Park) ก็ถือวา่เป็น
ถนนเช่นกนั เพราะไม่ไดแ้ยกต่างหากจากถนนหลวง เป็นตน้ 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุม
ของกฎหมายไทยและต่างประเทศ วา่ดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 

2. เพื่อศึกษานโยบายและข้อกฎหมายไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ วา่มีแนวทางและขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้งในการขอใบอนุญาตขบั
ข่ี 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยายนตข์นาด
ใหญ่ของไทยกบัต่างประเทศวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรบา้ง 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาเร่ืองปัญหาทางกฎหมายในการบังคบัใช้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
กรณีศึกษาการออกใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต์กบัขนาดเคร่ืองยนต์ ตามมาตรา 46 โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการจดัการความรู้
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาขอ้มูล หลกัการ ทฤษฎี ตามเอกสารทางวิชาการ บทความ 
วทิยานิพนธ์และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษา 
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1.  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก  
2. มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่  
3. ศึกษานโยบายและข้อกฎหมายไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ วา่มีแนวทางและขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้งในการขอใบอนุญาตขบัข่ี  
4. ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยายนตข์นาดใหญ่ของไทย
กบัต่างประเทศวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรบา้ง  
 
4. ผลการวจัิย 
4.1 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมาย
ไทยและต่างประเทศวา่ดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 
4.2 เพื่อศึกษานโยบายและขอ้กฎหมายไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ วา่มีแนวทางและขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้งในการขอใบอนุญาตขบัข่ี 
4.3 เปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ของไทยกบั
ต่างประเทศวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรบา้ง 
4.4 การวเิคราะห์ปัญหา 

Cruiser / Custom (Chopper / Bobber) เป็นรถประเภทท่ีสร้างข้ึนตามรสนิยมของผูข้บัข่ี 
สามารถตกแต่งหรือสร้างข้ึนมาใหม่ได้ตามแต่ผูข้บัแต่ละคน เคร่ืองยนต์จะเน้นการขบัในรอบต ่า 
ความเร็วไม่สูงนกั เป็นการขบัเพื่อการท่องเท่ียวเป็นกลุ่ม ท่าทางในการขบัข่ีจะเน้นความสบาย โดยมี
เบาะนัง่อยูต่  ่า คนับงัคบัอยูสู่ง เทา้ทั้งสองเหยยีดไปขา้งหนา้ คนัเกียร์ และเบรกอยูสู่งในระดบัตั้งเทา้ได ้  

 

 
 

รูปที ่1 Cruiser / Custom 
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ตารางท่ี 1 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ว่าดว้ย
การบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ดา้นคุณสมบติัของผูป้ระสงคข์อใบอนุญาตขบัข่ี 
 

กฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่                          ความเหมือนและความแตกต่าง 
ประเทศไทย. - มีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 

- ถา้เป็นผูข้อใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตช์ัว่คราว ส าหรับรถจกัรยานยนตค์วามจุ
กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 15 ปี
บริบูรณ์ 
- มีความรู้และความสามารถในการขบัรถ 
- มีความรู้ในขอ้บงัคบั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา - รัฐแคลิฟอร์เนียเห็นวา่ ผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 18 ปีนั้นมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอในการขบัข่ี
ยานพาหนะ จึงไดก้ าหนดอายขุองผูท่ี้จะขอใบอนุญาตขบัข่ีไวท่ี้ 18 ปี 
- หา้มจา้งบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีใหข้บัยานยนตบ์นทางหลวง 
- หา้มจา้งบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี ใหข้บัยานยนตด์งัท่ีระบุไวใ้น Section 34500 

ประเทศองักฤษ - มีอายไุม่ต ่ากว่า 16 ปี ส าหรับรถจกัรยานยนตค์วามจุกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 50 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร/ซีซี 
- มีอายไุม่ต ่ากวา่ 17 ปี ส าหรับรถจกัรยานยนตค์วามจุกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 125 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร/ซีซี 
- มีอายุไม่ต ่ากว่า 19 ปี ส าหรับรถจกัรยานยนตค์วามจุกระบอกสูบขนาดเกิน 250-
500ไม่เกิน ลูกบาศกเ์ซนติเมตร/ซีซี 
- มีอายุไม่ต ่ ากว่า 21 ปี หรือ มีอายุ 24 ข้ึนไป ส าหรับรถจักรยานยนต์ความจุ
กระบอกสูบขนาดเกิน 500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร/ซีซี ข้ึนไป 

ประเทศญี่ปุ่น - มีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 
- ถา้เป็นผูข้อใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตช์ัว่คราว ส า หรับรถจกัรยานยนตค์วามจุ
กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 16 ปีบริบูรณ์ 
- ใบขบัข่ีรถจักรยานยนต์มี 4 ชนิด คือ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 50 ซีซี ขนาด
เคร่ืองยนต์ไม่เกิน 125ซีซี ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 400 ซีซี ขนาดเคร่ืองยนต์เกิน 
400 ซีซี  
- ต้องขับรถเป็นและต้องมีผูรั้บรองว่าขับรถเป็นแล้วต้องเป็นการรับรองท่ีเป็น
มาตรฐานและตอ้งสมคัรเขา้เรียนท่ีโรงเรียนสอนขบัรถ ท่ีโรงเรียนสอนขบัรถจะมี
การสอนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบติัแต่การสอบใบขบัข่ีนั้นมีเพียงการสอบภาคปฏิบติั
เท่านั้น ถา้ผา่นก็เอาใบรับรองท่ีออกใหจ้ากทางโรงเรียนไปสมคัรสอบ 
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ตารางท่ี 2 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวธีิการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศวา่ดว้ย
การบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ดา้นการขอมีใบอนุญาตขบัข่ี  
 

กฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่าง 
ประเทศไทย - ยืน่ค  าขอต่อนายทะเบียนแห่งทอ้งท่ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา - ต้อง ผ่านการทดสอบท่ีเรียกว่า DMV’s(Department Of Motor Vehicle) 

examination ซ่ึงประกอบไปดว้ย การทดสอบการมองเห็น การทดสอบกฎหมายจราจร 
สัญลกัษณ์ การทดสอบการขบัข่ี  

 ประเทศองักฤษ - ตอ้งผ่านการฝึกอบรมการขบัข่ีพ้ืนฐานภาคบงัคบัหรือท่ีเรียกว่า CBT และตอ้ง
สอบทฤษฎี 1 คร้ัง สอบภาคปฏิบติัอีก 2 คร้ัง จึงจะไดใ้บขบัข่ี 

ประเทศญี่ปุ่น - ยื่นสมคัรสอบขอ้เขียนท่ีศูนยส์อบ การสอบตอ้งเตรียมตวัอย่างหนังสือเก่ียวกับ
กฎหมายจราจรและตอ้งผา่นท่ีคะแนน ร้อยละ 90 

 
ตารางท่ี 3  ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวธีิการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าดว้ย

การบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่  ดา้นผูข้บัข่ีตอ้งมีใบอนุญาต 
 
กฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่าง 
ประเทศไทย - ผูข้บัรถตอ้งไดรั้บใบอนุญาตขบัรถและตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถและส าเนาภาพถ่าย

ใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู ้ฝึกหัดขับรถเพ่ือแสดงต่อเจ้า
พนกังานไดท้นัที เวน้แต่ผูฝึ้กหดัขบัรถยนตต์ามมาตรา 57 

ประเทศสหรัฐอเมริกา - กฎหมายของรัฐแคลฟอเนียนั้น ไดก้ าหนดใน เร่ืองน้ีไวเ้ช่นเดียวกนัโดยปรากฏใน
บทบญัญติัของ California Vehicle Code   

ประเทศองักฤษ - มาตรา 87 ผูข้บัข่ียานพาหนะตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ี 
(1) บุคคลใดขบัข่ียานพาหนะบนทอ้งถนนไม่วา่จะเป็นยานพาหนะประเภทใด หาก
ขบัรถนอกเหนือจากท่ีตนเองไดร้ับใบอนุญาตขบัขี่ในประเภทนั้นแลว้ การ
กระท าเช่นนั้นเป็นความผดิ  

 (2) หากบุคคลใดเป็นเหตุให้ หรือ อนุญาตให้ (Cause or Permit) บุคคลอ่ืนให้ขบัข่ี
ยานพาหนะบนท้องถนนไม่ว่าประเภทใดหากบุคคลท่ีถูกว่าจ้างนั้ นไม่ได้มี
ใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะประเภทนั้น เป็นความผดิ  
- Section (มาตรา 101) การขาดคุณสมบัติของบุคคลท่ีอายุต  ่ากว่าเกณฑ ์
(Disqualification of Persons Under Age)  
- Section(มาตรา 102) การป้องกนัการมีใบอนุญาตขบัข่ีซ ้ า (Disqualification to 
Prevent Duplication of Licences) ตราบเท่าท่ีบุคคลใดยงัมีใบอนุญาตขบัข่ียานยนต์
ประเภทนั้นๆ อยู ่บุคคลนั้นจะไม่อาจขอใบอนุญาตขบัข่ียานยนตป์ระเภทนั้นไดอี้ก
ไม่วา่ใบอนุญาตขบัข่ีท่ีมีอยูน่ั้นจะถูกพกัใชง้านชัว่คราวหรือไม่  

ประเทศญี่ปุ่น - ถา้ท าผิดกฎจราจรจะถูกบวกคะแนนเข้าไปในประวติั ถา้คะแนนรวมเกินกว่า
มาตรฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ก็จะถูกพกัใบอนุญาตขบัข่ีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ีได ้
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ตารางท่ี 4  ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการและวธีิการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศว่าดว้ย
การบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่  ดา้นอ านาจของเจา้พนกังาน 

กฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่าง 
ประเทศไทย - ส่ังยดึในอนุญาตขบัข่ี อ านาจส่ังยดึใบอนุญาตขบัข่ีเป็นอ านาจของผูบ้ญัชาการ

ต ารวจ 
นครบาล ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธร ผูบ้งัคบัการต ารวจจราจร ผูบ้งัคบัการต ารวจทาง
หลวงหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวตามมาตรา 161 ซ่ึงจะใชอ้  านาจ
ส่ังยดึใบอนุญาตดงักล่าวไดก้็ต่อเม่ือผูข้บัข่ีรถยนตร์ถจกัรยานยนต ์ รถรับจา้ง หรือผู ้
ประจ าเคร่ืองอุปกรณ์ 
การขนส่งไดก้ระท าผดิตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 

 - การท่ีผูข้บัข่ีถูกส่ังยดึใบอนุญาตขบัข่ีหลายๆ คร้ังนั้น ยงัมีผลในการใชดุ้ลยพินิจของ
ศาลในการท่ีจะส่ังใหพ้กัใชห้รือใหเ้พิกถอนใบอนุญาตขบัข่ีของผูน้ั้นอีกดว้ย 

 - อ านาจจดัให้มีการตรวจสอบผูข้บัข่ีพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 
43 ทวิบญัญติัว่า ห้ามมิให้ผูข้บัข่ีเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด
ให้โทษหรือเสพวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตหรือประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ีออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ทั้งน้ี ตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 - อ านาจตกัเตือนผูข้บัข่ีหรือออกใบส่ังให้ผูข้บัข่ี มาตรา 140 พระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 บญัญติัว่า เม่ือเจา้พนักงานจราจร หรือพนักงานเจา้หน้าท่ี พบว่า ผู ้
ขบัข่ีผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบ ัติตามบทแห่งพระราชบัญญตัิน้ี  หรือกฎหมายอัน
เก่ียวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผูข้บัข่ีหรือออกใบส่ังให้ผูข้ ับข่ีช าระค่าปรับ
ตามท่ี เปรียบเทียบก็ไดใ้นกรณีท่ีไม่พบตวัผูข้บัข่ีก็ให้ติดหรือผูกใบส่ังไวท่ี้รถท่ีผูข้บั
ข่ีเห็นไดง่้าย 
- อ านาจออกใบส่ังให้ผูข้บัข่ีช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ เม่ือเจา้พนักงานจราจร
หรือพนักงานเจา้หน้าท่ีพบว่าผูข้บัข่ีผูใ้ดกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั้นๆ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา - ใน Section 12952 (ข) จะเห็นไดว้่า เป็นบทให้อ  านาจเจา้พนักงานในการเรียก
ตรวจใบอนุญาตขบัข่ีจากผูข้บัข่ีได ้นอกจากน้ียงัมีอ  านาจของศาลท่ีจะส่ังให้ผูข้บัข่ี
แสดงใบอนุญาตขบัข่ีต่อศาลดว้ย ซ่ึงปรากฏในบทบญัญติั 12952ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
จะตอ้งแสดงใบอนุญาตขบัข่ีต่อศาล เม่ือผูพิ้พากษาไดมี้ค าส่ังใหแ้สดงใบอนุญาต 

ประเทศองักฤษ - Section (มาตรา103) (ซ่ึงไดถู้กแกไ้ขโดย Road Traffic Act 1991 Section 19) : การได้
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือ ขบัรถในขณะท่ียงัคงขาดคุณสมบติั (Obtaining License, or 
Driving, While Disqualified) (3) ต ารวจในเคร่ืองแบบอาจจบักุมผูข้บัข่ีท่ีขบัข่ียานยนต์
โดยปราศจากหมายจบัได ้ หากมีเหตุผลท่ีสมควรจะสงสัยว่าผูข้บัข่ีนั้นขาดคุณสมบติั 
(Disqualified)  
- Section (มาตรา163) อ านาจของต ารวจในการหยุดยานพาหนะ (Power of Police to 
Stop Vehicle) 

 - Section (มาตรา164) อ านาจของต ารวจในการเรียกใหผู้ข้บัข่ีแสดงใบอนุญาตขบัข่ี
และแจง้วนัเกิด (Power of Constables to Require Production of Driving Licence 
and in Certain Cases Statement of Date of Dirth) 
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ตารางท่ี 5 ความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการ และวธีิการควบคุมของกฎหมายไทยและต่างประเทศ วา่ดว้ย

การบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่  

 ดา้นโทษในการฝ่าฝืน 
กฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่าง 

 ประเทศญี่ปุ่น - พบว่า เม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจไดท้  าการจบักุมความผิดเก่ียวกบักฎหมายจราจร
ข้ึน มีอ  านาจยึดใบอนุญาตขบัข่ีและเขียนใบส่ังให้ เม่ือไดรั้บส่ังแลว้ตอ้งไปท่ี
ศาลเพ่ือเสียค่าปรับ 

ประเทศไทย - มาตรา 64 ผูใ้ดขบัรถโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตขบัรถ ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
- มาตรา 65 ผูใ้ดขบัรถเม่ือใบอนุญาตขบัรถส้ินอายหุรือระหวา่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตขบัรถหรือถูกยึดใบอนุญาตขบัรถ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพนับาท 
- มาตรา 66 ผูใ้ดขบัรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขบัรถและส าเนาภาพถ่ายใบ
คู่มือจดทะเบียนรถตามมาตรา 42 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา - Type C คือ Civil ความผดิทางแพ่ง 
- Type F คือ Felony ความผิดอาญาอุกฉกรรจ ์ท่ีอาจไดรั้บการลงโทษโดย
การประหารชีวติหรือจ าคุกใน State Prison 
- Type I คือ Infraction การฝ่าฝืนกฎหมาย ตามกฎหมายของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ฐานความผดิ Infraction 
- Type M คือ Misdemeanor การผิดอาญาท่ีไม่ร้ายแรง เป็นความผิดอาญา 
(อาจจ าคุก) 

ประเทศองักฤษ - มาตรา 87 ขบัข่ียานยนตอ่ื์นนอกเหนือจากท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือเป็นเหตุ
หรืออนุญาตบุคคลอ่ืนใหข้บัข่ียานพาหนะบนทอ้งถนนโดยไม่มีใบอนุญาต
ตามประเภทของยานพาหนะท่ีขบัข่ี ปรับ1000 ปอนด ์
- มาตรา 103(1)ก ไดใ้บอนุญาตขบัข่ีขาดคุณสมบติั ปรับ 1000 ปอนด ์
- มาตรา 103(1)ข ขบัข่ีขณะขาดคุณสมบติั จ าคุก 6 เดือนหรือปรับ 5000 
ปอนด ์ตดัแตม้ 6 แตม้ 

 ประเทศญี่ปุ่น - ลงโทษกฎบตัรแห่งสิทธิของญ่ีปุ่น (Japanese Bill of Rights) มาตรการ
ลงโทษวิธีตัดคะแนน เม่ือเป็นการลงโทษในการถูกยึดใบขบัข่ี ผูข้บัข่ีจะมี
คะแนนเตม็ทั้งหมด 15คะแนน จะตอ้งรักษาไวใ้นช่วงระยะเวลา 3 ปี หากผูข้บั
ข่ีได้ถูกหักคะแนนจากการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรไป 6 คะแนน ผู ้กระท า
ความผดิจะถูกยดึใบขบัข่ีชัว่คราวและหากผูก้ระท าความผิดถูกหักคะแนนการ
ฝ่าฝืนไป 15 คะแนน ผูก้ระท าความผดิจะถูกยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี 
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5. การอภิปรายผล 
5.1 รถบ๊ิกไบค์ในอนาคตข้างหน้าของประเทศไทย คาดว่ายงัมีโอกาสขยายตัวไปได้อีกมาก หลังค่าย
รถจกัรยานยนตท่ี์ผลิตบ๊ิกไบคจ์ากต่างชาติยงัทยอยมาตั้งโรงงานผลิตในไทย เน่ืองจากมองเห็นศกัยภาพทางการตลาด
ท่ีมีโอกาสเติบโตสูง  
 
5.2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไป สอดคลอ้งกบัรายไดป้ระชากรท่ีมีแนวโนม้ขยายตวั โดยเฉพาะ
ในทอ้งท่ีต่างจงัหวดั และการเปิดเสรีภายใตก้รอบ AEC ใน ปี 2558 ก็จะยิ่งผลกัดนัให้ไทยมีศกัยภาพในการเป็น
ประเทศผูผ้ลิตบ๊ิกไบคเ์พ่ือส่งออกมากข้ึนดว้ย หลงัจากท่ีปัจจุบนัมีตลาดหลกัอยา่ง ประเทศในกลุ่มยโุรป สหรัฐฯ 
และญ่ีปุ่น 
 
5.3 ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคไ์ดรั้บความนิยมโดยไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
แมจ้ะมีระดบัราคาท่ีสูง อนัเน่ืองจากกลุ่มผูซ้ื้อหลกั เป็นกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบักลางถึงสูง ซ่ึงนิยมใชส้ าหรับการ
เดินทางทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการควบคุม หรือมีการก าหนดเกณฑก์ารจดทะเบียนเพ่ิมเติม 
 
6. บทสรุป 
6.1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกลไก มาตรการ และวิธีการควบคุมของกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ วา่ดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 
6.1.1 คุณสมบติัของผูป้ระสงคข์อใบอนุญาตขบัข่ี พบว่า ในแต่ละประเทศท่ีท าการเปรียบเทียบนั้นไม่วา่จะเป็น
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา องักฤษรวมถึงประเทศญ่ีปุ่น ลว้นมีความเหมือนและความแตกต่างท่ีมีความโดดเด่น
เฉพาะออกไป 
6.2 นโยบายและขอ้กฎหมายไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 
วา่มีแนวทางและขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้งในการขอใบอนุญาตขบัข่ี 
6.2.1 แนวทางในการแกไ้ขคือ แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจร ในเร่ืองชนิดของใบอนุญาต
ขบัรถโดยการก าหนดใหมี้ใบอนุญาตขบัรถแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะโดยตรง ท าใหส้ามารถก าหนดคุณสมบติั
ของผูข้อใบอนุญาตให้มีความเคร่งครัดรัดกุมไดแ้ละยงัสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการของผูข้บัรถได้
ตลอดระยะเวลาท่ีควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการให้ใชใ้บอนุญาตขบัรถอีกประเภท 
โดยก าหนดเป็นขอ้หา้มมิใหใ้ชใ้บอนุญาตอ่ืนแทนใบอนุญาตขบัรถอ่ืนๆ  
6.3 เปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ของไทยกบัต่างประเทศวา่
มีขอ้ดี ขอ้เสีย 
6.3.1 ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัออกไป พบว่า ทั้ งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา องักฤษและญ่ีปุ่น กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งลว้นมีพ้ืนฐานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั เพราะการออกกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นข้ึนอยูก่บั
สถานะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงทั้ง 4 ประเทศน้ีมีลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึง
คุณลกัษณะของประชากรท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงท าใหก้ฎหมายท่ีออกมานั้นมีความแตกต่างกนัออกไปดว้ย 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ก็ดว้ยความกรุณาจาก ดร.สุรพล  ศรีวทิยา และ ดร.ญาดา 
กาศยปนันทน์  ท่ีเป็นกรรมการสอบ ซ่ึงท่านได้กรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าอันมีคุณค่าอย่างยิ่ง นอกจากน้ี
ขอขอบพระคุณคุณแม่และครอบครัวของผูว้ิจยั ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ  สถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยัเสมอมา  
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การวเิคราะห์ขนส่งผลไม้จากตลาดไทไปกลวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยเปรียบเทียบผ่าน ด่าน
ชายแดนปาดังเบซาร์ จังหวดัสงขลา และด่านชายแดนสุไหงโกลกจังหวดันราธิวาส 
Analysis of fruit transportation from Talad-Tai to Kuala Lumpur, Malaysia 

By comparing between  Padang-Besar Border, Songkla 
and Sungaikolok Borber, Narathiwat. 

 
มูหามัดรอซาก ีเจ๊ะอุเซ็ง 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
นพปฎล สุวรรณทรัพย์ 

ผูช่้วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การวิ เคราะห์ขนส่งผลไม้จากตลาดไทไป

กวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเชียโดยเปรียบเทียบผ่านด่านชายแดนปาดงัเบซาร์จงัหวดัสงขลา และ
ด่านชายแดนสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส กรณีศึกษาผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมส้ดท่ีตลาดไทและ
พื้นท่ีใกลเ้คียงเพื่อเตรียมส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 ราย  แยกออกเป็น 
ผูป้ระกอบการท่ีเลือกขนส่งผ่านด่านชายแดนปาดงัเบซาร์จ านวน 5 ราย และผูป้ระกอบการท่ีเลือก
ขนส่งผา่นด่านชายแดนสุไหงโกลก จ านวน 5 ราย เคร่ืองมือท่ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา
คร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีเก็บได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และการจดบนัทึก ท าการวิเคราะห์โดยการ
จ าแนกขอ้มูลแบบใช้ทฤษฎี (Typological Analysis) และการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล 
(Constant Comparison) เพื่อท าการอธิบายถึงพฤติกรรมของการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัประเภท
ของขั้นตอนและกระบวนการขนส่ง ตน้ทุนการขนส่งและปัจจยัความสัมพนัธ์ดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การศึกษารูปแบบและขั้นตอนการขนส่งผลไมส้ดเพื่อส่งออกจากตลาด
ไท ไปกวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผา่นผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมผ้า่น
ด่านปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสงขลาและด่านสุไหงโกลกจงัหวดันราธิวาส จ านวน 10 ราย มีขั้นตอนใน
การด าเนินการส่งออกท่ีไม่แตกต่างกนั 2) การศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งและการส่งออก
ผลไม้สดผ่านด่านปาดังเบซาร์ จังหวดัสงขลา และด่านสุไหงโกลก จังหวดันราธิวาส พบว่า
ผูป้ระกอบการส่งออกผลไมท่ี้ท าการส่งออกผ่านด่านปาดงัเบซาร์และด่านสุไหงโกลก มีตน้ทุนท่ี
แตกต่างกนั แต่ถึงแมว้า่จะเกิดตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรผูป้ระกอบการท่ีท าการส่งออกผลไมใ้น
ทั้งสองด่านก็ยงัคงจะตอ้งท าการส่งออกผ่านด่านเดิมท่ีตนเองด าเนินการอยู่แล้ว ซ่ึงตน้ทุนไม่ใช้
ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกด่านในการส่งออกของผูป้ระกอบการ 3) การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ี
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เก่ียวข้องกับการเลือกใช้ด่านชายแดนปาดังเบซาร์จงัหวดัสงขลาและด่านชายแดนสุไหงโกลก 
จงัหวดันราธิวาสในการขนส่งผลไมไ้ปกวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเซีย พบว่า ระยะทางของด่านสุ
ไหงโกลกมีระยะทางท่ีไกลกวา่โดยใชร้ะยะเวลาในเดินทางเพิ่มข้ึน 2.5-3.0 ชัว่โมง.   
ค าส าคญั: ขนส่งผลไม,้ตลาดไท, กลวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเซีย, ด่านชายแดนปาดงัเบซาร์, 
ด่านชายแดนสุไหงโกลก 
 
ค าส าคัญ: ขนส่งผลไม,้ตลาดไท, กลวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเซีย, ด่านชายแดนปาดงัเบซาร์, 
ด่านชายแดนสุไหงโกลก 
  

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. 
 

บทน า 
การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asian Economic Community : AEC) 

ก่อให้เกิดศกัยภาพของการแลกเปล่ียนการคา้ระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึนตามมาในอนาคต เพราะ
ไม่มีก าแพงภาษีมาขวางกั้นการคา้และสถานประกอบภาคใตส้ามารถเพิ่มจ านวนและปริมาณการคา้ 
มีผลท าให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้มากยิ่งข้ึนดงันั้นการจดัการขนส่งเป็นตวัแปรส าคญัอย่างหน่ึง
ในการก าหนดประสิทธิภาพในการส่งออกสินค้าการบริการขนส่งถือเป็นส่วนหน่ึงของโซ่
อุปทานโลจิสติกส์ การบริการขนส่งในปัจจุบนัประกอบดว้ย การขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค 
รวมถึงปริมาณการขนส่ง ธุรกรรมข้อมูล การประกัน การดูแลสินค้าและอ่ืนๆ ก่อให้เกิดวิธีท่ี
เหมาะสมในการเลือกการบริการขนส่ง ซ่ึงคุณภาพการขนส่งสะทอ้นรายจ่ายทั้งหมดมากวา่ตน้ทุน
ราคาขนส่ง สถานประกอบการขนส่งเป็นเสมือนการผลิตภายในระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงมีหน้าท่ี
สนบัสนุนการไหลเวียนวตัถุ และการขนส่งไม่จ  าเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้เก็บวตัถุดิบและการแปรรูป
ผลผลิต ( Pisitskaya, 2002)  การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ  

ดงันั้นการเลือกหมวดการขนส่ง วิธีการจดัตั้งการขนส่งถา้หากเลือกเส้นทางการขนส่งให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัชนิดสินคา้และคุณสมบติัการขนส่งสินคา้ย่อมหมายถึงการลดค่าใชจ่้ายใน
การขนส่งและสินค้าถึงท่ีหมายตามเวลาและรักษาคุณภาพของสินค้าซ่ึงภารกิจของการขนส่ง
ก าหนดวธีิการดงัน้ี  การเลือกหมวดการขนส่ง การวางแผนกระบวนการขนส่งท่ีมีความแตกต่างกนั 
กลายเป็นกลไกลท่ีส าคญัท่ีสามารถเพิ่มศกัยภาพในการส่งสินคา้ของผูผ้ลิต การขนส่งและถ่ายสินคา้
ชนิดผลไมส้ดโดยหลกัๆท่ีนิยมกนัคือ (ด่านสุไหงโกลกจ.นราธิวาส) และ(ด่านปาดงัเบซาร์ จ.
สงขลา) ดังนั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงให้ความสนใจในการเปรียบเทียบความแตกต่างและขอ้ดี-
ขอ้เสีย พร้อมทั้งศึกษาตน้ทุนการขนส่งผลไมท่ี้เกิดข้ึนจากจุดการคดัแยกผลไมส้ด(ตลาดไทและ
พื้นท่ีใกลเ้คียง)เพื่อเตรียมส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซียโดยผา่นทั้ง 2 ด่าน เพื่อหาประโยชน์ความ
เหมาะสมและความคุม้ค่าในการส่งออกผลไมส้ดของไทยไปมาเลเซียต่อไป 
ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาตน้ทุนการขนส่งเพื่อส่งออกผลไมส้ดจากตลาดไทไปยงั (กวัลาลมัเปอร์) ประเทศ
มาเลเซียโดยเปรียบเทียบตน้ทุน ระหวา่งด่านปาดงัเบซาร์และด่านสุไหงโกลก และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษา เป็นการก าหนดกรณีศึกษาผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมส้ดท่ีตลาดไทและพื้นท่ีใกลเ้คียง
เพื่อเตรียมส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงมีจ านวน 10 ราย โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกคือกลุ่ม
ผูป้ระกอบการท่ีมีปริมาณการส่งออกดว้ยรถบรรทุก 10 ลอ้ข้ึนไปต่อเท่ียว ผูป้ระกอบการท่ีเลือกขน
ส่งผา่นด่านชายแดนปาดงัเบซาร์จ านวน 5 ราย และด่านชายแดนสุไหงโกลก จ านวน 5 ราย  
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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เส้นทางการ
ขนส่งผลไมจ้ากไทยไปมาเลเซีย เปรียบเทียบระหวา่งด่านปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสงขลา กบัด่านสุไหง
โกลก จงัหวดันราธิวาส เพื่อน าผลการวิจยัมาปรับปรุงวิเคราะห์แกปั้ญหาจดัท าตวัแบบและใช้เป็น
แนวทางปฏิบติัให้แก่ผูส้นใจศึกษาต่อไประยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2559 ถึงเดือน ตุลาคม 2559 
วตัถุประสงค์งานวจัิย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและขั้นตอนการขนส่งสินคา้ผลไมส้ดเพื่อส่งออกผลไมข้องไทยจาก
ตลาดไทไปกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งและส่งออกผลไมส้ดผา่นทางด่านชายแดน
ปาดงัเบซาร์และด่านสุไหงโกลก 

3.  เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชด่้านชายแดนปาดงัเบซาร์และด่านสุไหง
โกลกในการขนส่งผลไมไ้ปประเทศมาเลเซีย 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการส่งออกผลไมส้ดของไทยสามารถทราบถึงเหตุผลในการเลือกด่าน
ชายแดนไทย-มาเลเซีย  

2.  ผูป้ระกอบการส่งออกผลไมส้ดของไทยสามารถทราบถึงความแตกต่างของตน้ทุนการ
ขนส่งสินคา้จากแหล่งผลิตและบรรจุผลไมส้ดท่ีตลาดไทไปยงั กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซียโดย
ผา่นด่านชายแดนปาดงัเบซาร์และด่านสุไหงโกลก 

3.  ผูป้ระกอบการส่งออกผลไมแ้ละสินคา้ของไทยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการขนส่งผลไม้ไทยไปประเทศมาเลเซียให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งผลไมจ้ากไทยไปมาเลเซียเปรียบเทียบระหว่างด่านปา
ดงัเบซาจงัหวดัสงขลา กับด่านสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส เพื่อให้การศึกษาค้นควา้และวิจยั
ด าเนินไปตามแนวทางในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนด
เน้ือหาในการศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องทางด้าน การขนส่ง 
การขนส่ง ความหมายของการขนส่งโดยทัว่ไป หมายถึง การเคล่ือนยา้ยบุคคลส่ิงมีชีวิตหรือ

ส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงโดยอาศยัอุปกรณ์ในการขนส่ง 
2. กระบวนการและขั้นตอนการน าเข้าและการส่งออกสินค้า 
การน าเขา้และการกระจายสินคา้ ผลไมส้ดท่ีจ าหน่ายในมาเลเซีย มีทั้ง น าเขา้ผา่นผูน้ าเขา้ และ

ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินคา้ รวมถึงห้างคา้ปลีก ขนาดใหญ่เป็นผูน้ าเขา้เองโดยตรง ทั้งน้ี ผลไม้
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ส่วนใหญ่น าเขา้มาท่ีเมือง Kuala Lumpur และเมืองใหญ่อ่ืนๆ ก่อนจะกระจายไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงมี
กฎระเบียบท่ีออกโดยรัฐบาลกลาง ถือปฏิบติัเหมือนกนัทัว่ประเทศ ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

2.1 การส่งออกสินค้า  
ในการส่งออกสินคา้ ผูส่้งออกจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีกรมศุลกากร

และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการน าเขา้ อาทิ กระทรวงพาณิชยส์ านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมปศุสัตว ์ฯลฯ ท่ีก าหนดไวใ้ห้ครบถ้วน ส่วนขั้นตอนของการส่งออกสินคา้ ผูว้ิจยัได้
แสดงเขียนแผนผงั ดงัต่อไปน้ี 

ภาพแผนผงัทีแ่สดงถึงขั้นตอนของการส่งออกสินค้า 

 
 

2.2 การน าเข้าสินค้า การน าเขา้สินคา้ ในการน าเขา้สินคา้ ผูน้ าเขา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ และประกาศท่ีกรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการน าเขา้ อาทิ 
กระทรวงพาณิชยส์ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ์ฯลฯ ท่ีก าหนดไวใ้ห้
ครบถว้นส่วนขั้นตอนของการน าเขา้สินคา้ ผูว้จิยัไดแ้สดงเขียนแผนผงั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

ภาพแผนผงัทีแ่สดงถึงขั้นตอนของการน าเข้าสินค้า 
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3. ด่านการค้าขายแดนใต้  

ด่านการคา้ขายแดนใต ้กระทรวงพานิชย ์: การคา้ระหว่างไทย – มาเลเซีย ( 2558) พื้นท่ี
ชายแดนใตป้ระกอบดว้ย 5 จงัหวดัท่ีมีบทบาทส าคญัในการคา้ชายแดนไทย- มาเลเซีย  
- จงัหวดัสงขลามีชายแดนติดกบัรัฐเกดะห์และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
- จงัหวดันราธิวาสมีชายแดนติดกบั รัฐกลนัตนัและรัฐเประของประเทศมาเลเซีย  
- จงัหวดัสตูลมีชายแดนติดกบัรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
- จงัหวดัยะลามีชายแดนติดกบัรัฐเประและรัฐเกดะห์ของประเทศมาเลเซีย 
- จงัหวดัปัตตานีเป็นจงัหวดัเดียวท่ีไม่มีชายแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย 
ด่านศุลกากรท่ีควบคุมดูแลการคา้ชายแดนไทย – มาเลเซีย ปัจจุบนัไทยมีด่านศุลกากรท่ีควบคุม 

ดูแลการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศมาเลเซียจ านวน 11 ด่าน ไดแ้ก่ 
1. ด่านศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
2. ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
3. ด่านศุลกากรสงขลา อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
4. ด่านศุลกากรนราธิวาส อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
5. ด่านศุลกากรตากใบ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
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6. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
7. ด่านศุลกากรเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
8. ด่านศุลกากรสตูล อ าเภอเมืองสตูล จงัหวดัสตูล 
9. ด่านศุลกากรปากบารา อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 
10. ด่านศุลกากรวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 
11. ด่านศุลกากรปัตตานี อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
 

4. ผู้ประกอบการค้าส่งออกผลไม้ไทย 
สมาคมผูส่้งออกผลไมไ้ทย,(2554) ภาคใต ้ซ่ึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ผลไมไ้ทย โดย

คา้ขายทั้งในและต่างประเทศเกิดจากการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการและเกษตรกรใน 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตป้ระกอบด้วย ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูลเพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ทางดา้นการคา้ในภูมิภาคและแกไ้ขปัญหาผลไมร้าคาตกต ่าในทอ้งถ่ินและภูมิภาคอ่ืนๆท่ีไดใ้ห้
ความร่วมมือกบัสมาคมโดยใชก้ลไกทางการตลาดและความร่วมมือของผูป้ระกอบการในการ
ผลกัดนัผลผลิตทางการเกษตร สู่คู่คา้ทั้งในและต่างประเทศโดยให้ความร่วมมือกบัภาครัฐใน
การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตให้ไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของ
ตลาดเพื่อยกระดบัการพฒันาผลผลิตทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน สู่สากล 

 
เคร่ืองมือการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทุติยภูมิ และ ขอ้มูลปฐม
ภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิ จะเก็บขอ้มูลดา้นเอกสารต่างๆ เช่นเอกสารท่ีเผยแพร่จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีส าคญัของไทย และวารสารทางวชิาการ เอกสารการศึกษาวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนขอ้มูล
ปฐมภูมิ จะเป็นการเก็บขอ้มูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเจาะจงกลุ่มผูป้ระกอบการส่งออกผลไมส้ด
จากตลาดไทไปยงัประเทศมาเลเซียซ่ึงมีทั้งหมด 20 ราย โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 10 ราย โดย เกณฑ์ท่ี
ใชใ้นการคดัเลือกคือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีปริมาณการส่งออกดว้ยรถบรรทุก 10 ลอ้ข้ึนไป ต่อเทียว
โดยแบ่งค าถามเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์และองคก์รของผูป้ระกอบการ 
ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 3 ตน้ทุนการด าเนินงาน        
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
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ผลการวจัิย 
ผลสรุปจากการวจัิยเปรียบเทยีบต้นทุนคงทีแ่ละต้นทุนผนัแปรของการขนส่งผลไม้ระหว่าง

ด่าน 
ปาดังเบซาร์และด่านสุไหงโกลก ไดข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี 
ตารางสรุปตน้ทุนการขนส่งผลไมจ้ากตลาดไทไปมาเลเซียผา่นด่านปาดงัเบซาร์ และด่านสุไหงโก

ลก 

 
 

จากตาราง ท าให้ทราบว่าตน้ทุนการขนส่งผลไมผ้่านด่านปาดงัเบซาร์มีตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย/
เดือน 52,740  บาท ด่านสุไหงโกลกมีตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียต่อเดือน 34,840 ต่างกนัถึง 17,900  บาทต่อ
เดือนส่วนดา้นตน้ทุนผนัแปรของด่านปาดงัเบซาร์ เฉล่ียต่อเท่ียว 25,500  บาท ด่านสุไหงโกลกมี
ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียต่อเท่ียว 22,830 บาท  ต่างกนัถึง 2,670  บาท  

จากบทสรุปต้นทุนการส่งผลไม้ไทยไปประเทศมาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซาร์ จงัหวดั
สงขลาและด่านสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส ท าใหท้ราบวา่ถึงแมว้า่ระยะทางจากตลาดไทไปด่านสุ
ไหงโกลกจะมีระยะทางไกลกวา่ด่านปาดงัเบซาร์ แต่ก็มีขอ้ไดเ้ปรียบหลายดา้นไม่วา่จะเป็นเร่ืองการ
รวมตัวของผู ้ประกอบการเป็นสมาคมผู ้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้ จากการรวมกลุ่มของ
ผูป้ระกอบการเป็นสมาคม มีการแต่งตั้งตวัแทนเจรจาต่อรองกบัคู่คา้และบริษทัท่ีรับขนส่งสินคา้จาก
หนา้ด่านฝ่ังมาเลเซียไปกวัลาลมัเปอร์  รวมถึงความร่วมมือดา้นการท าเอกสารและพิธีการศุลกากร 
จึงท าใหส้ามารถลดตน้ทุนการด าเนินงานบางอยา่งลงได ้ แสดงให้เห็นถึงการเอ้ือประโยชน์ของคน
ในพื้นท่ี นอกจากนั้นผูป้ระกอบการยงัเป็นคนในพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ และยงัมีพื้นท่ีใน
การเปล่ียนถ่ายสินคา้และการคดักรอง ตรวจสอบคุณภาพสินคา้เพื่อเป็นการคงคุณภาพก่อนการ
ส่งออกอีกดว้ย  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยในคร้ังนี้ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การขนส่งผลไม ้(ตลาดไท) –มาเลเซีย เปรียบเทียบระหว่างผ่าน
ด่านปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสุขลากบัด่านสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในเร่ือง

ผู้ประกอบกำร ต้นทุนคงที/่เดือน ต้นทุนผันแปร/เทีย่ว ผู้ประกอบกำร ต้นทุนคงที/่เดือน ต้นทุนผันแปร/เทีย่ว

1.) หจก. ฟาสเตอร์เซอร์วิส เทรดด้ิง 47,700 25,500 1.) บมจ. นราเคเอสพี 41,000 22,750

2.) หจก. สมายฟู้ดส์เทรดด้ิง จ  ากดั 46,000 25,500 2.) บมจ. สหผลไม ้ 32,200 22,750

3.) หจก. ศิรินทราผลไม ้ 59,000 25,400 3.) ร้านน้องออนโกลก 38,500 22,950

4.) หจก. รุสกีผลไม ้ 59,000 25,650 4.) ร้านโชคพรสวา่ง 29,500 22,950

5.) หจก. อรนงคฟ์รุตต้ี 52,000 25,450 5.) บมจ. ไตรมิตรผลไม ้ 33,000 22,750

ตน้ทนุเฉล่ีย 52,740 25,500 ตน้ทนุเฉล่ีย 34,840 22,830

ด่ำนปำดังเบซำร์ ด่ำนสุไหงโกลก
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การปรับปรุงทางธุรกิจ เน่ืองจากในการวางแผนการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
ท าการศึกษาข้อมูลด้านอ่ืนๆ เพื่อน ามาประกอบการพฒันาและวางแผนพฒันาการขนส่งผลไม้
เพื่อท่ีจะได้ลดต้นทุนการขนส่งรวมถึงการพัฒนาการส่งออกของผู ้ประกอบการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยอดส่งออกผลไม้ไปมาเลเซียท่ีเพิ่มข้ึน และยงัสามารถให้ประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการคา้ส่งผลไมแ้ละผูท่ี้ตอ้งการน าเขา้และส่งออกสินคา้ สามารถน าขอ้มูลไปใชพ้ิจารณา
เบ้ืองตน้ ในการตดัสินใจประกอบธุรกิจและแก้ปัญหาในกิจการแต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ผูท่ี้
น าไปประยุกต์ใชค้วรมีการหาขอ้มูลดา้นการรวมกลุ่มกนัของผูป้ระกอบการเพื่อประโยชน์ในดา้น
ของการแข่งขนั ผูป้ระกอบอาจจะตอ้งน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อติดตามสินคา้ระหว่างการ
ขนส่งเพื่อให้สินคา้ส่งถึงลูกคา้ปลายทางไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจุบนัจากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่มีระบบการติดตามสินคา้ บางคร้ังสินคา้ก็มีปัญหาระหว่างทาง ซ่ึง
สินคา้ทางเกษตรหากมีการส่งมอบไม่ตรงเวลาท าใหเ้กิดความเสียหายสินคา้ได ้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะท าการส ารวจเส้นทางจากด่านปาดงัเบซาร์และด่านสุไหง
โกลก ไปกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพราะจะท าใหท้ราบถึงลกัษณะของเส้นทาง วา่ดว้ยเหตุผล
อะไรลูกคา้ท่ีกวัลาลมัเปอร์ถึงก าหนดการรับสินคา้แต่ละด่านไม่เหมือนกนั 

2.ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการส่งออกผลไมแ้ละขนส่งผลไม้
จากตลาดไทไปมาเลเซีย โดยผ่านด่านปาดงัเบซาร์และด่านสุไหงโกลก แต่จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษามานั้นด่านชายแดนใตย้งัมีด่านอ่ืนๆ อีกหลายด่าน ซ่ึงถา้จะให้เกิดประโยชน์ควรท าการ
เปรียบเทียบด่านอ่ืนๆ เพื่อท าการศึกษานโยบายการคา้และพิธีการศุลกากรใหล้ะเอียดมากข้ึน 
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ทศันคติทีม่ีผลต่อการให้บริการและภาพลกัษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
(ปวช.)วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี SBAC 

ATTITUDE OF SERVICE AND IMAGE OF STUDENTS (VOCATIONAL 
CERTIFICATE) FOR MANAGEMENT STUDENTS OF SIAM BUSINESS 
ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE SBAC 

 
สุรัก ศีลอวยพร 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นคุณภาพในการ
ให้บริการ และ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร ท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีมีผลต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากร จ านวน 313 คน
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติ
พรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ี
ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการค านวณค่า T-test 
และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 188 คน มีช่วงอาย ุ 
15-16 ปี ระดบัชั้นส่วนใหญ่เป็น ปวช.ปีท่ี 1 สาขาวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่เป็นเกรด 3.01 – 4.00 และ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่
เป็นรายได ้20,001 – 30,000 บาท จากผลการวเิคราะห์ของปัจจยัดา้นลกัษณ์บุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยั
ดา้นคุณภาพการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจปัจจยัคุณภาพการบริการ และจากผล
การวเิคราะห์ของปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องค์กร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจปัจจยัปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์องคก์ร 

 
ค าส าคัญ : ความพงึพอใจ ภาพลกัษณ์ขององค์กร คุณภาพการให้บริการ 
 

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 (One-
Way ANOVA). 
 The study indicated that the most respondents were female, 188 were aged 15-16 
years. In the class is mainly vocational. Year 1 mainly in fields of hospitality and tourism.  
GPA is the grade 3:01 to 4:00  and the average monthly household income. Most of the 
revenue 20001-30000 baht  from the analysis of the personal appearance factors, factors 
influencing the quality of service.  Respondents most interested in the quality of services and 
the analysis of the factors of corporate image.  Respondents most interesting factors of 
corporate image. 
 
KEYWORDS : SATISFACTION , CORPORATE IMAGE , QUALITY OF SERVICE 
 
1.บทน า 
ความเป็นมา และ ความส าคัญของปัญหา 
 สภาวะของสังคมไทยปัจจุบัน ท่ี เ กิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสายวิชาชีพ 
(อาชีวศึกษา) ตามสถิติความตอ้งการแรงงานสายอาชีวะ ปี 2559 ระบุว่ามีความตอ้งการ นกัศึกษา
สายอาชีวะมากถึง 950,000 คน แต่สถาบนับนัการศึกษาผลิตบณัฑิต 430,000 คน จึงท าให้แรงงาน
สายอาชีพขาดตลาดมากถึง 520,000 คน (เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2559) สอดคลอ้งกบั
ท่ีรัฐบาล คณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ เร่งปฏิรูปอาชีวศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญทางเทคนิค
ปฏิบติั และมีทกัษะความสามารถในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า "อาชีวศึกษา 
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 ) 
 และด้วยเหตุน้ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ในฐาน
สถาบนัการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ท่ีรองรับนกัศึกษา มากกวา่ 2,000 คน จึงตอ้งเร่งผลิตนกัศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยมุ่งพฒันาระบบการบริหารจัดการ
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การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางปฏิรูปของรัฐและมาตรการป้องกันคุณภาพ
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ.2551มาตราท่ี6ก าหนดให้การจัดการ
อาชีวศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อยกระดบั
ก าลงัคนดา้นวชิาชีพใหต้รงกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน(พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษาพ.ศ.2551
มาตราท่ี 6) 

จึงท าใหเ้ห็นไดว้า่การบริหารการจดัการการศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามริหารธุรกิจ 
นนทบุรี SBAC ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งตอบสนองและดึงดูดคนรุ่นใหม่เขา้สู่ภาคอาชีวศึกษา 
และดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองการประเมินคุณภาพของการบริหารการ
จดัการการศึกษา ด้วยการวดัระดับความความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพราะถือว่า
ประกาศนียบตัรวิชาชีพถือเป็นหลกัสูตรสูงสุดท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน ดงันั้นการ
ยกระดบัและรักษามาตรฐานความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัศึกษาจึงถือเป็นเร่ืองส าคญั
ของการบริหารการจดัการการศึกษาท่ีผูบ้ริหารวทิยาลยัฯ  ตอ้งค านึงรวมไปถึงตอ้งรักษาผลก าไรทาง 
ธุรกิจในฐานท่ีเป็นสถานบนัเอกชนเช่นกนั 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดานลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการ
ใหบ้ริการ 
 2.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดานลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 
กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัชั้น  

4. สาชาวิชาชีพ 

5. เกรดเฉล่ีย 

6.รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  

2. ความรับผิดชอบ (Assurance)  

3. ความแน่นอน (Empathy)  

4. ความเขา้อกเขา้ใจ (Responsiveness) 

 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

1. ดา้นช่ือเสียง 

2. ดา้นความปลอดภยั 

3. ดา้นการบริการ 

4. ดา้นบุคลากร 
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สมมติฐานการวจัิย 
1.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัคุณภาพในการใหบ้ริการ 
2.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
1.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 
2.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 
 
2.ทฤษฎ ีแนวคิด 
1. แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการบริการ  
 แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ ด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์าร ท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ บุคคลอ่ืน ให้
ไดรั้บความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดรายไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพา อาศยัสินคา้ 
โดยการบริการนั้นจะมีลกัษณะเฉพาะอย่างคือไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัได้ไม่ว่าจะ ก่อนซ้ือ
หรือหลงัซ้ือ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ รวมกบั
สินคา้ หรือผลิตภณัฑอ่ื์น 
 
2. แนวคิดและทฤษฏีภาพลกัษณ์ 
 ภาพลกัษณ์องคก์รนั้น เป็นผลรวมของการประสมประสานหลายส่ิงหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 
ไม่ว่าจะเป็นภาพของสถาบนั หน่วยงาน ส านกังาน สินคา้ บริการ พนกังาน และผูบ้ริหาร ท่ีท าให ้
เกิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของสาธารณชน หากความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกษัณ์ 
ขององค์กรก็จะเป็นเช่นนั้น การสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีดีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ ความ 
เล่ือมใสศรัทธา การดึงดูด ความสนใจต่อลูกคา้ท่ีตอง้การเขา้มาใชส้ินคา้และบริการมากข้ึน ในการ
ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีจะช่วยสร้างความมัน่คงใหแ้ก่หน่วยงานไม่วา่จะเกิด 
วกิฤตยามใด ก็ไม่อาจสั่นคลอนไปได ้ถือไดว้า่เป็นทุนขององคกร์นั้นท่ีไดส้ังสมเอาไว ้
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1.ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการด้านการดูแลรักษา
ความ สะอาดของรถยนต ์ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 20-30 
ปี สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่าํกว่า 
20,000 บาท พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการล้างสี-ดูดฝุ่ น 
ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการ เพราะตอ้งการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต ์ผูใ้ชบ้ริการช าระดว้ยเงินสด 
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ผูใ้ช้บริการเลือกใช้บริการใกล้ ท่ีอยู่อาศยั/แหล่งชุมชน ผูใ้ช้บริการจะใช้บริการ 1 คร้ังต่อเดือน 
คุณภาพการให้บริการในดา้นลกัษณะทาง กายภาพ ความเช่ือถือได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ ความ
เช่ือมัน่ต่อการบริการ และความเขา้ใจท่ีมีต่อลูกคา้ แปลผลระดบัมาก 
 
 2.ดารณี คงเอียด (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการดา้นสวสัดิการต่อบุคลากร 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านข้อมูลส่วน
บุคลากร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 36-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ
สมรส มีอายุงาน มากกว่า 15 ปีข้ึนไป รายไดต่้อเดือนต่าํกวา่ 15,000 บาท และมีสถานะ/ต าแหน่ง
งานเป็นขา้ราชการ ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการบริการในภาพรวมและราย
ดา้นพบวา่มีความคิดเห็นอยู ่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
 
 3.กนัยารัตน์ รุณทรัพย ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพในการให้บริการของธนาคารอาคาร 
สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามใน
คร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงมากกว่า 40 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท พบว่าส่วน
ใหญ่ใช้บริการด้านกู ้ส าหรับผูซ้ื้อบา้นทัว่ไป ด้านเงินฝากประจ าประเภทออมทรัพย ์ผลการวิจยั
ธนาคารมีคุณภาพ ในดา้นความไวว้างใจ ดา้นความรับผิดชอบ ด้านความสามารถ ด้านการเขา้ถึง
บริการ ด้านสุภาพ อธัยาศยัไมตรี ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความน่าเช่ือถือ ด้านความปลอดภยั 
ดา้นความเขา้ใจและรู้จกั ลูกคา้จริง และดา้นส่ิงท่ีสามารถสัมผสัได/้บริการท่ีเป็นรูปธรรม มีระดบั
คุณภาพมาก 
 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกล่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการสุ่มตวัอย่างมาจากจ านวนนักเรียนประกาศ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกชั้นปี ท่ีอยู่ในวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
SBAC  จ  านวน 313 คน 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย
เทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งค านวณจากสูตรค านวณการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีทราบขนาดของประชากรโดยใช้สูตร Taro Yamane (1973) 
ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้ความคาด
เคล่ือนได ้5% โดยจะใชป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 313 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสอบถาม ท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาขอ้มูลเชิง
ลึกและน าไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพฒันาแบบสอบตามขอ้เสนอแนะ โดยแบบสอบถาม
น้ี ประกอบดว้ย 4 ตอน คือ 
  
ส่วนท่ี 1  จดัเก็บขอ้มูลทัว่ไปของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบ 
ปลายปิด (Closed form) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉล่ีย และรายไดค้รอบครัว
เฉล่ียต่อเดือน 
  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัคุณภาพในการใหบ้ริการ 4 ดา้น 20 ขอ้ ไดแ้ก่  
1. ความน่าเช่ือถือ 
2. ความรับผดิชอบ 
3. ความแน่นอน 
4.ความเขา้อกเขา้ใจ 
  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร 4 ดา้น 20ขอ้ ไดแ้ก่ 
1. ดา้นช่ือเสียง  
2. ดา้นความปลอดภยั 
3. ดา้นการบริการ 
4. ดา้นบุคลากร 
  
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 โดยผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตราวดั แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น 5 ระดบั 
(ปณีธี, 2546: 48) คือ 
  มากท่ีสุด ใหค้ะแนน   5  คะแนน 
  มาก   ใหค้ะแนน 4  คะแนน 
  ปานกลาง ใหค้ะแนน   3  คะแนน 
  นอ้ย   ใหค้ะแนน 2  คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน   1  คะแนน 
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สถิติวเิคราะห์ 
 การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 3.6.2 สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffé สูตรการ
หาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 313 คนไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1   ผลการวเิคราะห์ดา้นปัจจยัลกัษณะบุคคล 
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 60.06ช่วงอายุ อายุ 15-16 ปี 
จ  านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 ระดบัชั้น ส่วนใหญ่เป็น ปวช.ปีท่ี 1 จ  านวน 191 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.02 สาขาวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว จ านวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.50 เกรดเฉล่ีย ส่วนใหญ่เป็นเกรด 3.01 – 4.00 จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 61.66 
และ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นรายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.10 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัคุณภาพการบริการ  
 พบวา่ส่วนใหญ่เป็นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.98 ความเขา้อกเขา้ใจ มีค่าเฉล่ีย 3.97 ความ
แน่นอน มีค่าเฉล่ีย 3.92 และความรับผดิชอบ ค่าเฉล่ีย 3.89  
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 ส่วนใหญ่เป็นดา้นช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 3.92 ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.92 และมีค่า ดา้น
ช่ือการบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.88 และ ดา้นการติดต่อส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.80  
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5สรุปผลการวจัิย 
ตารางที ่5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน ค่านัยส าคญั สอดคล้องกบัสมมตฐิาน ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัด้านลกัษณะบุคคลทีม่อีอทิธิพลต่อปัจจยัด้านคุณภาพในการให้บริการ 

เพศ 0.404   

อาย ุ 0.103   

ระดบัชั้น 0.001   

สาขาวชิาชีพ 0.000   

เกรดเฉล่ีย 0.001   

รายไดค้รอบครัวต่อเดือน 0.136   

 
สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านลกัษณะบุคคลทีม่อีอทิธิพลต่อปัจจยัด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

เพศ 0.770   

อาย ุ 0.059   

ระดบัชั้น 0.000   

สาขาวชิาชีพ 0.000   

เกรดเฉล่ีย 0.181   

รายไดค้รอบครัวต่อเดือน 0.106   

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองทศันคติท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการและภาพลกัษณ์องคก์รต่อนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ได้น า
แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีออิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการ จากการวิจยั
พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล : เพศ อายุ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉล่ีย และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีผลต่อการให้บริการและภาพลกัษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC อย่างมี
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นยัส าคญัท่ี0.05 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรด
เฉล่ีย ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 2.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีออิทธิพลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร จากการวิจยัพบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคล : เพศ อายุ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉล่ีย และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อทศันคติท่ีมีผลต่อการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC อย่างมี
นยัส าคญัท่ี0.05 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ได้แก่ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ ท่ีไม่
แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 จากผลวิจยัการศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ต่อ
การบริหารจดัการนกัศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC สามารถน าผลท่ี
ไดน้ ามาประยกุตใ์ช ้ในการพฒันาการบริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ใหดี้ยิง่ช้ึน 
 1) ทางวิทยาลยัควรมีการจดัอบรมเจา้หน้าท่ีและพนกังาน ท่ีคอยตอ้นรับและให้บริการว่า
ตอ้งปฏิบติัหรือบริการอยา่ไง เพื่อใหผู้ม้ารับบริการรู้สึกดี 
 2) ทางวิทยาลยัควรจะมีการปรับปรุง ดูแล ห้องปฏิบติัการต่างของทุกสาขา และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 3) ควรจดัสถานท่ีจอดรถให้เรียบร้อย และเพียงพอต่อผูป้กครองและนักศึกษา ท่ีมาใช้
บริการในแต่ละวนัเพื่อ ใหลู้กคมี้าพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4) ควรมีการสอบถามหรือให้นกัศึกษาประเมินผลการท างานของเจา้หนา้ท่ีรวมถึงอาจารย์
เพื่อน าไปประเมินผลการท างานของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี สามารถท างานไดเ้หมาะสมตามหนา้ท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) ควรท าการประเมินผลการท างานของเจา้หนา้ท่ีและ พนกังานเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดดี 
จุดดอ้ย จะไดน้ ามาพฒันาเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
 2) ควรท าการตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ ความพร้อมของห้องปฏิบติัการ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกก่อนใชง้าน เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 3) ควรมีการวางแผนและจดัสถานท่ีล่วงหนา้เพื่อท าการลองรับแขก และผูป้กครองท่ีเขา้มา
ใชส้ถานท่ีภายในวทิยาลยั 
 4) ท าการประเมินผลการท างานแต่ละฝ่าย และใหน้กัศึกษาเป็นผูป้ระเมิน เพื่อตรวจสอบถึง
การท างานเจา้หนา้ท่ีวา่ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไหม 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี 
SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF PERSONNEL SIAM BUSINESS 

ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE (SBAC). 
 

สุรัตน์ ศีลอวยพร 
 

บทคัดย่อ 
 การคึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อ
ปัจจยัดา้นงาน (2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
(3) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัด้านลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจนนทบุรี  
 การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
นนทบุรี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 113 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 61 คน อายุ ส่วนใหญ่บุคลากรอายุ 31 - 40 ปี จ  านวน 52 คน สถานภาพโสด 
จ านวน 69 คน การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 65 คน รายได ้15,001 - 20,000 บาท ฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 63 คน ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ 2 ปี จ  านวน 73 คน อายุการท างานท่ี
วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี นนทบุรี 3 - 4 ปี จ  านวน 42 คน ปัจจยัดา้นงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา ให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ             
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 ด้านความมัน่คง/ความก้าวหน้าหน้าท่ีการงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66           
ดา้นสวสัดิการต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นผลตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ปัจจยัดา้น
สภาพแวดล้อม ด้านความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09           
ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.86 และดา้นการไดก้ารยอมรับการนบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75   
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
 

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 
 

บทน า 
1.1  ความเป็นมา และ ความส าคัญของปัญหา 
 ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ารหรือหน่วยงาน การมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน จะช่วยท าให้องคก์รสามารถส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้
ได ้เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ บุคลากรท่ีดีมีความสามารถ จึงท าให้
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดีตามดว้ย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554) 
การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของหน่วยงานท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อการพฒันาและ
การบริการทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานต่อไปโดยมีวตัถุประสงคข์องการจดัการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์กรใช้คนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดบ ารุงรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถให้อยูก่บัองคก์รนานๆและพฒันาให้มีความรู้
ความสามารถท าให้บุคคลท่ีปฏิบติังานในองค์กรมีขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานเกิดความ
จงรักภกัดีต่อองค์กรท่ีตนปฏิบติังานช่วยพฒันาให้องค์กรเจริญเติบโตเพราะการจดัการทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นส่ือกลางในการประสานกบัแผนกต่างๆและแสวงหาวิธีการให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเขา้มาท างานในองค์กรท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้องค์กรเจริญเติบโตและพฒันา
ยิ่งข้ึนและช่วยเสริมสร้างความมัน่คงแก่สังคมและประเทศชาติอีกดว้ยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงถือว่ามีความส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
(มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554) 

ความพึงพอใจในงานเป็นระดบัความพอใจหรือความรู้สึกท่ีดีท่ีลูกจา้งไดรั้บจากงานท่ีท าอยู่
โดยเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงลูกจา้งแต่ละคนมีความพึงพอใจในงานไม่เหมือนกนั เน่ืองมาจาก
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ทศันคติและความคาดหวงัของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั การศึกษาความพึงพอใจในการท างานมี
ความส าคญัท่ีท าให้เข้าใจสาเหตุท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการท างาน 
เพื่อให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัการปฏิบติังาน และสามารถ
เลือกใชว้ธีิการเพิ่มความพึงพอใจในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากการสร้างความพึงพอใจใน
การท างานมีประโยชน์ในการลดอตัราการเขา้ - ออกงาน การขาดงาน และการเปล่ียนงาน แต่ท าให้
สุขภาพของบุคลากรดีข้ึน โดยช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและความมุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ึงมีส่วน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างานใหก้บัองคก์ร (มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 2554) 

ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัของบุคลการในการร่วมกนัขบัเคล่ือนการด าเนินงานขององคก์ร
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงเลือกศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรณีศึกษา : วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ซึงเป็นองค์กรท่ีด าเนิน
ธุรกิจทางการศึกษา เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาจ านวนมาก จึงมีความเหมาะสมในการเลือกเป็น
กรณีศึกษาในคร้ังน้ี โดยมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัพื้นฐาน ท่ีส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลการ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ปัจจยัดา้นงาน และ
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงผูว้ิจยัมัน่ใจวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี โดยไดท้ราบ
ถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และปัจจยั
หรือสาเหตุท่ีท าให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน รวมทั้งได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์น าเสนอต่อวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ส าหรับใชป้ระกอบการวาง 

 
1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นงาน 
 2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 3. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจนนทบุรี 
 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นงาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจนนทบุรี 
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1.4  ความส าคัญของการวจัิยหรือประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นงาน 
 2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 3. ท าให้ทราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจนนทบุรี 
1.5  ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากร วทิยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี การ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งค านวณจากสูตรค านวณการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีทราบขนาดของ
ประชากร โดยใช้สูตร  Taro Yamane (1973) ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 
ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้ความคาดเคล่ือนได ้5% โดยจะใช้ประชากรกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 113 คน 
1.6  กรอบแนวความคิด 
                 ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างาน 
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
การไดก้ารยอมรับการนบัถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 

ปัจจยัดา้นงาน 
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ความรับผิดชอบ 
ลกัษณะงานท่ีท า 
ความส าเร็จในการท างาน 
ความมัน่คง/ความกา้วหนา้หนา้ท่ีการงาน 
ผลตอบแทน 
สวสัดิการต่างๆ 
ผูบ้งัคบับญัชา 

ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบติั 
ประสบการณ์การในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อายกุารท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 
นนทบุรี 

ความพึงพอใจในการปฏิบติงานของบุคลากร วิทยาลยั
เทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
การสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 
บุคลากรมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองคก์ร 
ความขยนั ความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทใน
การปฏิบติังานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
พฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือทางลบบุคลากร 
การขาดงานลดลง 
การเปล่ียนงานหรือลาออกลดลง 
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ทฤษฎ ีแนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจัยด้านงาน 
 2.1.1  ความหมายปัจจัยด้านงาน 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2554 : 125) ปัจจยัดา้นงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการท างาน 
เพราะเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความสุข ส่งผลให้บุคคลเกิด
ความเครียดน้อยลง และได้ผลตอบแทน คือเกิดความพึงพอใจในการท างานท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 
 2.1.2  องค์ประกอบของปัจจัยด้านงาน 
 อมรากุล  อินโอชานนท์ (2532 : 32-34) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัดา้นงานว่ามีองค์ประกอบ 5  
ประการ ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ลกัษณะงานท่ีตอ้งท าเป็นผลดังานท่ีน่าเบ่ือ จ าเจและซ ้ าซาก 
  2.  หนา้ท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงาน ไดแ้ก่ความชดัเจนต่อหนา้ท่ี ไม่ท าให้เกิด
 ความซ ้ าซอ้นไม่เกิดการเก่ียงงานกนั และไม่เกิดความขดัแยง้ในการท างาน 
  3.  โครงสร้าง และบรรยากาศในหน่วยงาน ไดแ้ก่ กฎระเบียบในหน่วยงานมีความ
 ชดัเจนและเหมาะสม มีการจดัสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ 
  4.  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ไดแ้ก่การมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง รวมไปถึง
 โอกาสในการฝึกอบรม และการศึกษาต่อ 
  5.  สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน ไดแ้ก่การติดต่อประสานงานท่ีดีต่อ
 กนั ยอมรับฟังความคิดเห็น มีการใหค้  าปรึกษาหรือช่วยเหลือกนัในการท างาน 
 2.1.3  ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ 
 จุรีรัตน์  นนัทยัทวกีุล (2538 : 4-5) ใหค้วามหมายความรับผิดชอบ คือ คุณลกัษณะหน่ึงของ
บุคคลท่ีแสดงออกในลกัษณะของการมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย
ความเอาใจใส่ มีรายละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยนัหมนัเพียร อดทนเพื่อให้งานนั้น
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและทนัเวลา ยอมรับผลของการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขงานของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2.1.4  ลกัษณะงานทีท่ า 
 Hackman and Oldham (1975) ไดน้ าเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของงานท่ีจะช่วย
อธิบายถึงแรงจูงใจในการท างานไดดี้ท่ีสุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา โดยมีความคิดเห็นวา่ หากพนกังานมี
แรงจูงใจภายในงาน พนกังานจะสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีดีออกมาและจะ
เป็นการผลกัดนัใหพ้นกังานมีพฤติกรรมท่ีดีเช่นนั้นต่อไป 
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 2.1.5  ความส าเร็จในการท างาน 
 พิมพรรณ  กวางเดินดง (2542 : 4) ได้ให้ความหมายไวว้่า ความส าเร็จในการท างาน 
หมายถึง การประเมินตนเองในแง่ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน
ประสิทธิภาพการท างาน และการรับรู้ถึงการประเมินในเชิงบวกจากผูท่ี้ท  างานร่วมกนั 
 2.1.6  ความมั่นคง/ความก้าวหน้า หน้าทีก่ารงาน 
 จารุภทัร  เรืองสุวรรณ (2546 : 5) ให้ความหมายความมัน่คงวา่เป็นสภาพท่ีมุนษยแ์สวงหา
การมีวิถีชีวิตท่ีราบร่ืน ตลอดจนการอยู่ดีกินดี และมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน ท าให้เกิดความ
มัน่คงทางเสรษฐกิจ เป็นการรักษาความมัน่คงทางรายไดข้องบุคคลซ่ึงตอ้งไดรั้บการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันาข้ึนเป็นหลักประกันท่ีส าคญั และได้เสนอแนวความคิด เร่ืองความมั่นคงของมนุษย์ว่า 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีปลอดภยัจากความขาดแคลน ความหวานกลวั รวมถึงการดูหม่ินดูแคลน และ
การกระท าย  ่ายที ั้งปวง สามารถยนือยูใ่นสังคมอยา่งมีศกัด์ิศรี และมีหลกัประกนัในการด าเนินชีวติ 
 2.1.7  ผลตอบแทน 
 เสนาะ  ติเยาว ์(2534 : 253) ค่าตอบแทนเป็นปัจจยัส าคญัในการครองชีพพนกังานทุกคน
จะต้องมีรายได้ให้เพียงพอกบัการด าเนินชีวิตในระดบัหน่ึงตามสถานะทางสังคมของแต่ละคน
โดยทัว่ไปพนักงานมกัจะเปรียบเทียบรายไดข้องเขากบัคนอ่ืนท่ีอยู่ในสภาพเดียวกนั กล่าวคือเขา
จะตอ้งไดค้่าตอบแทนในการท างานเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนท่ีท างานอยา่งเดียวกนัในองคก์ารเดียวกนั
หรือในองคก์ารอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานเหมือนกนั เขาเช่ือวา่ระดบัของอตัราค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบั ความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการท างานของแต่ละคน 
 2.1.8  สวสัดิการ 
 สมพงษ ์ เกษมสิน (อา้งถึงใน พิเชษฐ์สอนสิริ, 2553 : 11-12) ไดใ้ห้ความหมายของสวสัดิ
การวา่เป็นการตอบแทนในการปฏิบติังาน อนัเป็นส่วนนอกเหนือจากเงินเดือน โดยเราอาจเรียกรวม 
ๆ วา่ เป็นรายไดพ้ิเศษ (Extra Income) ท่ีองคกร์จ่ายใหท้ั้งทางตรงและทางออ้ม เพิ่มเติมจากเงินเดือน 
และค่าจา้งประจา้งซ่ึงจ่ายให้พนกังาน เจา้หนา้ท่ีให้มีก าลงักาย มีก าลงัใจ ปฏิบติังานให้เป็นผลดีแก่
องคก์ร 
 2.1.9  ผู้บังคับบัญชา 
 สรายทุธ  ปฏิมาประกร (2541 : 11) ไดใ้หค้วามหมายผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ผูบ้ริหาร หรือ
หวัหน้างานท่ีมีอ านาจในการปกครองบริหารงาน และส่งเสริมพฒันาบุคลากรให้ปฏิบติังานลรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.2  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 2.2.1  สภาพแวดล้อมของสถานทีท่ างาน 
 กรองแก้ว  อยู่สุข (2543 : 47) สภาพแวดล้อมในการท างานของผูป้ฏิบติังานในลกัษณะ
ต่างๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบติังาน ซึงแต่ละบุคคลจะมีความรู้สึก
ความเขา้ใจเกียวกบสัภาพแวดลอ้ม รอบตวัแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการแปลความหมายออกมาจาก
ความรู้สึกนั้นๆผ่านภูมิหลงัของ ตนเอง ซ่ึงเกิดจากหลายๆส่ิงประกอบกนั เช่น อายุ เพศ การศึกษา 
ประสบการณ์ และอารมณ์ ซ่ึงส่งผล ใหแ้ต่ละบุคคลรับรู้ต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวัต่างกนั 
 2.2.2  องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2546 : 57) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์รวา่ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ 
  1.  โครงสร้าง เช่น แสดงการติดต่อส่ือสาร อ านาจหน้าท่ี และแบบแผน
 ความสัมพนัธ์ขององคก์รอยางเป็นทางการ 
  2.  วฒันธรรม เช่น ความเช่ือ ความคาดหวงั และค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกถูก
 ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหน่ึง โดยผา่นกระบวนการทางสังคม 
  3.  ทรัพยากรท่ีมีอยูข่ององคก์ร เช่น ทรัพยากรดา้นการเงิน มีงบประมาณเพียงพอ
 มากนอ้ยเพียงใด 
 2.2.3  ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
 วิรัช  ลภิรัตนกุล (2540 : 81-83) ไดอ้ธิบายวา่ ภาพลกัษณ์ของบริษทั คือภาพท่ีเกิดข้ึนใน
จิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึงด้านการ
บริหารหรือการจดัการ ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และรวมไปถึงสินคา้ผลิตภณัฑ์ และบริการ ท่ีบริษทั
นั้นจ าหน่าย ฉะนั้นค าว่าภาพลกัษณ์ของบริษทั จึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยครอบคลุมทั้งตวั
หน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ และสินคา้หรือบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 
 2.2.4  ความสัมพนัธ์กบัผู้อ่ืน 
 วรางคณา  เกตุวงศว์รีะชาติ (2545) ไดก้ล่าววา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขอบเขตทั้งหมด
ของการกระท าของมนุษญ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กันเสมือนถูกรวมไว้ใน
ความสัมพนัธ์ของการติดต่อส่ือสารกนั การร่วมมือกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการยอมรับ
ซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการแกปั้ญหา และสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้
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 2.2.5  การได้การยอมรับการนับถือ 
 (ปรีชา  วนัดี, 2545 : 29) การยอมรับของแต่ละบุคคลนั้นถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
พฤติกรรมอยา่งหน่ึง ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวม้ากเช่น การยอมรับหมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บ 
เรียนรู้โดยผ่านระบบการศึกษา สามารถอธิบายไดโ้ดยผ่านขั้นตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดข้ึน 
ไดเ้ม่ือมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ประกอบการเรียนรู้จะไดผ้ลก็ต่อเม่ือบุคคลนั้น ไดท้ดลองปฏิบติัจน
เกิดความแน่ใจว่าส่ิงนั้นมีประโยชน์ การยอมรับเป็นพฤติกรรมของุคคลในการท่ีจะยอมรับเอาส่ิง
หน่ึงส่ิงใดท่ีตนเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดีกว่าทั้งรูปธรรมและนามธรรมไปปฏิบติัดว้ยความพอใจ และการ
ยอมรับจะเกิดข้ึนไดโ้ดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้และไดท้ดลองมาขั้นหน่ึงแลว้ โดยมีระยะเวลาใน
การตดัสินใจรับเอาส่ิงนั้นอาจกินเวลาเป็นปีๆ การยอมรับเป็นกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงใหม่
และเกิดข้ึนในสอง โดยผา่นขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นแรกท่ีมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่ไปจนถึงขั้นยืนยนั
การตัดสินใจท่ีกระท าไปแล้วซ่ึงนับเป็นการตัดสินใจแบบพิเศษ มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็น
กระบวนการและมีระยะเวลาท่ีชดัเจน 
 
2.3  แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  
 อ าไพ  อินทรประเสริฐ (2533) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู” โดยอาศยัทฤษฎีจูงในค ้าจุนของ 
Hertzberg เป็นแนวทางในการศึกษารวม 13 ดา้นคือ ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างานการยอด 16 
รับนบัถือลกัษณะงานท่ีท าความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า นโยบายและการบริหารของหน่วยงาน
การนิเทศงาน สัมพนัธ์ภาพในหน่วยงาน สภาพการท างาน สถานภาพของต าแหน่งเงินเดือน ชีวิต
ส่วนตวัและสวสัดิการผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจ ของบุคลากรในส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครู อยูใ่นระดบัมากและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจเป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 คือดา้น
ความส าเร็จในการท างานสัมพนัธ์ภาพในหน่วยงาน และชีวิตส่วนตวัส่วนปัจจยัท่ีบุคลากรมีความ
พึงพอใจนอ้ยเป็นอนัดบัท่ี 11, 12, 13 คือดา้นเงินเดือน สถานภาพการท างาน และความ กา้วหน้า
ตามล าดบั 
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณัฐชนญั  นาทิพย ์(2542) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานท่า
อากาศยานเชียงใหม่พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานด้านศกัด์ิศรีของ
อาชีพในระดบัมากส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สัมพนัธภาพในการท างาน ความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างานการปกครองบญัชา สภาพการท างานเงินเดือน และสวสัดิการนโยบายการ
บริหารงาน และโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ส่วนสาเหตุท่ีท าให้พนักงานไม่มีความพึงพอใจ 
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ได้แก่ผูบ้ริหารขาดความยุติธรรม พนักงานในองค์การขาดความสามคัคีและพนักงานท างานไม่
เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
 เอกชยั  รัตนปทุมวงศ์ (2543) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงาน: กรณีศึกษา บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขารังสิต โดยท าการศึกษาจากพนักงานของ 
บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขารังสิตจ านวน 280 คน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างดีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในด้านเพื่อนร่วมงานความมัน่คงในงาน
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ลกัษณะงาน  ส่วนในดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการท างาน
ค่อนข้างน้อย ได้แก่การเดินทางมาท างาน ความก้าวหน้าในงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ค่าจา้งและ
สวสัดิการ ส าหรับความสัมพนัธ์ของ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนาเดิม ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีเพียงอายุและอายุงาน (ประสบการณ์) ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 ปรีดา  โพธิสุวรรณ (2540) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ผูจ้ดัการสาขาธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยท าการศึกษาในผูจ้ดัการสาขาธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) พบวา่  
 1) อายุและเพศมีความสัมพนัธ์กับเงินเดือน สวสัดิการและค่าตอบแทน และความ
รับผดิชอบ  
 2) สถานภาพการสมรส มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของงานท่ีท า 
 3) เงินเดือน อายุงานในต าแหน่งและการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กบัเงินเดือน สวสัดิการ
และค่าตอบแทน  
 4) อายุงานมีความสัมพนัธ์กบัเงินเดือน สวสัดิการค่าตอบแทน และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  
 5) ความดี ความชอบ มีความสัมพนัธ์กบั เงินเดือน สวสัดิการค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ใน
งานท่ีท าการ 17 ไดรั้บการยอมรับนบัถือความมัน่คงความปลอดภยัในการท างาน ลกัษณะของงานท่ี
ท าความรับผิดชอบ ความส าเร็จของงานนโยบายการบริหารงานและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ส่วนระดบัการศึกษา และสถานท่ีปฏิบติังานพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ แต่อยา่งใด 
ระเบียบและวธีิการศึกษา 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นประชากรท่ีมีจ านวนนบัได ้กล่าวคือ เป็นประชากรท่ีนบั
หรือแสดงตวัเลขได้อย่างชัดเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร วิทยาลัย
เทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
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 กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
นนทบุรี จ านวน 113 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน 
ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบเลือกตอบค าถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale)โดย
แบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะข้อมูลทัว่ไปเก่ียวข้องกับปัจจยัด้านลักษณะบุคคล
ประกอบไปดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน,สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบติั, 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง และอายุการท างานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นงานเป็นค าถามแบบใช้มาตรวดัแบบ
Rating scale 5 ระดบัความเห็นจาก 1 ถึง 5 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มเป็นค าถามแบบใช้มาตรวดั
แบบ Rating scale 5 ระดบัความเห็นจาก 1 ถึง 5 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งขอ้เสนอแนะแป็นค าถามการแสดงความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยี
สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 การใหค้ะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั 1 
หมายถึง นอ้ยท่ีสุดและ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
เป็นส่วนท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพิ่มเติม 
ประกอบดว้ย ดา้นงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 ทั้งน้ี กลุ่มค าถามในตอนท่ี 2 - 4 มีเกณฑใ์หค้ะแนนตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
      5 หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสุด 
      4 หมายถึง  มีความส าคญัมาก 
      3 หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง 
      2 หมายถึง  มีความส าคญันอ้ย 
      1 หมายถึง  มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
3.3  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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 3.3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 3.3.2  สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffé สูตรการ
หาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 
 
3.4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 113 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะบุคคล 
 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 53.98 มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 31 - 40 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 46.02 มีสถานภาพโสด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.06 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 57.52 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท 81 คน คิดเป็นร้อยละ 71.68 ปฏิบติังานในฝ่ายวิชาการ จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.75 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง มากกวา่ 2 ปี จ  านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.60 มีอายุการท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 3 - 4 ปี 
จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 
ส่วนที ่2 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นงาน 
 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัดา้นผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ดา้นความมัน่คง/ความกา้วหนา้หนา้ท่ีการ
งาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.823 ดา้นสวสัดิการต่างๆ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นผลตอบแทน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 
 
ส่วนที ่3 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัด้านความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.09 ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี
ท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และดา้นการไดก้ารยอมรับการนบัถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 
ส่วนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยั
เทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีข้ึน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 บุคลากรมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองคก์รโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 
ความขยนั ความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทในการปฏิบติังานของบุคลากรเพิ่มข้ึน
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โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.55 การเปล่ียนงานหรือลาออกจากงานลดลงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 การ
ขาดงานลดลงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 พฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือทางลบบุคลากรลดลง
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 
 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบั 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านงาน 
เพศ 0.455   

อาย ุ 0.079   

สถานภาพ 0.737   

ระดบัการศึกษา 0.336   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.011   
สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบติั 0.007   
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 0.570   

อายุการท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี 

0.097   

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
เพศ 0.428   

อาย ุ 0.280   

สถานภาพ 0.385   

ระดบัการศึกษา 0.206   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.270   

สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบติั 0.387   

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 0.270   

อายุการท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี 

0.029   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบั 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี 
เพศ 0.602   

อาย ุ 0.054   
สถานภาพ 0.072   

ระดบัการศึกษา 0.353   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.011   
สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบติั 0.019   
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 0.766   

อายุการท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี 

0.165   

 
5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี ไดน้ าแนวความคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั
ไดด้งัน้ี 
 5.2.1  ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านงาน 

 จากการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นงาน : เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบัติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวขอ้ง อายุการท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อยา่ง

มีนยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/

ต าแหน่งท่ีปฏิบติั 

 5.2.2  ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม : เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบติั ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง อายุการท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
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นนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ อายุการท างาน
กบัวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 5.2.3  ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี 
 จากการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากร วทิยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี : เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ต าแหน่งท่ีปฏิบติั ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง อายุการ
ท างานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร วทิยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ต าแหน่งท่ี
ปฏิบติั 
 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการท าวจัิยคร้ังนี ้
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัติจริง 
  1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ควรศึกษารายละเอียดของปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล 
 เพื่อท าความเขา้ใจถึงลกัษณะของบุคคล ในการรับบุคลากรเพิ่ม 
  2.  ปัจจยัด้านงาน วิทยาลยัฯ หรือผูบ้ริหารควรปรับเปล่ียนแผนงานลดความ
 ซ ้ าซอ้น และระบบจ่ายค่าล่วงเวลาในการท างานเกินเวลา 
  3.  ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม วิทยาลยัฯ หรือผูบ้ริหารควรเพิ่มมุมพกัผ่อนท่ี
 สามารถผ่อนคลายได้และ ส่งเสริมในเร่ืองความร่วมมือในองค์กรและมนุษย์สัมพนัธ์
 ระหวา่งผูท้  างาน 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
  1.  เน่ืองจาก ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล, ปัจจยัดา้นงาน, ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ของ
 จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น จึงมีการศึกษาและท าการวจิยัต่อเน่ืองทุกๆปี เพื่อให้
 ได้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัและสามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาองค์กรให้ดีและมี
 ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
  2.  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลควรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม
 กบักลุ่มตวัอย่างควรจะตอ้งแจกทั้งหมด เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัความตอ้งการของ
 บุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพราะการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
 เก็บแบบสอบถามจากการสุ่มตวัอยา่งเท่านั้น 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

769 

บรรณานุกรม 
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล , กรุงเทพฯ : พิมพดี์, 2544 
อมรากุล  อินโอชานนท ์(2532 : 32-34) 
จุรีรัตน์  นนัทยัทวกีุล (2538 : 4-5) 
Hackman and Oldham (1975) 
พิมพรรณ  กวางเดินดง, ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้ า การมองในแง่ดี และความส าเร็จใน

การท างานของวศิวกรโรงงานอุตสาหกรรม, วทิยานิพนธ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542 

จารุภทัร  เรืองสุวรรณ (2546 : 5) 
เสนาะ  ติเยาว,์ การบริหารงานบุคคล, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2534 
สมพงษ ์ เกษมสิน (อา้งถึงใน พิเชษฐส์อนสิริ, 2553 : 11-12) 
สรายทุธ  ปฏิมาประกร, ความผกูพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานและความผกูพนัธ์ต่อองคก์าร

ของพนกังานในโรงงานน ้าอดัลม, วทิยานิพนธ์ วท.ม., มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงทเพ
มหานคร, 2541 

กรองแกว้  อยูสุ่ข, พฤติกรรมองคก์าร, กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543 
สุพานี  สฤษฎว์านิช, การบริหารเชิงกลยทุธ์ แนวคิดและทฤษฎี, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 
วรัิช  ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพนัธ์, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540 
วรางคณา  เกตุวงศว์ีระชาติ, พฤติกรรมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของผูบ้ริหารและพนกังาน
ธนาคารกบับรรยากาศองคก์ร, ปริญญานิพนธ์จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, 2545 
ปรีชา  วนัดี, ทศันคติของพนกังานในสายงานบ ารุงรักษาท่ีมีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีไฟฟ้าพระนครใต,้ ปัญหาพิเศษ (รป.ม.) สาขา
การบริหารทัว่ไป, มหาวทิยาลยับูรพา, 2545 
อ าไพ  อินทรประเสริฐ (2533) 
ณฐัชนญั  นาทิพย ์(2542) 
เอกชยั  รัตนปทุมวงศ ์(2543) 
ปรีดา  โพธิสุวรรณ (2540) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

770 

การปรับปรุงระบบการจัดการวตัถุดิบคงคลงัส าหรับโรงงานผลติยา  
กรณีศึกษา โรงงานเภสัชกรรมทหาร 

IMPROVEMENT OF RAW MATERIAL INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR 
PHARMACEUTICAL FACTORY  :  

A CASE STUDY OF DEFENCE PHARMACEUTICAL FACTORY 
 

ณธีพฒัน์ พรรัตนพทิกัษ์ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฒัน์ พิสิษฐเกษม 
รองคณะบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการ
วตัถุดิบคงคลังในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบนั ซ่ึงมีวตัถุดิบส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเป็น
จ านวนมากถึง 501 รายการ ซ่ึงแต่ละรายการมีปริมาณความตอ้งการและช่วงเวลาท่ีตอ้งการวตัถุดิบ
แตกต่างกนั ท าให้ยากแก่การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยในปัจจุบนัหน่วยงานยงั
ไม่มีวิธีการในการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีชดัเจนอยา่งเป็นระบบ แต่ใชว้ิธีการคาดเดาและประสบการณ์ใน
การสั่งซ้ือ ท าใหเ้กิดปัญหาการมีปริมาณวตัถุดิบคงคลงัและเกิดภาระตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
วตัถุดิบท่ีสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  
 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยัเร่ิมจากการแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัของวตัถุดิบคง
คลงัตามเทคนิค ABC Analysis แลว้ท าการศึกษาเฉพาะวตัถุดิบกลุ่ม A จ านวน 45 รายการ เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าสูงสุดถึง 70.01%  จากนั้นไดท้  าการหาตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับวตัถุดิบแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากตวัแบบท่ีมีค่าความผดิพลาด (MAPE) ต ่าท่ีสุด แลว้จึง
ท าการตรวจสอบรูปแบบความตอ้งการวตัถุดิบดว้ยเทคนิค Peterson – Silver Rule พบวา่มีวตัถุดิบ
เพียง 1 รายการ ท่ีมีรูปแบบความตอ้งการเป็นแบบแน่นอน (VC < 0.25) ส าหรับวตัถุดิบท่ีเหลือ
จ านวน 44 รายการ พบวา่มีรูปแบบความตอ้งการพสัดุเป็นแบบไม่แน่นอน (VC > 0.25) งานวิจยัจึง
น าเทคนิค EOQ Model และ Silver-Meal มาประยุกต์ใช้ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ และท าการ
เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อหาวิธีการจดัการท่ีท าให้ต้นทุนในการจดัการ
วตัถุดิบคงคลงัมีค่าต ่าท่ีสุด  
ผลการวิจยัพบวา่การน าเทคนิค EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal มาประยุกตใ์ชร่้วมกนัในการ
จดัการวตัถุดิบคงคลงั สามารถช่วยลดตน้ทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการพสัดุคงคลงัลงไดท้ั้งหมด
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เท่ากบั 478,121.25 บาทต่อปี หรือลดลงร้อยละ 32.96 ต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการท่ีด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนั 
 
ค าส าคัญ : การจดัการวตัถุดิบคงคลงั, ปริมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั, วธีิ 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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บทน า 
  ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมยาของประเทศไทย มีการแข่งขันกันอย่างมากทั้ งจาก
ผูป้ระกอบการผลิตยาภายในประเทศท่ีมีขีดความสามารถและเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีและทดัเทียม
กนั และจากบริษทัผูผ้ลิตยาจากต่างประเทศมีแนวโน้มการน าเขา้ยาแผนปัจจุบนัมาจ าหน่ายเพิ่ม
สูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการผลิตยาแผนปัจจุบนัของไทยจึงควรมีการปรับตวัในการด าเนินธุรกิจ
ให้มีความพร้อมต่อการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการพสัดุคง
คลงั (Inventory management) เน่ืองจากพสัดุคงคลงัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงหาก
ไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี อาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจได ้โดยเฉพาะ
ในธุรกิจประเภทการผลิต การขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต อาจท าให้การผลิตสินค้าเกิดการ
หยุดชะงกั และส่งผลถึงการมีสินคา้ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองลูกคา้ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ลูกคา้ลด
ความเช่ือถือและสูญเสียลูกคา้ได้ ในทางตรงกนัขา้ม หากเก็บพสัดุคงคลงัไวม้ากเกินไป ก็จะส่งผล
ใหห้น่วยงานเกิดตน้ทุนจม รวมถึงอาจท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นอ่ืนๆตามมา เช่น ตน้ทุนการเก็บรักษา
สูง วตัถุดิบเกิดการหมดอายุ เส่ือมสภาพ ถูกขโมยหรือสูญหาย เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การมีระบบการ
จดัการพสัดุคงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัท่ีเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถของธุรกิจใหส้ามารถแข่งขนัและด ารงอยูไ่ด ้
 งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการปรับปรุงระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัของโรงงานเภสัชกรรม
ทหาร ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ีในการผลิต จดัหา วิเคราะห์ ยาและเวชภณัฑ์ต่างๆ เพื่อใช้
และจ าหน่ายในส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน จากการศึกษา
เบ้ืองตน้พบวา่หน่วยงานยงัไม่มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิในการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีชดัเจน การก าหนด
ปริมาณความต้องการของวตัถุดิบส าหรับใช้ในการผลิตยาเป็นไปโดยการประมาณ  โดยใช้
ประสบการณ์จากผูต้ดัสินใจเป็นหลกั รวมถึงยงัไม่มีการน าขอ้มูลการใชว้ตัถุดิบในอดีตมาวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับประกอบการตดัสินใจสั่งซ้ือ ซ่ึงหลายคร้ังเกิดความผิดพลาดในเร่ืองของ
ปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบส าหรับการผลิต ส่งผลใหห้น่วยงานประสบปัญหาการมีปริมาณวตัถุดิบคง
คลงัท่ีมากเกินความจ าเป็น ท าใหเ้กิดตน้ทุนจมในรูปพสัดุคงคลงัในมูลค่าสูง และเกิดภาระตน้ทุนใน
ดา้นต่างๆตามมา เช่น ตน้ทุนการเก็บรักษาสูง ตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการน าเงินไปใช้กบัภารกิจ
อ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า นอกจากน้ีวตัถุดิบยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของอายุและสามารถ
เกิดการเส่ือมสภาพได ้การส ารองวตัถุดิบคงคลงัไวใ้นปริมาณท่ีมากจะท าให้เกิดความเส่ียงในการ
เกิดการหมดอายหุรือเส่ือมสภาพของวตัถุดิบข้ึนได ้เป็นตน้ จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา เพื่อหาวิธี
ก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมส าหรับวตัถุดิบแต่ละรายการ และท าให้ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งใน
การจดัการวตัถุดิบคงคลงัมีค่าต ่าท่ีสุด  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวตัถุดิบคงคลงัของโรงงาน
เภสัชกรรมทหารฯ 
 2. เพื่อท าการจ าแนกประเภทวตัถุดิบคงคลงั ตามล าดบัความส าคญัของธุรกิจ และจดัท า
วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีเหมาะสมในแต่ละคร้ังส าหรับวตัถุดิบแต่ละรายการ 
เพื่อลดตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการพสัดุคงคลงั 
 3. เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการพสัดุคงคลงัก่อนและหลงัการน าแนวทางในการบริหาร
จดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ช้ 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางวธีิการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการวตัถุดิบคงคลงั และเทคนิค
ในการพยากรณ์ความตอ้งการพสัดุท่ีเหมาะสมของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ 
 
ค าถามการวจัิย 
 1. การประยุกตใ์ช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ (Forecasting) และการจดัการพสัดุคง
คลงั (Inventory Management) มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการจดัท าระบบการจดัการวตัถุดิบ
คงคลงัท่ีเหมาะสม สามารถลดตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการพสัดุคงคลงัไดห้รือไม่ 
 2. ระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสมส าหรับโรงงานกรณีศึกษาเป็นอยา่งไร 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ วตัถุดิบคงคลงัของโรงงานกรณีศึกษา   
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ วตัถุดิบคงคลงักลุ่มท่ีมีมูลค่าการใชสู้ง (กลุ่ม A) 
ท่ีไดจ้ากการจ าแนกประเภทของพสัดุคงคลงัดว้ยเทคนิคเอบีซี (ABC Analysis) เน่ืองจากวตัถุดิบคง
คลงัในกลุ่ม A เป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าสูงสุดและมีความส าคญัมากท่ีสุด จึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จดัการวตัถุดิบคงคลงัของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ซ่ึงจะท าการวิจยัและศึกษาเฉพาะกลุ่มของ
วตัถุดิบคงคลงัท่ีมีมูลค่าการใชสู้ง (กลุ่ม A)โดยจะท าการวิเคราะห์จดัล าดบัความส าคญัของวตัถุดิบ
คงคลงั โดยใช้วิธีการจ าแนกประเภทของพสัดุคงคลงัด้วยเทคนิคเอบีซี (ABC Analysis) การ
พยากรณ์ความตอ้งการวตัถุดิบในอนาคต การก าหนดนโยบายการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสม
ส าหรับวตัถุดิบแต่ละรายการ โดยค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ืออย่างประหยดั (Economic Order 
Quantity : EOQ) และวิธีการ Silver – Meal Method เพื่อเปรียบเทียบระบบการจดัการวตัถุดิบคง
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คลงัท่ีเหมาะสมระหว่างวิธีการจดัการวตัถุดิบคงคลงัแบบปัจจุบนั และวิธีการจดัการแบบใหม่ท่ี
น าเสนอ ดว้ยขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือและปริมาณความตอ้งการพสัดุจริงในปี พ.ศ. 2558 
 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการท าวจิยั 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัภายในพื้นท่ีของโรงงานเภสัช
กรรมทหารฯ เท่านั้น 
 4. ขอบเขตดา้นเวลา 
  การวจิยัคร้ังน้ีจะใชเ้วลาในการด าเนินการระหวา่งเดือนสิงหาคม 2559 ถึงกุมภาพนัธ์ 
2560 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บเชิงวชิาการ 
  1.1 ทราบถึงทฤษฎีและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ (Forecasting) และการ
จดัการพสัดุคงคลงั (Inventory Management) 
  1.2 ทราบถึงถึงลกัษณะของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัของ
โรงงานกรณีศึกษา 
  1.3 สามารถก าหนดเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับวตัถุดิบแต่ละรายการ 
  1.4 สามารถก าหนดแนวทางการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสมส าหรับวตัถุดิบแต่ละ
รายการ และสามารถลดตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการพสัดุคงคลงั  
  1.5 สามารถน าระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัไปประยกุตใ์ชก้บัพสัดุคงคลงัประเภทอ่ืนๆ 
  1.6 สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการวตัถุดิบคงคลงัส าหรับธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั และเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
 2. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บเชิงปฏิบติั 
  2.1 มีเทคนิคในการพยากรณ์ความตอ้งการพสัดุแต่ละรายการอยา่งเหมาะสม 
  2.2 มีระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัแต่ละรายการอยา่งเหมาะสม 
  2.3  ลดตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการพสัดุคงคลงั 
  2.4  มีเอกสารวธีิการในการปรับปรุงระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัพร้อมผลการ
วเิคราะห์ท่ีน าเสนอเป็นตวัอยา่งเพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงระบบต่อไป 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัจ านวนและชนิดของพสัดุ ราคาพสัดุ ขั้นตอน
และระยะเวลาการจดัซ้ือพสัดุ มูลค่าพสัดุคงคลงั ความถ่ีของการจดัซ้ือพสัดุ 
 2.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Minitab ในการเก็บรวบรวม บนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูล 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

775 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อสอบถามถึงปัญหาต่างๆ 
และวิธีการบริหารจดัการพสัดุคงคลงั เช่น ปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และสาเหตุของปัญหา แนวคิด 
วิธีการแกปั้ญหา ตลอดจนกระบวนการตั้งแต่การสั่งซ้ือพสัดุจนไดรั้บพสัดุเขา้เก็บในคลงั ตน้ทุน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพสัดุคงคลงั 
 2. ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการพสัดุ
คงคลงั ไดแ้ก่ ขอ้มูลจ านวนและชนิดของพสัดุ ปริมาณความตอ้งการพสัดุแต่ละชนิด ราคาพสัดุ วิธีการ
และระยะเวลาในการจดัซ้ือพสัดุ มูลค่าพสัดุคงคลงั ความถ่ีของการจดัซ้ือพสัดุ จากโปรแกรมระบบ 
ERP และเอกสารรายงานท่ีไดบ้นัทึกไว ้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั วิธีด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวตัถุดิบคงคลงัของโรงงาน
กรณีศึกษา ไดแ้ก่ ระบบและขั้นตอนการด าเนินงาน หลกัเกณฑ์ในการสั่งซ้ือ ขั้นตอนในการสั่งซ้ือ 
และการด าเนินงานทางดา้นเอกสาร รวมถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อน ามาพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 
 2. ศึกษางานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานการจดัการพสัดุคงคลงั โดยศึกษา
จากทฤษฎีหรืองานวชิาการประเภทอ่ืนท่ีมีผูเ้ขียนหรือศึกษาไว ้  
 3. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวตัถุดิบคงคลงัของโรงงานกรณีศึกษา 
 4. จดัล าดบัความส าคญัของพสัดุโดยใช้วิธีการจ าแนกประเภทพสัดุคงคลงัตามเทคนิค ABC 
Analysis โดยพิจารณาจากมูลค่าของวตัถุดิบคงคลงัท่ีหมุนเวียนในรอบปี ของวตัถุดิบคงคลงัแต่ละ
รายการ 
 5. พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบ โดยน าขอ้มูลความตอ้งการของวตัถุดิบกลุ่ม A ใน
อดีต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2558 มาท าการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Minitab เพื่อ
ท าการคดัเลือกหาตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากตวัแบบของการพยากรณ์ท่ีให้
ค่าความคาดเคล่ือนของการพยากรณ์ (MAPE) ท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด 
 6. ค  านวณต้นทุนท่ีเก่ียวข้องในการจัดการวตัถุดิบคงคลัง ได้แก่ ต้นทุนในการสั่งซ้ือ 
(Ordering Cost) และตน้ทุนในการจดัเก็บรักษา (Carrying Cost) 
 7. ตรวจสอบรูปแบบความตอ้งการวตัถุดิบดว้ยเทคนิค Peterson – Silver Rule 
 8. ประยกุตใ์ชแ้นวทางการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสม 
  ก. กรณีความตอ้งการแบบแน่นอน : ค  านวณหาค่าต่างๆ ไดแ้ก่  
  ก.1 ปริมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดัดว้ยเทคนิค EOQ Model 
  ก.2 ตน้ทุนรวมภายหลงัการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค EOQ  
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  ข. กรณีความตอ้งการแบบไม่แน่นอน : ค  านวณหาค่าต่างๆ ไดแ้ก่ 
  ข.1 ช่วงเวลาและปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมดว้ยเทคนิค Silver – Meal  
  ข.2 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งภายหลงัการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Silver – Meal 
 9. การประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการวตัถุดิบคงคลังระหว่างวิธีการจัดการท่ี
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั กบัวิธีการจดัการแบบใหม่ท่ีน าเสนอ โดยใช้ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการวตัถุดิบคงคลงัเป็นเกณฑใ์นการวดัประสิทธิภาพ 
 10. สรุปผลการวจิยั 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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สรุปผลการวจัิย 
 1. การแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัของวตัถุดิบคงคลงัตามเทคนิค ABC Analysis        
 ในการวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลปริมาณความตอ้งการของวตัถุดิบแต่ละรายการยอ้นหลงัเป็น
เวลา 36 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 พบว่าโรงงานกรณีศึกษามี
วตัถุดิบทั้งหมดเป็นจ านวน 501 รายการ โดยสามารถแบ่งประเภทความส าคญัของวตัถุดิบออกเป็น 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ วตัถุดิบกลุ่ม A จ านวน 45 รายการ คิดเป็นมูลค่าวตัถุดิบคงคลงั 70.01% วตัถุดิบกลุ่ม 
B จ านวน 85 รายการ คิดเป็นมูลค่าวตัถุดิบคงคลงั 20.01% และวตัถุดิบกลุ่ม C จ านวน 371 รายการ 
คิดเป็นมูลค่าวตัถุดิบคงคลัง 9.98% ของมูลค่าวตัถุดิบคงคลังทั้ งหมด ดังนั้ นในงานวิจัยน้ีจึง
ท าการศึกษาเฉพาะวตัถุดิบกลุ่ม A เท่านั้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าสูงสุดถึง 70.01% 
 2. การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบ  
 ในงานวจิยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลปริมาณการใชว้ตัถุดิบกลุ่ม A ระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 
ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558  มาท าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบการพยากรณ์ 4 วิธี แล้วท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบการพยากรณ์ท่ีใหค้่าความผดิพลาด (MAPE) ต ่าท่ีสุด สามารถ
ท าการคดัเลือกตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบแต่ละรายการ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบแต่ละรายการ 

ตัวแบบการพยากรณ์ รหัสวตัถุดิบ 
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 
Exponential 

1-01-1301, 1-04-0600, 1-12-0300, 1-16-4400, 1-20-0100,  
2-01-4520, 2-02-2100, 2-02-2810, 2-02-4170, 2-02-5550,  
2-02-6160, 2-41-2305 

 
 3. การค านวณตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการพสัดุคงคลงั (Inventory Cost) 
 จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการค านวณตน้ทุน  สามารถ
ค านวณตน้ทุนในการสั่งซ้ือ (Ordering Costs) ของวตัถุดิบประเภทเคมีสารและภาชนะบรรจุได้
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เท่ากบั 4,692 บาทต่อคร้ัง และ 1,854 บาทต่อคร้ัง และค านวณตน้ทุนในการเก็บรักษาพสัดุคงคลงั
ต่อปี (Carrying Costs) ของวตัถุดิบประเภทเคมีสารและภาชนะบรรจุเท่ากบั 2,411,704 บาทต่อปี 
และ 3,177,570 ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนในการเก็บรักษาพสัดุคงคลงัเฉล่ียต่อเดือนของวตัถุดิบ
ประเภทเคมีสารและภาชนะบรรจุเท่ากบั 0.023362 และ 0.018957 ตามล าดบั 
 4. การตรวจสอบรูปแบบความตอ้งการวตัถุดิบดว้ยเทคนิค Peterson – Silver Rule 
 จากการน าวตัถุดิบกลุ่ม A จ านวน 45 รายการ มาท าการตรวจสอบรูปแบบความตอ้งการ โดย
การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (VC) พบว่ามีวตัถุดิบเพียง 1 รายการ (รหสั 1-01-
1301) ท่ีมีรูปแบบความตอ้งการแบบแน่นอน (VC < 0.25) เหมาะสมกบัการประยุกต์ใช้เทคนิค 
EOQ Model ส าหรับวตัถุดิบท่ีเหลือจ านวน 44 รายการ พบวา่มีรูปแบบความตอ้งการพสัดุเป็นแบบ
ไม่แน่นอน (VC > 0.25) จึงมีความเหมาะสมกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Silver-Meal 
 5. การประยุกต์ใช้แนวทางการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสมด้วยเทคนิค EOQ Model 
และเทคนิค Silver-Meal 
 จากการประยุกต์ใช้เทคนิค EOQ Model ในการจดัการวตัถุดิบกลุ่ม A ท่ีมีรูปแบบความ
ตอ้งการแบบแน่นอน จ านวน 1 รายการ สามารถค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั (EOQ) 
ได้เท่ากับ 7,478,117.65 หน่วย และต้นทุนรวมในการจัดการพสัดุคงคลังเม่ือท าการสั่งซ้ือตาม
ปริมาณการสั่งซ้ืออย่างประหยดั ไดเ้ท่ากบั 111,111.61 บาทต่อปี และจากการประยุกต์ใช้เทคนิค 
Silver-Mealในการจดัการวตัถุดิบกลุ่ม A ท่ีมีรูปแบบความตอ้งการมีความไม่แน่นอน จ านวน 44 
รายการ สามารถค านวณหาตน้ทุนในการสั่งซ้ือ(Ordering Cost) รวมทั้งหมดไดเ้ท่ากบั 661,788.00 
บาท ตน้ทุนในการเก็บรักษา (Carrying Cost) รวมทั้งหมดไดเ้ท่ากบั 199,452.83 บาท และตน้ทุน
รวมในการจดัการพสัดุคงคลงัรวมทั้งหมดไดเ้ท่ากบั 861,240.83 บาท 
 6. การประเมินประสิทธิภาพระบบการจดัการวตัถุดิบคงคลงัก่อนและหลงัการประยุกต์ใช้
เทคนิค EOQ Model และเทคนิค Silver – Meal 
 จากผลการค านวณตน้ทุนในการจดัการพสัดุคงคลังก่อนและหลงัการประยุกต์ใช้เทคนิค 
EOQ Model พบวา่มีตน้ทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการวตัถุดิบเท่ากบั 217,551.10 บาทต่อปี และ 
111,111.61 ต่อปี ตามล าดบั ดงันั้นการน าเทคนิค EOQ Model มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการวตัถุดิบ
คงคลงักลุ่ม A สามารถช่วยลดตน้ทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการวตัถุดิบลงไดเ้ท่ากบั 106,439.49 
บาทต่อปี หรือลดลงร้อยละ 48.93ต่อปี และจากผลการค านวณตน้ทุนในการจดัการพสัดุคงคลงัก่อน
และหลงัการประยุกตใ์ชเ้ทคนิค Silver – Meal พบวา่มีตน้ทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการวตัถุดิบ
เท่ากบั 1,232,922.59 บาทต่อปี และ 861,240.83 ต่อปี ตามล าดบั ดงันั้นการน าเทคนิค Silver – Meal 
มาประยุกต์ใช้ในการจดัการวตัถุดิบคงคลงักลุ่ม A สามารถช่วยลดตน้ทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัการวตัถุดิบลงไดเ้ท่ากบั 371,681.76 บาทต่อปี หรือลดลงร้อยละ 30.15 ต่อปี 
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 ดงันั้นจากการน าเทคนิค EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal มาประยุกตใ์ชร่้วมกนัในการ
จดัการวตัถุดิบคงคลัง กลุ่ม A ทั้งหมดจ านวน 45 รายการ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนรวมท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัการพสัดุคงคลงัลงได้ทั้งหมดเท่ากบั 478,121.25 บาทต่อปี หรือลดลงร้อยละ 
32.96 ต่อปี ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการพสัดุคงคลงัรวมต่อปีก่อนและหลงัการประยุกตใ์ชเ้ทคนิค 
EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal    

ล าดบั รหสัพสัดุ 
ตน้ทุนรวมต่อปีของพสัดุคงคลงั (บาท) 

ผลต่าง ร้อยละ หมายเหตุ 
ก่อนประยกุต ์ หลงัประยกุต ์

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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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการพสัดุคงคลงัรวมต่อปีก่อนและหลงัการประยุกตใ์ชเ้ทคนิค 
EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal (ต่อ) 

 
 
 

ล าดบั รหสัพสัดุ 
ตน้ทุนรวมต่อปีของพสัดุคงคลงั (บาท) 

ผลต่าง ร้อยละ หมายเหตุ 
ก่อนประยกุต ์ หลงัประยกุต ์

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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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. งานวจิยัการจดัการวตัถุดิบคงคลงัของกรณีศึกษาน้ีมีหลายขั้นตอน อาจเกิดความยุง่ยากต่อ
การน าไปปฏิบติัใช้จริง แต่สามารถท่ีจะน าหลักการและทฤษฎีบางอย่างไปใช้ได้ เช่น การแบ่ง
ประเภทจดัล าดบัความส าคญัของวตัถุดิบตามเทคนิค ABC Analysis เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม 
ตรวจสอบ ตลอดจนการก าหนดนโยบายในการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสม 
 2. การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบสามารถเป็นตวัช่วยในการวางแผนส าหรับการ
จดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการสั่งซ้ือและ
ก าหนดปริมาณวตัถุดิบคงคลงั ดังนั้นในการพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคตจึงควรมีการปรับ
ขอ้มูลท่ีใช้ในการพยากรณ์ให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะไดต้วัแบบการพยากรณ์ท่ีให้ค่าการ
พยากรณ์ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากท่ีสุด 
 3. การบริหารจดัการวตัถุดิบคงคลังให้มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรมีการหารือร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรับเปล่ียนการวางแผนการ
จดัซ้ือและการจดัการวตัถุดิบคงคลงัใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ เพื่อผลการด าเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
 4. การจดัการวตัถุดิบคงคลงัให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา จึง
ควรน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาช่วยในการบริหารจดัการวตัถุดิบคงคลงั เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบติดตามขอ้มูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และทราบถึง
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของสถานภาพวตัถุดิบคงคลงั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 5. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นหน่วยงาน ควรค านึงถึงทกัษะการใชง้านดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานดว้ย ซ่ึงหากเจา้หนา้ท่ีขาดทกัษะดงักล่าว อาจท า
ใหข้อ้มูลตวัเลขต่างๆท่ีบนัทึกในระบบเกิดความผดิพลาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนจดัการ
วตัถุดิบคงคลังในอนาคต ดงันั้นจึงควรจดัอบรมการใช้งานระบบให้กบัเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ และสามารถใชง้านระบบไดต้ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
 6. แนวทางการจดัการวตัถุดิบคงคลงัท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบั
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีโครงสร้างการจดัการวตัถุดิบใกลเ้คียงกนั โดยท าการวิเคราะห์และแบ่งประเภท
จดัล าดบัความส าคญัของวตัถุดิบใหม่ตามนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานนั้นๆ 
 
ข้อเสนอแนะและข้อพจิารณาส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะวตัถุดิบคงคลงัในกลุ่ม A ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าสูงสุดและมี
ความส าคญัมากสุด จึงไม่ไดน้ าวตัถุดิบคงคลงัในกลุ่ม B และ กลุ่ม C มาวิเคราะห์ดว้ย ส าหรับการ
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วิจยัในคร้ังต่อไปควรน าวตัถุดิบคงคลงัในกลุ่ม B และกลุ่ม C มาวิเคราะห์ด้วย เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการวตัถุดิบคงคลงัใหม้ากข้ึน  
 2. การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใช้วตัถุดิบในอดีตมาท า
วิเคราะห์เพื่อหาตวัแบบในการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัวตัถุดิบแต่ละรายการ ซ่ึงไม่ไดพ้ิจารณาถึง
ปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กลยุทธ์ใน
การขาย การตั้งราคา รวมถึงปัจจยัทางดา้นการตลาด ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไป จึงควรน าปัจจยั
เหล่าน้ีมาประกอบการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการใชว้ตัถุดิบของโรงงานกรณีศึกษา อีกทั้งควรมี
การปรับปรุงตวัแบบการพยากรณ์ให้เหมาะสมกบัขอ้มูลและปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อเพิ่มความ
แม่นย  าในการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการใชว้ตัถุดิบใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3. การวิจยัคร้ังน้ีได้ประยุกต์ใช้เทคนิค EOQ Model และเทคนิค Silver-Meal ในการ
ค านวณหาขนาดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบวตัถุดิบแต่ละรายการ แต่ทั้งน้ีในการ
จดัการพสัดุคงคลงักรณีรูปแบบความตอ้งการของพสัดุเป็นแบบไม่แน่นอน ยงัมีวิธีการสั่งซ้ืออีก
หลายวิธีท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้วิธีการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และมีต้นทุนในการ
ด าเนินงานลดลง ดงัเช่น วิธีการ Least Unit Cost (LUC) เป็นการหาปริมาณการสั่งซ้ือในช่วงเวลา
รวมท่ีท าให้ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยต ่าท่ีสุด วิธีการ Period Order Quantity (POQ) เป็นการหา
ช่วงเวลาการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และวิธี Part Period Balancing (PPB) เป็นการก าหนดปริมาณการ
สั่งซ้ือโดยพยายามท่ีจะลดค่าใชจ่้ายแปรผนัรวมทุกช่วงเวลาให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นการวิจยัในคร้ัง
ต่อไปอาจน าวิธีการดงักล่าวมาท าการประยุกตใ์ชแ้ละเปรียบเทียบวิธีการสั่งซ้ือท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้การ
จดัการวตัถุดิบคงคลงัของโรงงานกรณีศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความต้องการของรูปแบบรายการในการรับชมของช่องเวร์ิคพอยท์ ครีเอทฟี ทวีี 
FACTORS AFFECTING DEMAND FOR ENTRY FOMS IN THE VIEWING OF 

WORKPOINT CREATIVE TV 
 

ศิริวมิล ช่วยเกดิ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความต้องการของรูปแบบรายการในการ
รับชมของช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี โดยก าหนดขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูช้มรายการช่อง
เวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีในเขตจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400  คน 
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของรูปแบบรายการในการรับชมของช่อง
เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่   ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความตอ้งการรูปแบบรายการ พฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจในการรับชมรายการ และความ
ตอ้งการรูปแบบรายการ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบท่ีเป็นอิสระ (T- Test 
Independent ) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA ) ดว้ยสถิติทดสอบ (F – 
Test) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha) และ Multiple Linear Regression Analysis (MRA) ในการวเิคาระห์ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ   อาชีพ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์คพอยท์ครีเอทีฟ ทีวี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   2) ความตอ้งการรูปแบบรายการ ผูช้มรายการช่องเวิร์คพอยทค์รีเอทีฟ ทีวี ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานีมีความตอ้งการรูปแบบรายการบนัเทิงมากท่ีสุดรองลงมามีความตอ้งการรูปแบบรายการ
ข่าว,รูปแบบรายการเพลงและดนตรี,รูปแบบรายการละคร,รูปแบบรายการถ่ายทอดสดและรูปแบบ
รายการสนทนา ตามล าดบั3) พฤติกรรมการรับชม การรับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยทค์รีเอ
ทีฟ ทีวี 1-2 ชั่วโมง 2-3 วนั/สัปดาห์ ซ่ึงจะรับชมในช่วงเวลา 6 โมงเยน็เป็นตน้ไป โดยส่วนใหญ่
รับชมท่ีบา้น ผ่านทางโทรทศัน์มากกวา่ออนไลน์  และ 4) ความพึงพอใจในการรับชมรายการของ
ช่องเวิร์คพอยท์ครีเอทีฟ ทีวี กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์ค
พอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีโดยรวมนั้นความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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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. 
 

บทน า 
 ปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา ถือเป็นปีเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของอุตสาหกรรม
โทรทศัน์ไทยเป็นอย่างยิ่ง เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ไดจ้ดัให้มีการประมูลใบอนุญาตให้
ใชค้วามถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภท บริการทางธุรกิจระดบัชาติ จ  านวน 24 
ใบอนุญาต โดยบริษทั ไทยบรอดคาสต้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 ไดเ้ขา้
ร่วมประมูล และไดรั้บหนงัสือแจง้การเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้วามถ่ี เพื่อให้บริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ
อย่างเป็นทางการจาก กสทช. เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ผลจากการประมูลใบอนุญาต
ดงักล่าว ถือไดว้่าเป็นก้าวส าคญัของการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยจากทีวีแอนาล็อก
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ไปสู่ทีวีดิจิตอล และเป็นการกระตุน้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมฟรีทีวี ซ่ึงจากเดิมมีผูป้ระกอบการ
เพียง 6 สถานี และจะน ามาซ่ึงโอกาสส าหรับผูแ้ข่งขนัรายใหม่ ๆ ในการเติบโต และเขา้มามีบทบาท
ในธุรกิจโทรทศัน์ฟรีทีวมีากยิง่ข้ึน  

การประกอบธุรกิจของบริษทั ไทยบรอดคาสต้ิง จ ากดั และบริษทัในเครือ สามารถแบ่งได้
เป็น 6 ธุรกิจหลกั คือ (1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  (2) ธุรกิจทีวีดาวเทียม (3) ธุรกิจส่ิงพิมพ ์(4) 
ธุรกิจผลิตและตดัต่อภาพ (5) ธุรกิจภาพยนตร์ (6) ธุรกิจละครเวทีและคอนเสิร์ต และ (7) ธุรกิจการ
รับจา้งจดังาน ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวเป็นธุรกิจท่ีต่อเน่ืองและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยรายละเอียด
ของแต่ละธุรกิจสามารถสรุปไดว้่า ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ เป็นบริษทัด าเนินธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์ โดยการซ้ือเวลาออกอากาศจากทางสถานี เพื่อออกอากาศรายการโทรทศัน์และขาย
โฆษณา โดยมีรายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณาและจากการโปรโมทสินคา้และบริการในรายการ
โทรทศัน์  ซ่ึงบริษทัมีรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท จ านวนทั้งส้ิน 28 รายการ
ท่ีออกอากาศในช่วงตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ผ่านทาง
สถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 9 

ส าหรับบริษทั ไทยบรอดคาสต้ิง จ ากดั เองนั้น การเขา้สู่ธุรกิจทีวีดิจิตอลถือเป็นโอกาสใน
การขยายธุรกิจจากโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีรู้จกักนัในนาม “WORKPOINT TV” ซ่ึงถึงแมจ้ะมีผล
ตอบรับท่ีดีในดา้นความนิยมจากผูช้มโดยเป็นช่องท่ีมี Rating อนัดบัตน้ ๆ ในกลุ่มโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม จากการส ารวจของเอซีนีลเส็น แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมฐานผูช้มทัว่ประเทศ การเข้าสู่
โทรทศัน์ทีวีดิจิตอลภายใตช่ื้อ “WORKPOINT CREATIVE TV” ซ่ึงถือเป็นฟรีทีวีท่ีจะเขา้ถึงฐาน
ผูช้มทัว่ทั้ งประเทศ อนัจะส่งผลดีต่อการปรับอัตราค่าโฆษณาแบบก้าวกระโดด โดยบริษทัจะ
สามารถน าประสบการณ์ของบริษทักวา่ 25 ปี ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยประกอบกบัทรัพยากร
ท่ีบริษทัมีอยู่แล้วในปัจจุบนั ทั้งด้าน Content บุคลากร สตูดิโอ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเพิ่มรายไดอ้ยา่งมัน่คงในอนาคต โดย
เน้ือหารายการต่าง ๆ ท่ีจะแพร่ภาพผา่นทาง “WORKPOINT CREATIVE TV” นั้น จะเป็นรายการท่ี
มีเน้ือหาแปลกใหม่  แต่ยงัคงสาระและความสนุกสนาน เฉกเช่นท่ีบริษทัไดน้ าเสนอมาโดยตลอด 
สอดแทรกดว้ยรายการลิขสิทธ์ิต่างประเทศยอดนิยมท่ีมีเน้ือหาหลากหลายและสามารถตอบความ
ตอ้งการของผูช้มไดใ้นวงกวา้ง ทั้งน้ี บริษทัมีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่ ธุรกิจทีวีดิจิตอลจะกา้วเขา้
มาเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทัในอนาคต (เวร์ิคพอยท ์เอน็เตอร์เทนเมนท,์ 2556) 
จากการแข่งขนัในธุรกิจส่ือท่ีค่อนขา้งรุนแรงมากข้ึนตั้งแต่มีทีวีดิจิตอล ท่ีท าให้ผูช้มจึงมีทางเลือกใน
การรับชมส่ือต่าง ๆ มากข้ึน ท าให้ส่ือโทรทศัน์ถูกกระจายความนิยมออกไป ส่งผลให้ลูกคา้หรือ
โฆษณาก็ถูกกระจายไปช่องทางต่าง ๆ เช่นกนั และช่องเวิร์คพอยท์ครีเอทีฟทีวีท่ีเกิดข้ึนมากบัทีวี
ดิจิตอล ก็ตอ้งต่อสู้กบัอีกหลาย ๆ ช่องท่ีเขา้มา และคู่แข่งขนัท่ีน่ากลวัท่ีสุดนัน่ก็คือ ช่องหลกัอย่าง
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ท่ีเป็นช่องหลกัและมีผูช้มท่ีจงรักภกัดีต่อช่องเป็นฐานส าคญั การจะ
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ดึงโฆษณาหรือกลุ่มผูช้มมาไดน้ั้น ช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ตอ้งท ารายการให้ไดรั้บความนิยม
สูง เพื่อเรียกเรตต้ิงหรือระดบัความนิยมเพื่อน าไปเสนอต่อลูกคา้สินคา้ต่าง ๆ ให้มาลงโฆษณากบั
รายการของช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ี
จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของรูปแบบรายการใน
การรับชมของช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
พฒันาการผลิตรายการทีวดิีจิตอลต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษาลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์
ช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาระดับปัจจยัความต้องการรูปแบบรายการและระดับความพึงพอใจในการ
รับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ของผูช้มในเขต
จงัหวดัปทุมธานี 
สมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยทค์รีเอทีฟ ทีวี ของ
ผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานีต่างกนั  

2. ปัจจยัความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชม
รายการโทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยทค์รีเอทีฟ ทีว ีของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
1.1 ตวัแปรอิสระ  

1.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

1.1.2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ประกอบดว้ย ระยะเวลา
ในการรับชม ความถ่ีในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม สถานท่ีรับชม และ
ช่องทางการรับชม 

1.1.3 ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอ
ทีฟ ทีว ีของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี ในดา้น การน าเสนอภาพและเสียง การจดั
ตารางการออกอากาศ  รูปแบบรายการ เน้ือหาสาระ และพิธีกร 
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  1.2 ตวัแปรตาม คือ รูปแบบรายการโทรทศัน์ ประกอบด้วย รูปแบบรายการข่าว
รูปแบบรายการบนัเทิง รูปแบบรายการเพลงและดนตรี รูปแบบรายการสนทนา รูปแบบรายการ
ละคร รายการถ่ายทอดสด 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีรับชม
รับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยทค์รีเอทีฟ ทีว ี

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี คือ สถานท่ีท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูช้มรายการโทรทศัน์
ช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีท่ีอาศยัอยูใ่นเขตปทุมธานี  

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะยะเวลาการศึกษาทั้งส้ิน 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยใชเ้วลาการเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 20 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลจากการวิจยัจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการในการรับชมรายการช่อง
เวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื่อน าไปจดัรูปแบบและผลิตให้เหมาะ
กบัผูช้มของในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

2. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลแก่บุคคลหรือองคก์รอ่ืน ๆ ทัว่ไปท่ีมีความสนใจเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ของผูช้มในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี น าไปศึกษาต่อยอดเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ต่อไป 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ัง
น้ีไดด้งัน้ี 
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ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม    
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์ 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของรูปแบบรายการในการรับชมของช่อง
เวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ดา้น โดยมีตวัแปร
ตาม 1 ตวั คือ ความตอ้งการรูปแบบรายการของช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี   เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยวดัระดบัความตอ้งการ ความ
พึงพอใจกบัผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
รับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี อนั
ประกอบดว้ย 

1.1.1 เพศ หมายถึง เพศของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีรับชมรายการ
โทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศชายและเพศ
หญิง 

1.1.2 อายุ หมายถึง ระดบัอายุของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีรับชม
รายการโทรทศัน์ช่อง เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี โดยแบ่งระดบัอายุเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่  อายุระหว่าง 10-20 ปี อายุระหว่าง 21-30 ปี  อายุระหว่าง 31-40 ปี อายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี และอายรุะหวา่ง 51 ปีข้ึนไป 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ความต้องการรูปแบบรายการ 
1. รูปแบบรายการข่าว 
2. รูปแบบรายการบนัเทิง 
3. รูปแบบรายการเพลงและดนตรี 
4. รูปแบบรายการสนทนา 
5. รูปแบบรายการละคร 
6. รายการถ่ายทอดสด 
 

ความพงึพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ ของ
ช่องเวร์ิคพอยท์ ครีเอทฟี ทวีี 
1. การน าเสนอภาพและเสียง 
2. การจดัตารางการออกอากาศ  
3. รูปแบบรายการ 
4. เน้ือหาสาระ 
5. พิธีกร 
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1.1.3 ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของประชาชนท่ีรับชม
รายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี โดยแบ่งเป็นระดับการศึกษา 6 
ระดับ ได้แก่ ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช. อนุปริญญา/ ปวส.  ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานท่ีประชาชนในจงัหวดั
ปทุมธานีท่ีรับชมรายการโทรทศัน์ช่อง เวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีโดยแบ่งระดบัการ
วดัเป็น 7 อาชีพ ไดแ้ก่ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน พนกังาน
ราชการ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั อาชีพอิสระ และอาชีพอ่ืน ๆ 

1.1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีไดจ้าก
การประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนในจังหวดัปทุมธานีท่ีรับชมรายการ
โทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี โดยแบ่งระดบัการวดัเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ 
รายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท รายได้ระหว่าง 10,000-15,000  บาท รายได้ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท รายไดร้ะหวา่ง 20,001-25,000 บาท รายไดร้ะหว่าง 25,001-
30,000 บาท และรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท 

1.2  ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี หมายถึง 
ระดบัของความรู้สึกของผูช้มท่ีมีต่อการรับชมรายการต่าง ๆ ของช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี อนั
ไดแ้ก่ รูปแบบของรายการ พิธีกร การน าเสนอ ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นความบนัเทิง ช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ และความเหมาะสมต่อการน าเสนอภาพและเสียง 
2.  ความพึงพอใจในรูปแบบรายการโทรทศัน์ หมายถึง ความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ของ
ช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีท่ีผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานีตอ้งการรับชม อนัประกอบดว้ย 
   2.1 รูปแบบรายการข่าว หมายถึง เป็นรูปแบบรายการท่ีน าเสนอเหตุการณ์ 
เร่ืองราว ขอ้เท็จจริง หรือขอ้คิดเห็น ท่ีน่าสนใจ มีความสดใหม่ มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ 
หรือมีองค์ประกอบข่าวอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการน าเสนอทั้งในลกัษณะของการประกาศ การอ่านค า
บรรยายข่าว ประกอบภาพโดยผูป้ระกาศข่าว การรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ์ โดยผูส่ื้อข่าว หรือ
ผูร้ายงานข่าว ในสถานท่ีจริง หรือลกัษณะอ่ืน ๆ  เช่น รายการข่าวเวิร์คพอยท ์ทางช่องเวิร์คพอยท ์
ครีเอทีฟ ทีว ี 
  2.2 รูปแบบรายการบันเทิง หมายถึง รูปแบบรายการท่ีมีการน าเสนออย่าง
สนุกสนาน ท าใหผู้ช้มรู้สึกผอ่นคลาย ถือเป็นประเภทรายการท่ีผูช้มส่วนใหญ่ตอ้งการมากท่ีสุด เช่น 
รายการปริศนาฟ้าแลบ ทางช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีเป็นตน้  
  2.3 รูปแบบรายการเพลงและดนตรี หมายถึง  รายการท่ีน าเสนอเพลงหรือการ 
แสดงดนตรี  ซ่ึงสามารถจดัน าเสนอในลกัษณะเป็นเพลง ท่ีมีภาพประกอบเป็นเร่ืองราวตามเน้ือหา
ของ เพลงท่ีเรียกว่า มิวสิค วิดีโอ (Music Vedio) หรือเป็นการจดัแสดงดนตรี ท่ีเรียกวา่การแสดง
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คอนเสิร์ต หรือ เป็นการประกวดร้องเพลง ซ่ึงอาจจะเป็นการบนัทึกเทปโทรทศัน์ไวล่้วงหนา้ก่อน
ออกอากาศแพร่หลาย  หรือเป็นการถ่ายทอดสด โดยมีพีธีกรหรือผูด้  าเนินรายการเป็นผูพู้ดเปิดน า
รายการ พูดเช่ือมโยงเขา้สู่เพลงหรือการแสดงดนตรีของนักร้อง และพูดปิดรายการ เช่น รายการ
ชิงชา้สวรรค ์ไมคท์องค า ทางช่องเวร์ิคพอยทค์รีเอทฟ ทีว ีเป็นตน้  
  2.4 รูปแบบรายการสนทนา หมายถึง รูปแบบรายการท่ีมีคนมา พูดคุยกนั 2 หรือ 3 
คน โดยมีคนหน่ึงเป็นผูด้  าเนินรายการ หรือด าเนินการสนทนา ส่วนบุคคลท่ีเหลือจะ เป็นผูร่้วม
สนทนา ผูด้  าเนินรายการจะท าหน้าท่ีน าการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให้เป็นไป ตาม 
ขอบเขตและวตัถุประสงคข์องรายการคอยเช่ือมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไม่ให้ผูช้มเกิดความ 
สับสนกบัประเด็นท่ีสนทนาผูด้  าเนินการสนทนาอาจร่วมแสดงความคิดเห็นดว้ยการพูดคุย กบัผูร่้วม 
รายการในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งคอยพูดคุยกบัผูช้มรายการด้วย โดยเฉพาะในช่วงตน้ท่ีตอ้งเปิด 
ประเด็นการสนทนา และช่วงท้ายท่ีต้องสรุปประเด็นการสนทนา รายการสนทนาแตกต่างกับ
รายการ พูดคุย กล่าวคือรายการพุดคุยเป็นการพูดคุยกบัผูช้มโดยตรง ในขณะท่ีรายการสนทนามิใช่
เป็นการพูดคุยกบัผูช้มโดยตรง แต่เป็นการสนทนากนัระหว่างผูร่้วมรายการการน าเสนอรายการ
สนทนาท่ีดี มิใช่เพียงการน าเสนอภาพผูร่้วมสนทนาตดัสลบักนัไปมาเท่านั้น หากแต่ควรจะตอ้งมี
ภาพเหตุการณ์หรือเร่ืองราว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หรือประเด็นท่ีก าลงัสนทนามาตดัต่อประกอบกบั
รายการดว้ย  เช่น รายการซุปเปอร์หม ่า ทางช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีเป็นตน้ 
  2.5 รูปแบบรายการละคร หมายถึง รูปแบบรายการท่ีน าเสนอเร่ืองราวโดยใช ้การ
แสดงตามบทบาทในเร่ืองราวท่ีแต่งข้ึนหรือดดัแปลงจากเร่ืองจริง  เพื่อส่ือความหมายเก่ียวกบัสาระ 
ขอ้คิด คติเตือนใจ และความบนัเทิงไปสู่ผูช้มรายการ โดยอาศยัองค์ประกอบและเทคนิคทางการ
ละคร ศิลปะการแสดง เทคนิคการถ่ายท า การตดัต่อล าดบัภาพ และการให้เสียงดนตรีและเสียง
ประกอบ เพื่อให้เร่ืองราวมีความสมจริงสมจงั ผูช้มชมแลว้มีอารมณ์ร่วม และเกิดความรู้สึกคลอ้ย
ตาม เช่น ละครเร่ือง เกมริษยา ทางช่องเวร์ิคพอยทค์รีเอทีฟ ทีว ี
  2.6 รายการถ่ายสด หมายถึง รายการวทิยโุทรทศัน์ท่ีถ่ายภาพสด ๆ แลว้ ออกอากาศ
แพร่ภาพในทนัที รายการสดน้ีแบ่งออกเป็น 2 แบบดว้ยกนัคือ (1) รายการสดในสตูดิโอ หมายถึง 
รายการท่ีท ากันในสถานี ห้องสตูดิโอแล้ว ออกอากาศทันที และ (2) รายการสดนอกสถานท่ี 
หมายถึง รายการท่ีออกไปถ่ายนอกสถานี แลว้ส่งสัญญาณ ออกอากาศโดยมีรถส าหรับการถ่ายทอด
รายการไปพร้อมกนั เช่น รายการซุปเปอร์มวยไทย ทางช่องเวร์ิคพอยทค์รีเอทีฟ ทีว ี
 3. ผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี หมายถึง ผูช้มรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์คพอยทค์รีเอทีฟ
ทีว ีท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี  
 4. รายการโทรทศัน์ หมายถึง ประเภทของรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศทุกวนัจนัทร์ -วนั
อาทิตย ์โดยจดัท าเป็นผงัรายการประจ าเดือนของช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ท่ีมีการระบุช่วงเวลา
การออกอากาศอยา่งชดัเจน ประกอบดว้ยประเภทรายการตามฝังการออกอากาศ อนัไดแ้ก่ ควิชโชว ์ 
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รายการข่าว ซีรีส์ต่างประเทศ วาไรต้ีทอล์คโชว ์ วาไรต้ี การ์ตูน รายการเพลง และรายการประกวด
ร้องเพลง 
 5. ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี หมายถึง บริษทั ไทยบรอดคลาสต้ิง จ ากดั ท่ีได้รับการ
ประมูลใบอนุญาตให้ใช้ความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบทีวีดิจิตอลหรือฟรีทีวี ภายใตช่ื้อ 
เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ฟรีทีวีและผ่านดาวเทียมเท่านั้นไม่รวมรายการท่ี
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์ จ  ากดั (มหาชน) รับจา้งผลิตรายการใหแ้ก่ช่องฟรีทีวีอ่ืน ๆ ซ่ึง
รายการท่ีเผยแพร่ทาง เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี นั้นจะเป็นรายการท่ีมีเน้ือหาแปลกใหม่ แต่ยงัคง
สาระและความสนุกสนานเฉกเช่นท่ีบริษทัไดน้ าเสนอมาโดยตลอด สอดแทรกดว้ยรายการลิขสิทธ์ิ
จากต่างประเทศยอดนิยมท่ีมีเน้ือหาหลากหลายและสามารถตอบความตอ้งการของผูช้มได้ในวง
กวา้ง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อรญา สมตน (2555) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายข่าว ททบ.5 ท่ีมีต่อรายการตลาดสดสนามเป้า” ซ่ึงกลุ่มประชากรมี
จ านวนทั้งส้ิน 109 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่รับชมรายการตลาดสดสนามเป้าเดือนละ 4 คร้ัง ซ่ึงในการ
รับชมแต่ละคร้ังตั้งใจดูตั้งแต่ตน้จนจบทุกช่วงรายการ โดยไม่เปล่ียนช่องและสามารถใชป้ระโยชน์
จากการรับชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรท่ีมีภูมิหลงัเร่ืองของเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั จะส่งต่อการใชป้ระโยชน์จากการรับชม
รายการท่ีแตกต่างกนั 
 พีระสิทธ์ิ สุวรรณเลิศ (2553) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับชม
รายการแพร่ภาพทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในเขตจงัหวดัเลย”  พบวา่ จากการส ารวจ
ความพึงพอใจของตวัแทนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น 14 อ าเภอของจงัหวดัเลย มีความพึงพอใจสูงต่อ
รายการข่าวและรายการบนัเทิง ทั้งด้านความหลากหลายของรูปแบบ ความถูกต้องรวดเร็วของ
รายการข่าว ส่วนรายการโฆษณาสินค้าและบริการมีความพึงพอใจน้อย นอกจากน้ี ยงัได้รับ
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงรายการส าหรับรายการข่าว คือ เพิ่มช่วงเวลาข่าว ทั้งความยาว
ของรายการข่าวและเวลาในการออกอากาศ ควรเพิ่มเน้ือหาของข่าวและการมีส่วนร่วมส าหรับเด็ก
และเยาวชน ไม่ควรน าละครท่ีเคยออกอากาศแล้วมาออกอากาศซ ้ า ควรมีรายการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนจนหรือผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ 
 พลอยลดา ไชยบุญเรืองสิน (2553) ศึกษาเร่ือง “วิธีการส่ือสารของผูด้  าเนินรายการวิทย ุ
Club Friday การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูฟั้ง” พบวา่ กลุ่มผูฟั้งท่ีเปิดรับฟังวิทยุ รายการ 
Club Friday เพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตรักมากท่ีสุด โดยน าขอ้คิดท่ีไดจ้ากรายการมาตดัสินใจในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงต่างชอบลักษณะการน าเสนอของรายการจากลีลาการพูดและน ้ าเสียงของดีเจ 
นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างผูฟั้งยงัมีการใชป้ระโยชน์และมีความพึงพอใจท่ีไดข้อ้คิดหรือมุมมองจาก
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ประสบการณ์ของผูอ่ื้นท่ีน ามาถ่ายทอด เพื่อน าไปปรับใชใ้นชีวิตของตน และใชเ้ป็นแนวทางในการ
แหปั้ญหาชีวติของตนอีกดว้ย 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชาการและกลุ่มตวัอยา่ง  ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูช้มในเขตปทุมธานีท่ีเคยรับชมรายการ
ของช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ซ่ึงผูท่ี้อาศยัในเขตปทุมธานี จ  านวน 400 คน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ ตอนท่ี 
1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการรับชม
รายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
ประกอบดว้ยค าถามแบบเลือกตอบจ านวนทั้งหมด 5 ขอ้ คือ 1. ระยะเวลาในการรับชมรายการ  2. 
ความถ่ีในการรับชมรายการ 3. ช่วงเวลาในการรับชมรายการ   4.สถานท่ีในการรับชมรายการ 5. 
ช่องทางในการรับชมรายการ  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม ท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการในการรับชม
รายการโทรทศัน์จงัหวดัปทุมธานีท่ีมีต่อช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ในลกัษณะประเมินค่าของไล
เคิอร์ท (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั เพื่อแปลความหมายของแบบวดั ประกอบดว้ยค าถาม 
จ านวน 6  ขอ้ ต่อไปน้ี รูปแบบรายการข่าว  รูปแบบรายการบนัเทิง รูปแบบรายการเพลงและดนตรี  
รูปแบบรายการสนทนา  รูปแบบรายการละคร และรายการถ่ายทอดสด ส่วนสุดทา้ยคือตอนท่ี 4 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัปทุมธานีต่อความ
เหมาะสมต่อการน าเสนอภาพและเสียง การจดัตารางการออกอากาศ รูปแบบรายการ เน้ือหาสาระ 
และพิธีกร ท่ีมีต่อช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี โดยใช้แบบสอบถาม ในลกัษณะประเมินค่าของ 
Likert Scale  ลกัษณะแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ เพื่อแปลความหมายของแบบวดั ประกอบด้วยค าถาม จ านวน 17  ข้อ แบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น ต่อไปน้ี ด้านความเหมาะสมต่อการน าเสนอภาพและเสียง ดา้นการจดัวางตาราง
ออกอากาศ ดา้นรูปแบบรายการ ดา้นเน้ือหาสาระ  ดา้นพิธีกร    
 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีด้วยด้วยการทดสอบค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ดว้ยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คนและ
น ามาค าณวนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตารางสถิติ ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่  แอลฟา ครอ
นบาค (Cornbrash’s Alpha) ซ่ึงจากการทดสอบแบบสอบถามไดค้่า สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 0.809 
(ค่ามาตรฐานตอ้งมากกวา่ 0.7) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตวัอยา่งกรอกดว้ยตวัเอง จ านวน 30 ชุด ก่อน
เพื่อน ากลบัมาท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ หลงัจากนั้นจึงท าการเก็บขอ้มูลต่อจนครบ 400 ชุด 

2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
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3 น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งมาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผลผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูป 

4 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่ออภิปรายผล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์ค
พอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ท่ีแตกต่างกนั พบว่ามีการปฏิเสธสมมติฐานทั้งหมด 2 สมมติฐาน ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา และรายได ้ซ่ึงหมายความวา่ระดบัการศึกษา และรายได ้ ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความ
พงึพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ท่ีแตกต่างกนั ส่วนรูปแบบ
รายการท่ีตอ้งการรับชมมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่อง
เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ดา้นพิธีกร อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรรูปแบบรายการท่ีตอ้งการ
รับชม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ระดบัความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่อง
เวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ดา้นพิธีกร ทั้งหมด 4 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านยัส าคญั
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ รูปแบบรายการสนทนา รูปแบบรายการบนัเทิง รูปแบบรายการข่าว 
รูปแบบรายการละครโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .002 .000  ตามล าดบั สามารถน าเสนอกรอบ
แนวความคิดใหม่ (Modified Model) ไดด้งัน้ี  
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                ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์ค
พอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพศ ระดบัการศึกษา  รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ครีเอทีฟ ทีวี อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัสูงกวา่ .000 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่ อายุ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
ตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยทค์รีเอทีฟ ทีว ี0.05  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี  ของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี มี
ความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการรูปแบบรายการ อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรความพึงพอใจใน
การรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม
รูปแบบรายการท่ีตอ้งการรับชม ระดบัความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวิร์ค
พอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีทั้งหมด 7 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านยัส าคญันอ้ยกวา่หรือ

รูปแบบรายการทีต้่องการรับชม 
1. รูปแบบรายการข่าว 
2. รูปแบบรายการบนัเทิง 
3.รูปแบบรายการเพลง 
4.รูปแบบรายการสนทนา 
5.รูปแบบรายการละคร 

ความพงึพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวร์ิคพอยท์ครีเอ

ทฟี ทวีขีองผู้ชมในเขตจงัหวดัปทุมธาน ี

1.สญัญาณภาพของช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ี

2. ระยะเวลาออกอากาศในแต่ละรายการ 

3. การจดัล าดบัการออกอากาศในแต่ละรายการ 

4. มีรายการวาไรต้ีท่ีหลากหลาย 

5. เน้ือหาดา้นข่าวสารบา้นเมือง 

6. การด าเนินรายการของพิธีกรรายการช่องเวร์ิคพอยท ์

7. พิธีกรรายการของช่องเวร์ิคพอยทค์รีเอทีฟทีว ีมีความหลากหลาย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
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เท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ สัญญาณภาพของช่องเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ระยะเวลาออกอากาศในแต่ละ
รายการ การจดัล าดบัการออกอากาศในแต่ละรายการ มีรายการวาไรต้ีท่ีหลากหลาย เน้ือหาดา้น
ข่าวสารบา้นเมือง การด าเนินรายการของพิธีกรรายการช่องเวิร์คพอยท ์พิธีกรรายการของช่องเวิร์ค
พอยทค์รีเอทีฟทีว ีมีความหลากหลาย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  .002 .001 .000 ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์ค
พอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีของผูช้มในเขตจงัหวดัปทุมธานี น ามาอภิปรายผลการวจิยัตามขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
 1. ขอ้คน้พบของปัจจยัส่วนบุคคล อนัประกอบดว้ย เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั  และรายได ้20,001-30,000 บาท 
     1.1 ผลการศึกษาลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรับชมรายการโทรทศัน์ของ
ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บขอ้มูลไดส่้วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาจจะเป็น
เพราะวา่เพศหญิงเป็นเพศท่ีใส่ใจส่ิงรอบขา้งมากกวา่ผูช้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด (ปรมะ สตะเว
หิน, 2533) ท่ีกล่าววา่ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ี
เพราะวฒันธรรม และสังคมก าหนดบทบาททางเพศ ผูห้ญิงมกัจะมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้อารมณ์ 
อ่อนโยน ผอ่นตามและใหค้วามใส่ใจส่ิงต่างๆรอบตวัมากกวา่ผูช้าย และเพศยงัเป็นตวัแปลท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆซ่ึงความแตกตต่างทางเพศน้ีท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
รับชมท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโนม้และความตอ้งการท่ีจะรับและส่งข่าวสารมากกวา่
เพศชาย พฤติกรรมการเปิดส่ือของเพศชายและเพศหญิงพบวา่เพศหญิงใชเ้วลาในการรับชมรายการ
โทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยท ์ครีเอทีฟ ทีว ีมากกวา่เพศชาย  
   1.2 ในเร่ืองของอาย ุจากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอายใุนช่วง 31-40 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุ
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปและเป็นช่วงกลุ่มตวัอยา่งในวยัท างาน 
ดงันั้นช่วงอายุในกลุ่มน้ีตอ้งการรับชมรายการโทรทศัน์เพื่อเปิดรับขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความส าคญั
และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ,2534) ในวยัเด็กจะมี
การใชส่ื้อโทรทศัน์สูงมากส าหรับวยัผูใ้หญ่จะเปิดรับโทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพ ์พอๆกนั เม่ือ
ช่วงอาย ุ40 ปี ข้ึนไป ปริมาณการอ่านหนงัสือพิมพจ์ะลดลง เพราะสายตาเส่ือมลงและหนัมาใชเ้วลา
มากข้ึนกบัการเปิดรับชมโทรทศัน์  
   1.3 เม่ือพิจารณาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมในท่ีน้ีไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นเรามีวฒันธรรม ประสบการณ์ ความคิดและความสนใจท่ีแตกต่าง
กนัไป ดังนั้นความพึงพอใจในการรับชมช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ของผูช้มในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนั เช่น จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ระดบัความพึงพอใจในการรับชมช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ท่ีแตกต่างกนัจากขอ้มูลการวิจยั
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พบวา่พนกังานบริษทัเอกชนกบัขา้ราชการมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั,นกัเรียนนกัศึกษา, อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ มีความพึงพอใจในการรับชมท่ีแตกต่างกันเช่นกัน, อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั กบั พนกังานเอกชน ก็มีความพึงพอใจในการรับชมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทุก
อาชีพล้วนแต่มีความแตกต่างกันทั้ งหมด เน่ืองจากแต่ละอาชีพมีความต้องการรับชมรายการ
โทรทศัน์ท่ีแตกต่างกนัตามความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปาริชาติ 
อิโช, 2545) อธิบายไวว้า่ ประชาชนท่ีเปิดรับชมรายการเกมเศรษฐีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหวา่ง 21-30 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้งในธุกิจเอกชน จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายได้
ต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และทดสอบสมมติฐานพบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเกม
เศรษฐีทั้งท่ีต่างกนัและไม่ต่างกนั  
 1.4 พิจารณาช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมรับชมรายการโทรทศัน์รายการโทรทศัน์ช่องวิร์ค
พอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี คือช่วงเวลา 6 โมงเยน็ เป็นตน้ไป คิดเป็นร้อยละ 56.5 ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวเป็น
ช่วงเวลาเย็น ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูช้มส่วนใหญ่ตอ้งการพกัผ่อนและตอ้งการความบนัเทิงเพื่อผ่อน
คลายหลงัจากการปฎิบติัภารกิจ  
 1.5 ส าหรับความถ่ีในการรับชมรายการโทรทศัน์ช่องวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างจะรับชมรายการโทรทัศน์ช่องวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี 1-2 ชั่วโมงและ รับชม2-3 วนั/
สัปดาห์ อาจจะเป็นเพราะวิถีวีชีวิตของคนในปัจจุบนัท่ีจะต้องเร่งรีบปฎิบติัภารกิจในแต่ละวนั
ประกอบกบัขอ้จ ากดัเวลา และความหลากหลายของช่องรายการทีวี ท  าให้ผูช้มมีทางเลือกในการ
รับชม ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุผลหลกัเพราะในช่วงเวลา 6 โมงเยน็เป็นตน้ไป เป็นช่วง Prime Time ของ
โทรทศัน์หลายๆช่องก็จะน าเสนอแต่รายการเด่นๆท่ีน่าสนใจ ท าผูช้มมีทางเลือกในการรับชมมาก
ข้ึน ส่งผลใหก้ารรับชมรายการมีระยะเวลานอ้ยลงและไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (พชัรินทร์ เศวต
สุทธิพนัธ์,2537) พบวา่ผูช้มรายการโทรทศัน์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับชมสลบัไปมาทุกช่องเม่ือ
มีโฆษณา ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการเลือกเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชน 
 1.6 รูปแบบรายการประกอบไปดว้ย รูปแบบรายการข่าว รูปแบบรายการบนัเทิง รูปแบบ
รายการเพลงและดนตรี รูปแบบรายการสนทนา รูปแบบรายการละคร และรายการถ่ายทอดสด 

ซ่ึงผูช้มรายการช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ในเขตจังหวดัปทุมธานี มีความต้องการ
รูปแบบรายการบนัเทิงมากท่ีสุด เพราะซ่ึงสอดคลอ้งกบั (วิลเล่ียม เคลาส์เนอร์ อา้งถึงใน กาญจนา 
แกว้เทพ, 2545) รายการบนัเทิงท่ีมีเน้ือหาสบาย เพลิดเพลิน เหมาะกบัการดูเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ทั้งในรูปแบบของรายการเกมโชว ์รายการวาไรต้ี ถา้มองจากมุมวฒันธรรมการรักความสนุกของ
สังคมไทย ซ่ึงวิถีชีวิตแบบไทยผูกพนักบัการรักความสนุก เม่ือมาเป็นรายการโทรทศัน์ส่ิงหน่ึงท่ี
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สะทอ้นวฒันธรรมน้ีอย่างชดัเจนคือ คนไทยชอบดูส่ิงท่ีสนุก ไม่ว่าจะรูปแบบใด หรือดูแลว้ไดรั้บ
อะไร ขอใหส้นุกสนานจะเป็นรายการท่ีไดรั้บความนิยม จึงสร้างความนิยมไดม้ากท่ีสุด  

รองลงมามีความต้องการรูปแบบรายการข่าว เพราะถึงแมป้ระชาชนส่วนใหญ่จะชอบ
รายการบนัเทิง ชอบความสนุกสนานมากแค่ไหน แต่สุดทา้ยแลว้ประชาชนก็มีความตอ้งการทราบ
ขอ้มูลข่าวสารในชีวติประจ า เพื่อปรับการด าเนินชีวติใหเ้ขา้กบัสถานการ์ปัจจุบนั  

และรองลงมาก คือ รูปแบบรายการเพลงและดนตรี รูปแบบรายการละคร รูปแบบรายการ
ถ่ายทอดสด รูปแบบรายการสนทนา ตามล าดบั 
 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร  

1.  ควรพฒันาเน้ือหารายการให้มีความหลากหลายมากกวา่น้ีเพื่อท่ีจะดึงกลุ่มผูช้มให้มาก
ข้ึน  

2.  ควรเพิ่มความหลายของผูด้  าเนินรายการ และ นกัแสดง เพื่อความแปลกใหม่ของรายการ 
และการรับชม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. งานวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ทศันคติ ของประชาชนท่ีมีต่อรายการ
โทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ 
 2. งานวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ทศันคติ และความพึงพอใจ ของ
ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี โดยมุ่งศึกษา
รายละเอียดของเน้ือหาสาระของรายการเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบรายการให้มีความ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
กสทช – ทีวดิีจิตอล. (2557) คน้เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559 จาก http://positioningmag.com/57948 
กาญจนา แก้วเทพ. (2545). เพ่งพินิจและครุ่นคิดตามความบันเทิงในส่ือ : ส่ือบันเทิงอ านาจแห่ง
ความ ไร้สาระ .กรุงเทพมหานคร: ออล อเบา้ท ์พร้ินท.์ 
กาญจนา แกว้เทพ. (2552). การวิเคราะห์ส่ือ: แนวคิดและเทคนิค.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการ

ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
กาญจนา อรุณสุขรุจี. (2546). ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์  
 การเกษตร ไชยปราการ จ ากัด อ าเภอไชยปราการจั งหวดเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์. 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ (2546). จิตวิทยาท่ัวไป. ไทยเจริญการพิมพ.์ กรุงเทพมหานคร. 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ.์  (2546).  การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเท่ียว.  (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

800 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ.  (2552).  การจัดการการตลาด (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 
 กรุงเทพ. 
จุฑามาศ สรีบ ารุงเกรียรติ. (2555). ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีอิทธพลต่อความทุ่มเทในการท างานของ
 พนักงาน กรณีศึกษา: บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทยจ ากดั (แทปไลน์). ม ห า วิ ท ย า ลั ย
 เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี.  
ชยัยงค ์ พรหมวงศ์, นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค.์ (2547). รูปแบบรายการโทรทัศน์ใน

รูปแบบการสอนชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์  (หน่วยท่ี11 หน้า 149-155).
นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

นงค์เยาว ์ วิเชียรเครือ. (2555) ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรสอ
ภาษาในระดับอนุบาลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดต รีรัตนาราม) สังกัด
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง. งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริการ
การศึกษา ,คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา. 

ปรมะ สตะเวทิน. (2546). การส่ือสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ปรมะ สตะเวหิน. (2533). หลักนิเทศศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี7). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภ์าพพิมพ.์ 
ปาริชาติ อิโช, (2545). การมีสส่วนร่วมและความนิยมรายการเกมเศรษฐีทางสถานีโทรทัศน์ของ
 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา
 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
ผสุดี แสงหล่อ. (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา.  

พชัรินทร์ เศวตสุทธิพนัธ์, (2537). การส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าว
 โทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล . วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสาร
 ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการส่ือสารมวลชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
พิทกัษ์ ตุรษทิ. (2538). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านนักงานเขตยานนาวา. ภาคนิพนธ์ คณะพฒันาสังคม, 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์. 

พีระ จิรโสภณ, (2535). เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. นนทบุรี. ส านกัพิมพ์
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

801 

มนัสนันท์ อภิรมยว์ิจิตร. (2554). “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิงของ
 ประชาชน ท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญาวารสาร
 ศาตร์ มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ. (2534). การวิเคราะห์ผู้ รับสาร. กรุงเทพมหานคร มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์. 
รวิวรรณ สิเนหะสาร. (2542). ความพึงพอใจและทัศนคติท่ีมีต่อการเปิดรับข่าวสารโครงการ 
 รณรงค์ไทยช่วยไทย ร่วมใจประหยัดพลังงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ือสารมวลชน). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
รายงานประจ าปีของบริษทัเวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี ประจ าปี 2556. คน้เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559,
 จาก http://www.56-1.com/reports/WORK/WORK_13AR_th.pdf 
วาณี  ทองเสวต. (2548). ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์. 

กรุงเทพฯ: วทิยาลยัพยาบาลเก้ือการุณย ์
วิชยั  มะลิซ้อน (2538) “ความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลีย้ง

สัตว์”  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิต
วทิยาลยั สถาบนเัทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ.้ 

วิรุฬ พรรณเทวี. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวง 
 มหาดไทย ในอ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต คณะ
 เกษตรศาสตร์. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
สุชา จนัทร์เอม, (2544). จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพาณิช จ ากดั. 
สุเทพ พานิชพนัธ์ุ. (2541). ความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและ  
 ระบบการผลิตการเกษตร จังหวดัอุบลราชธานี. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัแม่โจ.้  
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์. (2557) รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์. คน้เม่ือ: 24 พฤศจิกายน 2559 จาก 

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter9-3.html เสถียร เชยประทบั, 2525. การ 
ส่ือสารและการพฒันา, กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุรางค ์โคว้ตระกูร. (2541). จิตวิทยาการศึกษา (พิมพคร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั. 
Lasswel, Harold D. (1948). The communication of ideas. New York: Harper and Bbrother 

Publishers.  
Wright, Charles R. (1964). Mass Communication : A Sociological Perspective. New York: 

Random House Inc. 
Gordon Allport. (1975). The Nature of Personality: Selected Papers. Greenwood Pub Group. วนัท่ี

คน้หาขอ้มูล20 มีนาคม 2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/choopong/  
 

http://www.oknation.net/blog/choopong/


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

802 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้า 
กรณีศึกษา : ร้านจ าหน่ายสินค้าในครัวเรือนราคาถูก ในจังหวดัปทุมธานี 

THE FACTORS AFFECTING TO THE INVENTORY MANAGEMENT EFFICIENCY 
CASE STUDY: HOUSEHOLD INEXPENSIVE GOODS IN PATHUM THANI 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้
ร้านจ าหน่ายสินคา้ในครัวเรือนราคาถูกในจงัหวดัปทุมธานีกลุ่มตวัอย่างได้แก่ เจา้ของร้านและ
พนกังานของร้านขายสินคา้ในครัวเรือนราคาถูกในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบท่ีเป็นอิสระ (T- Test Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) ดว้ยสถิติทดสอบ (F – Test) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาช (Cronbach’s Alpha) และ Multiple Linear Regression Analysis 
(MRA) ในการวเิคาระห์ 

ผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ตอบค าถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัร้านขายสินคา้ในครัวเรือน
ราคาถูกท่ีไม่มีการจดทะเบียนการคา้ส่วนใหญ่มีพนักงานในร้าน 1-5 คน ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นท่ี
องคก์รนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 ตารางเมตร และส่วนมากมีจ านวนSKU ท่ีจ  าหน่ายในร้าน 501 SKU 
แต่ไม่เกิน 1,000 SKU  

โดยปัจจยัองคก์รพบว่า ทั้งจ  านวนพนกังาน ขนาดพื้นท่ี และจ านวนSKUท่ีจ  าหน่ายในร้าน 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกนั ระบบคลงัสินคา้คงคลงัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั สูงท่ีสุดคือ ระบบ 5 ส ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
First In First Out และระบบจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ (ABC Analysis) ตามล าดบั
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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. 
 

บทน า 
ปัจจุบนัในยคุท่ีเศรษฐกิจท่ีซบเซาต่อเน่ือง ของการจบัจ่ายใชส้อยท่ีชะลอตวั เศรษฐกิจไทย

ของเราน่าจะก าลงัเขา้สู่ภาวะ “เศรษฐกิจฝืดเคือง” ท่ีชดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ ธุรกิจท่ีเคยรุ่งเรืองหลาย ๆ 
ธุรกิจไดห้ายไป คนระดบักลางหนัมาใชข้องราคาถูก ท าใหเ้กิดธุรกิจโมเดล Just Price การตลาด
ราคาเดียวมีจ านวนมากข้ึนในตลาด เช่น Just Buy ราคาเดียว ไดโซ (อิมพอร์ตเขา้มาจากแดนปลา
ดิบ) ทเวนต้ีช็อป 
ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้ราคาเดียว (Just Price) ท่ีง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือรวดเร็วไม่ตอ้งค านึงวา่ราคา
สินคา้จะถูกหรือแพง อีกทั้งพฤติกรรมลูกคา้ส่วนใหญ่จะไม่ไดซ้ื้อสินคา้เพียงอยา่งเดียวช้ินเดียว จะ
เลือกซ้ือสินคา้หลาย ๆ อยา่งติดมือกลบับา้นไปดว้ย 

นอกจากน้ีธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตและมีสินคา้คลา้ยคลึงกบัธุรกิจ Just price ก็คือ ธุรกิจร้านขาย
สินคา้ในครัวเรือนราคาถูก เป็นลกัษณะของร้านสะดวกซ้ือท่ีเนน้สินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือน โดย
ก าหนดราคาใหถู้กกวา่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ มีสินคา้และราคาท่ีหลากหลาย จะเห็นวา่ร้านลกัษณะน้ี
มีอยูท่ ัว่ไปทุกแหล่งชุมชน ตลาดสด แมก้ระทัง่ตลาดนดั และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จากภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชข้องราคาถูกแทนสินคา้ราคาแพงท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้
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ธุรกิจลกัษณะน้ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง มีสินคา้ทดแทนมาก จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง
เพิ่มศกัยภาพดา้นการแข่งขนั ไม่วา่จะเป็นการมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงเวลา เพื่อ
สร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้ และตน้ทุนสินคา้คงคลงัเป็นตน้ทุนส าคญัท่ีผูป้ระกอบการมกัมองขา้ม 
แต่กลบัส่งผลต่อการด าเนินงานอยา่งมาก กลยทุธ์ในการลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัสามารถท าไดห้ลาย
รูปแบบ อาทิ การเก็บสินคา้คงคลงัใหมี้ปริมาณท่ีนอ้ยลงหรือการจดัซ้ือใหมี้ความเหมาะสม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะขององคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา : 

ร้านขายสินคา้ในครัวเรือนราคาถูก 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นกระบวนการสินคา้คงคลงัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการ
จดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา : ร้านขายสินคา้ในครัวเรือนราคาถูก 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั 
 
สมมุติฐานการวจัิย 
 1. ลกัษณะขององคก์รประกอบดว้ยจดทะเบียน , จ  านวนพนกังาน, ขนาดพื้นท่ี และจ านวน 
SKU ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัต่าง ดา้นเวลา, 
ดา้นตน้ทุน, ดา้นการบริการต่างกนั 
 2. ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัไดแ้ก่ ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ระบบเขา้
ก่อนออกก่อน และ ระบบ 5 ส มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้นเวลา 
ดา้นตน้ทุน ดา้นการบริการต่างกนั 
 
ขอบเขตงานวจัิย 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับร้านขายสินคา้
ในครัวเรือนราคาถูก และก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการประสิทธิสินคา้คงคลงัร้านขาย
สินคา้ในครัวเรือนราคาถูก ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
โดยก าหนดขอบเขตของงานวจิยัดงัน้ี 

- ดา้นองคก์รไดแ้ก่ เจา้ของร้านและพนกังานของร้านขายสินคา้ในครัวเรือนราคาถูก ใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี 

- ดา้นระยะเวลาท่ีศึกษา การวิจยัน้ีก าหนดระยะเวลาในการวิจยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 
ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 
1. ระบบการจดัความส าคญัของสินคา้ (ABC Analysis) หมายถึง ระบบการจดักลุ่ม

สินคา้คงคลงัออกเป็น 3 ชนิด ความหมายของสินคา้คงคลงัทั้ง 3 ชนิด คือ สินคา้
กลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือสูงหรือหมุนเวียนสูงสุด สินคา้คง
คลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือหรือหมุนเวียนสูงปานกลาง 
และสินคา้คงคลงักลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือหรือหมุนเวียนต ่า
ท่ีสุดแต่มีจ านวนสินคา้มากท่ีสุด 

2. ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) หมายถึง ระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั
โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่สินคา้ใดท่ีเขา้ก่อนก็หมุนเวยีน 

3. กิจกรรม 5 ส เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเป็นระบบมีแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม
สามารถน ามาใช้ปรับปรุงแกไ้ขงานและรักษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้ดี
ข้ึน ทั้ งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซ่ึงน ามาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 

4. ร้านขายสินคา้ในครัวเรือนราคาถูก เป็นลกัษณะของร้านสะดวกซ้ือท่ีเนน้สินคา้ท่ี
ใชใ้นครัวเรือน โดยก าหนดราคาให้ถูกกวา่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ มีสินคา้และราคา
ท่ีหลากหลาย 

 

ลกัษณะองค์กร 

- จดทะเบยีน 

- จ ำนวนพนกังำน 

- ขนำดพืน้ท่ีองค์กร 

- จ ำนวน SKU 

กระบวนกำรสนิค้ำคงคลงั 

- ระบบ ABC 

- ระบบ FIFO 

- ระบบ 5 ส 

 

ประสทิธิภำพในกำรจดักำร

คลงัสนิค้ำ 

- ด้ำนเวลำ 

- ด้ำนต้นทนุ 

- ด้ำนกำรบริกำร 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ชาตรี พลชยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนผงัเพื่อการจดัเก็บน ้ าสุรา กรณีศึกษา บริษทัผลิตสุรา
แห่งหน่ึง พบว่า การให้ความส าคญักบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้ก่อนออกก่อนสามารถช่วยในการ
จดัเก็บสินคา้สามารถช่วยในการจดัเก็บสินคา้ไดเ้ต็มพื้นท่ี และท าให้ทราบต าแหน่งและจ านวนท่ี
แน่นอนในการจดัเก็บ และสามารถคน้หาถงัไมโ้อ๊คท่ีตอ้งการตามวนั เดือน ปีท่ีผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ลดการสูญเสียจากการจดัเก็บเป็นเวลานานได ้
 ปฐมพงษ์ หอมศรีและจกัรพรรณ  คงธนะ (2557) ได้ท าการศึกษาการพฒันาระบบการ
จดัการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษทัติดตั้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรของโรงงาน SME โดย
ต้องการศึกษากระบวนการจดัประเภทสินค้าคงคลังไปใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง  1)เพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัในการควบคุมสินคา้คงคลงั การจดัแบ่งสินคา้ออกเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม
C 2)เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลังจะเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากการขาด
แคลนสินค้า  ซ่ึงสินค้ากลุ่ม Aเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด ถ้าการบริหารสินค้าคงคลังไม่มี
ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างมาก ดงันั้น จึงตอ้งมีการตดัสินใจอย่างระมดัระวงั 
จะตอ้งใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่สินคา้จะอยูใ่นกลุ่ม  A ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น
เกิดจากการขาดการวางแผนในการจดัซ้ือ ดงันั้นการน าแนวคิดของระบบ ABC Analysis จะช่วยให้
สามารถบริหารสินคา้ แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจนวา่สินคา้แต่ละกลุ่มควรบริหารอยา่งไร จึงก่อให้เกิด
ค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุดและมีผลก าไรสูงสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัท่ีเกิดจากการควบคุม
สินคา้มูลค่าสูง สัมพนัธ์กบัการพฒันาระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 
 ธนาณัติ กล้าหาญ (2551) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงการบริหารคลงัสินคา้และขนส่ง
ภายในองคก์ร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขประสิทธิภาพในการท างานให้ดีข้ึน 
โดยเร่ิมจากการศึกษาวา่มีปัญหาดา้นตน้ทุนรวมท่ีสูงข้ึนอนัเน่ืองจาก ค่าใชจ่้ายดา้นการเช่าคลงัสินคา้ 
รวมถึงความล่าช้าในการแพ็คก้ิงและโหลดสินคา้ จากการศึกษาพบว่าเป็นปัญหาท่ีท าให้ตน้ทุน
โดยรวมของบริษทัสูงข้ึนปัจจยัดา้นการปรับปรุงลดเคร่ืองมือหรือโฟล์ลิฟส์ให้เหมาะสมกบัการ
ท างานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจกรรมของ
คลงัสินคา้ลดลง 
 ลกัขณา ชยัพฒันานนท์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการคลงัสินคา้ไดกา้(ไทย)จ ากดั 
พบว่า การน าระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ สามารถช่วยลดตน้ทุนท่ีใช้ในการจกัเก็บ
สินคา้ไดโ้ดยการแยกความส าคญัของสินคา้ออกเป็น สินคา้คลาส A B และC ซ่ึงสินคา้แต่ละชนิด
แตกต่างกนัทั้งขนาด ปริมาณ การดูแล ช่วยใหส้ามารถลดตน้ทุนได ้
 กัญญทอง หรดาล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการใช้ระบบสารสนเทศในการจดัการ
คลงัสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อลดระยะเวลาในการรับจ่าย
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สินคา้ในคลงัสินคา้ห้องเยน็ 2)เพื่อจดัการให้สามารถใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ห้อง
เยน็ให้เต็มพื้นท่ี 3)พนกังานคลงัสินคา้สามารถทราบต าแหน่งและจ านวนของสินคา้ในคลงัสินคา้
ห้องเยน็ไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย  าดว้ยระบบฐานขอ้มูลสินคา้คงคลงั โดยมีตวัแปรอิสระคือ การ
จดัการคลงัสินคา้ การออกแบบและวางผงัคลงัสินคา้ การจดัการระบบสารสนเทศ และตวัแปรตาม
คือ ระบบสารสมเทศเพื่อนการจดัการคลงัสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมแช่แข็ง จากการศึกษา พบว่า 
เวลาเฉล่ียของการรับจ่ายสินคา้ในคลงัสินคา้ห้องเยน็ก่อนมีระบบสารสนเทศคือ 46 นาที หลงัจากมี
ระบบสารสนเทศ คือ 15 นาที ซ่ึงมีความรวดเร็วข้ึน เน่ืองจากมีระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
จดัการ ภายในระบบสารสนเทศจะช่วยให้ผูใ้ช้งานทราบถึงจ านวนผลิตภณัฑ์ท่ีเขา้มาจากฝ่ายผลิต
เพื่อน ามาเก็บในคลงัสินคา้ ทราบถึงจ านวนและต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในคลงัสินคา้ เม่ือท า
การแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑแ์ลว้ท าใหส้ามารถหาตวัผลิตภณัฑไ์ดง่้ายและรวดเร็วข้ึน พื้นท่ีท่ีใชเ้ก็บสินคา้
ในคลงัมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไม่ว่าจะรับเขา้หรือจ่ายออก 
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและยงัท าให้มีความสะดวกในการตรวจเช็คและนบัจ านวนผลิตภณัฑ์สินคา้คง
คลงัท่ีเหลือ และสามารถท าการเก็บขอ้มูลบนัทึกขอ้มูลไดม้ากเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลไป
วิเคราะห์หรือน าไปใช้ควบคุมคลงัสินคา้ กล่าวคือ การจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสม คือ การจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัการ
ด้วย เพราะสามารถลดระยะเวลาในการรับเขา้และจ่ายผลิตภณัฑ์ออกได้ สามารถตรวจเช็ค นับ
จ านวนและทราบต าแหน่งท่ีท าการจดัเก็บผลิตภณัฑ์ได้อย่างถูกตอ้งและแม่นย  า และช่วยให้การ
จดัการพื้นท่ีท าการจดัเก็บผลิตภณัฑใ์นคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ภูษิต เกียรติคุณ (2535) การศึกษาพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัของพนกังานก่อนและหลงั
มีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส พบว่า ผลของการด าเนินงาน กิจกรรม 5ส ในการปฏิบติังานเพื่อให้
พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัของพนกังานเปล่ียนไปในทางท่ีดีและพบไดว้่าอตัราความเส่ียงของ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง หลงัจากมีการด าเนินงาน 5ส แลว้พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัและทศันคติ
ของกิจกรรม 5ส จากพนกังานท่ีมีการศึกษาต ่าไม่ต่างจากพนกังานท่ีระดบัการศึกษาสูง 
 รัตน์ ใบกระเบา (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส ของ
พนกังานบริษทันิคอน(ประเทศไทย)จ ากดั พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษาและระยะเวลาในการท างาน 
ท่ีต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส ส่วน อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน และ
รายได ้ไม่มีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม 5ส อีกทั้งการท ากิจกรรม 5ส ให้ส าเร็จข้ึนอยู่กบั
ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของพนกังาน การปฏิบติักิจกรรม 5 ส อยา่งต่อเน่ือง 
 
ระเบียบวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นผูป้ระกอบการร้านขายสินคา้ในครัวเรือน ตามท่ีจดทะเบียนของ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้และไม่จดทะเบียน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 400 คน 
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ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร จ านวน 4 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 เก่ียวกับปัจจยักระบวนการจดัการสินคา้คงคลัง จ านวน 13 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ABC 
Analysis จ านวน 4 ขอ้ FIFO จ านวน 3 ขอ้ 5 ส จ านวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั จ  านวน 9 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดา้น
เวลา จ านวน 3 ขอ้ ดา้นตน้ทุน จ านวน 3 ขอ้ ดา้นการบริการ จ านวน 3 ขอ้  
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ด้วยการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) น า
แบบสอบถามจ านวน 30ชุดไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้รับมาท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยแนวทางการหาค่า
สัมประสิทธ์ิ ความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซ สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 0.79 (ค่ามาตรฐาน
ตอ้งมากกวา่ 0.7)  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. น าแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตวัอย่างกรอกด้วยตวัเอง จ านวน 30 ชุดก่อน เพื่อ
น ากลบัมาทดสอบค่าความเช่ือมัน่ หลงัจากนั้นท าการเก็บขอ้มูลต่อจนครบ 400 ชุด 

2. ตรวจความความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามท่ีถูกต้องมาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผลผ่าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูป 
4. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่ออภิปลายผล 

 
สรุปผลงานวจัิย 
 1. ขอ้มูลจากปัจจยัส่วนขอ้มูลองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รจากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นร้านคา้ไม่จดทะเบียนจ านวน 384 ร้าน ส่วนใหญ่มีพนกังาน มีจ านวนพนกังาน 1-5 คน โดยส่วน
ใหญ่มีขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร และส่วนใหญ่ มีจ านวน 501 SKU แต่ไม่เกิน1,000 SKU 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นการด าเนินการระบบสินคา้คงคลงั 
 2.1 ระดบัการด าเนินการระบบการจดัความส าคญัของสินคา้ABCทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก 
(x̄= 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ใชร้ะบบABC เพื่อจดัเก็บสินคา้ตามปริมาณสินคา้อยูใ่น
ระดบัมาก (x̄= 4.14) ใชร้ะบบABCในการแยกพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ตามมูลค่าและปริมาณอยา่ง
ชดัเจนอยูใ่นระดบัมาก (x̄=0.67) ใชร้ะบบABCในการจดัเก็บสินคา้ตามมูลค่าของสินคา้อยูใ่นระดบั
มาก (x̄= 3.53) และใชร้ะบบABCในการอบรบความรู้ท าความเขา้ใจระบบ ABC ให้กบัพนกังานอยู่
ในระดบัปานกลาง (x̄= 2.70) ตามล าดบั 
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 2.2 ระดับการด าเนินการระบบเข้าก่อนออกก่อนในภาพรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับมาก         
(x̄= 3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การจ าหน่ายสินคา้ท่ีซ้ือเขา้มาก่อนเสมออยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (x̄=4.30) มีการใชร้ะบบเขา้ก่อนออกก่อนในการสต๊อกสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.95) 
และมีการอบรบความรู้ท าความเขา้ใจระบบ FIFO ให้กบัพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄=2.95) 
ตามล าดบั 
 2.3 ระดบัการด าเนินการระบบ 5ส ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก (x̄= 4.08) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่จดัเก็บของท่ีใชไ้ดเ้ขา้ท่ีจุดท่ีก าหนดไวอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄= 4.36)การ
แบ่งสัดส่วนทางเดินและพื้นท่ีวางสินคา้อยา่งชดัเจนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄= 4.32) การจดัเก็บของ
ท่ีใชไ้ม่ไดเ้ขา้ท่ีจุดก าหนดและท าการขายหรือท าลายทิ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̄=  4.31) พนกังาน
ท างานจิตใจแจ่มใส สุภาพพร้อมใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.93) การจดัสภาพแวดลอ้มค านึงถึง
ความปลอดภยัในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.87) และการจดัวางไวส้ะดวกต่อการน าออกมา
ใชแ้ละจดัเก็บตรงท่ีท่ีก าหนดอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.67) ตามล าดบั 
 
การอภิปรายผล 

ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั 
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลกัขณา ชยัพฒันานนท ์(2552) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง
การจดัการคลังสินค้าไดก้า(ไทย)จ ากดั พบว่า การน าระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินค้า
สามารถช่วยลดตน้ทุนท่ีใชใ้นการจดัเก็บสินคา้ไดโ้ดยการแยกความส าคญัของสินคา้ออกเป็น สินคา้
กลุ่ม A Bและ C ซ่ึงสินคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนัทั้งปริมาณ การดูแลและพฤติกรรมของสินคา้ ช่วย
ใหล้ดตน้ทุนได ้
 ระบบเขา้ก่อนออกก่อนมีความส าคญัของสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพสินคา้คง
คลงัดา้นตน้ทุน เวลาและการบริการ สอดคลอ้งกบั อจัฉรา หาญกลา้ (2551) โดยศึกษาการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารสินคา้คงคลงัและการวางแผนการตลาดในธุรกิจร้านขายยา กรณีศึกษา
ร้านกระปุกยา จงัหวดัอุดรธานี พบว่า การน าระบบเขา้ก่อนออกก่อนมาช่วยในระบบหมุนเวียน
สินคา้คงคลงัในคลงัสินคา้ท าให้ควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิทย
ชยั ชูภารา (2557) ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเร่ือง การปรับปรุงระบบบริหารคลงัเวชภณัฑ์ในแผนก
ศลัยกรรม พบว่า การใช้ระบบเขา้ก่อนออกก่อนจดัเก็บเวชภณัฑ์ตามล าดบัวนัหมดอายุ จดัท าป้าย
บ่งช้ีเวชภณัฑ์ให้ชัดเจน จดัท าระบบฐานขอ้มูลจดัเก็บเวชภณัฑ์ใหม่ สามารถท าให้การจดัเก็บมี
ความถูกตอ้งมากข้ึน การคน้หาเวชภณัฑ์ถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน รวดเร็วข้ึนและใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพื่อใชร้วบรวมยอดสั่งซ้ือประจ าปีลดลง50% 
 ระบบ 5ส มีความส าคญัของสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุน 
เวลาและการบริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปริญญา โพธ์ิวิจิตร(2543) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
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ก าลงัพลสรรพาวุธทหารบกต่อผลการปฏิบติักิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน จาก
การศึกษาพบวา่ โดยรวมแลว้ทศันคติเก่ียวกบัความพึงพอใจของก าลงัพลสรรพาวุธทหารบกต่อผล
การปฏิบติักิจกรรม 5ส อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก เน่ืองจากกิจกรรม 5ส นั้นเม่ือเร่ิมปฏิบติัไประยะ
หน่ึงบรรยากาศของสถานท่ีท างานจะดีข้ึนไม่มากก็นอ้ย ดา้นความพึงพอใจเก่ียวกบัความปลอดภยั
ในการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก เป็นอนัดบั 2 รองจากประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แสดง
วา่เดิมการปฏิบติังานไม่มีการสะสางและจดัระเบียบใหม่รวมทั้งส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น ไฟฟ้า และ
วตัถุอนัตรายต่างๆ เม่ือไดมี้การจดัระเบียบ ซ่อมแซม ใหมี้สภาพดียอ่มเกิดความปลอดภยัมากข้ึน ใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกิจกรรม 5ส เร่ือง ลดเวลาการปฏิบติังาน ลดความ
เสียหาย เพิ่มคุณภาพสินคา้ สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี ขจดัอุบติัเหตู 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.งานวิจยัคร้ังต่อไปควรใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจของบุคคลทัว่ไป เช่น ABC Analysis 
FIFO ซ่ึงกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจท าใหต้อ้งเสียเวลาในการอธิบาย 
 2.งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ใน
ธุรกิจอ่ืนๆท่ีต่างออกไปเพื่อท่ีจะสามารถน างานวจิยัมาเผยแพร่ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงานมหาวทิยาลัยภาครัฐ 
ในจังหวดัปทุมธานี 

FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY MASTER PROGRAMME AT 
PUBLIC UNIVERSITIES : EVIDENCE FROM PATHUMTHANI , THAILAND 

 
พรภิรักษ์ แสงเอม 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมหาวทิยาลยัรังสิต 
พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีส่งผล
ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี  
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จ านวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัดา้น
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีช่วงอายุ 21-30 ปี มีสถานะภาพโสด มี
ประสบการณ์ในการท างาน 4-5 ปีข้ึนไป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท 
และมีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อมหาวิทยาลยัรัฐบาล จ านวน 261 คน (2) ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยั
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 
แบ่งเป็น ปัจจยัด้านครอบครัวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงาน
มหาวิทยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่การมีรายไดพ้ิเศษ เช่น รับจา้งท างานพิเศษ มีระดบั
ความส าคญัมาก ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท
ของพนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่การไดรั้บการยอมรับจากสังคม มีระดบั
ความส าคญัมาก ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัความส าคญัมาก พบว่า
ระดบัการศึกษาและความรู้ของผูส้อน มีระดบัความส าคญัมาก และ(3) การทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าปัจจยัด้านส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
พนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และปัจจยั
ด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดั
ปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั 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 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม 
และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็ยอ่ม
ท าไดส้ะดวกราบร่ืนไดผ้ลท่ีแน่นอน และรวดเร็ว (พระราชบญัญติัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ฯ 
พระราชทานแก่ครูใหญ่ และนกัเรียน ณ ศาลาดุสิตดาลยั พระราชวงัดุสิต เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 
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พ.ศ. 2520) การศึกษาจึงนบัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของคนในประเทศ 
เพราะรากฐานของชาติคือ คน และรากฐานของคนคือ การศึกษา คนท่ีมีคุณภาพจะช่วยความเจริญท่ี
ย ัง่ยืนในอนาคตได ้ เป้าหมายของการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ คือ การพฒันาคนและ
คุณภาพของคนให้เป็นผูท่ี้มีปัญญา รู้จกัเหตุและผล รู้จกัแกปั้ญหาไดอ้ย่างชาญฉลาด รู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มุ่งพฒันาพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน  
และการอยูร่่วมกนั (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 2540, น.1 - 2) 

การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทจึงเป็นการกา้วเดินไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีช่วย
พฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวนัไดม้ากข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้พนกังานวิทยาลยัมีการตดัสินใจเพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญา
โทนั้น ย่อมมีปัจจยัหลาย ๆ ประการท าให้ตอ้งตดัสินใจ ทั้งน้ี ในส่วนของพนกังานมหาวิทยาลยั
ภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานีท่ีต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทก็ย่อมมีเหตุผลหลายประการท่ี
จะตอ้งตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท เพื่อน าความรู้ความสามารถไปใช้พฒันาองค์กร 
และต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเอง จึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่อะไรเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกท่ีจะเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในมหาวิทยาลยั และท าการศึกษาวิจยัในเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี” 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
พนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของ
พนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงาน
มหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล อนัประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
ท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติังาน และความตอ้งการศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโทจากมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญา
โทของพนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
พนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี 

3. ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยั
ภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี เป็น
การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท
ของพนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรท่ีท างานประจ าของ
มหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี  

3. ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัไดใ้ช้ระยะเวลาการศึกษาทั้งส้ิน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 – มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวิจยัท่ีได้ใช้เป็นขอ้มูลให้กับผูบ้ริหารน าไปวางแผนการตลาดด้านปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดให้ตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
พนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐ ว่ามีปัจจยัใดท่ีแตกต่าง หรือเหมือนกนัท่ีท าให้พนกังาน
มหาวิทยาลยัภาครัฐตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน และพฒันาการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาโทในอนาคตได ้
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

         ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 
 

          
           

  

 

 

 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือก
ท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของส่ิงท่ี
วางไวไ้ด ้
 
กระบวนการตดัสินใจ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย 

1.  การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) อาจเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
หรือความจ าเป็น (need) เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหานั้น ๆ หรือเป็น
ความตอ้งการในระดบัสูงหลงัจากการไดรั้บกระตุน้จากปัจจยัภายนอก มากระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการ เช่น การเห็นโฆษณาสินคา้แลว้เกิดความตอ้งการในสินคา้นั้นๆ 

2.  การหาขอ้มูล (Search) ผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตภณัฑ์ชนิดใด จะท าการคน้หาขอ้มูลเป็น
ขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีตนตอ้งการจะซ้ือ 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 ขอ้มูลภายใน เป็นการพิจารณาจากความรู้อนัเกิดจากความทรงจ าท่ีไดส้ั่งสม
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา เก่ียวกับผลิตภณัฑ์หรือตราท่ีจะซ้ือน ้ าเป็น

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยด้านครอบครัว 

 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 
ระดบัปริญญาโทของ
พนกังานมหาวทิยาลยั
ภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี 

ปัจจัยด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ์ 
2.ราคา 
3.สถานท่ี 
4.การส่งเสริมการตลาด 
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เบ้ืองแรกก่อนอยา่งเช่น การซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือบ่อย ๆ ซ้ือซ ้ า ๆ เป็นประจ า 
เช่น การซ้ือแชมพูสระผม  

1.2  ขอ้มูลภายนอก เม่ือการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น มีความเส่ียงต่อความ
ผิดพลาดสูง และสินคา้หรือบริการนั้นมีมูลค่าท่ีสูง และไม่ใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
ซ้ือบ่อย ผูบ้ริโภคจึงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายนอก ไดแ้ก่ แหล่งบุคคล 
(Personal Sources) แหล่งโฆษณา (Commercial Sources)แหล่งสาธารณะ 
(Public Sources)  แหล่งประสบการณ์ (Experiential Source) การคน้หา
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  

3.  การประเมินทางเลือก (Pre-purchase Evaluation of Alternatives) ทางเลือก เป็นขั้นตอน
ท่ีผูซ้ื้อเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัราคา คุณภาพ ช่ือเส่ียง ภาพลกัษณ์ หรือคุณสมบติัอ่ืนๆ 
ของสินคา้ แต่ละทางเลือกหลงัจากการประเมินผลทางเลือกแลว้ จะคงเหลือทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นทางเลือกท่ีจะถูกด าเนินการต่อในขั้นต่อไป 

4.  การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ  (Purchase) การตดัสินใจซ้ือ ในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์จะมีการพิจารณาเก่ียวกับแหล่งขาย เง่ือนไขการขาย การรับประกัน การ
บริการหลงัการขาย หากจ าเป็นและไดสิ้นคา้มาครอบครองในท่ีสุด 

5.  การบริโภค (Consumption) ขั้นตอนการใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีไดซ้ื้อมา โดยอาจเกิด
ทนัทีหรือภายหลงัการซ้ือ ลกัษณะการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนอาจแตกต่าง
กนั และส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการ 

6.  การประเมินผลหลงัการใช ้(Post-Consumption Evaluation)  เป็นการเปรียบเทียบผลการ
ใช้สินคา้กบัความคาดหวงัท่ีมีต่อสินคา้ชนิดนั้น หากผลการใช้สินคา้เป็นไปตามความ
คาดหวงั ผูซ้ื้อจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลการใชสิ้นคา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ผู ้
ซ้ือจะรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินคา้ยี่ห้อนั้น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจะส่งผลต่อการ
ซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไป รวมทั้งการเป็นแหล่งขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลอ่ืนดว้ย 

 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทั
น ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
องคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้
หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะ
เป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน
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ก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่า ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า
ทั้ งหมดท่ีลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป 
Armstrong and Kotler (2009, p. 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความ
ทรงจ าในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 
 4. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาน
บนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ปาริชาติ ทองอยู ่(2552) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการศึกษาต่อเน่ืองของขา้ราชการการสาย 
ข และสาย ค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” จากการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการสาย ค เพศหญิงมีแรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อเน่ืองสูงกวา่ขา้ราชการสาย ค เพศชาย สืบเน่ืองมาจากสังคมท่ีเปิดกวา้งยอมรับความ
เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย ท าใหผู้ห้ญิงในปัจจุบนัหนัมาศึกษาต่อ เพื่อท าใหต้นเองมี
โอกาสในดา้นต่างๆมากข้ึน เช่นการไดรั้บการยอมรับในสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพ และ
การมีอ านาจในสังคมมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัในขา้ราชการสาย ข เพศกลบัไม่มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการศึกษาต่อเน่ือง 

กนิษฐสิ์ริ นฤพทัธ์ (2552) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโท กรณีศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” จากการศึกษาพบวา่ 
เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา เน่ืองจาก
ความแตกต่างทางเพศในปัจจุบนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ เพราะมีความเท่าเทียมกนัในดา้น
การเขา้ถึงและโอกาสทางการศึกษาซ่ึงแตกต่างจากในอดีต 

ลภสัรินทร์ รัตนบุรี (2558) ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของ
นกัศึกษาปริญญาตรี ในสถาบนัรัชตภ์าคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช” จากการศึกษาพบวา่ ดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรีใน
สถาบนัรัชต์ภาคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาตาม เพศ อายุ ท่ีอยู่
ปัจจุบนั สถานภาพ รายได้เฉล่ีย สาขาวิชาท่ีก าลงัศึกษา การท างาน พบว่าเพศชายและเพศหญิง 
สถานภาพ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
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 วราภรณ์ ผอ่งสุวรรณ (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจเขา้ศึกษาใน
ระดบัปริญญาโทของคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” จากการศึกษาพบวา่ อายขุอง
นกัศึกษามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพราะอายุ
มากยิง่ตอ้งรีบตดัสินใจศึกษาต่อ เน่ืองจากเกรงวา่จะมีปัญหาความไม่พร้อมทางดา้นร่างกาย เช่น 
ปัญหาทางดา้นสายตา และปัญหาทางดา้นความจ า 

อานันท์ ทาปทา (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยับางประการท่ีมีศกัยภาพต่อการตดัสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา กรณีศึกษา อ าเภอกณัฑลกัษณ์ จงัหวดัศรีษะเกษ” จากการศึกษาพบวา่
การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายจากครอบครัวท่ีไดม้าจากการประกอบอาชีพของบิดามารดา ส่งผลกระทบ
ต่อโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน โดยเปรียบเทียบระหว่างผู ้ปกครองท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และอาชีพรับราชการ 

ธนาชยัวฒัน์ เดชาสินธ์เจริญ (2553) ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท” มีความตอ้งการศึกษาในช่วงเวลาภาคพิเศษ วนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์มี
ความรู้ความสามารถท่ีคาดหวงัจากการศึกษาต่อในเร่ืองทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาต่อเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ส่วนใหญ่มีสถาบนัท่ีตอ้งการ
ศึกษาต่อคือมหาวทิยาลยัยศรีปทุม 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ลกัษณะประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี คือ พนกังาน
มหาวทิยาลยัภาครัฐท่ีในจงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย (1) พนกังานมหาวทิยาลยั สังกดั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต (2) พนกังานมหาวิทยาลยั สังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี และ (3) พนกังานมหาวทิยาลยั สังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

กลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากทราบค่าแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยแทนค่าสูตร Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 
(Yamanae, Taro. 1973.  p. 79) ไดด้งัน้ี 
      n =     3,302 
               1+(3,302(0.05)2)   
         
      =               356.7               คน 
 
 ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งเลือกสุ่มเท่ากบั 356.7 คน ผูว้ิจยัจึงท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็น
จ านวน 400 คน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่แบบสอบถาม โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีปัจจยัดา้นครอบครัว 
และปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) โดยใหเ้กณฑน์ ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี  
   คะแนน      ความหมาย 
  5 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 
  3 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี  โดยใช้กระบวนการ
ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดเ้ท่ากบั 
0.932 โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงการประเมินความเท่ียง
สัมประสิทธ์ิแอลฟาไดมี้การพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้อมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี 

1. การศึกษาระดับปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และระดับการตดัสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีโครงการจะเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท ซ่ึงเป็นการทดสอบค่าเฉล่ียหลายกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชว้ิธีหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  
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2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานประจ ามหาวทิยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี โดยวธีิวเิคราะห์ค่าสถิติ t – test  
แบบ 2 กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (paired – Sample t – test)  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนักงาน
มหาวทิยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ดว้ยวธีิ Multiple Regression Analysis ด้วยวิธี Stepwise  

 
ผลการด าเนินงานวจัิย 

 ผลการศึกษาดา้นส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน  252 
คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเป็นชาย จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 
213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ช่วงอายุ 41-50 ปี 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ช่วงอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และ
ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6  มีสถานภาพโสด จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58 สถานภาพสมรส จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 สถานะภาพหยา่/หมา้ย จ านวน 4  คน คิด
เป็นร้อยละ 1 มีประสบการณ์ในการท างาน 4-5 ปี จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ประสบการณ์
ในการท างาน 1-3 ปี จ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5 ปีข้ึน
ไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี จ  านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ผูต้อบแบบสอบถามจาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ  9.4 ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัรัฐบาล จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.2 มหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8  

ผลการศึกษาดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด พบว่า ปัจจยัด้านครอบครัวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของ
พนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.97 โดยพบวา่
การมีรายไดพ้ิเศษส่งผลต่อการศึกษาต่อ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.12 ความพร้อมทาง
การเงินส่งผลต่อการศึกษาต่อ และท่านมีค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีต้องรับภาระแทนครอบครัว มีระดับ
ความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.99 รายได้ของครอบครัวส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อมีระดับ
ความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.95 และไดรั้บการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากครอบครัว มี
ระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 ปัจจยัด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
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ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัความส าคญั
มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.71 โดยพบว่าการไดรั้บการยอมรับจากสังคม มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.91 การเพิ่มวุฒิให้สูงข้ึนและการไดรั้บความรู้เพิ่มเติม มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.89 น า
ความรู้ไปพฒันางานท่ีท าอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83  ความตอ้งการเปล่ียนงาน
ใหม่ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.72 เกียรติยศ ช่ือเสียง มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.62 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.46 และความมัน่คง
ในการประกอบอาชีพ มีระดบัความส าคญัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.30 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (ผลิตภณัฑ)์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยั
ภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.79 โดยพบวา่ระดบัการศึกษาและ
ความรู้ของผูส้อน มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.11 หลักสูตรมีความทนัสมยั มีระดับ
ความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.94 หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีตรงกบัความตอ้งการ มีระดบัความส าคญั
มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.77 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.71 ความ
หลากหลายของหลกัสูตรและความภูมิใจต่อการศึกษา มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.63 ปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (ราคา) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
พนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.64 โดยพบวา่ 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัขณะศึกษาอยู ่มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ
ค่าบ ารุงอ่ืน ๆ มีระดับความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.67 ความเหมาะสมของค่าหน่วยกิจและ
ค่าลงทะเบียนเรียน มีระดับความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.63 ค่าท่ีพกัหรือค่าเดินทาง มีระดับ
ความส าคัญมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.61 และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร มีระดับ
ความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.58 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (สถานท่ี) ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบั
ความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.98 โดยพบวา่ ความสะดวกในการเดินทาง มีระดบัความส าคญัมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.16 อุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ลิฟต์ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.93 และความร่มร่ืนของสภาพแวดลอ้ม มี
ระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (การส่งเสริมการตลาด) 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในจงัหวดั
ปทุมธานี ท่ีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 โดยพบว่าการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น โทรทศัน์ 
อินเตอร์เน็ตและความพร้อมของสวสัดิการ เช่น ห้องพยาบาล ห้องสมุด มีระดบัความส าคญัมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.89 การประชาสัมพนัธ์ทัว่ถึง มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.86 การแจง้ขอ้มูลท่ี
อพัเดท มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 การให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นส่วนลด เช่น ไดทุ้น 
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50% มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.76 และการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การ
บริจาคอาหารและส่ิงของ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.75  

ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐ 
ในจงัหวดัปทุมธานี มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.60 โดยพบว่า มีการคน้หาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.06 มีความจ าเป็นตอ้งศึกษา
ต่อระดบัปริญญาโท มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.03 ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา
โทจากปัจจยัดา้นต่างๆ เช่น ช่ือเสียงหรือหลกัสูตร มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.86 หลงัจาก
เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทแลว้ท่านจะบอกต่อแก่ผูอ่ื้นให้มาศึกษาต่อ มีระดบัความส าคญัปาน
กลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.08 และมีการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท มี
ระดบัความส าคญัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.98 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปเพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มหาลยัท่ีปฏิบติังาน และมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการศึกษาต่อ ท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี
แตกต่างกนั ผลจากการศึกษาพบวา่ค่า sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 จึงสรุปไดปั้จจยั
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยั
ภาครัฐ ในจงัหวดัปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของพนกังานมหาวทิยาลยัภาครัฐในจงัหวดั
ปทุมธานี ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาจากครอบครัวส่งผลต่อการศึกษาต่อ รองลงมาคือ รายได้
ของครอบครัวส่งผลต่อการศึกษาต่อ และ การมีรายไดพ้ิเศษ เช่น รับจา้งท างานพิเศษส่งผลต่อ
การศึกษาต่อ ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ เกียรติยศ 
ช่ือเสียงส่งผลต่อการศึกษาต่อ รองลงมาคือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นส่งผลต่อการศึกษา
ต่อ และ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพส่งผลต่อการศึกษาต่อ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ราคา และ 
สถานท่ี  
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นการตลาด
ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐในจังหวดั
ปทุมธานี ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
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อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
พนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไป
ดว้ยดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มหาวิทยาลยัท่ี
ปฏิบติังาน และมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริ
ชาติ ทองอยู ่(2552) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการศึกษาต่อเน่ืองของขา้ราชการการสาย ข และสาย ค 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” จากการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการสาย ค เพศหญิงมีแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อเน่ืองสูงกวา่ขา้ราชการสาย ค เพศชาย สืบเน่ืองมาจากสังคมท่ีเปิดกวา้งยอมรับความเท่าเทียมกนั
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ท าให้ผูห้ญิงในปัจจุบนัหนัมาศึกษาต่อ เพื่อท าให้ตนเองมีโอกาสใน
ดา้นต่างๆมากข้ึน เช่นการไดรั้บการยอมรับในสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพ และการมีอ านาจ
ในสังคมมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัในขา้ราชการสาย ข เพศกลบัไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อเน่ือง 
 ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท
ของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ ผ่อง
สุวรรณ (2550) และกนิษฐสิ์ริ นฤพทัธ์ ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัมีผลต่อการการตดัสินใจเขา้ศึกษาในระดบั
ปริญญาโทของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” และศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเ ลือกศึกษา ต่อในระดับปริญญาโท กรณี ศึกษาโครงการ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านสังคม อันประกอบไปด้วย
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ การมีความรู้เพิ่มข้ึน การเพิ่มวุฒิ
การศึกษา การเปล่ียนอาชีพใหม่ การยอมรับจากสังคม มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทของพนกังานมหาวิทยาลยัภาครัฐในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญั
กมญ เถ่ือนเหมือน (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัศรีปทุม” จากการศึกษาพบวา่ มีปัจจยั 3 ดา้น ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการเลือกเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยั คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง ช่ือเสียง และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การเพิ่มตวัแปรต่าง ๆ ในการศึกษาท่ีอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท เช่น ปัจจยั
ดา้นกระบวนการรับรู้ ปัจจยัดา้นส่ิงกระตุน้ เป็นตน้ 

2. การเลือกพื้นท่ีในการแจกแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บขอ้มูล ควรมีการกระจายให้ครอบคลุม 
และหลากหลาย เพื่อจะไดข้อ้มูลในมุมกวา้งข้ึนส าหรับการเก็บขอ้มูล 
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3. จากการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หาก
มีการศึกษาวิจัยค ร้ังต่อไปควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกว่า  เพศ อายุ  รายได้ หรือ
ประสบการณ์การท างานท าไมถึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริษัท LAZADA 
ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

MARKETING MIX FACTOR INFLUENCE TO DECISION 
MARKING PURCHASE IN LAZADA COMPANY AT PATHUMTHANI 

 
จักรพนัธ์ แสงเอม 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมหาวทิยาลยัรังสิต 
พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA  เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey research)  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จ านวน 400 ชุด การวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package the Social Sciences) ในการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การ
ถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
สถานะภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท (2) ขอ้มูลปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดับความส าคัญมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.78 โดย
เรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.97 ดา้นบุคคล ท่ีค่าเฉล่ีย 3.89 ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.79 ดา้นราคา ท่ีค่าเฉล่ีย 3.70 ดา้น
ส่งเสริมการตลาด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.67 และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.65 ตามล าดบั    
(3) ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA มีระดบัความส าคญัในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.72 โดยเรียงล าดบัระดบัความส าคญัพบวา่ ขั้นตอนดา้นสาเหตุการตดัสินใจเลือกซ้ือ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.9 
ขั้นตอนด้านแหล่งข้อมูลด้านบุคคล ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84  ขั้นตอนด้านการตดัสินใจ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83  
ขั้นตอนดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีไม่ใช่ บุคคล ท่ีค่าเฉล่ีย 3.70 และขั้นตอนดา้นการเปรียบเทียบขอ้มูล ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.31 ตามล าดบั (4) การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนัท่ีระดบั
นัยส าคญั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด บุคคล และ
ลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ท่ีระดบันยัส าคญั 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 , Pre-
purchase 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. 

 
บทน า 

ถา้จะพูดถึงการช็อปป้ิงออนไลน์ คงจะไม่มีใครไม่รู้จกัเว็บไซต์ลาซาด้า (LAZADA) ซ่ึง
เวบ็ไซตล์าซาดา้เองเพิ่งจะก่อตั้งไดเ้พียงไม่ก่ีปีก็สามารถเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูค้นจ านวนมากท่ีชอบช็อปป้ิง
ออนไลน์ได ้ซ่ึงธุรกิจท่ีท าก็เปรียบเสมือนห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ท่ีมีสินคา้หลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายยีห่อ้มาใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือกนัโดยไม่ตอ้งไปถึงหา้ง 

พฤติกรรมการชอ้ปป้ิงออนไลน์ของผูค้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น จ  านวนผูช้อ้ปป้ิงท่ี
มีอายรุะหวา่ง 18-45 ปี ถือเป็นกลุ่มนกัซ้ือท่ีมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นวยัท างานท่ีมีรายได้
แลว้ สินคา้มากมายทั้งราคาถูกและราคาพรีเมียมต่างเป็นท่ีถูกอกถูกใจของลูกคา้ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้นอกจากก าลงัซ้ือสูงแลว้ ช่องทางการช าระเงินท่ี LAZADA มีให้เลือกอยา่งหลากหลาย ทั้ง
แบบใชเ้งินสด บตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือโอนเงินผา่นธนาคาร ยิ่งเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหนัมา
จบัจ่ายใช้สอยในระบบออนไลน์มากข้ึนดว้ย โดยหมวดหมู่สินคา้ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด คือ แฟชัน่ ของ
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ใชแ้ละของแต่งบา้น ยานยนต ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจง้ สะทอ้นให้เห็นวา่ผูค้นจ านวนมากหนัมา
ดูแลและพิถีพิถนัการแต่งกายมากข้ึน ทั้งยงัใส่ใจในเร่ืองสุขภาพตามกระแสท่ีก าลงัมาแรงในขณะน้ี
ด้วย ในขณะท่ีสินค้าหมวดอ่ืนๆ ก็ได้รับความสนใจมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ 
เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม หรือสินคา้อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ซ่ึงตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคยุค
ใหม่อยา่งมากท่ีสุด 
 จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีเน้นความสะดวกสบายในการซ้ือสินค้ามากข้ึน    
การช้อปป้ิงออนไลน์บนเวบ็ไซต์ของ LAZADA จึงตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค
ไดดี้ ดงันั้นจึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA โดยผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด วา่มีปัจจยัอะไร
ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้กบับริษทั LAZADA 
 
วตัถุประสงค์ในการท าวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั 
LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 
สมมติฐานทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล อนัประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี
ต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอนัประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั 
LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 
ขอบเขตการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีท่ีเลือกซ้ือ
สินคา้บริษทั LAZADA   

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอนั
ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

830 

การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

3.  ขอบเขตดา้นเวลา การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจ านวน 2 เดือน โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 – มกราคม 2560  

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
บริษทั LAZADA  และสามารถน าขอ้มูลมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้
ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
 2.  เพื่อใหท้ราบถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั 
LAZADA วา่มีปัจจยัใดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาท่ีสุด และสามารถน ามาใชป้ระยกุตก์ารก าหนด
กลยทุธ์ และวางแผนทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อท าใหเ้กิดความ
ประทบัใจแก่ผูบ้ริโภค 
 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัเก่ียวกบับริษทั LAZADA ในโอกาสต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

    ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- รายได ้

 
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
- ปัจจยัดา้นราคา 
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ปัจจยัดา้นบุคคล 
- ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ส่วนประสมการตลาด หมายถึงการน ากลยุทธ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา น ามาประสมกันให้เป็นหน่ึงเดียว จดัท าข้ึนมาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกบัตลาดเป้าหมายและท าให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงกนัและ
กนัทั้งสองฝ่าย 
องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถ้าเรารู้เร่ือง
เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง
ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าใหผู้บ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนกัการตลาด
ในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่า
สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทาง
ท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่าน าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด
สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนักตลาด
ส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละ
มนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัวา่การ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

832 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ความพึงพอใจของ
ผูต้อบแบสอบถามในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัอยู่ท่ี 3.4 ส่วนความพึงพอใจในดา้นการจดัจ าหน่ายไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด มีค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัอยูท่ี่ 3.53 โดยในปัจจยัดา้นน้ีท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ความง่าย สะดวกและรวดเร็วในการเลือกซ้ือสินคา้ (เช่นการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซด์ไดต้ลอด 24 ช.
ม.) ความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่าย (เช่น มีร้านคา้จ านวนมากใหเ้ลือก) ตามล าดบั 
 ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ดา้นผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นิสิตให้ความส าคญั
กบัความหลากหลายของสินคา้ เป็นสินคา้ท่ีทนัสมยั สินคา้มีคุณภาพดี มีการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ 
มีบริการหลงัการขาย มีการออกแบบเวบ็ไซต์ให้ใช้งานง่าย ผูใ้ช้บริการสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัสินคา้ไดมี้ความสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้เป็นร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และระดบั
ความส าคญัโดยภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ ์มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 23 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมเดือนละ 1 
คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500 – 1,000 บาท ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความไวว้างใจ และปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้นสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สุภาวรรณ ชยัทววีฒิุกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์แบบร่วม
กลุ่มกบัซ้ือบนเว็บไซด์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการบน
เวบ็ไซด์ ENSOGO ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใชบ้ริการและดา้นกระบวนการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก นอกจากเว็บไซด์ ENSOGO กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยซ้ือสินคา้และบริการ
ออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกยัซ้ือบนเว็บไซด์ WWW.SANOOKCOUPON.COM ส่วนใหญ่รู้จกัเว็บ

http://www.sanookcoupon.com/
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ไซด์ ENSOGO คร้ังแรกจากเพื่อน และเลือกซ้ือสินคา้และบริการบนเวบ็ไซด์ ENSOGO เพราะดีล
และราคาน่าสนใจ 
 ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทาง
อินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี 
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้านสินค้าท่ีตรงกับความตอ้งการ ด้านราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ ด้าน
สถานท่ีจดัจ าหน่ายตอ้งสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ และดา้นส่งเสริมการตลาดกบัขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บตอ้งมีความทนัสมยั 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีเลือกใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์กบับริษทั LAZADA  
กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดย
ก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา
, 2550, น.74) ซ่ึงสูตรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ     
     n =         (.05)(1 - .5)(1.96)2 

               (.05)2 
            
      =               384.16                คน 
 ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งเลือกสุ่มเท่ากบั 
384 คน ผูว้จิยัจึงท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 400 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ในการ เก็บข้อ มูลในการศึกษาค ร้ัง น้ี คือ  การ เก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากตวัอยา่ง จ  านวน 400 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นการเก็บข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายได ้
 ส่วนท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ได้แก่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัทางด้านราคา (Price) 
ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ปัจจยัทางดา้นบุคคล (People) ปัจจยัทางดา้นกระบวนการให้บริการ (Process)  และปัจจยัทางดา้น
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ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยใชม้าตราวดัแบบ Rating Scale 5 ล าดบั เพื่อวดัระดบั
ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้กบับริษทั LAZADA โดยมีเกณฑใ์นการวดั ดงัน้ี 

คะแนน       ความหมาย 
    5  มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA มากท่ีสุด 
    4  มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA มาก 
    3  มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ปานกลาง 
    2  มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA นอ้ย 
    1  มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นการเก็บข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้ากับบริษัท 
LAZADA ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงความตอ้งการ การหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ การประเมินผลหลงัการใช ้

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยการหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม  จ านวน 30 ชุด โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจริง พบว่า 
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
บริษทั LAZADA มีค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าท่ี  0.925 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้บริษทั LAZADA มีค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าท่ี  0.805 โดยใชสู้ตรของ Cronbach's Alpha แสดงวา่
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได ้และสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาต่อกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน  

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้ซ่ึงเป็นส่วนท่ี 1 
ของแบบสอบถาม โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ (percentage)  

2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการให้บริการ ลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงเป็นส่วนท่ี 2 ใน
แบบสอบถาม โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ใช้กระบวนการในการตดัสินใจเพื่อตั้ง
ค  าถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ (percentage) ) และใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการบรรยาย 
 
การทดสอบเพ่ือสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนัทดสอบโดยการใช้ (t-test for Independent Samples) หาความ
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แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม  และใช ้F test (One-way Analysis of Variance) หาความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอนัประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้บริษทั LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ทดสอบโดยการใช้วิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) 
 
ผลการด าเนินงานวจัิย 
 ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ  านวน 274 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 และเป็นชาย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีช่วงอายุ20-30ปีจ านวน 
181คนคิดเป็นร้อยละ45.3ช่วงอายุ 31-40 ปีจ  านวน110คนคิดเป็นร้อยละ 27.5 ช่วงอายุ41-50ปี
จ านวน72คนคิดเป็นร้อยละ18ช่วงอายุต  ่ากว่า 20 ปีจ านวน 23คนคิดเป็นร้อยละ 5.8และช่วงอายุ
ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไปจ านวน14คนคิดเป็นร้อยละ3.5 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 309คน
คิดเป็นร้อยละ77.3 ต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 46คนคิดเป็นร้อยละ11.5 และปริญญาโทจ านวน 45 
คนคิดเป็นร้อยละ11.2 มีสถานะภาพโสดจ านวน265คนคิดเป็นร้อยละ 66.2สถานะภาพสมรส
จ านวน 117คนคิดเป็นร้อยละ 29.3สถานะภาพหยา่จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และสถานะภาพ
หมา้ยจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทจ านวน 139คน
คิดเป็นร้อยละ 34.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทจ านวน 108คนคิดเป็นร้อยละ27รายได้
เฉล่ียต่อเดือน30,001-40,000 บาทจ านวน 72คนคิดเป็นร้อยละ18รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 
บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 40,001บาทข้ึนไปจ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  
 ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลกระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญั มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.97 โดยพบวา่ผลิตภณัฑ์ไดรั้บสินคา้ตรงกบัในรูปท่ีเห็นในเวบ็ LAZADA มีระดบัความส าคญัมาก 
ท่ีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมาคือคุณภาพของสินค้าท่ีขายใน LAZADA มีระดับความส าคัญมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.99 และสินคา้มีความหลากหลาย  มีระดบัความส าคญัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.95 และความ
สวยงามของภาพสินคา้ในเว็บไซต์ มีระดับความส าคญัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดด้านราคาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.7 โดยพบว่า มี
สินคา้มีราคาถูกกว่าการซ้ือรูปแบบอ่ืน มีระดบัความส าคญัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมาคือราคา
สินคา้ตรงตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83และการมีส่วนลดแบบ
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พิเศษมากกว่าร้านค้าทัว่ไป มีระดับความส าคญัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.30 ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.83 โดยพบว่าช่ือเว็บไซต์จดจ าง่าย และความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสินค้า มีระดับ
ความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาคือสามารถซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ช.ม. มีระดบัความส าคญั
มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 และการจดัหมวดหมู่สินคา้มีความชดัเจน มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย
3.72 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดับ
ความส าคญัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.67 โดยพบวา่การบอกต่อจากผูใ้ชบ้ริการ มีระดบัความส าคญัระดบัมาก 
ท่ีค่าเฉล่ีย 3.91 รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสารทางส่ือต่าง ๆ เช่น Line มีระดบั
ความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.71มีสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.62 และส่งเสริมการขายร่วมกบับตัรเครดิต  มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.46 ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดดา้นบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.89
โดยพบว่า การให้ค  าอธิบายและตอบขอ้สงสัยไดต้รงประเด็น มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.11 รองลงมาคือเวบ็ไซต์มีพนกังานท่ีสามารถติดต่อได ้มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.94 และ พนกังานมีทกัษะการส่ือสารท่ีดี เขา้ใจง่าย มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.63 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญั
มากท่ีค่าเฉล่ีย 3.65โดยพบว่า การช าระเงินท่ีมีความสะดวกช าระไดท้ั้งเงินสดและบตัรเครดิต มี
ระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.77 และรองลงมาคือการใชง้านเวบ็ไซตง่์าย ไม่ซบัซ้อนและ 
ความถูกตอ้งในการคิดเงิน มีระดบัความส าคญัระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.63และการจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.58  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการดา้น
ลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.79โดยพบว่า
ขอ้มูลบนเวบ็ไซตมี์ความทนัสมยั มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมาคือการจดั
ภาพของสินคา้บนเวบ็ไซตมี์ความสวยงาม มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.72 การไดรั้บ
การรับรองจากกระทรวงพานิชย ์มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย3.67 และเวบ็ไซตมี์ความ
ปลอดภยัและเช่ือถือได ้มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.61 
 ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA พบวา่การตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้บริษทั LAZADA ในขั้นตอนความตอ้งการดา้นสาเหตุการเลือกซ้ือมีระดบัความส าคญัระดบั
มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.9 โดยพบว่าสินค้ามีโปรโมชั่น มีระดับความส าคัญระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.0 
รองลงมาคือสินคา้ท่ีราคาถูก มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.93 ช่องทางการช าระเงินท่ี
หลากหลาย มีระดบัความส าคญัระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.86 และ สินคา้มีคุณภาพ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ในขั้นตอนแหล่งขอ้มูลจากบุคคลมีระดบัความส าคญัมาก 
ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 โดยพบว่า เพื่อนและพรีเซ็นเตอร์สินคา้ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.89  
รองลงมาคือพนกังานขนส่งสินคา้ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 และคนในครอบครัว มี
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ระดับความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.75 พบว่า การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริษทั LAZADAใน
ขั้นตอนแหล่งขอ้มูลท่ีไม่ใช่บุคคลมีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.70 โดยพบวา่โปรแกรม Line 
มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือเวบ็ไซต ์LAZADA มีระดบัความส าคญัมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.03โฆษณาทางโทรทัศน์ มีระดับความส าคัญมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.76และข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต มีระดับความส าคญัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.98 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบริษัท 
LAZADA ในขั้นตอนการเปรียบเทียบขอ้มูลมีระดบัความส าคญัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.31 โดยพบวา่
ความหลากหลายของสินคา้ มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.86 รองลงมาคือกระบวนการขนส่ง
ท่ีรวดเร็ว มีระดบัความส าคญัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.35 ส่วนลด มีระดบัความส าคญัปานกลาง ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.08 และเขา้ถึงง่าย สะดวก มีระดบัความส าคญัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย2.95 ตามล าดบั การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ในขั้นตอนการตดัสินใจมีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.83 โดยพบว่า ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมมีระดับความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.25 
รองลงมาคือคุณภาพทางด้านการให้บริการ มีระดับความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.24ความ
สะดวกในการช าระเงิน มีระดบัความส าคญัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.05 และ สินคา้และบริการตรงตามความ
ตอ้งการ มีระดบัความส าคญัปานกลางง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.78  
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล อนัประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัปทุมธานีต่างกนั พบวา่ค่า sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H 0จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานีไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมุติฐานขอ้ท่ี  2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั 
LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล และลกัษณะทางกายภาพ ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และกระบวนการให้บริการ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ในจงัหวดัปทุมธานี 
 
อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
บริษทั LAZADA ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA 
ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนั โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา และรายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ อาภาภรณ์ วธันกุง (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเวบ็ไซด์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอด
นิยมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีเคย
สั่งซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นทางเวบ็ไซดพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 ปีข้ึนไป มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มี
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุภาวรรณ ชยัทววีฒิุกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์แบบ
ร่วมกลุ่มกบัซ้ือบนเวบ็ไซด์ ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่เพศหญิงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีช่วงอายุระหวา่ง 
20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดใ้นช่วง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยพบวา่ ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ในระดบัความส าคญัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์ไดรั้บสินคา้ตรงกบัในรูปท่ีเห็นในเวบ็ LAZADA มีระดบั
ความส าคญัมาก รองลงมาคือคุณภาพของสินคา้ท่ีขายใน LAZADA สินคา้มีความหลากหลาย  และ
ความสวยงามของภาพสินคา้ในเว็บไซต์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล 
(2555) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกับซ้ือบนเว็บไซด ์
ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัดา้น
ผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู ้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ท่ีตรงกบั
ความต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผา่นส่ือสังคมมออนไลน์เฟชบุค๊ ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ดา้นค่าใชจ่้ายในทิศทางเดียวกนั 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยพบว่า ส่วนประสมการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจใน
ระดบัความส าคญัมาก พบวา่ มีสินคา้มีราคาถูกกวา่การซ้ือรูปแบบอ่ืน  รองลงมาคือราคาสินคา้ตรง
ตามท่ีผูบ้ริโภคต้องการ  และการมีส่วนลดแบบพิเศษมากกว่าร้านค้าทัว่ไป  ซ่ึงสอดคล้องกับ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

839 

งานวจิยัของ ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัดา้น
ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีระดบัความส าคญัมาก 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การเพิ่มตวัแปรต่างๆ ในการศึกษาท่ีอาจส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดา้นอ่ืน ๆ  
เช่น  ปัจจยัดา้นการรับรู้และปัจจยัดา้นจิตวทิยา เป็นตน้ 

2. การเลือกพื้นท่ีในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล ควรมีการกระจายให้ครอบคลุมทัว่
พื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ขอ้มูลเชิงลึกของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้บริษทั LAZADA และไดข้อ้มูลในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน  
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
FACTOR INFLUENCE TO SATISFACTION OF ENERGY CONSERVATION 

PROMOTION FUND 
 

วราภรณ์  ศักดิ์ปฏิฐา 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฒัน์ พิสิษฐเกษม 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสัมพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (2) เพื่อศึกษาปัจจยั
พฤติกรรมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงท า
การแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 350 ชุด จากวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Simple Random 
Sampling) สถิติในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย                    
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent sample (t-test)                
และ One Way ANOVA (F-test)  

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี                           
และหน่วยงานราชการ ซ่ึงมีพฤติกรรมในการใช้บริการจากความถ่ีในการใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อปี 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากหน้า website และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจะมีการขอรับทุนในคร้ังต่อไป                  
โดยระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นการให้บริการ ดา้นระเบียบการบริหารจดัการ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ               
การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองหน่วยงาน                          
ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานท่ีแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการไดรั้บค าแนะน าท่ีแตกต่างกนั           
มีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 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  

 
บทน า 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จดัตั้ งกองทุนข้ึนมากองหน่ึงในกระทรวง
พลงังาน ตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ฉบบัแกไ้ข
เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการส่งเสริม                 
การอนุรักษ์พลังงาน ในข้อกฎหมายท่ีส าคัญ ๆ หลายมาตรา โดยเฉพาะใน พ.ร.บ. หมวดท่ี 3            
มาตราท่ี 24 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใชจ่้ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินงานเก่ียวกบั
การอนุรักษ์พลงังาน โดยสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการส่งเสริม
การอนุรักษ ์ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ไดรั้บการมอบหมาย ให้บริหารจดัการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ในการจดัสรรเงินแก่ผูข้อรับเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน การเบิกจ่ายเงิน 
การเงิน การบญัชี การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีใชจ่้ายเงินกองทุนฯ ซ่ึงกองทุนฯ เคร่ืองมือ
หน่ึงของภาครัฐท่ีช่วยสนบัสนุนการใชพ้ลงังานของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ในปัจจุบันปัญหาท่ี เ กิด ข้ึนและส่งผลให้กับผู ้ใช้บริการของกองทุนเพื่อส่ง เสริม                    
การอนุรักษ์พลงังานรวมทั้งผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากการจดัท ารายละเอียดขอ้เสนอโครงการ มุ่งเน้น
การควบคุมรายการใช้จ่ายมาก ท าให้การก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                     
จากการด าเนินโครงการไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการได ้ ผูจ้ดัท าโครงการขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณากลัน่กรอง
โครงการ ขาดเอกสารท่ีเป็นแนวทางในการขอรับการจดัสรรรวมถึงระยะเวลาการด าเนินงาน             
การติดตามสถานะของโครงการ การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง รวมทั้ง ขาดความเขา้ใจในเร่ือง
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์าง ๆ  

โดยปัญหาและอุปสรรคท่ีกล่าวขา้งตน้อาจจะส่งผลให้ผูท่ี้มีโอกาสท่ีจะไดใ้ช้บริการหรือ
ไดรั้บสิทธิดงักล่าว ท าให้ไม่ไดรั้บผลประโยชน์หรือไดรั้บบริการอย่างไม่เต็มท่ีและหวงัวา่ผลของ
การวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ส าหรับผูท่ี้เขา้รับบริการ และสามารถน าผลท่ีไดรั้บ
ไปเป็นส่วนท่ีช่วยพฒันาการท างานในกองทุนฯ ผูข้อเข้ารับทุนจากกองทุนฯ รวมทั้ งการน า
ขอ้บกพร่องจากการแบบส ารวจไปปรับปรุงในขั้นตอนการท างานต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการคน้ควา้อิสระ ผูว้ิจยัท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงน าข้อมูลจาก
หน่วยงานผูข้อรับจดัสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในช่วงปี พ.ศ.2559 ทั้งส้ิน
จ านวน 1,580 หน่วยงาน โดยได้ท าการวิจัยจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู ้ขอรับจัดสรรเงิน                
จ  านวน 350 หน่วยงาน (อา้งอิงฐานขอ้มูลกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, พ.ศ. 2559) 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานท่ีแตกต่างกนั 
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 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานท่ีแตกต่างกนั 
 
กรอบแนวคิดในการท าวจัิย 
                   ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายของนิยามศพัทเ์ฉพาะและค าจ ากดัความต่าง ๆ                  
ท่ีใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน ไวด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ หมายถึง ตวัแทนของหน่วยงานท่ีเป็นผูด้  าเนินการขอรับ
จดัสรรเงินกองทุนในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ  โดยตามกรอบแนวคิดไดร้ะบุ ดงัน้ี 
 1.1 เพศ  หมายถึง  เพศจากผูต้อบแบบสอบถามระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย  
 1.2 อาย ุหมายถึง  อายขุองผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม 
 1.3. การศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.4 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานท่ีผูต้อบแบบสอบถามสังกดัอยู่ในปัจจุบนั  
โดยแยกออกเป็น หน่วยงานราชการ  รัฐวสิาหกิจ สถาบนัการศึกษา องคก์รเอกชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือส่ิงท่ีส่งผลต่อการเขา้รับขอจดัสรร
เงินกองทุน เช่น เม่ือผูข้อรับจัดสรรเงินกองทุนมีโครงการท่ีประสงค์ต่อการเข้าร่วมโครงการ               
โดยการขอจดัสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น คือ การท่ีผูข้อ
ทุนจะต้องศึกษาแหล่งข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุน รวมถึงความคืบหน้าในการด าเนิน                 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- หน่วยงาน 
 

 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
- ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อปี 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
- การไดรั้บค าแนะน า 
- การยืน่ขอรับทุนสนบัสนุน 
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การขอรับจดัสรรเงินกองทุนฯ ซ่ึงในบางกรณีหน่วยงานก็อาจจะเคยขอรับการจดัสรรเงินกองทุน
มาแลว้ แต่ส่ิงตอ้งติดตามอยา่งต่อเน่ืองคือช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการรับรู้ถึงระเบียบท่ีอาจจะ
มีการปรับเปล่ียนอีกดว้ย 
 2.1 ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อปี หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีขอรับการจดัสรรในหน่ึง
ปีของหน่วยงาน 
 2.2 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง ช่องทางข่าวสารท่ีหน่วยงานผูข้อรับจดัสรร
เงินกองทุนฯ ไดรั้บรู้ถึง ข่าวสาร ช่วงเวลาการเปิดรับการขอทุนฯ  
 2.3 การไดรั้บค าแนะน า หมายถึง เม่ือผูข้อรับจดัสรรเงินกองทุนฯ มีขอ้สงสัย
หรือไม่เขา้ใจในระบบหรือขั้นตอนต่างๆ สามารถท่ีจะขอรับค าแนะน าเพื่อน าไปแกปั้ญหาต่อไป  
 2.4 การยื่นขอรับการสนับสนุน หมายถึง การขอรับการจดัสรรเงินกองทุนฯ               
คร้ังต่อไป ซ่ึงหน่วยงานจะมีโครงการท่ีจะขอรับการจดัสรรเงินกองทุนต่อไปเร่ือยๆ หรือไม่ขอรับ
การจดัสรรเงินกองทุน 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของหน่วยงานผูเ้ข้ารับ
บริการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีแต่
ละหน่วยงานตอ้งการท่ีจะให้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัและจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 
ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของหน่วยงานผูเ้ขา้รับบริการไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึง
พอใจก็จะเกิดข้ึน  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ         

1. ไดรั้บทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลของความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการกองทุนเพื่อส่งเสริม   
การอนุรักษพ์ลงังาน 

2. สามารถน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการท าวิจัยไปปรับปรุง และพฒันา การด าเนินงาน                    
การใหบ้ริการต่อผูใ้ชบ้ริการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
แนวคิดและทฤษฏีที่และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรศาสตร์ 
4. ขอ้มูลทัว่ไปของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
นนัทพนัธ์ ซึงเกษมวงศ ์และอิทธิกร ข าเดช (2556) การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย  ผลการวิจยัพบว่า             
(1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อมีผลต่อระดบั ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
สมมติฐานท่ี (2) ปัจจยัดา้น พฤติกรรมการใช้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีใช้บริการ สมมติฐานท่ี (3) ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความ           
พึงพอใจ ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ   

ไข่มุข  หนูอน้  (2558) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อผูม้ารับบริการของฝ่ายกองทุน กองคลงั 
ส านกัพระราชวงั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 41 ปี ข้ึนไป มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  ความพึงพอใจต่อผูม้ารับบริการของฝ่ายกองทุน               
กองคลงั ส านกัพระราชวงั โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมี
ความพึงพอใจอันดับท่ีหน่ึงคือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ อันดับท่ีสองคือ.ด้านขั้นตอนและ 
ระยะเวลาการให้บริการอนัดบัท่ีสามคือ.ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  และอนัดบัสุดทา้ยคือ. 
ดา้นอาคารสถานท่ี ตามล าดบั 
 รัฐนนัท ์พุกภกัดี (2557) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยท่ีมีผลต่อสายการบิน
ไทย จากการศึกษาพบวา่ (1) ผูใ้ชบ้ริการสายการบินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี      
ระดบั 0.05 ยกเวน้เพศท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั (2) พฤติกรรม
การใชบ้ริการสายการบินท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการใช้บริการวตัถุประสงค์ในการเดินทาง เส้นทาง              
การบินท่ีใช้บริการ ราคาบตัรโดยสารเฉล่ีย ช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร ประเภทสมาชิกบตัร
สะสมไมล ์และช่องทางในการเช็คอิน (3) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย จ าแนกตาม
ส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ หน่วยงานท่ีเขา้มาขอรับการจดัสรร
เงินกองทุน ภายในปี พ.ศ. 2559 โดยมีจ านวนหน่วยงานท่ีขอเขา้รับการจดัสรรเงินทั้งส้ินจ านวน 
1,580 หน่วยงาน ซ่ึงการกรอกแบบสอบถามจะให้ผูรั้บการจดัสรรกรอกแบบสอบถาม 1 ท่านต่อ 1 
หน่วยงาน   

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีจากการใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่             
(Taro Yamane, 1973) ค  านวณออกมาไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน  319.19 คน โดยท าการแจก
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แบบสอบถามจ านวน 350 ชุด จากนั้ นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling)              
โดยท าการสุ่มเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานผูรั้บการจดัสรร จ านวน 350 หน่วยงาน (อา้งอิงฐานขอ้มูล
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, พ.ศ. 2559) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ในการใช้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และหน่วยงานท่ีท่านสังกดั 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ได้แก่ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การไดรั้บค าแนะน า และการยนืขอรับทุนสนบัสนุน 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามวดัระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการกองทุน              
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  
  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีในแบบเชิงพรรณนาและการศึกษาเชิงอนุมาน                       
และการวเิคราะห์ ศึกษาขอ้มูลจากการรวบรวมขอ้มูล มีล าดบัดงัน้ี 

1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแลว้น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน แปลค่าและสรุปขอ้คิดเห็นในเร่ืองต่อไปน้ี  

    2.1 ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และหน่วยงานโดยใช ้    
การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

    2.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชบ้ริการ การรับขอ้มูลข่าวสารโดยใช้
การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

    2.3 ปัจจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกองทุน โดยใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลเชิงอนุมาน การวิเคราะห์สมมุติฐานโดยใช้ Independent 

sample (t-test) ในการทดสอบความอิสระกนัระหว่าง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และการยื่นขอรับทุน
สนบัสนุน และใช ้One Way ANOVA (F-test) ทดสอบตวัอยา่งท่ีมีมากวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดับการศึกษา หน่วยงานงาน ความถ่ีในการใช้บริการต่อปี การับรู้ข่าวสารข้อมูล การได้รับ
ค าแนะน า และการยนืขอรับทุนสนบัสนุน 
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สรุปผลการวจัิย  
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 210 คน (ร้อยละ 60.00) และเป็น
เพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ในช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 36-45 ปี จ  านวน 124 คน (ร้อยละ 35.40) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 25-35 ปี จ  านวน 108 คน                 
(ร้อยละ 30.09) กลุ่มคนอายุช่วง 56-60 ปี จ  านวน 50 คน (ร้อยละ 14.30) กลุ่มอายุช่วงต ่ากวา่ 25 ปี 
จ  านวน 45 คน (ร้อยละ 12.90) กลุ่มอายุช่วง 46-55 ปี จ  านวน 23 คน (ร้อยละ 6.60) และใน
ขณะเดียวกนักลุ่มอายุท่ีไม่มีผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มคนอายุช่วง 60 ปีข้ึนไป   
ในส่วนของระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 236 
คน (ร้อยละ 67.40) รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 107 คน (ร้อยละ 30.60)                 
และระดบัสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 7 คน (ร้อยละ 2.00) และในขณะเดียวกนัผูต้อบแบบสอบถาม                           
ท่ีอยู่ในช่วงการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีไม่มีผูต้อบแบบสอบถามและหัวขอ้ของหน่วยงาน            
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามสังกดัอยู ่ส่วนใหญ่สังกดัอยูใ่นหน่วยงานราชการมากท่ีสุด โดยมีจ านวน 172 
คน (ร้อยละ 49.10) รองลงมาคือสังกดัอยู่ในสถาบนัการศึกษา จ านวน 108 คน (ร้อยละ 30.90) 
องค์กรเอกชน จ านวน 46 คน (ร้อยละ 13.10) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 24 คน                           
(ร้อยละ 6.90) และในขณะเดียวกนัไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นองคก์รอ่ืนๆ 
 
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน โดยใชค้่าแจงแจงความถ่ีและค่าร้อยละ พบวา่ 5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ท่ีใช้บริการในการขอทุนอยู่ในจ านวน 1-2 คร้ังต่อปี  (ร้อยละ 55.40) และรองลงมา                                
คือ 3-5 คร้ัง ต่อปี (ร้อยละ 44.60) โดยทั้งน้ีช่วงความถ่ีท่ีใช้บริการ ในช่วง 6-10 คร้ังต่อปี และ 
มากกว่า 10 คร้ังต่อปี ไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม โดยในหัวขอ้การรับทราบข่าวสารการจดัสรรเงิน
ของกองทุนมากท่ีสุดเท่ากนัจ านวน 2 ช่องทางคือ คือ หน้า website และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ 
ค าแนะน าจากหน่วยงานอ่ืน/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 104 คน (ร้อยละ 29.70) ล าดับถัดไปคือ                
ส่ือส่ิงพิมพ ์จ านวน 70 คน (ร้อยละ 20.00)  การรับข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ีกองทุนฯ จ านวน 43 คน  
(ร้อยละ 12.30) และจากการประชุมการสัมมนา จ านวน 29 คน (ร้อยละ 8.30) ทั้งน้ีในเร่ืองของการ
ขอค าแนะน าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีของกองทุนฯ จ านวน 222 
คน (ร้อยละ 63.40) ถดัมาคือ สอบถามจากหน่วยงานท่ีไดรั้บจากการจดัสรรเงิน จ านวน 72 คน (ร้อย
ละ 20.60)  และ อ่านและศึกษาจากระเบียบ จ านวน 56 คน (ร้อยละ 16.00) โดยทั้งน้ีในหวัขอ้ อ่ืนๆ 
ท่ีระบุในแบบสอบถามขอ้น้ีไม่มีผูต้อบ และเม่ือถามถึงการขอรับจดัสรรเงินกองทุนคร้ังต่อไปผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากคือ ยืน่ขอรับทุนสนบัสนุน จ านวน 343 คน (ร้อยละ 98.40) และ ไม่ยื่นขอรับ
ทุนสนบัสนุน จ านวน 7 คน (ร้อยละ 2.00) 
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แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกองทุน 
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉล่ีย (X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ระดบั
ความพึงพอใจดา้นการให้บริการของเจา้หน้าท่ี มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.66  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 
ระดบัความพึงพอใจมาก ระดบัความพึงพอใจดา้นระเบียบการบริหารจดัการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลงังาน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.76 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 ระดบัความพึงพอใจมาก 
ระดบัความพึงพอใจดา้นปัจจยัอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.72  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 ระดบัความ
พึงพอใจมาก ระดบัความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.66 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.79 ระดบัความพึงพอใจมาก 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา หน่วยงาน ท่ีมี
ความแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษท่ี์แตกต่างกนั  

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชบ้ริการ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร               
ไดรั้บค าแนะน า การยื่นขอรับทุนสนบัสนุน ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษท่ี์แตกต่างกนั 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนดา้นประชากรศาสตร์ในส่วนหน่วยงานท่ี
ได้รับการจัดสรร และปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้การบริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในด้านการยื่นขอรับทุนสนับสนุน มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้การ
บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในด้าน ความถ่ีในการใช้บริการต่อปี การรับรู้
ข่าวสารขอ้มูล การไดรั้บค าแนะน า มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 
 
การอภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริม                      
การอนุรักษพ์ลงังาน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. ขอ้คน้พบ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพบว่าคุณสมบติัของผูมี้สิทธิได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา หรือองคก์รเอกชน และส่วนใหญ่จ านวน
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ผูใ้ช้ใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ นนัทพนัธ์ ซึงเกษมวงศ ์
(2556) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)              
สาขา บางกอกนอ้ย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ ตามสมมติฐานกล่าวว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพแตกต่างกัน และสอดคล้องกบัแนวความคิดของฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2551)                   
ท่ีรูปแบบของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในดา้นของคุณลกัษณะของ
หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถามหรือ อาชีพ (Occupation)  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่อาชีพของบุคคลจะ
มีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีท าให้ตอ้งบริโภคผลิตภณัฑ์แตกต่างไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
อาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างก็จะมีมุมองและความพึงพอใจ
แตกต่างกนั 

2. ขอ้คน้พบ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม การไดรั้บค าแนะน าท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี               
ระดบั 0.05  สืบเน่ืองจากกองทุนฯ มีการจดัสรรเงิน ตามแผนงานโครงการท่ีมีกรอบหลกัเกณฑ์ท่ี
แตกต่างกนั ผูใ้ช้บริการมีความตอ้งการไดรั้บค าแนะน าในการตอบสนองต่อตอ้งการความรู้และ            
ขอ้สงสัยอยู่ในระดับใด ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการเลือกท่ีจะขอรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
ตั้ งแต่การเปิดรับการจดัสรร การยื่นข้อเสนอโครงการ รวมทั้งมติการจดัสรรเงิน ตลอดจนปิด
โครงการ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ รัฐนันท์ พุกภกัดี (2558) เร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการชาวไทยท่ีมีต่อสายการบินไทย ได้กล่าวไวว้่า พฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน                  
ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใช้บริการวตัถุประสงค์ในการเดินทาง เส้นทางการบินท่ีใช้บริการ ราคาบตัร
โดยสารเฉล่ีย ช่องทางในการซ้ือบตัรโดยสาร ประเภทสมาชิกบตัรสะสมไมล์ และช่องทางในการ
เช็คอิน และปัจจยัในด้านการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้น ก่อนท่ีจะน าไปสู่การตดัสินในนั้นมีความ
แตกต่างกนักนัตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ Herzberg (1959) กล่าววา่การรับรู้ (Perception) ผูท่ี้ไดรั้บ
การกระตุน้จะพร้อมท่ีจะแสดงออก การแสดงออกในรูปแบบไหนนั้นข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของบุคคล 
การรับรู้เป็นกระบวนการหน่ึงในการเลือก (Select) การจดัการ (Organize) และการแปล (Interpret) 
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัน าเข้าซ่ึงส่งผลให้การรับรู้ของบุคคลต่อส่ิงเดียวกันแตกต่างกันไป เน่ืองจาก
กระบวนการในการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัและรับรู้จากช่องทางท่ีแตกต่างกนัก็ยอ่มน าไปสู่กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) ท่ีแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
ข้อเสนอแนะท่ีมาจากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  
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 ด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัยหน่วยงานส่งผลต่อความพึงพอใจ                
การให้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน หน่วยงานราชการเขา้รับบริการมากท่ีสุด
สถาบนัการศึกษา  องค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ อาจจะเป็นเพราะระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์
ต่างๆ รวมถึงกรอบการจดัสรรเงินในแต่ละปีงบประมาณ ดงันั้นกองทุนฯ มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
เง่ือนไขเพื่อเป็นแนวทางการขอ้รับทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างท่ีเป็นมาตรฐานให้สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินการของกองทุนฯ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม จากผลการวิจัยพบว่า การได้รับค าแนะน าส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน จากการให้ค  าแนะน ากบัผูใ้ช้บริการในการรับ
จดัสรรเงินกองทุนฯ จะมีค าถามซ ้ าๆบ่อยคร้ัง เช่น ประกาศการจดัสรรเม่ือไร ขั้นตอนการจดัสรร
การติดตามมีขั้นตอนอย่างไร เอกสารครบถว้นหรือไหม เป็นตน้ ดงันั้นควรมีการปรับ เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแผนการจดัสรรเงินในแต่ละแผน และลกัษณะของโครงการ เช่นเม่ือเปิดการรับ
โครงการแล้วเชิญผู ้ใช้บริการมีสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดสรรเงิน รวมทั้ ง
กระบวนการขั้นตอน การเร่ิมโครงการตลอดจนปิดโครงการ  
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาควรท าการศึกษาการด าเนินงาน การติดตาม การประเมินการวดัผลความส าเร็จ
จากลกัษณะกองทุนท่ีมีความใกลเ้คียงกนั  

2) ควรศึกษาประโยชน์จากการไดรั้บจดัสรรเงินกองทุนฯ หรือการน าเงินกองทุนไปจดัท า
โครงการต่างๆ ว่ามีผลส าเร็จอย่างไร มาก น้อยแค่ไหน ผลท่ีไดรั้บคืออะไรและมีการท าโครงการ
ต่อเน่ืองหรือไม่ เพื่อจะไดท้ราบถึงความส าเร็จในการบริหารจดัการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลนี ตามกรอบแนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน 
THE DETERMINANTS OF EXTENDED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND 

FACTORS AFFECTING INTENTION TO CONSUME CLEAN FOODS 
 

อมีนา  คาหาปะนะ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

กุลบุตร  โกเมนกุล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสัมพนัธ์ วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และการรับรู้คุณค่า ท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล จ านวน 400 ชุด การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ในการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การ
ถดถอย (Regression Analysis)  ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 45-54 ปี ระดบัการศึกษา
มธัยมปลาย/ปวช มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000 บาท  

 2 .  ปัจจัย ท่ี มีผลต่อความตั้ งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีระดบัความคิดเห็นในระดบัพอใจเล็กน้อย ความตั้งใจใน
การเลือกซ้ืออาหารคลีน มีระดับความคิดเห็นระดับค่อนข้างพอใจ การรับรู้คุณค่าเก่ียวกับการ
ตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารคลีน มีระดบัความคิดเห็นระดบัพอใจเล็กน้อย  เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซ้ือ ด้านการ
ประเมินภายหลงัการซ้ือ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัพอใจเล็กนอ้ย  
  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความตั้งใจบริโภคอาหารคลีน ไม่แตกต่างกนั ท่ี
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ระดบันยัส าคญั .05 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารคลีนนั้น สามารถพยากรณ์ความตั้งใจ
บริโภคอาหารคลีนได้ ร้อยละ 61.20 โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้ งใจบริโภคอาหารคลีน 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และดา้นการประเมินทางเลือก  
ค าส าคัญ : ความตั้งใจ, การบริโภคอาหารคลีน 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในปัจจุบนั วิถีการด าเนินชีวิตของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงไป เกิดจากความเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี ส่งผลให้สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย จนกลายเป็นการใชชี้วติดว้ยความเร่งรีบ คนในปัจจุบนัก็อยูใ่นสังคมท่ีเร่งรีบ มี
ความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน จนละเลยการดูแลสุขภาพ เป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ มากมาย ในอดีต 
คนไทยมีสาเหตุการตายมากท่ีสุดจากโรคติดเช้ือท่ีแพร่ระบาดไปไดท้ั้งทางน ้ า อากาศ หรือพาหะน า
โรคชนิดต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนันั้น การตายของคนไทยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมการ
กินอยูแ่ละการใชชี้วติดว้ยความเร่งรีบ จึงท าใหข้าดการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี การรับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ การพกัผ่อนให้เพียงพอ หรือการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอนั้น ไดถู้กละเลยและ
มองขา้มไป จนก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพ ซ่ึงแต่เดิมก็มกัจะพึ่งพาการรักษาทางการแพทย ์แต่การ
รักษาทางการแพทยน์ั้น เป็นการเน้นในเร่ืองของการซ่อมแซมสุขภาพจากการเจ็บป่วยเป็นหลกั 
ไม่ได้เป็นการรักษาท่ีต้นเหตุแต่อย่างใด คนส่วนใหญ่คิดว่าทางเลือกน้ีเป็นทางเลือกท่ีดีในการ
แกปั้ญหาแลว้ แต่ในความเป็นจริงแลว้นั้น เป็นเพียงการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ดงันั้น เพื่อเป็นการ
แกปั้ญหาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งปรับทศันคติทางดา้นสุขภาพเสียใหม่ โดยตอ้งเนน้การดูแลสุขภาพ
ในเชิงรุก ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุนัน่เอง 

  ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงท าใหเ้กิดความตระหนกัและกงัวลในสุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ผูค้นหนัมาใส่
ใจดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 
โดยหนัมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากอาหารถือไดว้า่เป็นปัญหาพื้นฐานท่ีท าให้
เกิดการเจบ็ป่วย และเป็นหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงในปัจจุบนัอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีได้รับกระแสการตอบรับ ท่ีผูบ้ริโภคให้ความนิยมกนัมากท่ีสุด คือ อาหารคลีน (Clean 
Food) โดยท่ีอาหารคลีนเป็นอาหารท่ีผา่นการปรุงแต่งดดัแปลงนอ้ยท่ีสุด เนน้ความเป็นธรรมชาติให้
ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ได้แก่ อาหารจ าพวก ผกั ผลไม้สด 
ธัญพืช อาหารท่ีไม่ผ่านการขดัสี อาหารท่ีไม่ปรุงรสจดั อาหารประเภทน้ีจึงจดัเป็นอาหารท่ีเน้น
ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรง ท าให้อาหารคลีนได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ 
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จากการท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ ท าให้ทราบว่า การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ ทั้งน้ี ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น ถือเป็นปัจจยัหน่ึง ซ่ึง
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ Ajzen (1991) เป็นทฤษฎีท่ี
สามารถน ามาใช้ในการอธิบายความตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยความตั้งใจ
ท่ีมากข้ึน ย่อมส่งผลให้เกิดแนวโน้มในการกระท าพฤติกรรมนั้นมากข้ึนเช่นกนั ซ่ึงตามทฤษฎี
ดงักล่าว ความตั้งใจถูกก าหนดดว้ยตวัแปร 3 ประการ ไดแ้ก่ ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ซ่ึงผลจากการศึกษา
จะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน และท าให้ประชาชนทราบถึง
ขอ้ดีขอ้เสียในการเลือกบริโภคอาหาร อีกทั้งยงัเป็นแรงดึงดูดให้คนหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน 
โดยเ ร่ิมจากการบริโภคอาหารท่ี มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างอาหารคลีน และย ังช่วยให้
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวข้องในธุรกิจอาหารคลีน สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกใชว้ิธีการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจในการบริโภคอาหาร
คลีน และสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และการรับรู้คุณค่า ท่ีมี
ผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

2) ปัจจยัตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีประกอบดว้ย ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการรับรู้คุณค่า ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
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ทศันคติต่อพฤติกรรม 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1   กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการศึกษา 
 1) ผลจากการศึกษา จะท าให้ทราบถึง ปัจจยัท่ีท าให้ประชาชนเกิดความตั้งใจในการ
บริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2) ผลจากการศึกษา จะท าใหท้ราบวา่ ประชาชนมีการรับรู้คุณค่าของการบริโภคอาหาร
คลีน เพื่อเป็นแรงดึงดูดใหค้นหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิง่ข้ึน 
 3) ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในธุรกิจอาหารคลีน สามารถน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ประกอบการตดัสินใจในการเลือกใช้วิธีการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจในการ
เลือกซ้ืออาหารคลีน และยงัเป็นขอ้มูลส าคญัให้แก่ผูท่ี้สนใจจะด าเนินธุรกิจอาหารคลีน ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารคลีนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปไดใ้นอนาคต 

ตัวแปรต้น ตวัแปรตาม 

 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

การรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ - ระดบัการศึกษา     - อาชีพ 

- อาย ุ - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การรับรู้คุณค่าในการบริโภค    อาหารคลีน 

ความตั้งใจในการบริโภค

อาหารคลีนของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัตาม

ทฤษฎีTPB 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแผน 

Ajzen (1991) ไดน้ าเสนอทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior : 
TPB) ซ่ึงไดมี้การพฒันามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็นตน้มา โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ถือเป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ท่ีพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผลของ 
Ajzen and Fishbein โดยมีโครงสร้างพื้นฐานทางทฤษฎี ดงัน้ี 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี (ธีระพร อุวรรณโณ, 2546; Ajzen, 
1991, 2005; Ajzen & Cote, 2008) 

โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎีดงัปรากฏในรูปท่ี 2.1 อธิบายไดว้า่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 โครงสร้างพืน้ฐานของทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน 

1. ปัจจยัหลกัในการก าหนดพฤติกรรมของบุคคล (Behavior หรือ B) คือ เจตนาเชิง
พฤติกรรม (Intention หรือ I) โดยเจตนาในท่ีน้ีหมายถึง เจตนาท่ีจะพยายามท าพฤติกรรมนั้น เจตนา
เป็นปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และเป็นตวับ่งช้ีวา่บุคคลมีความตั้งใจท่ีแน่วแน่ และมีความ
พยายามมากเพียงใดท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ยิง่บุคคลมีเจตนาท่ีหนกัแน่นเพียงใด แนวโนม้ท่ีบุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมก็มีมากข้ึนเท่านั้น 

2. เจตนาเชิงพฤติกรรม ข้ึนอยูก่บัตวัก าหนด 3 ตวั คือ ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude 
toward the Behavior หรือ AB) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm หรือ SN) และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control หรือ PBC) 

3. ความส าคญัเชิงสัมพทัธ์ของทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ในการท านายเจตนาเชิงพฤติกรรรม อาจมีค่าน ้ าหนกั

ทศันคติต่อ 
พฤติกรรม 

การคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างองิ 

การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม 

เจตนาเชิงพฤติกรรม 

 

พฤติกรรม 
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ของตวัก าหนดทั้งสามตวัแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรม บุคคล หรือกลุ่มประชากรท่ีศึกษา กล่าวคือ 
เจตนาเชิงพฤติกรรมบางพฤติกรรม อาจไดรั้บอิทธิพลจากตวัก าหนดเพียงตวัเดียว บางพฤติกรรม
อาจไดรั้บอิทธิพลจากตวัก าหนดสองตวั แต่บางพฤติกรรมอาจไดรั้บอิทธิพลจากตวัก าหนดทั้งสาม
ตวัพอ ๆ กนั 

4. กฎเกณฑ์ทัว่ไปมีอยูว่า่ ยิ่งทศันคติต่อพฤติกรรม และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เป็นบวก
เพียงใด และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ก็เป็นบวกดว้ยบุคคล ก็ควรมีเจตนาเชิง
พฤติกรรม ท่ีหนกัแน่นท่ีจะท าพฤติกรรมมากเท่านั้น 

 

วธีิด าเนินการวจัิย  

    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและ

บริโภคอาหารคลีน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 18 ปี
ข้ึนไป ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตร (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2540) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นท่ีท่ีจะเก็บขอ้มูลจากการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
ออกเป็น 6 กลุ่มการปกครอง ตามระบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร (วรชยั
ทองไทยและคณะ, 2544) โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบั
ฉลาก เพื่อเลือกกลุ่มตวัอย่างเขตแต่ละเขต จาก 6 กลุ่ม ดงักล่าวขา้งตน้ โดยสุ่มจบัฉลากกลุ่มละ 1 
เขต ไดจ้  านวน 6 เขตดงัน้ี เขตบางรัก เขตลาดพร้าว เขตคนันายาว เขตห้วยขวาง เขตบางแค และเขต
บางกอกนอ้ย 

ขั้นตอนท่ี 2 จาก 6 เขต ท่ีไดเ้ลือกจะท าการเลือกสถานท่ีแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
บริเวณท่ีมีผูบ้ริโภคไปจบัจ่ายใชส้อยมาก 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขต
พื้นท่ีของเขตท่ีสุ่มจบัฉลาก ในขั้นตอนท่ี 1 จ  านวน 6 เขต และท่ีเจาะจงเลือก จ านวน 6 แห่ง (วรชยั
ทองไทยและคณะ, 2544) 

ขั้นตอนท่ี 4 การเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการขอความ

ร่วมมือจากผูท่ี้มาจบัจ่ายใชส้อย ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายขา้งตน้ ในการตอบแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียม

ไว ้ไปจดัเก็บขอ้มูลตามเขตท่ีจบัฉลากได ้ในขั้นตอนท่ี 1 จนครบจ านวนท่ีตอ้งการ 
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แผนงานและระยะเวลาการท าวจัิย 
ขอบเขตดา้นระยะเวลา ไดมี้การเก็บขอ้มูลในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เน่ืองจากสามารถท่ีจะ

สร้างค าถามในแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาดา้นต่าง ๆ และน าผลท่ีไดรั้บจากการใช้
แบบสอบถามมาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์ต่อไป ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนตามขั้นตอนดงัน้ี  

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดเก่ียวขอ้งเพื่อมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.  ปรับปรุงและดดัแปลงเป็นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั ซ่ึงได้รับค าแนะน าจากอาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

3.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟา (Alpha coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) หลงัจากนั้นจึงไดน้ าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริง จ  านวน 400 ชุด  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในคร้ังน้ีไดอ้าศยัขอ้มูลท่ีอยูใ่นส่วนของขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) มาประกอบกนั โดยขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาโดย
สร้างแบบสอบถามเพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบทดสอบ เพื่อท่ีจะไดมี้ความชดัเจน ใน
เร่ืองของการวจิยัมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ท่ีเคยซ้ือและบริโภคอาหารคลีน ทั้งเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป 
จ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด โดยให้ตอบแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามทนัทีเม่ือตอบเสร็จ และ
ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดม้าจาก
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือ รายงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) เพื่อให้ทราบขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถวเิคราะห์แบบสอบถามไดด้งัน้ี 
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1.1. แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นการแจกแจงในรูปของความถ่ี โดยใชค้่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

1.2. แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการ
บริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม ดา้น
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม โดยแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย 
(Arithmetic Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3. แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตั้งใจในการบริโภคอาหาร 
คลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Arithmetic Means) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) (กลัยาวานิชยบ์ญัชา, 
2544 ก) 
ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
  สรุปผลการวจัิย  

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 248 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีอาย ุ45-54 ปี จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 มีระดบัการศึกษาระดบั
มธัยมปลาย/ปวช จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีอาชีพรับราชการ -พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000 บาท จ านวน 65.8 ตามล าดบั 

2. ข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านทศันคติต่อพฤติกรรม พบว่า ผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็น ระดับพอใจเล็กน้อย ด้วยค่าเฉล่ีย 4.38 ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น ระดบัพอใจเล็กนอ้ย ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.33 ดา้นการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
ระดบัพอใจเล็กนอ้ย ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.04 

3. ข้อมูลของความตั้งใจในการเลือกซ้ืออาหารคลนี 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็น ระดบัค่อนขา้งพอใจ 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.50 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รายขอ้ท่ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งพอใจ คือ ท่าน
รู้สึกพึงพอใจท่ีสามารถซ้ืออาหารคลีนได้ (ค่าเฉล่ีย 4.51) รองลงมาคือ ทุกคร้ังท่ีท่านอยากทาน
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อาหาร ท่านจะนึกถึงอาหารคลีนเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.50) ท่านแวะดูผลิตภณัฑ์อาหารคลีนทุก
คร้ังท่ีเดินผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.50) รายขอ้ท่ีอยู่ในระดบัพอใจเล็กนอ้ย คือ หากท่านบริโภคอาหารคลีน
แลว้เกิดความพึงพอใจท่านจะบริโภคซ ้ า (ค่าเฉล่ีย 4.37) และหากอาหารคลีนท่ีท่านตอ้งการหมด
ท่านจะเลือกบริโภคอาหารประเภทอ่ืนแทน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

4. ข้อมูลของข้อมูลการรับรู้คุณค่าเกีย่วกบัการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารคลนี 
ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าเก่ียวกบัความตั้งใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ดา้นการรับรู้

ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น ระดบัพอใจ
เล็กนอ้ย ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.65 ดา้นการคน้หาขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ
คิดเห็นในระดับพอใจเล็กน้อย ด้วยค่าเฉล่ีย 3.80 ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในระดบัพอใจเล็กน้อย ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.06 ด้านการ
ตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในระดบัพอใจเล็กนอ้ย ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 4.21 ดา้นการประเมินภายหลงัการซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัพอใจเล็กนอ้ย ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.32 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามเพศ 

  เพศ Mean Std. Deviation t Sig. 
ความตั้งใจในการ
บริโภคอาหารคลีน 

ชาย 4.54 .608 1.058 0.291 
หญิง 4.47 .629     

*ระดบันยัส าคญั .05 

 จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามเพศ 
ผลการวเิคราะห์พบวา่ มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั มี
ระดบัความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามอาย ุ

ความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  F Sig. 
นอ้ยกวา่ 24 ปี 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 

  มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 4.55 .522     
*ระดบันยัส าคญั .05 
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 จากตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามอายุ 
ผลการวเิคราะห์พบวา่ มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนั มี
ระดบัความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  F Sig. 
มธัยมตน้หรือต ่ากวา่ 4.29 .693 1.847 0.119 
มธัยมปลาย / ปวช 4.46 .641 

  อนุปริญญา / ปวส 4.48 .603 

  ปริญญาตรี 4.58 .597 

  สูงกวา่ปริญญาตรี 4.64 .492   
 *ระดบันยัส าคญั .05 

จากตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ผลการวเิคราะห์พบวา่ มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่คือ ผูต้อบมีระดบัความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามอาชีพ 

ความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  F Sig. 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.48 .641 1.214 0.304 
นกัเรียน/นกัศึกษา 4.62 .564 

  พนกังานบริษทัเอกชน / หา้งร้าน 4.46 .655 
  ธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ 4.43 .504     

 จากตารางท่ี 4 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าความจะเป็น.304 ซ่ึงสรุปไดว้า่ ผูต้อบมีระดบั
ความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน         F      Sig. 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 4.56 .669 2.225 0.066 
5,001 – 15,000 บาท 4.52 .652   

15,001 – 25,000 บาท 4.44 .627   

25,001 – 35,000 บาท 4.73 .495   

มากกวา่ 35,000 บาทข้ึนไป 4.50 .522     
 จาก*ระดบันยัส าคญั .05 

 จากตารางท่ี 5 เปรียบเทียบระหวา่งความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า .05 นัน่คือ ผูต้อบมีระดบัความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05  
ตารางท่ี 6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
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ปัจจยัดา้นทศันคติต่อ
พฤติกรรม 

1.000        

ปัจจยัดา้นอิทธิพลของ
กลุ่มอา้งอิง 

-.500* 1.000       

ปัจจยัดา้นการรับรู้
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม 

.118* -.697* 1.000      

1.การรับรู้ถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการ 

-.057* -.001* -.003* 1.000     

  -.015* .002* .006* -.320* 1.000    

3. การประเมินทางเลือก .002* -.045* .049* .038* -.512* 1.000   

4. การตดัสินใจซ้ือ .081* .042* -.027* -.128* .192* -.505* 1.000  

5. การประเมินภายหลงั
การซ้ือ 

-.042* -.024* -.084* .039* .066* -.051* -.300* 1.000 

*ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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 จากตารางท่ี 6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัทุกปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม การรับรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินภายหลงัการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการบริโภค
อาหารคลีน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.002 ถึง 0.697 ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ตารางท่ี 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 2.258 .274   8.226 .000 

ปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม .079 .048 .083 1.635 .103 

ปัจจยัดา้นอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง .323 .050 .448 6.399 .000* 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม 

.093 .044 .131 2.141 .033* 

1.การรับรู้ถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการ 

.024 .033 .031 .725 .469 

2.การคน้หาขอ้มูล -.048 .041 -.059 -1.165 .245 

3. การประเมินทางเลือก .105 .041 .141 2.539 .012* 

4. การตดัสินใจซ้ือ -.021 .045 -.024 -.478 .633 

5. การประเมินภายหลงัการซ้ือ -.028 .035 -.035 -.795 .427 

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

 จากตารางท่ี 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนนั้น สามารถพยากรณ์ความตั้งใจบริโภค
อาหารคลีนได ้ร้อยละ 61.20 
 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารคลีน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง (Beta= 0.448) ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Beta= 0.131) 
ปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือก (Beta= 0.141) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหาร
คลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผล 

จากการท่ีผูว้จิยัศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีผลต่อความตั้งใจบริโภค

อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ตุล อคันิบุตร และ 

นธกฤต วนัตะ๊เมล ์(2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการโฆษณาท่ีใช ้พรีเซนเตอร์นกัร้อง

เกาหลีต่อทศันคติ และความตั้งใจซ้ือของวยัรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 1) การ

เปิดรับโฆษณาท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินคา้ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของวยัรุ่นหญิง

ต่อตราสินคา้ท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ 2) ทศันคติของวยัรุ่นหญิง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ซ้ือสินคา้ของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินคา้ท่ีใชน้กัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ และบงกช รัตนปรีดากุล 

และ ณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี (2553) ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของทศันคติและบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิง

ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างานเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้

และบริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะการเดินทางท่ีไม่ตอ้งออกไปซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้ สรุปได้

วา่ ทศันคติและบรรทดัฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภควยัท างานตอนตน้ 

และพบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการประเมิน
ทางเลือก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารคลีน เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการประเมินทางเลือก ในการ
รักษาสุขภาพ ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 277) ได้
กล่าวถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า “การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละยุค มิได้เป็นอย่างไม่มี
หลกัเกณฑ์ มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติั” 
พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่ม จึงเป็นไปในท านองเดียวกัน เม่ือกลุ่มสังกัดชั้นทางสังคมและ
วฒันธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีกล่าวมาแล้วน้ี พฒันาแบบแผนการด ารงชีวิต
หรือใชชี้วติ ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภค ข้ึนมาใชใ้นสังคม แบบหรือแบบแผนดงักล่าว เรา
เรียกวา่ “แบบของการใชชี้วิต” แบบการด าเนินชีวิตตามแนวความคิดของผูบ้ริโภค มีความแตกต่าง
จากบุคลิกภาพอยา่งชดัเจน แบบการด าเนินชีวิตจะแสดงความหมายวา่ ผูบ้ริโภคด าเนินชีวิตอยา่งไร
ใชเ้งินและแบ่งปันเวลาเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไร ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าและพฤติกรรมท่ีเปิดเผย (Overt Action and Behaviors) ของผูบ้ริโภคท่ี
สังเกตเห็นได ้ซ่ึงแตกต่างจากบุคลิกภาพ ท่ีบรรยายลกัษณะอนัเกิดจากส่วนภายในเสียเป็นส่วนมาก
นัน่คือ รูปแบบลกัษณะของความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ (ดารา ทีปะปาล. 2542: 169)  
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารคลีน ควรใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มได ้และใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด ควรให้
ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิง มีช่วงอายุ 45 ปีข้ึนไป ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มคนเหล่าน้ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ทั้งในดา้นความถ่ีและมูลค่าในการบริโภค
สูงกวา่กลุ่มอ่ืน ส่วนผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง 

2. เน่ืองจากพบความตอ้งการมีมากกวา่การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารคลีนดา้นโภชนาการใน
ทุกข้อ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารคลีน จึงต้องมีการปรับปรุง เมนูอาหารให้มีความ
หลากหลาย สะอาด การจดัตกแต่งจานอาหาร และส่ิงท่ีส าคญัควรเน้นเมนูอาหารท่ีให้คุณค่าทาง
โภชนาการครบถว้น และเหมาะสมกบัวยั 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป  

 1. ศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เพราะจะท าให้
ไดง้านวจิยัท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถท่ีจะน า
ขอ้มูลของงานวิจยัท่ีไดน้ี้ ไปปรับใชก้บับริษทัของตน เพื่อท่ีจะท าให้บริษทัสามารถด าเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในการขายอาหารกบัลูกคา้ต่อไปในอนาคต  

2. ศึกษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่น้ี เช่น ตวัแปร
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Needs) เพื่อทราบวา่ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภควา่
ตอ้งการอะไรบา้ง 

3. ศึกษากลุ่มประชากรท่ีมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั โดยอาจแบ่งสัดส่วนช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี ซ่ึงกลุ่มน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพ เพื่อ
ความสวยงามและรูปร่างท่ีดี ส่วนกลุ่มสองท่ีมีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจมี
พฤติกรรมการดูแลเพื่อสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและสร้างภูมิคุม้กนัใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรง 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของ
ผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 

MARKETING FACTORS RELATION TO DECISIONS INCHOOSING HOUSING 
LOAN SERVICES  OF GOVERNMENT  HOSING BANK IN BANGKOK 

 
ศิริกลัยา กลิน่กล่อม 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมหาวทิยาลยัรังสิต 
สุมาล ีสว่าง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของผู ้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, F-test, t-test ,LSDและสถิติ Pearson 
correlation 
 ผลการศึกษาขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 31-40 ปี 
รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ 
พนกังานราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารอาคารสงเคราะห์มากท่ีสุด พบวา่
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.90 รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83 และดา้นสถานท่ี /การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ท่านตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้
บริการสินเช่ือรูปแบบอ่ืนๆของธนาคารต่อไปในอนาคต และ ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการ
วิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติ t-test และสถิติ f-test ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

869 

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. 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการพฒันาตลาดท่ีอยูอ่าศยั และสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์อตัราการเติบโต
สูงอยา่งต่อเน่ือง หลกัจากเศรษฐกิจไทยสามารถพลิกฟ้ืนจากวิกฤตอุทกภยัท่ีเกิดในช่วงปลายปี พ.ศ.
2559 โดยตวัเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตวัได้ 5.4% ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปี พ.ศ. 
2559 เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง จากปี พ.ศ.2558 ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลพวงจากมาตรการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัจากวิกฤตอุทกภยัปลายปี พ.ศ.2558 ท าให้ประชาชนท่ีก าลงัมองหาท่ีอยู่อาศยัใหม่มี
ทางเลือกในการตัดสินใจเพิ่มมากข้ึน สถานการณ์ในปี พ.ศ.2559 ตลาดท่ีอยู่อาศัยจึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทั้งการลงทุนของผูป้ระกอบการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (เพญ็ศรี 
บรรทดัธรรม, 2558)ในขณะท่ีปัจจยัดา้นลบมีผลต่อการชะลอตวัของตลาดท่ีอยู่อาศยัขณะน้ี(พ.ศ.
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2556) สาเหตุเบ้ืองต้นเกิดจากนโยบายภาครัฐ ได้แก่ มาตรการก าหนดวงเงินสินเช่ือ (LTV)โดย
ก าหนดวงเงินใหกู้ไ้ม่เกิน 95 % ทิศทางการแข่งขนัในตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัเกิดจากการ
แข่งขนัระหว่างธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกั รวมถึงการให้ดอกเบ้ียเงินกู ้0% เพื่อเอาใจผูบ้ริโภคท าให้
เกิดการแข่งขนัในรูปแบบดอกเบ้ียพิเศษและโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายต่าง เช่น ยกเวน้การเรียกเก็บ
ค่าตรวจสอบ ค่าประเมินหลกัประกนั และค่าธรรมเนียมการท านิติกรรมสัญญา เพื่อต่อยอดไปสู่
ผลิตภณัฑท์างการเงินต่างๆ  (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2556) 

ดงันั้นผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการและความตอ้งการดา้น
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือเป็นเร่ืองท่ี
ธนาคารควรให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก และในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นบุคคลกรคนหน่ึงท่ีท างานอยูใ่น
องคก์รของธนาคาร ซ่ึงปฎิบติังานในดา้นบริการลูกคา้และให้บริการดา้นสินเช่ือของธนาคาร จึงมี
ความสนใจศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร” โดยผูว้ิจยัมุ่งเน้น
การศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ เพื่อ
คน้หาปัจจยัทางการตลาดดา้นใดบา้งท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวจัิย 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัดา้น
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูใ้ช้บริการ
สินเช่ือเคหะธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร จ านวนมีทั้งส้ิน 400 คน โดยใช้สูตรของ
คอแครน (Cochran, 1977) โดยกลุ่มตวัอยา่งเหล่านั้นจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเขา้มาท าธุรกรรมกบัทาง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
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ตัวแปรทีใ่ช้ศึกษา  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย 7 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  
ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริม (Promotions) ดา้นบุคคล 
(People) ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation) ดา้นกระบวนการ 
(Process) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)          ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
    
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ   
2.อาย ุ     
3.ระดบัการศึกษา     
4.อาชีพ  
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    
  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด              
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  
2. ดา้นราคา   
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการสงเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคลากร  
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะ
ของผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และคุณภาพบริการ อนั
น าไปสู่การวางแผนพฒันาระบบการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือเคหะ โดยใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างทางการตลาดสินเช่ือเคหะและก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุกให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และเป็นแนวทางใน
การเสนอรูปแบบบริการใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การใหบ้ริการ คือ การกระท าท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงน าเสนอต่อหน่วยงาน
อีกแห่งหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่เป็นผลให้เกิดความเป็น
เจา้ของในส่ิงใด ผลิตผลของการบริการอาจเก่ียวขอ้งหรืออาจไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตภณัฑ์เป็น
กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ ทางกายภาพ และ
สามารถสรุปลกัษณะงานได ้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงาน
การตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541: 35-36, 337 ) ส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัแรกจะแสดงวา่กิจการพร้อมจะท าธุรกิจไดกิ้จการนั้นจะตอ้งมี
ส่ิงท่ีจะเสนอขาย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการได้
การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้นนกัการตลาดมกัจะศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิต ภณัฑ์เบ็ดเสร็จ 
(Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจาก
การซ้ือสินคา้ 

2.  การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาไดน้ั้น ถึงแมว้า่จะมี
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้ม่ือเกิดความ
ตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น นกัการ
ตลาดจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าท่ีไหน เม่ือไร และโดยใครท่ีจะเสนอขายสินคา้การจดัจ าหน่ายเป็น
เร่ืองท่ีซบัซอ้นแต่ก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษา 

3. การก าหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนมารวมทั้งหาช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ไดแ้ลว้ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งด าเนินการต่อไป คือ การ
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ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์จะน าไปเสนอขายก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้ง
มีเป้าหมายวา่จะตั้งราคาเพื่อตอ้งการก าไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือ
เพื่อเป้าหมายอยา่งอ่ืน 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไป
ยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ี
เสนอขายวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาดเพื่อบอกใหลู้กคา้ทราบวา่มีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่าย
ในตลาดพยายามชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือและเพื่อเตือนความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภคการส่งเสริมการตลาด
จะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) เพื่อเข้าใจถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้งการส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใช้อยู ่4ชนิดดว้ยกนั 
ท่ีเรียกวา่ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นิธินนัท ์พิบูลยศ์กัด์ิโสภณ (2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยั เรียงตามล าดบั ปัจจยัด้านราคา ด้าน
พนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา 

รติมา อจัฉริยวุธ (2557)ไดท้  าการศึกษาเร่ืองบทบาทของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือกบัการเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั
พบว่า โครงสร้างความสัมพนัธ์ 3 ฝ่าย ระหว่างธนาคารพาณิชย ์ลูกคา้ผูข้อสินเช่ือ และโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ มีส่วนส าคญัยิ่งต่อการกระตุ้นการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของไทยใน
ปัจจุบนั โดยมีปัจจยัดา้นราคาโดยเฉพาะเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ซ่ึงคือเง่ือนไขใน
การใหสิ้นเช่ือ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นระบบการใหบ้ริการของธนาคาร 

ภราดร พรงาม(2558)ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความต้องการสินเช่ือบุคคลธนาคารกรุงไทย สาขาเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อความตอ้งการสินเช่ือบุคคลของธนาคารกรุงไทย สาขา เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น จ าแนกตามขอ้มูล ส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มลูกคา้ จ  านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวเิคราะห์ทดสอบสมติฐานใชส้ถิติอนุมาน โดยหาค่า ค่า t-test และค่า 
F-testผลการศึกษาพบว่าในด้านพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเช่ือ
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เอนกประสงค์ส าหรับบุคคล เพื่อน าไปช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน วงเงินอนุมติัอยู่ท่ี 500,000-
800,000 บาท ส่วนจ านวนการขอสินเช่ือในระยะเวลา 1 ปี อยูท่ี่ นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี 

พชัรี สืบญาต(2555)ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก และไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 400 ราย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดั
พิษณุโลก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือ
ธุรกิจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ชุด โดยใช ้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ซ่ึงมีระดบัความเช่ือมัน่(Confidence 
Level) 95% และมีความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณจากสูตร 
ดงัน้ี 

สูตรการค านวณ   n      =     p(1-p)Z2 
                             4e2 

    
เม่ือ         n      =    จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    N     =     จ านวนประชากร 
    e      =     ค่าความคลาดเคล่ือน 

p      =     สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
Z      =     ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดจ้  านวน  384  ตวัอยา่ง  เพื่อลดความคลาดเคล่ือนและเพื่อ
ความเหมาะสม  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยออกแบบสอบถามทั้งส้ิน  
400  ชุด ส าหรับการสุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) 
เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจนครบ 400 คน 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพต่อเดือน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบไปดว้ย 7 
ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้น
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การส่งเสริมการตลาด (Promotions) ดา้นบุคคล (People) ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical 
Evidence and Presentation)   ดา้นกระบวนการ (Process) จ านวน 35 ขอ้ ประกอบดว้ย 

     ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดซ่ึงประกอบดว้ยค าตอบยอ่ยท่ี โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า 
(Rating scale) และใหค้ะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 
5 รวม จ านวน 35 ขอ้ และมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัน้ี 

   เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 5 คะแนน    
   เห็นดว้ย   ให ้ 4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ  ให ้ 3 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย  ให ้ 2 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 1 คะแนน 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ข้อ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซ่ึง
ประกอบดว้ยค าตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใช้มาตรวดัประมาณค่า (Rating scale) และให้
คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 รวม จ านวน 5 ขอ้ 
และมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัน้ี 

   เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 5 คะแนน 
   เห็นดว้ย   ให ้ 4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ  ให ้ 3 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย  ให ้ 2 คะแนน  
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 1 คะแนน 

 
สรุปผลการวจัิย 
การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3  ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีมากท่ีสุด จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ 
มากท่ีสุด จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาทมากท่ีสุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.80 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
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เท่ากบั 3.90 รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และดา้นสถานท่ี /การจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 
การวเิคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะ 

ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ท่านตดัสินใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรูปแบบอ่ืนๆของธนาคารต่อไป
ในอนาคต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.01 รองลงมาคือท่านมีความมัน่ใจในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารเพียงใด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเคหะของธนาคารโดยเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บบริการต่างๆตามท่ีคาดหวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ t-test และสถิติ F-test ท่ี
ระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี /การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพและการน าเสนอ
และดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครมากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา
ตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวิรัลฐิตา แจง้เปล่า และ ชนิสรา แกว้สวรรค์ (2557) ศึกษาการ
ตดัสินใจในการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั ผลการศึกษา
พบวา่ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  
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2. จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จาก
การศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดย
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารพาณิชยม์ากกว่าผูท่ี้มีรายไดต่้ ากวา่ 15,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวิรัลฐิตา 
แจง้เปล่า และ ชนิสรา แกว้สวรรค ์(2557)  ศึกษาการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  ผลการศึกษาพบวา่ รายไดต่้อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ  ากดั แตกต่างกนั  

3. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพตัรา มานุเด็น (2550) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากัด (มหาชน) ผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัทางการตลาด ดา้นกระบวนการการให้บริการ ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั   

4. จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ สุพตัรา มานุเด็น (2550) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่
ปัจจยัทางการตลาด ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านราคา และด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  

5. จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของผู ้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไชยาหาญ พฒันากิจ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของ
ลูกคา้ ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้าน
ราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ ปัจจยัด้านหลกัฐานทางกายภาพ และปัจจยัด้านผลิตภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นพนกังานบริการมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาดา้นกระบวนการบริการ และดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตามล าดบั  

6. จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อ
การตัดสินใจเ ลือกใช้บริการสินเ ช่ือเคหะของผู ้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
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กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไชยาหาญ พฒันากิจ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของ
ลูกคา้ ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้าน
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ ปัจจยัด้านหลกัฐานทางกายภาพ และปัจจยัด้านผลิตภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลฎาภา พูลเกษม (2550) ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์  

7. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลากร  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สรขา สุขศรีนวล (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑสู์งท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบุคลากร  

 8.จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไชยาหาญ พฒันากิจ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึง
พอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ ธนาคารออม
สินในเขตจงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการ 
ปัจจยัด้านหลักฐานทางกายภาพ และปัจจยัด้านผลิตภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมาก  

9. จากผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ลฎาภา พูลเกษม (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สาขารังสิต ผลการศึกษาพบวา่ลูกคา้สินเช่ือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด
ทั้ง 7 ดา้น   
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 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมีการพฒันาปรับปรุงสินเช่ือท่ีไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการ รวมทั้ง
เพิ่มรูปแบบ ของสินเช่ือตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน และควรมีรูปแบบการให้บริการ
สินเช่ือท่ีหลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ีพนกังานตอ้งศึกษาผลิตภณัฑ์ทางการเงินอย่าง ละเอียดถ่ี
ถว้น และสามารถน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงใจ ลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

2. ดา้นราคา ควรมีการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียผิดนดัท่ีธนาคารใชมี้ความเป็นธรรม รวมทั้ง
ควรมีการ ปรับลดดอกเบ้ียส าหรับลูกค้าชั้ นดีและควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมตามความ
เหมาะสม นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียอยู่นอกเหนืออ านาจของสาขา จึง จ  าเป็นตอ้งพฒันาปรับปรุง
บริการดา้นอ่ืน ๆ ให ้สามารถสร้างความประทบัใจแทนความรู้สึกเร่ือง ดอกเบ้ียของลูกคา้ 

3. ดา้นช่องทางการให้บริการ ควรมีการปรับปรุงการก าหนดช่วงเวลาท่ีท าการบริการลูกคา้
ใหเ้หมาะสม มากข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอต่อลูกคา้ นอกจากน้ีควรมี
การปรับปรุงการจอดรถของพนกังานใหมี้พื้นท่ี วา่งส าหรับการจอดรถของลูกคา้เท่าท่ีมีพื้นท่ีอ านวย 
            4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดั นิทรรศการ/หาสถานท่ีให้ลูกคา้ชั้นดีขายสินคา้
เพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งควรมีการแจกของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ นอกจากน้ีควรมีช่องทางการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของสาขาเอง  นอกเหนือจากการโฆษณาจากส่วนกลาง ด้วยการออก
ประชาสัมพนัธ์กบัชุมชนในโอกาสต่างๆ 

 5. ดา้นพนกังาน ควรมีการพฒันาพนกังานให้มีความเช่ียวชาญในการให้ค  าแนะน ากบั
ลูกคา้มากข้ึน รวมทั้งพนกังาน ควรมีปรับปรุงตนเองให้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเป็นกนัเองมีมารยาทดี
กบัลูกคา้ นอกจากน้ีควรมีการประชุมยอ่ยเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการทุกเชา้ก่อนให้บริการ 
และสรุปผลความไม่พึงพอใจของลูกคา้หลงัเลิกงาน 

6. ดา้นกระบวนการ ควรมีการปรับปรุงเอกสารท่ีใชใ้นการขอกูจ้ดัเตรียมให้ง่ายต่อการใช้
บริการของลูกคา้ รวมทั้งควรมีการ ให้บริการท่ีมีความถูกตอ้ง นอกจากน้ีควรเพิ่มช่องทางด่วนบาง
ช่วงเวลา เช่น จนัทร์ตน้เดือน วนัส้ินเดือน เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมีธุรกรรมทางการเงินไม่ยุง่ยาก เป็น
การเนน้การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ใหลู้กคา้ลดระยะเวลารอคอย 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุงดา้นสถานท่ีการให้บริการของสาขาให้
กวา้งขวาง สะดวกสบาย รวมทั้งมีปรับปรุงเคาน์เตอร์ในการให้บริการไดส้ะดวก นอกจากน้ีควร
ปรับภูมิทศัน์ภายนอกสาขา ใหส้ามารถสร้างความ ประทบัใจตั้งแต่ลูกคา้เขา้มาในพื้นท่ีของธนาคาร 
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ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
นกัวชิาการควรพิจารณาศึกษางานวจิยัในอนาคต ดงัน้ี  
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครคร้ังต่อไปในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหท้ราบขอ้มูลท่ีท่ีต่างกนัไปตามระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลง  

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมในการส าหรับวางแผนและพฒันา
กลยทุธ์การบริหารจดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อไป 

3. การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการอ่ืน ๆ นอกจากการใช ้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการ
รวบรวมขอ้มูลใหสู้งข้ึน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีครอบคลุมและมีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาระดับความพงึพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ของผู้ใช้บริการ  
: กรณีศึกษา บริษัท ยู.เอช.ไอ จ ากดั 

กรวรรณ ทองอนันต์ 
Korrawan Thong-Anan 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ของผูใ้ชบ้ริการ  
: กรณีศึกษา บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั” วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ในคุณภาพการบริการห้องเยน็ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็จ าแนก
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  3) เปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเย็น 
จ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการห้องเยน็ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการห้องเยน็ บริษทั 
ย.ูเอช.ไอ ตลาดไท จ ากดั จ  านวน 353 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัยา่งเป็นเพศชาย 204 คนและเพศหญิง 149 คน ส่วนใหญ่มีอาย ุ
31-35 ปี โดยมากมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,001 บาท 
2) ลกัษณะการใชบ้ริการห้องเยน็ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ใชบ้ริการห้องเยน็จ านวน 2-3 คร้ังต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการห้องเยน็ในการจดัเก็บสินคา้ประเภทอาหารทะเล ใช้บริการห้องเยน็ใน
รูปแบบฝากรายวนัมากท่ีสุด โดยมากมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการ เน่ืองจากคนอ่ืนแนะน า ใช้
บริการห้องเยน็ในการจดัเก็บสินคา้ปริมาณ 501 - 1,000 กิโลกรัมและมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการ
จดัเก็บต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาทมากท่ีสุด 3) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการห้องเย็นในภาพรวมรวมทุกด้าน ไดแ้ก่ ด้านความความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ด้านรูปลกัษณ์ 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4) 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการทุกดา้นแตกต่างกนั และ 5) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการห้องเยน็แตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะ
การใชบ้ริการห้องเยน็จ าแนกตามรูปแบบการใชบ้ริการ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้น
ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการใช้บริการห้องเยน็จ าแนกตามปริมาณ
สินคา้ท่ีจดัเก็บ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่างกนั  
 
ค าส าคัญ  คุณภาพในการใหบ้ริการ, หอ้งเยน็ 
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บทน า 
 การบริโภคจัดเป็นส่ิงส าคัญส าหรับมนุษย์ อาหารต่างๆ โดยเฉพาะอาหารสด จัดเป็น
ส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัท่ีขาดไม่ได ้ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่า อาหารสดนั้น มีจุดดอ้ย คือ เน่าเสีย
ง่าย วิธีการท่ีจะรักษาอาหารให้มีความสดนานข้ึน ก็คือ การแช่แข็ง ซ่ึงเป็นวิธีการถนอมอาหารท่ี
สามารถเก็บอาหารไวไ้ดน้าน หากมีกระบวนการแช่แขง็ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ก็ช่วยรักษาคุณภาพของ
อาหารทั้งในรูป รส กล่ิน สี และคุณภาพทางโภชนาการไดสู้งเม่ือเทียบกบัวิธีอ่ืน สินคา้แช่แข็งจึง
กลายเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมมากข้ึนในตลาดโลก โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปท่ีเตรียมไว้
เรียบร้อยพร้อมรับประทานได้ เพียงแค่น าไปคืนรูป (Thawing) แลว้อุ่นให้ร้อนเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว เหมาะกบัชีวติท่ีเร่งรีบของคนในยคุปัจจุบนั 
 ส าหรับประเทศไทย ๆไดมี้โรงงานการแช่แข็งขนาดใหญ่ท่ีประกอบกิจการในระดบัส่งออก
จ าหน่ายต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546) โดยเน้นวตัถุดิบ
ประเภทอาหารทะเล และต่อมาจึงขยายเป็นการแช่แข็งอาหารประเภทอ่ืน ได้แก่ อาหารประเภท
เน้ือสัตว ์ผกั และผลไมต่้างๆ ซ่ึง คุณสมพร ภิญโญจิต ไดก้ล่าววา่ ธุรกิจห้องเยน็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้น
การบริการลูกคา้เป็นส าคญั ธุรกิจแช่แข็งจะด าเนินไปได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการบริหารจดัการงาน
ดา้นการบริการเพื่อตอบสนองลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยจะตอ้งมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ บุคลากร ห้อง
จดัเก็บสินคา้ต่างๆ ให้พร้อม และทนัสมยัอยู่เสมอ เพราะผูท่ี้ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นจะ
สามารถด าเนินกิจการไปไดเ้ร่ือยๆ แมว้า่เศรษฐกิจโลก หรือเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ
จะมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ธุรกิจหอ้งเยน็ก็ไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั (จิดาภา วงษบู์ชา, 2551)  
ดงันั้น หากผูใ้ห้บริการห้องเยน็ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องเยน็ รวมถึงทราบ
สาเหตุ วตัถุประสงค์ และพฤติกรรมการเลือกผูใ้ห้บริการห้องเย็นของผูใ้ช้บริการห้องเย็น เช่น 
ปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บ กระบวนการจดัเก็บ การจดัการภายในองคก์าร เป็นตน้ ก็
จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการห้องเยน็มากข้ึน ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูใ้ห้บริการห้องเยน็ไดมี้ขอ้มูลในการ
ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งๆข้ึน อนัจะมีผลท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ       
มากข้ึน 
  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับลักษณะการใช้ห้องเย็น และความพึงพอใจใน
คุณภาพในการบริการของห้องเย็นของผูใ้ช้บริการห้องเยน็ โดยเลือกกรณีศึกษา บริษทั ยู.เอช.ไอ 
จ ากดั (ตลาดไท) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัคลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้แช่แข็ง มี
ท่ีตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 99/3 ซอยไอยรา 1 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจาก
ห้องเยน็บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั (ตลาดไท) ตั้งอยู่ใกล้กบับริเวณตลาดไท ซ่ึงเป็นตลาดกลางคา้ส่ง
สินคา้การเกษตรของไทย มีผูใ้ช้บริการห้องเยน็เก่ียวกบัการคา้สินคา้ทางการเกษตรจ านวนมากท่ี
ตอ้งใช้บริการห้องเยน็เพื่อการแช่แข็งสินคา้ ดงันั้น การทราบถึงวตัถุประสงค์ในการใช้บริการท่ี
แทจ้ริง และการทราบถึงความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของห้องเยน็บริษทัยู .เอช.ไอ จ ากดั 
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(ตลาดไท) ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้ผูใ้ห้บริการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุง
การบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเพื่อใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการหอ้งเยน็ไดรั้บประโยชน์อยา่ง
สูงสุด  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารห้องเยน็บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั 
ของผูใ้ชบ้ริการ 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั 
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั 
จ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการหอ้งเยน็ 
 
วธีิการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการห้องเยน็ บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั โดยค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากร โดยใช้สูตรตามวิธีของ Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 348 คน ผูว้ิจยัไดเ้ก็บกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดค้  านวณ โดยท าการเก็บ
ขอ้มูลทั้งหมด 400 ชุด เพื่อป้องกนัขอ้มูลไม่ครบถว้นตามท่ีค านวณไว ้และหลงัจากด าเนินการเก็บ
ขอ้มูล ปรากฏวา่ สามารถเก็บแบบสอบถามคืนมาไดจ้  านวน 353 ชุด ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
จึงใช้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 353 ชุด ผูว้ิจยัได้สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูท่ี้เคยใช้บริการห้องเยน็ บริษทั ยู .เอช.ไอ จ ากดั จากนั้นจึงท าการสุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการเก็บขอ้มูลโดยการสุ่มแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling)   
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยั คือ แบบสอบถาม โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน โดยทุกขอ้เป็นขอ้ค าถามแบบตรวจรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามลกัษณะการใชบ้ริการห้องเยน็ ประกอบดว้ย จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
ประเภทสินคา้ท่ีมารับบริการ รูปแบบการใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ ปริมาณสินคา้ท่ี
จดัเก็บแต่ละคร้ัง และค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการจดัเก็บ โดยทุกขอ้เป็นขอ้ค าถามแบบตรวจรายการ 
(Checklist) 
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้น
ความเอาใจใส่ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
 การวเิคราะห์ทางสถิติ 
 3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได ้โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะการใช้บริการห้องเย็น ประกอบด้วย จ านวนคร้ังท่ีใช้
บริการ ประเภทสินคา้ท่ีมารับบริการ รูปแบบการใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ ปริมาณ
สินคา้ท่ีจดัเก็บแต่ละคร้ัง และค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการจดัเก็บ โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเย็น บริษทั ยู .เอช.ไอ จ ากดั 
ของผูป้ระกอบการในตลาดไท โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 3.5.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะการใช้บริการห้องเย็น ห้องเยน็ กบัความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั ของผูป้ระกอบการ โดยใช ้ค่าที (t-test) 
ในการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์แบบ Independent t-test และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มข้ึนไป โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2545) 
 
ผลการวจัิย 
 1.  กลุ่มตวัยา่งเป็นเพศชาย 204 คนและเพศหญิง 149 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี โดยมากมี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,001 บาท 
 2.  ลกัษณะการใชบ้ริการห้องเยน็ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ใชบ้ริการห้องเยน็จ านวน 2-3 
คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการหอ้งเยน็ในการจดัเก็บสินคา้ประเภทอาหารทะเล ใชบ้ริการห้องเยน็
ในรูปแบบฝากรายวนัมากท่ีสุด โดยมากมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการ เน่ืองจากคนอ่ืนแนะน า ใช้
บริการห้องเยน็ในการจดัเก็บสินคา้ปริมาณ 501 - 1,000 กิโลกรัมและมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการ
จดัเก็บต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาทมากท่ีสุด 
 3. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ในภาพรวมรวมทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้
ความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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 4. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ผูใ้ช้บริการท่ีมีลักษณะการใช้บริการห้องเย็น ประกอบด้วย จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการ 
ประเภทสินคา้ท่ีมารับบริการ รูปแบบการใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ ปริมาณสินคา้ท่ี
จดัเก็บแต่ละคร้ัง และค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการจดัเก็บแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน้ผูป้ระกอบการท่ีมี
ลกัษณะการใช้บริการห้องเย็นจ าแนกตามรูปแบบการใช้บริการ มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการใช้บริการห้องเยน็จ าแนก
ตามปริมาณสินคา้ท่ีจดัเก็บ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 
 5.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ของผูป้ระกอบการ 
พบวา่ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ของผูป้ระกอบการโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้อง
เยน็ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้น
การใหค้วามมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ และผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ห้องเยน็ดา้นรูปลกัษณ์นอ้ยท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ อาจเป็นเพราะ การให้บริการของ
ห้องเยน็ ให้ความส าคญัต่อความตอ้งการของลูกคา้ จึงเนน้การให้การบริการท่ีมีความสะดวกสบาย 
มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้ งพนักงานมีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการ จึงท าให้
ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเยน็ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้มากท่ีสุด 
ส่วนคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นความเอาใจ
ใส่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการเป็นอนัดบัรองลงมา โดยท่ีในทุกดา้นมีคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ หอ้งเยน็บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั เป็นห้องเยน็ท่ี
มีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลตามท่ีลูกคา้ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ยงัให้ความสนใจต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ จึงให้ผูป้ระกอบการเกิดความไวว้างใจ และ
เลือกใช้บริการ ในขณะท่ีผู ้ประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการห้องเย็นด้าน
รูปลกัษณ์นอ้ยท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตามคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจดา้นรูปลกัษณ์ในภาพรวมก็ยงัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ อาจเป็นเพราะ ห้องเยน็บริษทัยู.เอช.ไอ จ ากดั    มี
สถานท่ีตั้งท่ีกวา้งขวาง พนกังานแต่งกายสุภาพเหมาะสม อุปกรณ์เคร่ืองมือมีความทนัสมยั และมี
การซ่อมบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นรูปธรรมท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
มองเห็นและสัมผสัไดอ้ยูแ่ลว้ จึงอาจท าใหผู้ป้ระกอบการมองขา้มดา้นรูปลกัษณ์ และให้ความสนใจ
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กบัคุณภาพในการบริการดา้นอ่ืนๆมากกวา่ก็เป็นได ้ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็นภา 
จรัสพนัธ์ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ 
จีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จนัทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก พิจารณารายด้านเรียงล าดบัความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านการตอบสนองและให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความ
น่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ และด้านการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค ตามล าดบั รวมทั้งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ จิดาภา วงษ์บูชา (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการของลูกคา้ธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเยน็จงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการของลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเย็นจังหวดัลพบุรีอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากนอ้งไปมาก ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็ว ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดา้นการรับประกนั 
ดา้นความเช่ือและไวว้างใจได ้และดา้นการเอาใจใส่ดูแลรายบุคคล ตามล าดบั 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ช้บริการห้องเย็นท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่า อาจเป็นเพราะ 
ผูใ้ช้บริการไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน แม้จะ
แตกต่างกนั แต่เม่ือตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้องเยน็บริษทัยู.เอช.ไอ จ ากดัแลว้ ผูใ้ชบ้ริการห้องเยน็
ต่างก็มีความคาดหวงัวา่ตนเองจะไดรั้บการบริการท่ีดี ผูใ้ชบ้ริการไวว้างใจไดว้า่ สินคา้ของตนเองจะ
ไดรั้บการดูแล พนกังานมีการเอาใจใส่ รวมทั้งเม่ือตนตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ผูใ้ห้บริการสามารถให้
ขอ้มูล เม่ือห้องเยน็สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการได ้จึงมีส่วนท าให้ผูใ้ช้บริการ
เกิดความพึงพอใจไดไ้ม่แตกต่างกนั ผลการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา พวัสมบติัศกัด์ิ 
(2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหอ้งเยน็ของลูกคา้ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั 
พบวา่ ลูกคา้ท่ีมี เพศ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้อาชีพ แตกต่างกนั ลูกคา้มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้องเยน็ และงานวิจยัของเพ็ญนภา  จรัสพนัธ์ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 
จนัทบุรี พบว่า ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
 5.2.3 ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการ
ห้องเยน็ ประกอบดว้ย จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการ ประเภทสินคา้ท่ีมารับบริการ เหตุผลในการเลือกใช้
บริการ และค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการจดัเก็บ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั ท่ี
เป็นเช่นน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่ อาจเป็นเพราะ การเขา้มารับใชบ้ริการของลูกคา้นั้น จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
ประเภทสินคา้ท่ีมารับบริการ และเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ อาจไม่ใช่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการใชเ้ป็น
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เกณฑ์ท่ีส าคญัในการประเมินความพึงพอใจในการบริการ เน่ืองจากการเขา้ใช้บริการห้องเยน็ของ
ผูป้ระกอบการ มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัเก็บสินคา้ให้มีความคงเดิม มีความสดและใหม่ ซ่ึงห้องเย็น
บริษัทยู.เอช.ไอ จ ากัด สามารถตอบสนองวตัถุประสงค์หลักของผู ้ประกอบการได้ จึงท าให้
ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีมี
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการจดัเก็บท่ีแตกต่างกัน ก็มีความมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการไม่
แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ อาจเป็นเพราะ ผูป้ระกอบการเห็นวา่ ค่าใชจ่้ายในการ
จัดเก็บสินค้าแต่ละคร้ัง มีความเหมาะสมกับชนิด และปริมาณสินค้า ท่ีตนจัดเก็บ ท าให้
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาใช้บริการ ไม่ไดรู้้สึกว่าตนเองถูกเอาเปรียบ จึงท าให้มีความมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิดาภา วงษบู์ชา (2551) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเยน็จงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยั 
พบว่า ลกัษณะสินคา้ท่ีฝากแช่ห้องเย็น ประเภทของการจดัเก็บ และค่าใช้จ่ายต่อคร้ังมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการของลูกคา้ธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเยน็จงัหวดัลพบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ .05 
 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการใช้
บริการห้องเยน็ ดา้นรูปแบบการใช้บริการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้น
รูปลกัษณ์ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ไม่แตกต่าง
กนั แต่มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความความน่าเช่ือถือไวว้างใจแตกต่างกนั ท่ีเป็น
เช่นน้ี ผู ้วิจ ัยมีความเห็นว่า อาจเกิดจากระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดเก็บสินค้าท่ีแตกต่างกันของ
ผูป้ระกอบการ มีผลต่อความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการได ้เน่ืองจากในการจดัเก็บสินคา้แต่ละ
คร้ัง ผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นตอ้งเก็บสินคา้ในปริมาณหลายกิโลกรัม และมีค่าใช่จ่ายในการ
จดัเก็บในแต่ละรูปแบบแตกต่างกนั อาจท าให้ผูป้ระกอบการมีความกงัวลว่า ห้องเย็นจะสามารถ
ให้บริการไดต้ามขอ้ตกลงหรือไม่ หรือห้องเยน็จะสามารถจดัเก็บสินคา้และให้บริการไดอ้ยา่งไม่มี
ขอ้ผิดพลาดหรือไม่ จึงท าให้ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจแตกต่างกนัได ้นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ยงัพบว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการใช้บริการห้องเยน็ดา้นปริมาณสินคา้ท่ีจดัเก็บแต่ละคร้ังแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และ
ดา้นความเอาใจใส่ไม่แตกต่างกนั แต่มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความการให้ความ
มัน่ใจแตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการจะเห็นวา่ห้องเยน็ท่ีใชบ้ริการมี
ความน่าเช่ือถือสามารถไวว้างใจได้ ห้องเยน็มีภาพลกัษณ์ท่ีดี พนกังานมีความเอาใจใส่ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆของลูกคา้ได ้แต่เน่ืองจากปริมาณท่ีสินคา้ผูป้ระกอบการน ามา
จดัเก็บในห้องเยน็แต่ละคร้ังมีปริมาณมาก และยิ่งปริมาณสินคา้ท่ีจดัเก็บในแต่ละคร้ังยิ่งมากเท่าใด 
นัน่หมายถึงจ านวนตน้ทุนท่ีใชใ้นการจดัเก็บแต่ละคร้ังยิง่มากข้ึนดว้ย รวมทั้งอาจท าให้ประกอบการ
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มีความกงัวลไม่มัน่ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินคา้ ทั้งดา้นความคงสภาพเดิม สินคา้มียงัคงมี
ความสดใหม่หรือไม่ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของห้องเยน็และพนกังานผูรั้บผิดชอบ ท่ีตอ้งให้ขอ้มูลและให้
ความมัน่ใจในการใชบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการ จึงอาจเป็นเหตุผลท่ีวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการ
ใชบ้ริการห้องเยน็ดา้นปริมาณสินคา้ท่ีจดัเก็บแต่ละคร้ังแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการดา้นการให้ความมัน่ใจแตกต่างกนัได้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิดาภา วงษ์บูชา (2551) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกคา้ธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเย็นจงัหวดัลพบุรี 
ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกคา้ธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเยน็จงัหวดั
ลพบุรีจ าแนกตามปริมาณสินคา้ท่ีจดัเก็บต่อคร้ัง มีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกคา้แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
  5.3.1 จากผลการวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการบริษทั ย.ูเอช.ไอ จ ากดั
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอ้งเยน็บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั ของผูป้ระกอบการมากข้ึน ผูว้จิยัจึง
ขอเสนอวา่ บริษทั ยู.เอช.ไอ จ ากดั ควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการบริการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจาณาขอ้ค าถาม พบวา่ ขอ้ค าถาม “มีจ านวนพนกังานเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ” มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจใหก้บั
ผูป้ระกอบการในดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดงันั้น หอ้งเยน็บริษทัย.ูเอช.ไอ จ ากดั จึงควรจดัใหมี้
พนกังานท่ีเพียงต่อการใหบ้ริการ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารบริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว
มากยิง่ข้ึน ท าใหผู้ป้ระกอบเช่ือถือและไวว้างใจไดว้า่ หากตนเขา้มาใชบ้ริการห้องเยน็แลว้ จะไดรั้บ
การบริการท่ีสะดวกและมีความรวดเร็ว 
 ดา้นรูปลกัษณ์ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด แต่เม่ือพิจาณาขอ้ค าถาม พบวา่ ขอ้ค าถาม “วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการมีความทนัสมยั” 
มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัผูป้ระกอบการในดา้น
รูปลกัษณ์ ดงันั้น ห้องเยน็บริษทัย.ูเอช.ไอ จ ากดั จึงควรมีการปรับเปล่ียนวสัดุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
จดัเก็บ โดยอาจจะมีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นกระบวนการจดัเก็บ รวมทั้งมีการซ่อมแซม
บ ารุงวสัดุอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือไวว้างใจแก่ผูเ้ขา้มารับบริการไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจาณาขอ้ค าถาม พบวา่ ขอ้ค าถาม “ความสะดวกสบายจากการใชบ้ริการ” 
มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัผูป้ระกอบการในดา้น
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การตอบสนองต่อลูกคา้ ดงันั้น หอ้งเยน็บริษทัยู.เอช.ไอ จ ากดั จึงควรมีการอ านวยความ
สะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการจดัแต่งสถานท่ีใหบ้ริการท่ีมีความสะอาด สะดวกสบาย สถานท่ี
ใหบ้ริการควรมีความโปร่ง โล่ง เพื่อไม่ใหลู้กคา้รู้สึกแออดัมากนกัเม่ือเขา้มาใชบ้ริการ 
 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจาณาขอ้ค าถาม พบวา่ ขอ้ค าถาม “ผูใ้หบ้ริการสามารถใหค้วามมัน่ใจไดว้า่
ลูกคา้จะไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด” มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อเป็นการเพิ่มความพึง
พอใจใหก้บัผูป้ระกอบการในดา้นการให้ความมัน่ใจ ดงันั้น หอ้งเยน็บริษทัย.ูเอช.ไอ จ ากดั จึงควร
ใหค้วามเอาใจใส่ในดา้นน้ี โดยอาจจดัใหมี้การอบรมพนกังานผูใ้หบ้ริการใหมี้ความสามารถในการ
ตอบค าถาม และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจนกบัลูกคา้ไดใ้นทนัทีท่ีลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 
รวมถึงการใหก้ารบริการท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้จะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุดจากการใชบ้ริการ ทั้งน้ี
เพื่อใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจวา่ตนเองคิดไม่ผดิท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบัหอ้งเยน็บริษทั ย.ูเอช.ไอ 
จ ากดั 
 ดา้นความเอาใจใส่ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด แต่เม่ือพิจาณาขอ้ค าถาม พบวา่ ขอ้ค าถาม “เวลาในการเปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งดี” มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อเป็นการ
เพิ่มความพึงพอใจใหก้บัผูป้ระกอบการในดา้นความเอาใจใส่ ดงันั้น หอ้งเยน็บริษทัยู.เอช.ไอ จ ากดั 
จึงอาจมีการสอบถามถึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการในเร่ืองการเปิดปิดการใหบ้ริการท่ี
นอกเหนือไปจากเวลาเปิดปิดปกติ หรืออาจมีการเปิดปิดบริการในกรณีพิเศษ เช่น ในช่วงเวลา
เทศกาลส าคญัๆ ท่ีผูป้ระกอบการมีช่วงเวลาการซ้ือขายมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูป้ระกอบการไดท้างหน่ึง 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.4.1 ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ในการวจิยัคร้ังต่อไปจึงอาจมีการศึกษาเชิง
คุณภาพร่วมดว้ย เช่น การใชข้อ้ค าถามปลายเปิด การสังเกตและการสัมภาษณ์ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งมีอิสระทางความคิดในการเสนอเหตุผล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมาก
ยิง่ข้ึน 
 5.4.2 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาห้องเยน็บริษทั ยู.
เอช.ไอ จ ากดั เท่านั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไป จึงอาจจะมีการศึกษากบัห้องเยน็อ่ืนๆร่วมดว้ย เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีกวา้งมากยิง่ข้ึน 
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ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มดัชนี SET50 
โดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ ช่วงก่อนและหลงั                                                

เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยปี 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 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ลุ่มดชันี SET50 และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัของหลกัทรัพยท่ี์ท าการศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ช่วง
ก่อนและหลงัเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 เพื่อใชใ้นการตดัสินใจวา่จะลงทุน
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์การศึกษาในคร้ังน้ีใช้วิธีรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิเพื่อน ามาค านวณหา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ โดยข้อมูลท่ีใช้จะเป็นข้อมูลราคาปิดรายวนัของ
หลักทรัพย์จ  านวน 45 หลักทรัพย์ จากทั้ งหมด 50 หลักทรัพย์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปีเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 
 ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของตลาดหลกัทรัพยช่์วงก่อนและหลงั
เหตุการณ์รัฐประหาร เท่ากบัร้อยละ -0.0523 และ 0.0386 ตามล าดบั โดยในทั้ง 2 ช่วงระยะเวลา 
หลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าเบตา้เป็นบวก ซ่ึงหมายความวา่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยทุ์กตวัมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัตลาด และมีผลการตดัสินใจลงทุนดงัน้ี ช่วงก่อนรัฐประหารมี
หลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน (Undervalued) จ านวน 31 หลกัทรัพย ์และช่วงหลงัรัฐประหารมีหลกัทรัพย์
ท่ีควรลงทุนจ านวน 14 หลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัพบวา่ ไม่วา่จะเป็นในช่วงก่อนหรือหลงัเหตุการณ์
รัฐประหาร นกัลงทุนก็อาจตอ้งประสบกบัภาวะก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด้
เสมอ ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงแค่เฉพาะธุรกิจนั้น ๆ ท่ีมีทั้ง
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในของบริษทัเอง 
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ค าส าคัญ: อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, หลกัทรัพยก์ลุ่มดชันี SET50, แบบจ าลองการก าหนดราคา
หลกัทรัพย,์ 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. บทน า 
 ตลาดการเงิน (Financial Market) ของประเทศไทยมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ในฐานะที่เป็นศูนยก์ลางของการท าธุรกรรมเพื่อการกูย้ืมและการลงทุนโดย ทั้งน้ีตลาดการเงิน
ของไทยสามารถแบ่งประเภทตามอายุของสินทรัพยท์างการเงินได ้2 ประเภท คือ ตลาดเงิน 
(Money Market) และตลาดทุน (Capital Market) โดยตลาดตราสารในตลาดทุนมีบทบาทและ
รูปแบบการพฒันาท่ีสูงกว่าตลาดตราสารในตลาดเงิน เน่ืองจากปริมาณธุรกรรมในตลาดเงินที่ใช้
ตราสารเป็นเคร่ืองมือนบัว่ามีสัดส่วนน้อยมาก ท าให้ตลาดทุนถือเป็นองค์ประกอบหลกัที่ส าคญั
ต่อการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้น ตลาดรองหลกัส าหรับการ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

894 

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) 
โดยสินคา้ที่นิยมซ้ือขายกนัมากที่สุด ก็คือ “หุ้นสามญั” เนื่องจากเป็นหลกัทรัพยที์่ให้อตัรา
ผลตอบแทนที่ค่อนขา้งสูงเมื่อเทียบกบัการลงทุนประเภทอื่น ๆ แต่เน่ืองจากผลตอบแทนที่นกั
ลงทุนคาดหวงัไวก้บัผลตอบแทนที่ไดร้ับจริงนั้นอาจแตกต่างกนั โดยเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์กิดการเปลี่ยนแปลงไป ดงัเช่น อตัราเงินเฟ้อ ภาวะ
ทางการเมือง เป็นตน้ ดงันั้น การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยพิจารณาถึงความเส่ียงและอตัรา
ผลตอบแทนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผูท่ี้ตอ้งการจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์ด ๆ เน่ืองจากจะช่วย
ให้ผูล้งทุนสามารถตดัสินใจเลือกลงทุนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมต่อระดบัความเส่ียงที่นกั
ลงทุนยอมรับได้ 
 ช่วงเวลาท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ช่วงก่อนและหลงัเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากพบว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาน้ีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ี
เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่บ่อยคร้ัง และไดเ้ลือกใช้หลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SET50 ซ่ึงถือ
เป็นกลุ ่มหลกัทรัพยที์ ่น่าสนใจ เพราะเป็นหลกัทรัพยที์ ่ถ ูกคดัเลือกและจดัล าดบัจาก 50 
หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง และการซ้ือขายมีสภาพคล่องสูง
อย่างสม ่าเสมอ ดงันั้น การเคลื่อนไหวของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ีย่อมส่งผลต่อตลาดโดยรวม
ค่อนขา้งสูง 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจ าแนกเป็นรายหลกัทรัพยที์่คดัเลือกมาจากดชันี SET50 ช่วง
ก่อนและหลงัเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 
 2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัของ
หลกัทรัพยที์่คดัเลือกมาจากดชันี SET50 ช่วงก่อนและหลงัเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 
โดยใช้เส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) หรือแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ใน
การตดัสินใจลงทุนว ่าหลกัทรัพยใ์ดมีราคาสูงหรือต ่ า เกินไป และควรท าการซื้อหรือขาย
หลกัทรัพยน์ั้น  
 3. เพื ่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเพื ่อการตดัสินใจลงทุน ช่วงก่อนและหลงัเกิด
เหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 
 
2. แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวความคิดเกีย่วกบัผลตอบแทน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

895 

 อญัญา ขนัธวิทย ์(2547) ไดอ้ธิบายไวว้่า แนวคิดดา้นการวดัผลตอบแทนมกัวดัในรูปของ
อตัราผลตอบแทน ซ่ึงจะรวมเอาผลตอบแทนทั้งหมดเทียบกบัเงินลงทุนท่ีไดจ่้ายลงไป การวดัในรูป
ของอตัราผลตอบแทนน้ีจะท าใหส้ามารถน ามาเปรียบเทียบระหวา่งหลกัทรัพยไ์ด ้ 
 แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 
 ความเส่ียงจากการลงทุน ก็คือ ความไม่แน่นอนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามท่ีคาดหวังไว้ โดยว ัดได้จากการค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทน (สิริวรรณ โฉมจารูญ, 2548, น. 8-19)  
 ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน  
 ความเส่ียงในการลงทุน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทตามความสามารถในการกระจาย
ความเส่ียง ดงัน้ี  
 1. ความเส่ียงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละ
ส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาด เช่น ภาวะทางการเมือง เป็นตน้ ไม่สามารถ
ก าจัดให้หมดไปได้ด้วยการกระจายความเส่ียง (Diversification) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงได้ว่า 
Nondiversified Risk หรือ Market Risk หรือค่าเบตา้ (β) ท่ีปรากฏใน CAPM นั้นเอง  
 2. ความเส่ียงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเส่ียงเฉพาะตวัท่ีกระทบต่อ
บริษทัใดบริษทัหน่ึงโดยเฉพาะท่ีเกิดจากปัจจยัภายในของบริษทัเอง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงใน
รสนิยมของผูบ้ริโภค (Consumer Preference) การนดัหยุดงานของแรงงานในบริษทั (Labor Strike) 
เ ป็นต้น  ความเ ส่ี ยงประเภทน้ีสามารถก าจัดให้หมดไปได้ด้วยการกระจายการลงทุน 
(Diversification) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงไดว้า่ Diversified หรือ Company-Specific Risk  
 การวดัความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ  
 ส่ิงท่ีใชว้ดัความเส่ียงประเภทน้ีก็คือ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient)  เป็นดชันีท่ีใช้
ช้ีว ัดทิศทางการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใด ๆ เปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด แบ่งการพิจารณาได ้3 กรณี (วรรณี ชลนภาสถิต และคณะ, 2537: 85) ดงัน้ี
 1. หลกัทรัพยใ์ดท่ีมีค่า β > 1.0 หมายความวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
นั้นมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูงกวา่ของตลาด หรือเรียกวา่ Aggressive Stock 
 2. หลกัทรัพยใ์ดท่ีมีค่า β < 1.0 หมายความวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
นั้นมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบต ่ากวา่ของตลาด หรือเรียกวา่ Defensive Stock 
 3. หลักทรัพย์ใดท่ีมีค่า  β = 1.0 แสดงว่าหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนเท่ากบัหลกัทรัพยข์องตลาด (Market Stock) 
 เคร่ืองหมายบวก, ลบของ β เป็นตวับอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์ดงัน้ี ถา้ค่า β มีเป็นบวก คือจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัตลาด  
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 แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 
 สมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ซ่ึง
เป็นดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือตวัแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 
Pricing Model: CAPM) (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, น. 249) สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี  

         [    )         

 โดยท่ี          คือ  อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการไดรั้บจาก 
     หลกัทรัพย ์i  
      คือ  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  
         คือ  อตัราผลตอบแทนของตลาด 
      คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์i  
 การตัดสินใจลงทุนตามทฤษฎ ีCAPM 

มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
ถา้ Ri  > RCAPM หมายถึง อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกวา่ อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั (Undervalued) ดงันั้นผูล้งทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น  
ถา้ Ri  < RCAPM หมายถึง อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง นอ้ยกวา่ อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั (Overvalued) ดงันั้นผูล้งทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น  
 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ทชัชาพร จ านงคว์งษ ์(2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ด้วยแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย ์
(CAPM) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของและท าการ
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง จากการศึกษาพบวา่ ใน
ปี 2549 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 9 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SMC, HFT, 
PG, IHL,TSC, IRC, DISTAR, STANLY และ EASON โดยหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกว่า
ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SPSU, CWT, YNP, DISTAR และ AH ในปี 2550 หลกัทรัพยท่ี์
ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SAT,  IRC, BAT-3K, SPG และ 
IHL ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ YNP และAH ในปี 
2551 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมี ทั้งหมด 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRU, TSC, 
CWT, GYT, SPSU, TKT, DISTAR, SPG, IHL, EASON และ HFT ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความ
เส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ DISTAR,  SAT, SMC, AH และ YNP 
 เสาวรส วิงสันเทียะ (2556) ได้ศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) จ  านวน 18 หลกัทรัพย ์ดว้ย
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน
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และความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) เพื่อการ
ตดัสินใจลงทุนซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั ใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาเป็น
ขอ้มูลรายเดือน ระหวา่งช่วงเดือน มกราคม 2552 ถึง เดือน ธนัวาคม 2556 รวมเป็น 60 เดือน มาใช้
ค  านวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลงัทรัพย ์จากการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยท่ี์
ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด ไดแ้ก่ SPALI, LPN, PS, RASA, LALIN, 
QH, KMC, LH, BROCK, SIRI, EVER และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนต ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด ไดแ้ก่ NCH, KC, A, SC, PF PRIN, AP ในส่วนของความเส่ียงพบวา่มีเพียง
หลกัทรัพยเ์ดียวท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงตลาด คือ หลกัทรัพย ์A 
 Awais Shah และ Dawoud Asalya. ไดศึ้กษาเร่ือง “Testing the Capital Asset Pricing 
Model on the Karachi Stock Exchange.” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จริงและความเส่ียง และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนท่ี
เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยก์าราจี (KSE) ซ่ึงเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศปากีสถาน ด้วยการใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 
Model: CAPM) โดยมีหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 10 หลักทรัพย์ ข้อมูลท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ จะใชเ้ป็นผลตอบแทนรายสัปดาห์ มีระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2009 ถึง
เดือนมกราคม 2013 ผลการศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยก์าราจี (KSE) ไม่สอดคล้องกบัแนวความคิดของแบบจ าลองการ
ก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)  ท่ีวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงจะให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูง 
และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงต ่าจะให้อตัราผลตอบแทนท่ีต ่า เน่ืองจากผลท่ีได ้คือ หลกัทรัพยท่ี์มี
ค่าเบตา้สูง กลบัใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ต ่า ส่วนหลกัทรัพยท่ี์
มีค่าเบตา้ต ่า กลบัใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงกวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูง 
 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมขอ้มูล
รายวนั แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็นเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 
เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 รวมเป็น 245 วนัท าการ และ
ช่วงเวลาหลงัเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี วนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 รวมเป็น 243 วนัท าการ รวมเวลาท่ีใช้ในการศึกษาทั้งส้ิน 488 วนั โดยมีขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี  
 1.  ราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

898 

       โดยหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการวิจัย มีจ  านวนทั้ งส้ิน 45 หลักทรัพย์ จากทั้ งหมด 50 
หลกัทรัพย ์ท่ีมีขอ้มูลเพียงพอต่อช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ดงัน้ี 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: บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 
(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.  ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) จากรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 3.  อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี รวบรวมจากฐานขอ้มูลของสมาคมตราสาร
หน้ีไทย  
 
4. ผลการวจัิย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ศึกษา ช่วงก่อน
และหลงัเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 
 อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักทรัพย์ที่
ท าการศึกษา 
 ตารางท่ี 1 แสดงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และหลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 
เฉล่ียรายวนัช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 

ก่อนเกดิเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 หลงัเกดิเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน

เฉลีย่ (R̅) 
ความเส่ียง 

(σ) 
หลกัทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทน
เฉลีย่ (R̅) 

ความเส่ียง 
(σ) 

SET -0.0523 1.3255 SET 0.0386 0.7262 

DELTA 0.1715 2.3657 TRUE 0.2747 2.9537 
BH 0.1292 2.1102 AOT 0.2171 1.6887 

AOT 0.0860 2.8451 DELTA 0.2133 2.2038 
IVL 0.0690 2.8919 BH 0.2113 1.9826 

GLOW 0.0665 2.5520 CK 0.1896 2.2846 
BAY 0.0461 2.1089 SCC 0.1254 1.3038 

DTAC 0.0315 2.2313 BGH 0.1247 1.4562 
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ก่อนเกดิเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 หลงัเกดิเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน

เฉลีย่ (R̅) 
ความเส่ียง 

(σ) 
หลกัทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทน
เฉลีย่ (R̅) 

ความเส่ียง 
(σ) 

TU 0.0298 2.0367 IRPC 0.1003 2.1952 
CPALL 0.0267 2.2212 MINT 0.0994 2.1035 
MINT 0.0188 2.7738 PTT 0.0873 1.8108 

PTTEP 0.0043 1.7088 BTS 0.0715 1.2264 
BTS -0.0043 1.7703 BIGC 0.0714 1.7586 
CPF -0.0050 2.5908 EGCO 0.0698 1.3298 

BANPU -0.0106 2.5128 CENTEL 0.0691 1.9218 
TTW -0.0121 1.5228 TTW 0.0651 1.4499 
IRPC -0.0163 2.1405 TMB 0.0624 1.6373 
BGH -0.0182 2.2322 GLOW 0.0608 1.9199 

CENTEL -0.0212 3.1603 BCP 0.0574 1.9228 
PTTGC -0.0242 1.7647 BAY 0.0555 3.4275 
RATCH -0.0261 1.2184 RATCH 0.0538 1.0813 

TMB -0.0340 2.5891 CPALL 0.0436 1.3757 
JAS -0.0342 3.1296 TOP 0.0388 1.7508 

KBANK -0.0347 2.0627 PS 0.0387 2.0626 
PTT -0.0375 1.5111 KBANK 0.0342 1.4718 
CPN -0.0439 2.7365 KTB 0.0218 1.4523 
SCC -0.0444 1.7336 ADVANC 0.0215 1.3664 
PS -0.0460 3.1385 SCB 0.0168 1.2489 

BCP -0.0484 2.1453 IVL 0.0160 2.2938 
EGCO -0.0496 1.4115 INTUCH 0.0145 1.0160 

SCB -0.0526 2.2080 SCCC 0.0137 1.3021 
SCCC -0.0534 2.0439 TCAP 0.0134 1.2115 
BIGC -0.0535 2.2156 CPN 0.0084 1.4790 
BBL -0.0539 1.7924 LH -0.0002 1.5970 
LH -0.0558 2.8702 BBL -0.0016 1.1239 
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ก่อนเกดิเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 หลงัเกดิเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน

เฉลีย่ (R̅) 
ความเส่ียง 

(σ) 
หลกัทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทน
เฉลีย่ (R̅) 

ความเส่ียง 
(σ) 

INTUCH -0.0574 1.9332 PTTGC -0.0094 1.6617 
ADVANC -0.0589 2.2036 BANPU -0.0162 1.8272 

KTB -0.0706 2.2571 CPF -0.0296 1.7494 
BEC -0.0799 2.4069 ROBINS -0.0347 1.7223 
TOP -0.0840 1.7966 BJC -0.0859 1.7386 

TRUE -0.0852 3.9149 HMPRO -0.0880 1.6913 
BJC -0.1025 2.9682 JAS -0.0888 2.8683 
CK -0.1288 3.2248 DTAC -0.0996 1.6524 

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 

 ค่าเบต้าของตลาดและหลกัทรัพย์ 
 แสดงค่าเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 ช่วงก่อนและหลงัเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี 
พ.ศ. 2557 ไดด้งัภาพท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

 
 ภาพท่ี 1 แสดงค่าเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร                           
ปี พ.ศ. 2557 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

901 

 
 ภาพท่ี 2 แสดงค่าเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET50 ช่วงหลงัเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร                           
ปี พ.ศ. 2557 
 ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเพื่อการตดัสินใจลงทุน ช่วงก่อนและหลงั
เหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 

หลกัทรัพย์ 

ช่วงก่อนการท ารัฐประหาร 
ปี พ.ศ. 2557 

ช่วงหลงัการท ารัฐประหาร 
ปี พ.ศ. 2557 

การตัดสินใจมี
การ   

เปลีย่นแปลง Ri RCAPM 
การ

ตัดสินใจ 
Ri RCAPM 

การ
ตัดสินใจ 

ADVANC -0.0589 -0.0655 ลงทุน 0.0215 0.0328 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

AOT 0.0860 -0.0790 ลงทุน 0.2171 0.0454 ลงทุน  

BANPU -0.0106 -0.0542 ลงทุน -0.0162 0.0458 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

BAY 0.0461 -0.0117 ลงทุน 0.0555 0.0720 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

BBL -0.0539 -0.0535 ไม่ลงทุน -0.0016 0.0329 ไม่ลงทุน  

BCP -0.0484 -0.0432 ไม่ลงทุน 0.0574 0.0511 ลงทุน เปล่ียนแปลง 

BEC -0.0799 -0.0551 ไม่ลงทุน -0.1233 0.0270 ไม่ลงทุน  

BGH -0.0182 -0.0600 ลงทุน 0.1247 0.0343 ลงทุน  

BH 0.1292 -0.0445 ลงทุน 0.2113 0.0387 ลงทุน  

BIGC -0.0535 -0.0498 ไม่ลงทุน 0.0714 0.0296 ลงทุน เปล่ียนแปลง 

BJC -0.1025 -0.0887 ไม่ลงทุน -0.0859 0.0318 ไม่ลงทุน  

BTS -0.0043 -0.0447 ลงทุน 0.0715 0.0259 ลงทุน  
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หลกัทรัพย์ 

ช่วงก่อนการท ารัฐประหาร 
ปี พ.ศ. 2557 

ช่วงหลงัการท ารัฐประหาร 
ปี พ.ศ. 2557 

การตัดสินใจมี
การ   

เปลีย่นแปลง Ri RCAPM 
การ

ตัดสินใจ 
Ri RCAPM 

การ
ตัดสินใจ 

CENTEL -0.0212 -0.0748 ลงทุน 0.0691 0.0450 ลงทุน  

CK -0.1288 -0.1001 ไม่ลงทุน 0.1896 0.0599 ลงทุน เปล่ียนแปลง 

CPALL 0.0267 -0.0534 ลงทุน 0.0436 0.0342 ลงทุน  

CPF -0.0050 -0.0570 ลงทุน -0.0296 0.0348 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

CPN -0.0439 -0.0884 ลงทุน 0.0084 0.0429 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

DELTA 0.1715 -0.0240 ลงทุน 0.2133 0.0335 ลงทุน  

DTAC 0.0315 -0.0528 ลงทุน -0.0996 0.0290 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

EGCO -0.0496 -0.0188 ไม่ลงทุน 0.0698 0.0250 ลงทุน เปล่ียนแปลง 

GLOW 0.0665 -0.0460 ลงทุน 0.0608 0.0413 ลงทุน  

HMPRO -0.2049 -0.0756 ไม่ลงทุน -0.0880 0.0393 ไม่ลงทุน  

INTUCH -0.0574 -0.0608 ลงทุน 0.0145 0.0252 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

IRPC -0.0163 -0.0656 ลงทุน 0.1003 0.0528 ลงทุน  

IVL 0.0690 -0.0811 ลงทุน 0.0160 0.0556 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

JAS -0.0342 -0.0894 ลงทุน -0.0888 0.0415 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

KBANK -0.0347 -0.0670 ลงทุน 0.0342 0.0418 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

KTB -0.0706 -0.0775 ลงทุน 0.0218 0.0425 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

LH -0.0558 -0.0828 ลงทุน -0.0002 0.0425 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

MINT 0.0188 -0.0812 ลงทุน 0.0994 0.0457 ลงทุน  

PS -0.0460 -0.1000 ลงทุน 0.0387 0.0407 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

PTT -0.0375 -0.0369 ไม่ลงทุน 0.0873 0.0581 ลงทุน เปล่ียนแปลง 

PTTEP 0.0043 -0.0381 ลงทุน -0.1154 0.0607 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

PTTGC -0.0242 -0.0410 ลงทุน -0.0094 0.0424 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

RATCH -0.0261 -0.0206 ไม่ลงทุน 0.0538 0.0215 ลงทุน เปล่ียนแปลง 

ROBINS -0.1423 -0.0651 ไม่ลงทุน -0.0347 0.0300 ไม่ลงทุน  

SCB -0.0526 -0.0758 ลงทุน 0.0168 0.0377 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 
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หลกัทรัพย์ 

ช่วงก่อนการท ารัฐประหาร 
ปี พ.ศ. 2557 

ช่วงหลงัการท ารัฐประหาร 
ปี พ.ศ. 2557 

การตัดสินใจมี
การ   

เปลีย่นแปลง Ri RCAPM 
การ

ตัดสินใจ 
Ri RCAPM 

การ
ตัดสินใจ 

SCC -0.0444 -0.0481 ลงทุน 0.1254 0.0327 ลงทุน  

SCCC -0.0534 -0.0482 ไม่ลงทุน 0.0137 0.0248 ไม่ลงทุน  

TCAP -0.1358 -0.0467 ไม่ลงทุน 0.0134 0.0278 ไม่ลงทุน  

TMB -0.0340 -0.0526 ลงทุน 0.0624 0.0448 ลงทุน  

TOP -0.0840 -0.0386 ไม่ลงทุน 0.0388 0.0424 ไม่ลงทุน  

TTW -0.0121 -0.0280 ลงทุน 0.0651 0.0250 ลงทุน  

TU 0.0298 -0.0219 ลงทุน -0.2195 0.0419 ไม่ลงทุน เปล่ียนแปลง 

TRUE -0.0852 -0.1165 ลงทุน 0.2747 0.0668 ลงทุน  

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ช่วงก่อนการรัฐประหาร เม่ือพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแล้วจึงพบว่า 
หลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน (Undervalued) มีจ  านวน 31 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 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  
 ช่วงหลังการรัฐประหาร  เม่ือพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแล้วจะพบว่า 
หลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน (Undervalued) มีจ  านวน 20 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AOT, BCP, BGH, BH, 
BIGC, BTS, CENTEL, CK, CPALL, DELTA, EGCO, GLOW, IRPC, MINT, PTT, RATCH, 
SCC, TMB, TTW และ TRUE 
 การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยช่วงก่อนการรัฐประหาร  พบว่าหลักทรัพย์ท่ี มีค่าเบต้าสูง กลับมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ต ่า ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงค่าเบต้าและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นดัชนี SET50                         
ช่วงก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 
ผลการวิจัยช่วงหลังการรัฐประหาร  พบว่าหลักทรัพย์ท่ีมีค่าเบต้าสูง จะมีอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัสูงข้ึนเช่นกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 
  

ภาพท่ี 4 แสดงค่าเบต้าและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพยใ์นดัชนี SET50                         
ช่วงหลงัเหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 
 ข้อเสนอแนะงานวจัิยในคร้ังนี ้ 
 1. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยพิจารณาเพียงอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
หลกัทรัพย ์อาจยงัไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนไดดี้นกั เน่ืองจากในความเป็นจริงของตลาดนั้น
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยย์งัมีอีกมากมาย นักลงทุนจึงควรน าขอ้มูลด้านอ่ืน ๆ มา
พิจารณาร่วมดว้ย 
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 2. ในภาวะตลาดท่ีผนัผวน และไร้ซ่ึงทิศทางชดัเจน นกัลงทุนควรเพิ่มความระมดัระวงัก่อน
ตดัสินใจลงทุนใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อเงินลงทุนสูงเกินไป ดงัเช่น เลือก
ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภท Defensive Stock ซ่ึงก็คือ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 เพราะหาก
ตลาดมีการปรับตวัลดลง หลกัทรัพยป์ระเภทน้ีจะปรับตวัลงนอ้ยกวา่ตลาด ถือเป็นการช่วยรักษาเงิน
ลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง หรือลงทุนในหุน้ท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนจากเงินปันสูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาด 
(Dividend Stock) เพราะผลตอบแทนจากเงินปันผลจะเป็นกนัชนท่ีจะช่วยลดการผนัผวนของราคา
หลกัทรัพยไ์ด ้
 3. ปัญหาทางการเมืองเป็นเพียงผลกระทบทางจิตวิทยาในระยะสั้นเท่านั้น เพราะแทจ้ริง
แล้วตลาดหุ้นของไทยจะถูกขบัเคล่ือนจากตวัเลขทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้ นหากนักลงทุน
สามารถแยกแยะเร่ืองดงักล่าวไดอ้ย่างเป็นขั้นเป็นตอน ก็จะท าให้เขา้ใจเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเป็น
ระบบ และช่วยให้นกัลงทุนมีสติในการลงทุนมากข้ึน แต่หากยงัไม่แน่ใจในทิศทางของการลงทุน 
นกัลงทุนอาจรอจงัหวะเขา้ซ้ือในช่วงท่ีดชันีเดง้ข้ึนแล้ว ซ่ึงถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการ
ลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง 
 ข้อเสนอแนะงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ผูว้ิจยัควรน าวิธีวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ มาใช้ในการศึกษาร่วมด้วย 
เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ของแต่ละรายหลกัทรัพย ์หรืออาจใชก้าร
วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน
ในอดีต และน ามาวิเคราะห์ถึงราคาหลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคต มาประกอบการพิจารณาร่วม
ดว้ย ยอ่มจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
 2. การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลราคาปิดของรายหลกัทรัพยจ์ากกลุ่มดชันี SET50 จึงไม่เพียง
พอท่ีจะสะทอ้นถึงภาพรวมของทั้งตลาดไดอ้ย่างชดัเจน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้เป็น
ดชันีของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศไทย 
FACTORS EFFECTING COMSUMER PERCEPTIONS TOWARD CHANNEL 7  

IN THAILAND 
 

กรรณาภรณ์ พวงทอง 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 กุลบุตร โกเมนกุล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสัมพนัธ์ วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ปัจจยัส่วนบุคคล 2. พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์       
3. ประเภทรายการโทรทศัน์ 4. คุณลกัษณะสถานีโทรทศัน์ และ 5. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของ
ผู ้ชมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศไทย จ านวน 
400 คน โดยเลือกตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยแบ่งประชากรออก
ตามพื้นท่ี ไม่ตอ้งท าบญัชีรายช่ือของประชากร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t - Test ค่า F - Test การเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธีของ
เชฟเฟ่ และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวเิคราะห์ 
  ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
63.25) มีอายุอยูร่ะหว่าง 26 - 35 ปี (ร้อยละ 53.75) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 76) มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (ร้อยละ 60.75) ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 40.50) และมีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 27.75) 2. ดา้นพฤติกรรมการรับชมพบวา่  ส่วนใหญ่รับชมสารคดี
ท่องเท่ียว โดยมีความถ่ีในการรับชมโทรทศัน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมง รับชมโทรทศัน์ช่วงเวลา 20.00 - 
02.00 น. ส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัว โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศไทย 3. ประเภทรายการคือ รายการข่าวและสารคดีมีผล
ต่อการรับรู้ของผูช้ม โดยมีผลต่อเพศชายมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีเพียงดา้น
รายการวาไรต้ีของสถานีโทรทัศน์เท่านั้ นท่ีไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชม 4. คุณลักษณะของ
สถานีโทรทศัน์ ดา้นบุคลากร (ทีมงาน/นกัแสดง) เทคโนโลยี และสถานีเครือข่ายมีผลต่อการรับรู้ของ
ผูช้ม โดยมีผลต่อเพศหญิงมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีเพียงดา้นผูบ้ริหารเท่านั้น
ท่ีไม่มีผลต่อการรับรู้ของผูช้ม และ 5. ปัจจยัอ่ืน ๆ คือ ความจงรักภกัดีและความเช่ือมัน่ มีผลต่อการ
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รับรู้ของผูช้ม โดยมีผลต่อเพศหญิงมากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ียงัพบวา่ผูช้ม
มีการรับรู้มากท่ีสุดในเร่ืองสัญลกัษณ์ สโลแกนของสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7  
 
ค าส าคัญ: การรับรู้, ความจงรักภกัดี, ความเช่ือมัน่, สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 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. บทน า 
 นบัจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนัส่ือท่ียงัคงได้รับความนิยมมากท่ีสุด และเป็นส่ือท่ีสามารถ
เข้าถึงผูช้มได้ทุกครัวเรือน ทุกเพศ ทุกวยั คงหนีไม่พ้น “ส่ือโทรทัศน์” เม่ือเปรียบเทียบกับ
ส่ือสารมวลชนประเภทอ่ืน เน่ืองจากส่ือโทรทัศน์มีองค์ประกอบการสร้างสรรค์ครบถ้วนทั้ ง
ภาพเคล่ือนไหว ระบบเสียงท่ีมีความเสมือนจริงท าให้สามารถเผยแพร่เร่ืองราวไดทุ้กเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนรอบโลกไปยงัผูช้มไดอ้ยา่งทัว่ถึง ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แบ่งส่ือโทรทศัน์ในประเทศไทยออกเป็น 2 ประเภท 
ประเภทแรกคือ ส่ือโทรทศัน์ประเภทรับชมไดโ้ดยไม่เสียค่าสมาชิก หรือ ฟรีทีวี (Free TV) แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มระบบอนาล็อก (Analog) มีดว้ยกนั 6 ช่องไดแ้ก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 
ช่องทีวีไทย และกลุ่มระบบดิจิตอล (Digital) จ  านวน 48 ช่องประกอบด้วย ช่องบริการชุมชน 12 
ช่อง ช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง (ซ่ึงจะถูกจดัสรรการออกอากาศในอนาคต) และช่องบริการ
ธุรกิจ (เชิงพาณิชย)์ 24 ช่อง  
 สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 ได้ริเร่ิมการออกอากาศ โดยถ่ายทอด สัญญาณผ่าน
ดาวเทียมจากกรุงเทพมหานคร ไปสู่สถานีเครือข่ายในทุกภูมิภาคเป็นสถานีแรกของประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบนัมีสถานีเครือข่าย ถ่ายทอดสัญญาณ รวม 37 สถานี แพร่ภาพครอบคลุมพื้นท่ีทัว่
ประเทศและบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบา้น  จากการแสดงผลการส ารวจ Rating ของ AGB 
Nielsen (ประเทศไทย) จะเห็นไดว้า่สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 เป็นหน่ึงสถานีท่ีเขา้ถึงผูช้ม
อยา่งกวา้งขวางท าให้ไดรั้บความนิยมอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ มาตลอดโดยเฉพาะในต่างจงัหวดัจะเป็นท่ี
นิยมมาก อาจเป็นเพราะรายการต่าง ๆ ของสถานีมีรูปแบบรายการท่ีหลากหลายและเขา้ใจง่าย อีกทั้ง
ยงัค านึงถึงผูช้มโดยเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางช่องทางต่าง ๆ หรือ
มาร่วมสนุกในรายการต่าง ๆ และกิจกรรมของละครอีกดว้ย ดงันั้น เพื่อเป็นแนวทางในน าเสนอกล
ยุทธ์ใหม่ ๆ และสร้างสรรคร์ายการให้แตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยน าเสนอมาแลว้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ทางสถานีโทรทศัน์และผุผ้ลิตรายการควรทราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีความส าคญั และเก่ียวขอ้งกบัการ
รับรู้ของกลุ่มผูช้มเป้าหมายของสถานี เพื่อท่ีสามารถทราบถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์
และการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในกิจกรรมของสถานี ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีทางสถานีโทรทศัน์ 
และผุผ้ลิตรายการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงรายการโดยช่วยสร้าง 
Rating ให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนท่ีติดตามรายการต่าง ๆ ทาง
สถานีต่อไป 
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 1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สี

กองทพับกช่อง 7  
3) เพื่อศึกษาประเภทรายการโทรทศัน์ คุณลกัษณะของสถานีโทรทศัน์ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมี

ผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
1.2  สมมุติฐานการวจัิย 
1) ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั 
2) พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ ท่ีประกอบด้วย ประเภทรายการ ความถ่ีในการรับชม 

ช่วงเวลาในการรับชม และผูร่้วมชมรายการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั 

3) ประเภทรายการโทรทศัน์ ท่ีประกอบดว้ย วาไรต้ี ข่าว สารคดี และละคร มีผลต่อการ
รับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

4) คุณลักษณะสถานีโทรทศัน์ ท่ีประกอบด้วย ผูบ้ริหาร บุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง) 
เทคโนโลย ีและสถานีเครือข่าย มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

5) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ความจงรักภกัดี และความเช่ือมัน่ มีผลต่อการรับรู้ของผูช้ม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
 1.3 ประโยชน์ของการวจัิย 

1) เพื่อน าผลวิจยัไปพฒันาให้รายการท่ีผลิตออกมานั้น ผูช้มสามารถรับรู้ถึงวตัถุประสงค์
รายการตามเป้าหมายของแต่ละรายการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2) ฝ่ายรายการของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 สามารถน าผลส ารวจท่ีไดม้าพฒันา 
ปรังปรุงรายการใหต้อบสนองต่อผูช้ม 

3) เพื่อให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของสถานีโทรทศัน์เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ท่ีดีข้ึนของผูช้ม 
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ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ            -รายได ้
- อาย ุ          - ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ        - สถานภาพ 

 
พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ 
- ความถ่ีในการรับชม   - ประเภทรายการ 
- ช่วงเวลาในการรับชม - ผูร่้วมชมรายการ 

 
ประเภทรายการโทรทศัน์ 
- วาไรต้ี            - ข่าว 
- สารคดี           - ละคร 

 
คุณลกัษณะสถานีโทรทศัน์ 
- ผูบ้ริหาร     - บุคลากร (ทีมงาน/นกัแสดง) 
- เทคโนโลย ี - สถานีเครือข่าย 

 

 
       
 
 

         รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
1) ทฤษฎีการรับรู้ กระบวนการทางการรับรู้ Solomon (1999) ได้อธิบายว่า การรับรู้จะ

เกิดข้ึนโดยมีส่ิงกระตุน้ทางความรู้สึกต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ภาพ เสียง กล่ิน รส ลกัษณะพื้นผิว ซ่ึงจดัว่า
เป็นส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimulus) ในกรณีท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ทางการปฏิบติั แนวคิดเก่ียวกบั
ความจงรักภกัดี 

2) แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์    ภาพลกัษณ์ หมายถึง “ขอ้เท็จจริงบวกกบัการประเมินส่วนตวั
และเป็นภาพท่ีอยู่ในใจนานแสนนานของบุคคล ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความหวงัได ้
เพราะวา่ภาพลกัษณ์นั้นไม่ใช่เร่ืองของขอ้เท็จจริง แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้” (เสรี วงษม์ณฑา, 2542, 
น. 83) 

การรับรู้ของผูช้ม สถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศ

ไทย 

ปัจจยัอ่ืน ๆ  
- ความจงรักภกัดี 
- ความเช่ือมัน่ 
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3) ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ยวุพร ยวุมงคล (2553) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ใน
ทัศนะของผู ้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ท่ีดีของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ตามระดับการรับรู้ของผูช้มท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนั เพื่อเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ของผูรั้บชม จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ในดา้นต่าง ๆ ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ในทศันะของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับค่อนขา้งเห็นด้วยทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
องคก์ร ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นบุคลากร ดา้นผลงาน และดา้นกิจกรรมเพื่อสังคม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
อยูใ่นดา้นองคก์ร 
 ปิยะรัตน์ วริิยะวฒันะ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการน าเสนอรายการมาสเตอร์คียแ์ละ
ผลตอบรับจากกลุ่มผูช้มรายการ ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับชมและการรับรู้ของกลุ่ม
ตวัอย่างเกิดจากความสนใจในเน้ือหาและความสนุกสนานของรายการ รวมทั้งการน าเสนอจาก
พิธีกร ประกอบกบัในช่วงเวลาการออกอากาศดงักล่าวไม่มีคู่แข่งท่ีมีรูปแบบรายการคลา้ยกนั ท าให้
กลุ่มผูช้มท่ีชอบรูปแบบรายการประเภทเพลง สนใจ และติดตามดูรายการตั้งแต่ตน้จนจบ  
 สุขหทยั ปิโยบล (2556)  ศึกษาเร่ืองการรับรู้และทศันคติของผูช้มรายการก๊ิกดู๋สงครามเพลง
เงินลา้น ผลการวิจยัพบว่าผูช้มร้อยละ 72.50 เป็นเพศหญิง โดยร้อยละ24 อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี 
ผูช้มร้อยละ 33.75 ดา้นการรับรู้ขอ้มูลรายการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 39.00 ไดติ้ดตาม
รับชมรายการมาเป็นเวลา 1 ปี โดยร้อยละ 37.50 ติดตามรับชมรายการทุกสัปดาห์ ซ่ึงร้อยละ 88.00 
เลือกช่องทางการรับชมผา่นเคร่ืองรับชมทางโทรทศัน์มากท่ีสุด และร้อยละ 95.00 สามารถรับรู้ถึง
วตัถุประสงคห์ลกัของการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 
 3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้มรายการของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศไทย 
จ านวน 400 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจ ัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ก าหนดขอบเขตความ
คลาดเคล่ือน 0.05 เป็นการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยแบ่ง
ประชากรออกตามพื้นท่ี  ไม่ต้องท าบัญชีรายช่ือของประชากร ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้แบ่งกลุ่มผู ้ชม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ออกเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต ้แลว้ท าการสุ่มต่อโดยแบ่งพื้นท่ีจากภาคเป็นจงัหวดั โดยเลือกจาก 4 จงัหวดัท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดของแต่ละภาค แลว้น าจ านวนประชากรท่ีไดใ้นมาเทียบบญัญติัไตรยางค์
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าt - Test 
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ค่า F - Test การเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึน
เอง 1 ฉบบั คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศไทย 
แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (Check List) 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้ม

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ไดแ้ก่ ประเภทบนัเทิง ประเภทสารคดี และประเภทข่าว 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้ม

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 มีขอ้ค าถามอยา่งละ 5 ขอ้เก่ียวกบัวาไรต้ี ข่าว สารคดี และละคร 
ลกัษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของสถานีโทรทศัน์ท่ีมีต่อการรับรู้ของผูช้ม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 มีขอ้ค าถามอยา่งละ 5 ขอ้ เก่ียวกบัผูบ้ริหาร บุคลากร เทคโนโลย ี
และสถานีเครือข่าย มีลกัษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 มีขอ้ค าถามอยา่งละ 5 ขอ้ เก่ียวกบัความจงรักภกัดี และความเช่ือมัน่ ในลกัษณะ
แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาความน่าเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบราค 
 ตารางแสดงรายละเอียดของสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

 

สมมุติฐานการวิจยั สถิติท่ีใช ้
สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้
ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั 

t-Test,  F-Test 
One-Way  ANOVA 
Scheffe’s Method 

สมมุติฐานท่ี 2  พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ ท่ีประกอบด้วย ประเภท
รายการ ความถ่ีในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม และ  
ผูร่้วมชมรายการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ของผูช้ม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั 

t-Test,  F-Test 
One-Way  ANOVA 
Scheffe’s Method 

สมมุติฐานท่ี 3  ประเภทรายการโทรทัศน์ ท่ีประกอบด้วย วาไรต้ี ข่าว    
สารคดี และละครมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง7 

Multiple Regression  
Analysis 
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4. ผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทัว่
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 

4.1) ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      (ร้อยละ 63.25) มี

อายอุยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี (ร้อยละ 53.75) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ76.00)  มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี (ร้อยละ 60.75) ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 40.50) และมีรายไดต่้อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 27.75) 

4.2) ส่วนที ่2 พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์สีกองทพับกช่อง 7 
ผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ส่วนใหญ่รับชมละคร (ร้อยละ 61.50)  

รับชมรายการสารคดีท่องเท่ียว (ร้อยละ 77.75) รับชมรายการข่าวบนัเทิง (ร้อยละ 45.75) โดยมี
ความถ่ีในการรับชมโทรทศัน์น้อยกว่า 1 ชัว่โมง (ร้อยละ 33.00) รับชมโทรทศัน์ช่วงเวลา 20.00-
02.00 น. (ร้อยละ 63.00) และรับชมโทรทศัน์ร่วมกบัครอบครัว (ร้อยละ 57.75) 

4.3) ส่วนที่ 3 ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 สามารถแบ่งการน าเสนอไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ รายการวาไรต้ี ข่าว สารคดี และ
ละคร พบวา่ ระดบัความส าคญัของรายการข่าวมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 โดยท่ีระดบัความส าคญัของรายการสาร
คดีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ส่วนระดับความส าคัญของรายการวาไรต้ีมีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และระดบั
ความส าคญัของละครมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 

สมมุติฐานการวิจยั สถิติท่ีใช ้
สมมุติฐานท่ี 4 คุณลกัษณะของสถานีโทรทศัน์ ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 

บุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง) เทคโนโลยี และสถานี
เครือข่าย มีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชมสถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 

Multiple Regression 
Analysis 

 

สมมุติฐานท่ี 5  ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ความจงรักภกัดี และความ
เ ช่ือมั่น  มีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชมสถานีโทรทัศน์ สี
กองทพับกช่อง 7 

Multiple Regression 
Analysis 
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4.4)    ส่วนที ่4 คุณลกัษณะของสถานีโทรทัศน์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 สามารถแบ่งการน าเสนอได้เป็น 4 ประเด็นคือ  ผูบ้ริหาร บุคลากร (ทีมงาน/
นกัแสดง) เทคโนโลย ีและสถานีเครือข่าย พบวา่ ระดบัความส าคญัของสถานีเครือข่ายท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
โดยท่ีระดบัความส าคญัของบุคลากร (ทีมงาน/นกัแสดง) ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนระดบัความส าคญัของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และระดับความส าคัญของผู ้บริหารท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 

4.5)  ส่วนที่ 5 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ยงัอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ อยา่ง ความจงรักภกัดี และความเช่ือมัน่ ท่ีอาจมีผล
ต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 พบวา่ ระดบัความจงรักภกัดีมีผลต่อการรับรู้
ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 โดย
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 

4.6)  ส่วนที ่6 การรับรู้ของผู้ชมรายการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พบวา่ ระดบัการ
รับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 
โดยผูช้มรับรู้ว่า สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 มีสัญลกัษณ์ สโลแกนเป็นท่ีรู้จกัของผูช้มทุก
กลุ่มอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 

4.7) ส่วนที ่7 การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
         4.7.1) สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบั
การศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ี
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติ Independent T-Test พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคล จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. น้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 
แสดงวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั 

4.7.1.1) เม่ือทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยสถิติ One-Way ANOVA 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีค่า 
Sig. นอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั 

4.7.1.2) เม่ือทดสอบ  Multiple Comparison Test  เพื่อหาผลต่างรายคู่ดว้ยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีมีอายุ 15-25 ปี มีการรับรู้แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอายุ  26-35 ปี และ 36-
45 ปี ขณะท่ีผูช้มท่ีมีอาย ุ36-45 ปี มีการรับรู้แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอาย ุ56 ปีข้ึนไป 
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4.7.1.3) เม่ือทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีมีสถานภาพโสด มีการรับรู้แตกต่างผูช้มท่ีมีสถานภาพสมรส (อยู่
ดว้ยกนั)    

4.7.1.4) เม่ือทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีการรับรู้
แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

4.7.1.5) เม่ือทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีการรับรู้แตกต่างกบัผูช้มท่ีประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และนกัธุรกิจ/คา้ขาย 

4.7.1.6) เม่ือทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท มีการรับรู้
แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท 

        4.7.2)  สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ ท่ีประกอบดว้ย ประเภทรายการ 
ความถ่ีในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม และผูร่้วมชมรายการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ของ
ผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย
สถิติ One-Way ANOVA พบว่า พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ จ าแนกตามประเภทของรายการ
บนัเทิง จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม จ าแนกตามช่วงเวลาในการรับชม มีค่า Sig. น้อยกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงวา่ พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์รายการ
บนัเทิงท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกัน 
ยกเว้นประเภทรายการสารคดีและรายการข่าวท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีแตกต่างกนั 

4.7.2.1) เม่ือทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe พบวา่ ผูช้มท่ีรับชม
ละคร มีการรับรู้แตกต่างกบัผูช้มท่ีรับชมรายการเกมส์โชว ์และรายการวาไรต้ี 

4.7.2.2) เม่ือทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ดว้ยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีรับชมน้อยกว่า 1 ชัว่โมง มีการรับรู้แตกต่างกบัผูช้มท่ีรับชม 1-2 
ชัว่โมง 2-3 ชัว่โมง และมากกวา่ 3 ชัว่โมง 

4.7.2.3) เม่ือทดสอบ Multiple Comparison Test เพื่อหาผลต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีรับชมช่วงเยน็ (17.00-19.59 น.) มีการรับรู้แตกต่างกบัผูช้มท่ีรับชม
ช่วงบ่าย (13.00-16.59 น.) และช่วงดึก (20.00-02.00 น.) 

4.7.2.4) เม่ือทดสอบ Multiple Comparison Test) เพื่อหาผลต่างรายคู่ดว้ยวิธี 
Scheffe’s Method พบวา่ ผูช้มท่ีรับชมคนเดียว มีการรับรู้แตกต่างกบัผูช้มท่ีรับชมร่วมกบัครอบครัว 
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         4.7.3) สมมติฐานที่ 3 ประเภทรายการโทรทศัน์ ท่ีประกอบดว้ย วาไรต้ี ข่าว สารคดี 
และละคร มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ผลการวิเคราะห์ Multiple 
Regression Analysis พบว่า ค่า P-value ทั้งหมดเท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และค่า Adj. R2 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเท่ากบั 0.6162 ขณะท่ีค่า Adj. R2 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชายเท่ากบั 0.6724 และค่า Adj. R2 ของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงเท่ากบั 0.6059 ซ่ึงแสดงวา่ 
ปัจจยัดา้นประเภทรายการของสถานีโทรทศัน์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 ร้อยละ 61.62 จึงสรุปได้ว่า ปฏิเสธ H0 แสดงว่า ปัจจยัด้านประเภทรายการ
โทรทศัน์มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 โดยท่ีมีผลต่อเพศชายมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.24 และมีผลต่อเพศหญิงรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 60.59  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา
ในรายปัจจยัยอ่ยพบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นรายการวาไรต้ีของสถานีโทรทศัน์เท่านั้น ท่ีไม่มีผลต่อการ
รับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
         4.7.4) สมมติฐานที่ 4 คุณลักษณะของสถานีโทรทัศน์  ท่ีประกอบด้วย ผู ้บริหาร 
บุคลากร (ทีมงาน/นักแสดง)  เทคโนโลยี และสถานี เครือข่าย มีผลต่อการรับรู้ของผู ้ชม
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ผลการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบว่า ค่า P-
value ทั้งหมดเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่า Adj. R2 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 0.6868 ขณะท่ีค่า Adj. R2 ของกลุ่มตวัอยา่งเพศชายเท่ากบั 0.6644 และค่า 
Adj. R2 ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเท่ากับ 0.7013 ซ่ึงแสดงว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
สถานีโทรทศัน์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ร้อยละ 
68.68 จึงสรุปไดว้า่ ปฏิเสธ H0 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานีโทรทศัน์มีผลต่อการรับรู้
ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 โดยท่ีมีผลต่อเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.13 
และมีผลต่อเพศชายรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 66.44 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาในรายปัจจยัยอ่ยพบวา่ มีเพียง
ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารเท่านั้นท่ีไม่มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
        4.7.5) สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ความจงรักภกัดี และความเช่ือมัน่ มี
ผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ผลการวิเคราะห์ Multiple Regression 
Analysis พบวา่ ค่า P-value ทั้งหมดเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ค่า Adj. R2 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเท่ากบั 0.6419 ขณะท่ีค่า Adj. R2 ของกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย
เท่ากบั 0.5989 และค่า Adj. R2 ของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงเท่ากบั 0.6732 ซ่ึงแสดงว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ความจงรักภกัดี และความเช่ือมัน่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 ร้อยละ 64.19 โดยท่ีมีผลต่อเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.32 และมีผลต่อ
เพศชายรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 59.89 
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 ตารางสรุปสมมติฐาน 
ปัจจยั ผลการทดสอบ 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
เพศ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาย ุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สถานภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ระดบัการศึกษา สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาชีพ 
รายได ้

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

พฤติกรรมการรับชม  
ประเภทรายการบนัเทิง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ประเภทรายการสารคดี ปฏิเสธสมมติฐาน 
ประเภทรายการข่าว ปฏิเสธสมมติฐาน 
ความถ่ีในการรับชม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ช่วงเวลาการรับชม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ผูร่้วมชมรายการ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ประเภทรายการ      
 ผูบ้ริหาร                           ปฏิเสธสมมติฐาน 

บุคลากร (ทีมงาน/นกัแสดง) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 เทคโนโลย ี         สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สถานีเครือข่าย สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ปัจจยัอ่ืน ๆ 
 ความจงรักภกัดี         สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 ความเช่ือมัน่         สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัขา้งตน้ สามารถสรุปกรอบแนวคิดไดด้งัรูปท่ี 2 
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 ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ            -รายได ้
- อาย ุ          - ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ        - สถานภาพ 

 

พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ 
- ความถ่ีในการรับชม   - ประเภทรายการ 
- ช่วงเวลาในการรับชม - ผูร่้วมชมรายการ 

 
ประเภทรายการโทรทศัน์ 
- วาไรต้ี            - ละคร 
- สารคดี            

 

คุณลกัษณะสถานีโทรทศัน์ 
- บุคลากร (ทีมงาน/นกัแสดง) 
- เทคโนโลย ี - สถานีเครือข่าย 

 

  
 
 
 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจยัหลงัทดสอบสมมติฐาน 
 5.1 การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของสถานีโทรทศัน์ ท่ีประกอบดว้ย บุคลากร (ทีมงาน/
นกัแสดง) เทคโนโลย ีและสถานีเครือข่าย มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 
7 มีเพียงปัจจยัดา้นผูบ้ริหารเท่านั้น ท่ีไม่มีผลต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ร้อยละ 68.68 โดยท่ีมีผลต่อเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 70.13 และมีผลต่อเพศชายรองลงมา ร้อยละ 
66.44 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษมา ตนัเจริญ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการรับรู้ภาพลกัษณ์
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง7 ของผูช้มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ ดา้นบุคลากร ดา้น
เทคโนโลยี มีผลต่อปัจจยัในการรับรู้ภาพลกัษณ์สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ของผูช้มในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 จากผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ความจงรักภกัดี และความเช่ือมัน่ มีผล
ต่อการรับรู้ของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรายุทธ ศิริไปท ์

การรับรู้ของผูช้ม สถานีโทรทศัน์
สีกองทพับกช่อง 7 ทัว่ประเทศ

ไทย 

ปัจจยัอ่ืน ๆ  
- ความจงรักภกัดี 
- ความเช่ือมัน่ 
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(2550) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของเบียร์สิงห์ไลทเ์ปรียบเทียบ
กบัเบียร์ช้างไลท ์พบว่า การรับรู้การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ผ่านส่ือมวลชน กบัความภกัดีใน
ตราผลิตภณัฑใ์นทิศทางเดียวกนั คือยิง่มีการรับรู้มากยิง่มีความภกัดีในตราผลิตภณัฑม์าก 
 5.2 ข้อจ ากัดในการวิจัย  การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดในเร่ืองของระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของผูช้มสถานีโทรทศัน์สีกองทพับอกช่อง 7 ค่อนขา้งใช้เวลาพอสมควร เน่ืองดว้ย
ผูช้มกระจายอยูใ่นหลายจงัหวดั 
 5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในคร้ังนี้  จากการศึกษาพบว่า ผูช้มมีการรับรู้มากท่ีสุดในเร่ือง 
สัญลกัษณ์ สโลแกนของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับองคก์รมาก 
ท่ีกลุ่มเป้าหมายรับรู้ จดจ าสัญลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะเห็นสัญลักษณ์ 
สโลแกนปรากฏท่ีไหน กลุ่มเป้าหมายก็จะมีการรับรู้ จดจ าไดท้นัที องคก์รอ่ืน ๆ สามารถสามารถน า
เร่ือง สัญลกัษณ์ สโลแกนไปปรับใช้ให้กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ จดจ าท่ีดีข้ึน เพื่อภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 
 5.4 ข้อเสนอแนะงานวจัิยคร้ังต่อไป 

5.4.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในเร่ืองของภาพลกัษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม เพราะ
ปัจจยัในงานวิจยัน้ีลว้นแต่เป็นองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพช่อง 7 อย่างแท้จริง สามารถน าไปพฒันาปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของสถานีให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี ส่งเสริมคุณภาพรายการ และสามารถแข่งขันกับ
สถานีโทรทศัน์อ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

5.4.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาโดยแยกประเภทรายการหรือเจาะจงรายการ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัผูช้ม 
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ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทมีของพนักงาน 
บริษัท เอม็.เอช.อ ี– ดีแมก (ที) จ ากดั 

FACTORS WORKING MOTIVATIONS AFFECTING TEAM WORK EFFICENCY  
OF EMPLOYEES MHE-DEMAG (T) LTD. 

 
อรุณรัตน์  มงคลพทิกัษ์กุล 

 
บทคัดย่อ 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของพนกังานบริษทัเอม็.เอช.อี. – ดีแมก (ที) จ  ากดัและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจ
ในการท างานกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทับริษทัเอ็ม.เอช.อี. – ดีแมก (ที) 
จ  ากดั โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัและใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานบริษทัเอ็ม.
เอช.อี.– ดีแมก (ที) จ  ากดั จ  านวน 156 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent Samples t-test , One Way 
ANOVA F-Test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สันโดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติไว้
ท่ีระดบั 0.05 และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25 – 30 ปี มีระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในบริษทัแห่งน้ีอยู่ระหว่าง 1-5 ปี และส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดับ
พนกังาน ระดบัสภาวะแรงจูงใจในการท างานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัสภาวะ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพศท่ีแตกต่างกันของ
พนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกัน ส าหรับเร่ือง อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุงานท่ีท าในองคก์ร ต าแหน่งงานท่ีท าในองคก์รท่ีแต่งต่างกนันั้น
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 และ ปัจจยั
แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัค่อนขา้งสูงท่ี 0.702 มีค่าความเช่ือมัน่ของการพยากรณ์อยูท่ี่ 0.493  มีความคลาดเคล่ือนอยู่
ท่ี 0.374 ซ่ึงตวัแปรท่ีมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานเป็นทีมมี 2 ตวัแปรคือ ปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างานดา้นสถานภาพลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
 

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 
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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 t-
test, 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 15,001-
20,000 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. 
 

บทน า 
สภาพการแข่งขนัในธุรกิจปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วข้ึนฉะนั้นจึงตอ้งเกิดการ

พฒันาประสิทธิภาพการท างานในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิมเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิผลโดยเฉพาะเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขนัให้มากข้ึนองคก์ารจะเนน้ในดา้นการพฒันา
บุคลากรในองคก์ารเป็นหลกัโดยอาศยันวตักรรมท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (พสุ เดชะรินทร์, 2551) 
เพราะการท างานในองคก์ารนั้นไม่มีใครสามารถท างานส าเร็จไดด้ว้ยตวัคนเดียวการท างานจะตอ้งมี
การร่วมมือกบับุคลากรคนอ่ืนในองคก์ารไม่วา่จะเป็นการร่วมมือกบัผูบ้ริหาร ผูน้ ากลุ่ม หรือบุคคล
ในกลุ่มการกระท าเช่นน้ี คือ การร่วมกนัเพื่อท างานเป็นทีม (Team Work) ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัใน
การน าไปพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นเลิศนั้นเอง 
  องค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในดา้น
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและส่ิงท่ีทา้ทายผูบ้ริหารในยุคใหม่ คือ การแสวงหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ให้
องค์การมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเกิดความเจริญก้าวหน้าโดยมีพฤติกรรมของบุคคลเป็น
ปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ ตาม
วตัถุประสงค์ซ่ึงในทศันะของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืน ๆ , 2550) ได้กล่าวว่าผูบ้ริหาร
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จ าเป็นตอ้งมีการจูงใจบุคลากรในองค์การเพื่อเป็นการกระตุน้ให้พนกังานในองค์การมีก าลงัใจ มี
ความตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถทั้งน้ีจะส่งผลต่อความเจริญกา้วหน้า
ขององคก์ารและความส าเร็จของตวับุคคลดว้ยแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ี
จะปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานโดยตรงยอ่มจะไดคุ้ณภาพและประสิทธิภาพมากกวา่การปฏิบติังานท่ี
เกิดจากการบงัคบัหรือเกิดจากอ านาจในการสั่งการผูบ้ริหารจึงควรทราบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
เช่น การรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ การไดรั้บความไวว้างใจในการปฏิบติังาน 
พนกังานมีโอกาสเจริญเติบโตในต าแหน่งงานในอนาคตขา้งหนา้โดยมีการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ
พร้อมมีการพฒันาความรู้ในการปฏิบติังานให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทา้ทา้ยในลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั เป็นตน้ 

ถึงแมว้า่บริษทัเอม็.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จ  ากดัไดด้ าเนินกิจการมาเป็นเวลากวา่ส่ีสิบปีแลว้แต่ก็
ยงัประสบปัญหาเก่ียวกับการท างานเป็นทีมของพนักงาน เช่น พบว่าพนักงานย ังขาดการ
ประสานงานการท างานเป็นทีมในการท างานพนักงานไม่ค่อยให้ความส าคัญกับเป้าหมาย
วตัถุประสงค์ขององค์กรเท่าท่ีควรและองค์กรยงัไม่น าขอ้เสนอแนะจากทีมตรวจสอบภายในมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมเท่าใดนกั นอกจากน้ีองคก์รยงัขาดการส่งเสริมให้พนกังาน
สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและเขา้ใจตรงกนัในการท างาน ฯลฯ การวิจยัในคร้ังน้ี
จึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จ  ากดั 
ซ่ึงจะศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมเพื่อน าผลการวิจยั
ไปใช้พฒันาการท างานเป็นทีมในส่วนท่ียงับกพร่องตลอดทั้งส่งเสริมพฒันาการท างานแก่องค์กร
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทัเอ็ม.เอช.
อี.-ดีแมก (ที) จ  ากดั 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังาน
บริษทั เอม็.เอช.อี – ดีแมก (ที) จ  ากดั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน 
ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษทั ดา้นความ สัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นบรรยากาศในการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการ ด้านสถานภาพลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านความมัน่คงในการปฏิบติังาน ด้าน
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ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทัเอม็.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จ  ากดั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มผูท่ี้ให้ขอ้มูลในการวิจยัคือพนกังานบริษทั 
เอ็ม.เอช.อี. –  ดีแมก (ที) จ  ากดั จ านวน 255 คน จากพนกังาน 7 แผนก คือ แผนกบริการ แผนกการ
ผลิต แผนกติดตั้ง แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกคลงัสินคา้และแผนกวิศวกรซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผู ้
ศึกษาเลือกศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมดจ านวน 156 คน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจในการ
ท างานซ่ึงมี 9 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นบรรยากาศในการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการ ด้านสถานภาพลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านความมัน่คงในการปฏิบติังาน ด้าน
ความกา้วหน้าในการปฏิบติังานและดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
ปัจจยัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม มี 2 ด้าน ได้แก่ ดา้นการร่วมมือประสานการท างานอย่าง
เหมาะสมและดา้นการแกปั้ญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 
พ.ศ.2560 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังาน
บริษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จ  ากดั จะไดน้ ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาปรับปรุงการคดัเลือกพนกังาน
และการก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อพนกังาน 
2. ท าให้ทราบถึงข้อมูลแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนักงานบริษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จ  ากดัจะได้ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงระบบงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
3. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในการวางแผนพฒันาองค์กรและพฒันาบุคลากรเพื่อสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังานท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
รูปแบบของการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จ  ากดั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน
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รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานบริษทัเอม็.เอช.อี- ดีแมก (ที) จ  ากดั ท่ีปฏิบติังานอยู่
ตามแผนกต่างๆ รวมจ านวนทั้งส้ิน 255 คน 

การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Yamane, 1973) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 156 คน  
วธีิการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นท่ี 1. วิธีการสุ่มตวัอย่างใช้เกณฑ์การก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิแบบเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งเป็น 7 แผนก คือแผนกบริการ 
แผนกการผลิต แผนกติดตั้ง แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกคลงัสินคา้ และแผนกวิศวกร เพื่อให้
ประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยูใ่นชั้นภูมิเดียวกนั 
 ขั้นท่ี 2 การสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากจากบญัชีรายช่ือ
พนกังานแต่ละแผนก 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ ไดศึ้กษาจาก เอกสาร หนงัสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมและตรงตามวตัถุประสงค์หลกัของ
งานวจิยั 
 ขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานและปัจจัยประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยผูศึ้กษาไดด้ าเนินการน าแบบสอบถามแจกไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมคืน
ดว้ยตนเองในช่วงท่ีท าการศึกษาระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์พ.ศ.2560 แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท า
การตรวจและแยกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์เพื่อด าเนินการต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าสถิติมาใชใ้นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอใน
รูปแบบตารางการแปรความเชิงบรรยายขอ้มูลในด้านขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ระดบัปัจจยัดา้นปัจจยัแรงจูงใจในการท างานและระดบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 

2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบความสัมพนัธ์และความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานต่างๆ 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จ  ากดั กลุ่มตวัอยา่ง 156 คน 

พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 125 คน (ร้อยละ80.10) มีอาย ุ25 – 30 ปีมีจ านวน 51 คน  (ร้อย
ละ32.70)  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีจ  านวน 55 คน (ร้อยละ35.30) มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาท จ านวน 68 คน  (ร้อยละ43.60) ส่วนใหญ่ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในบริษทัแห่งน้ีอยูร่ะหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 76 คน (ร้อยละ48.70) และส่วนใหญ่               มี
ต าแหน่งงานท่ีท าในองคก์ารในระดบัพนกังานจ านวน 99 คน (ร้อยละ63.50) 

2. ระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 
ดา้นนโยบายและการบริหารงานของบริษทั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบั

ความเห็นต่อนโยบายของบริษทัมีความชดัเจนและสามารถปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 
3.84 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.732 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็น
ต่อความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานร่วมกับผูบ้งัคบับญัชาและสามารถเข้ากันได้ดีในระดับมากมี
ค่าเฉล่ีย 0.88 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.736  

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็น
ต่อสมาชิกในทีมให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อท่ีจะท าให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้น
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.691 

ดา้นบรรยากาศในการปฏิบติังาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ
บริษทัมีอุปกรณ์เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานเพียงพอต่อการใช้งานใน
ระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.21 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.742  

ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ
บริษทัให้สวสัดิการท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี รถรับส่ง-บุคลากร 
ค่าเช่าท่ีพกัเหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบนัในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 3.83 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.624  

ด้านสถานภาพลักษณะของงานท่ีปฏิบติั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
ความเห็นต่อลกัษณะงานท่ีท ามีขั้นตอนและกระบวนการท่ีชดัเจนแน่นอนในระดบัมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.51 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.606  

ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็น
ต่อท่านมีความรู้สึกว่าท่านสามารถสร้างเน้ือสร้างตวัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตในปัจจุบนัไดอ้ย่าง
สมบูรณ์  เช่น บา้น รถยนตใ์นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.46  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.583  
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ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็น
ต่อต าแหน่งท่ีท่านปฏิบติังานอยู่มีโอกาสกา้วหน้าทดัเทียมต าแหน่งอ่ืนๆ ในระดบัมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.548  

ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็น
ต่อท่านสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการท างานไดใ้นระดบัมากท่ีสุดโดย มีค่าเฉล่ีย 4.51 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.562 

3. ระดบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
ดา้นการร่วมมือประสานการท างานอยา่งเหมาะสม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดบัความเห็นต่อสมาชิกในทีมมีการช่วยเหลือกนัปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจโดยไม่มีปัญหาและ
อุปสรรคใด ๆ ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.713  

ดา้นการแกปั้ญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดับความเห็นต่อบริษทัของท่านมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
บริษทัและสมาชิกกลา้แสดงความคิดเห็นสามารถบอกปัญหาและแนวทางแกไ้ขโดยปราศจากความ
กลวัในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.761 เท่ากนั 

4.  การทดสอบสมมุติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

เป็นทีมของพนกังานบริษทั เอม็.เอช.อี. – ดีแมก (ที) จ  ากดัท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ี

แตกต่างกนั พบวา่ เพศหญิงมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.405 ในขณะท่ีเพศชายมี
ค่าเฉล่ีย 4.04 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.514 ค่า  T-test 5.329 และค่า Sig. 0.052 จะเห็นวา่ Sig. มีค่า
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ี
แตกต่างกนั พบวา่ พนกังานท่ีมีอาย4ุ1-50 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.413 ในขณะ
ท่ีพนักงานท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.509ค่า F-test 
7.146  และค่า Sig. 0.000    

สมมติฐานที่ 1.3  ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมแตกต่างกนั พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
4.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.275 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.84 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.602 ค่า F-test 9.232 และค่า Sig. 0.000  

สมมติฐานที่ 1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมแตกต่างกนั พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 4.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.252 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 
บาทมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.68 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.498 ค่า F-test 15.432 และค่า Sig. 0.000  

สมมติฐานที่ 1.5 อายุงานท่ีท าในองค์กรของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมแตกต่างกนั พบว่า พนักงานท่ีมีอายุงานท่ีท าในองค์กรมากกว่า 15 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.38 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.469 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีอายุงานท่ีท าในองค์กรนอ้ย
กวา่ 1 ปี มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.591 ค่า F-test 3.025 และค่า Sig. 0.020  

สมมติฐานที่  1 .6 ต าแหน่งงานท่ีท าในองค์กรของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมแตกต่างกนั พบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานระดบัหัวหน้างานมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.40  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.358 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานระดบัพนกังาน
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.94 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.511 ค่า  F-test 16.784 และค่า Sig. 0.000 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนกังานบริษทั เอม็.เอช.อี. – ดีแมก (ที) จ  ากดั 

สมมติฐานที่ 2.1  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ท่ี 0.702 มีค่าความ
เช่ือมัน่ของการพยากรณ์อยู่ท่ี 0.493 มีความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี 0.374 ซ่ึงตวัแปรทั้ง 9 ตวัมีปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการท างานเป็นทีมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งหมด 2 ตวัแปรคือ 
ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานดา้นสถานภาพลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และ ปัจจยัแรงจูงใจในการ
ท างานดา้นความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานดา้นสถานภาพ
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัมีค่า Sig. 0.003 และ ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าใน
การปฏิบติังาน มีค่า Sig. 0.002 แสดงวา่ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานดา้นสถานภาพลกัษณะของงาน
ท่ีปฏิบัติ และ ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
การอภิปรายผลการวจัิย 

1. ระดบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการวิจยัในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของพนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก 

(ที) จ  ากดั มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกัน พบว่าในเร่ือง เพศ ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (ขวญัชยั พูลวิวฒัน์ชยัการ, 2556) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองระบบการท างานและการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) ผลวิจัยพบว่าลักษณะบุคคลท่ีแตกต่างกันในเร่ือง เพศ             
ไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (ย่านสีลม) แต่ในดา้นอ่ืนๆ 
ผลการวจิยัพบวา่อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุงานท่ีท าในองคก์ร และต าแหน่งงาน
ในองคก์รมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ซ่ึงขดัแยง้กบั ผลงานวิจยัของ ขวญัชยั พูลวิวฒัน์
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ชยัการ (2556) จะเห็นวา่มีความเห็นพอ้งในบางเร่ืองและแตกต่างในบางเร่ืองซ่ึงอาจเป็นผลมาจาก
ทศันคติ ความรู้สึก ความคิดของแต่ละคนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกนันัน่เอง 

2. ระดบัแรงจูงใจในการท างาน 
ผลการวิจยัระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จ  ากดั 

มีระดบัแรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบั
แรงจูงใจในการท างานทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด ยกเวน้ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอยู่
ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมและโดยพิจารณาเป็นรายด้านดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของหลายๆ ท่านดงัน้ี  
(1) (รังสรรค ์อ่วมมี, 2550) ท่ีวา่ไดศึ้กษาเร่ืองคุณลกัษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั กม.18 วิศวกรรม จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(2) (พูนทรัพย ์ค าวิชา, 2550) ได้ศึกษาเร่ืองการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ จังหวดัอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่าการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภออยูใ่นระดบัสูงค่าเฉล่ีย 3.77 อยู่
ในระดบัมาก  
(3)  (รุ่งนภา แสงมณี, 2552) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ การท างานเป็นทีม
ท่ีมีประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีส านกังานสรรพกรพื้นท่ีในสังกดัภาค 6 ผลการศึกษาพบว่า ระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ระดบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ส่วนด้านความเป็นส่วนตัวและเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(4) (เรณู สีนิล, 2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 
2 ผลการวิจยั พบวา่ แนวทางท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง ผูบ้ริหารและครูมี
ความพึงพอใจต่อแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก  
อยา่งไรก็ตามผลงานวิจยัท่ีมีไม่สอดคลอ้งคือ (ปิยะรัศม์ิ ดวงค า, 2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานโดยรวมและราย
ดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ดา้นความรับผดิชอบมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัสูง 

ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่สมมติฐานวา่ดว้ยแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงานท่ี
ต่างกนั มกัจะท าให้เกิดผลต่างกนั ดงันั้นควรวดัจากการทดลอง จิตใจ อารมณ์และปฏิกิริยาของ
บุคคลเพื่อเป็นการรวบรวมเจตคติในการปฏิบติังาน 
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 นอกจากนั้นขอ้คน้พบจากการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบวา่มีปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน มีผลตามค่าน ้าหนกัดงัน้ี 
 1 ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบติังานเป็นข้อค้นพบท่ีมีค่าน ้ าหนักเป็นอนัดับแรกจาก
งานวจิยัพบวา่ ในหวัขอ้ต าแหน่งท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่โอกาสกา้วหนา้ทดัเทียมต าแหน่งอ่ืน ๆ  เป็น
ขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการท างานของแต่ละคนมีเป้าหมายของชีวิตท่ีตอ้งการจะ
เจริญก้าวหน้าในอนาคตเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิด (อลัเดอร์เฟอร์ 
Alderfer, 1969) ท่ีวา่ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตเป็นความตอ้งการท่ีจะเจริญกา้วหนา้ในการ
ท างาน สามารถทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนในการท างานอย่างเต็มท่ีและสามารถพฒันา
ศกัยภาพของตนใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย 
 2 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการเป็นขอ้คน้พบท่ีมีค่าน ้ าหนกัอนัดบัทา้ยสุดจากงานวิจยั ใน
หวัขอ้บริษทัใหค้่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในปัจจุบนัมีค่าครองชีพท่ีสูงการได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนล่วงเวลาท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีพนักงานพึงนึกถึงมากท่ีสุด  
สอดคล้องกบัแนวคิด  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ท่ีว่าปัจจยัท่ีใช้ค  ้ าจุนหรือ
บ ารุงรักษาจิตใจของบุคคลใหท้ างานเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานหากไม่มี
ปัจจยัน้ีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคล้องกบับุคคลในองค์กรจะส่งผลให้บุคคลในองค์กรนั้นเกิด
ความไม่ชอบงานประกอบดว้ยนโยบายบริษทั ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการปฏิบติังาน
เงินเดือน ผลตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูลและสถานภาพของงาน 

3. ระดบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
ผลการวิจยัระดบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก 

(ที) จ  ากดั พบวา่พนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จ  ากดั โดยภาพรวม มีระดบัประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีระดบัการท างาน  
เป็นทีมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและโดยพิจารณาเป็นรายด้านดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของหลายๆ ท่านดงัน้ี  
(1) (รุ่งนภา แสงมณี, 2552) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมท่ี
มีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีส านกังานสรรพกรพื้นท่ีในสังกดัภาค 6  ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าระดับการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากเกือบทุกดา้น ส่วนด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีและการ
พฒันาตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(2) (ธนกร กรวชัรเจริญ, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนกังานบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่
ในระดบัมาก (เบญจมาภรณ์  ค าหาญพล, 2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลประสิทธิภาพการ
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ท างานเป็นทีมของพนกังานกรณีศึกษา บริษทั ฟาร์มเฮา้ส์ จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั
ความคิดเห็นดา้นการท างานเป็นทีมของพนกังานบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (ฟาร์มเฮา้ส์) ผล
วจิยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานเป็นทีมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น  
(3) (ลลิดา   ศรีสัมพนัธ์, 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางดา้นการบริหารงานท่ีมีผลต่อการสร้าง
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพกรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ ผลการศึกษา
พบว่า ระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจต่อปัจจยัทางดา้นการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ทกัษะของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนัความช านาญต่างกนัออกไปการท างานร่วมกนั
จึงเป็นการเติมซ่ึงกันและกัน การมีเป้าหมายในการท างานร่วมกันจะสามารถท าให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งันั้นบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งสร้างทีมงานข้ึนในองคก์ารและกระตุน้ให้ทุกคนรู้สึก
เป็นผูมี้ส่วนร่วมในทีมเพื่อสร้างความภูมิใจใหแ้ก่พนกังาน 

นอกจากนั้นขอ้คน้พบจากการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบวา่มีปัจจยัดา้น
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม มีผลตามค่าน ้าหนกัดงัน้ี 

1 ดา้นการแกปั้ญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นขอ้คน้พบท่ีมีค่าน ้ าหนกัเป็นอนัดบั
แรกจากงานวิจยัพบว่า ในหัวขอ้บริษทัของท่านมุ่งเน้นให้พนกังานมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในบริษทัและสมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็นสามารถบอกปัญหาและแนวทางแก้ไขโดย
ปราศจากความกลวัเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการไดรั้บรู้ไดร่้วมกนัคิดร่วมกนั
แก้ไขจะท าให้งานผ่านไปได้ด้วยดีและประสบความส าเร็จง่ายยิ่งข้ึน สอดคล้องกับแนวคิด                     
เบลคและมูตนั (Blake & Mouton) ท่ีวา่ การท างานเป็นทีมนั้น จะตอ้งมุ่งให้ไดท้ั้งผลงานและความ
ร่วมมือของสมาชิกในทีมงานหลกัการส าคญัของทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ คนเราตอ้งการท างานให้ไดผ้ลงาน
และตอ้งการมีส่วนร่วมในงานท่ีรับผิดชอบซ่ึงการท่ีจะท าให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมนั้นจะตอ้ง
สร้างบรรยากาศของการยอมรับเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
แสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมกนั 

2 ดา้นการร่วมมือประสานการท างานอยา่งเหมาะสมมีค่าน ้ าหนกัอนัดบัทา้ยสุดจากงานวิจยั 
ในหวัขอ้ การติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งสมาชิกในทีมมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการส่ือสารเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าให้ทราบถึงขั้นตอนลักษณะงานซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานดังนั้ นการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีดี ส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมาจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ฟรานซิส และวูด๊ค็อก เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีว่า ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสมาชิกในทีมจะตอ้งกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาจะตอ้งกล้า
เผชิญหน้าช่วยแกปั้ญหาอย่างเต็มใจและจริงใจซ่ึงความเปิดเผยของสมาชิกในทีมจะตอ้งพูดคุยถึง
ปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างสบายใจไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหาร (ผูบ้งัคบับญัชา) กบั
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมปฏิบติังานก็ตามเพราะการติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
บริหารงานใหเ้กิดมนุษยส์ัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารจึงตอ้งอาศยัศิลปะในการถ่ายทอดขอ้ความ 

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
ผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนกังานบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จ  ากดั พบวา่ แรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพ การ
ท างานเป็นทีมในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน
ด้านสถานภาพลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยภาพรวมและโดยพิจารณาเป็นรายด้านดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัดงัน้ี  
(1) (รุ่งนภา แสงมณี, 2552) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีส านกังานสรรพกรพื้นท่ีในสังกดัภาค 6  ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมี 6 ด้านได้แก่ ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงในการปฏิบติังาน ความก้าวหน้า สภาพการ
ปฏิบติังานและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
(2) (จีรนนัต์ ไชยงาม, 2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีการท างานเป็นทีมเป็นตัวแปรคัน่กลาง พบว่า โมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติโดยมีการท างานเป็นทีมเป็นตัวแปรคั่นกลางของ
เจา้หนา้ท่ีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน พบวา่โมเดล  ตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี หรือโมเดลมีความเท่ียงตรงสูงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชน พบวา่ ตวัแปรการเสริมพลงัอ านาจในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ท างานเป็นทีมมีอิทธิพลรวมสูงสุด (0.78) และตวัแปรจิตพอเพียงระดบัไตรภาค (-0.06) โดยตวัแปร
สา เหตุทั้ งสองตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการท างาน เป็นทีมได้ ร้อยละ74                      
ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ เนน้ผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นผูป้ฏิบติัเป็นส าคญั ตลอดจนมองหาวิธีการ
สร้างจูงใจเพื่อใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจในการท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี 
อยา่งไรก็ตามผลงานวจิยัท่ีไม่สอดคลอ้งคือ  
(1) (ธานี วีระวงษ์, 2551) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานกองซ่อมบ ารุง อากาศยอ่ย ฝ่ายช่างกองบินไทย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ภายในลาน
จอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ซ่อมบ ารุงอากาศยานในลานจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายกองช่างมากท่ีสุด ได้แก่ 
ความส าเร็จในการท างาน ส่วนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานตามประเภทช่างท่ีปฏิบติัในปัจจยัทั้ง 13 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการ
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ท างาน การได้รับการยอมรับ ลกัษณะงานท่ีท าความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
นโยบายและการบริหารงานการบังคับบัญชา เงินเดือนค่าจ้าง สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความก้าวหน้าส่วนตัว ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมั่นคงในการท างาน สถานภาพใน
หน่วยงานในภาพรวมพบวา่ไม่แตกต่างกนัและเม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน กองซ่อมบ ารุงอากาศย่อย ฝ่ายช่างกองบินไทย บริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน)   
(2)  (สิริรัตน์ แกว้สมบติั ,2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างานเป็นทีมของครูกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การ
ท างานเป็นทีมของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีการท างานเป็นทีมเฉล่ียสูงสุดคือ มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ี
ดี รองลงมาคือการบรรลุเป้าหมาย มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ แรงจูงใจมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ทั้ งน้ีเ น่ืองจากว่าผู ้บริหารจ าเป็นต้องหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเน้นด้านงานและ
ความสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนัและตอ้งใช้วตัถุประสงค์และล าดบัความสัมพนัธ์ก่อนหลงัของการ
ปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะท าให้พนกังานทราบถึงขั้นตอนและด าเนินการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
ตอ้งการและยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อท่ีจะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จทั้งในดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคร่วมกนัและการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างของปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 

2. ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม
เพิ่มข้ึน เช่น ดา้นการลดความขดัแยง้ในองคก์ร ดา้นความเป็นผูน้ าผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

3. ศึกษาถึงปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม เช่น ขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานจริยธรรมเพื่อใหส้ามารถปรับการท างานเป็นทีม 

4. การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของพนักงานบริษัท เอ็ม.เอช.ดีแมก (ที) จ  ากัด ถ้ามีการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษา
ความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัภาวะผูน้ า ความผูกพนัและหลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร
เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการวจิยัวา่สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัเพราะเหตุใด 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวดีไลท์ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

MARKETING MIX FACTOR AND OTHER FACTORS THAT AFFECT THE 
DECISION TO BUY SINGLE-HOUSE DELIGHT BY PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC 

COMPANY LIMITED 
 

พรรณ ีสุดประเสริฐ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท ์ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท์ ของ 
บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม 
ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
ในโครงการดีไลท์ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) การวิจยัคร้ังน้ีเลือกเฉพาะกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ บา้นในโครงการดีไลท ์จ านวนทั้งส้ิน 260 ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Yamane 
ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test, ANOVA และ 
Correlation 
 ผลจากการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
โครงการดีไลท์ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั (2) ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท์ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (3) ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลทข์องบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 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 Single-
House Delight By Pruksa Real Estate Public Company Limited at the 0.05 level of significance. 
 

บทน า 
 ในปัจ จุบัน ท่ีอยู่ อ าศัย เ ป็น ส่ิ งจ า เ ป็นส าห รับการด า เ นิน ชีวิตของมนุษย์ทุกคน
นอกเหนือไปจากปัจจยัดา้นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค การท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง
นบัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัของประชาชนเพราะนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวมีความมัน่คงในการ
อยูอ่าศยัยกระดบัคุณภาพชีวติความเป็นอยูใ่หสู้งข้ึน ยงัช่วยส่งเสริมการออมหรือการลงทุนระยะยาว
ของประชาชนดว้ย จึงเกิดเป็นธุรกิจการรับสร้างท่ีอยู่อาศยั เรียกว่าธุรกิจบา้นจดัสรร การด าเนิน
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องให้ความส าคญักับการเลือกตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อระบุ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนข้ึน ช่วยใหน้กัการตลาดมีทิศทางในการวางแผนทางการตลาดท่ีแน่นอน และ
พฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูซ้ื้อ
จะพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ รอบดา้น 
 ดงันั้น บริษทัท่ีพฒันาด้านอสังหาริมทรัพย์จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงธุรกิจบา้นจดัสรรจะมีความส าคญัต่อธุรกิจเศรษฐกิจประเทศไทย ถือวา่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นภาคน าของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้ให้เกิด
การลงทุนในธุรกิจและสร้างธุรกิจอ่ืนอย่างต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจวสัดุก่อนสร้าง ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
ธุรกิจท่ีนอนและธุรกิจตกแต่งภายในรวมถึงธุรกิจบริการต่าง ๆ 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมบา้นจดัสรรเพื่อการวางแผนการตลาดคือ 
ต้องการศึกษาความต้องการของลูกค้า การตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากสินค้าท่ีมีราคาแพง เพื่อท่ีจะ
สามารถน าผลท่ีไดน้ั้นมาวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรม และความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได ้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นธุรกิจท่ีสินคา้มีมูลค่าสูง ลูกคา้โดยทัว่ไป
ไม่ไดมี้ความตอ้งการซ้ือบ่อย ๆ รวมทั้งบา้นยงัถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญักบัชีวติและครอบครัว 

ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง นกัการตลาดจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจ
สัญญาณของลูกคา้ว่าตอ้งการอะไรจากบทความต่าง ๆ ท่ีเป็นรายงานภาวะและสถานการณ์ด้าน
ตลาด 
อสังหาริมทรัพย ์สามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ด้หลาย
ประการพบวา่ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือดว้ยเงินสดมีจ านวนนอ้ยไม่ถึง 20% ส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการกูย้ืม
กบัสถาบนัการเงิน ในวงเงินสูง ความสะดวกรวดเร็วในการกูแ้ละในภาวการณ์อตัราดอกเบ้ียต ่าจะ
ส่งผลใหมี้ลูกคา้มีอตัราการซ้ือบา้นเพิ่มข้ึน 
 บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2536 โดยคุณทองมา วิจิตร
พงศ์พนัธ์ุ ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยเป็นบริษทัฯ ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไร
ตลอด 23 ปี ท่ีผ่านมาแม้ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต ่ า  และได้ก้าว ข้ึนเป็นผู ้น าในตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2552 บริษทัฯไดว้างเป้าหมายการเติบโตของรายไดไ้ม่นอ้ย 25% ต่อปี 
และมีรายได ้100,000 ลา้นบาทภายในปี 2560 ซ่ึงบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบา้นทาวน์เฮา้ส์ บา้นเด่ียว และอาคารชุด ครอบคลุมท าเลท่ีมีศกัยภาพ และการเจริญเติบโต
สูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปีพ.ศ.2552 บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) ไดท้  า
การขยายกลุ่มเป้าหมายบา้นเด่ียวไปในตลาดใหม่ๆ โดยพฒันาตราสินคา้ใหม่ คือ ดีไลท์ ซ่ึงมีกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั โครงการดีไลทเ์ปิดตวัเม่ือ ปี 2553 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็น
อยา่งดี จากจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาเยี่ยมชมบา้นในโครงการดีไลท ์ซ่ึงในปัจจุบนัลูกคา้มีความตอ้งการ
ท่ีอยุอ่าศยัมากข้ึน และมีปัจจยัต่าง ๆ มากมายเป็นเหตุผลเขา้มาเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือ ดงัเช่น 
ลูกคา้ท่ีเขา้เยีย่มชมบา้นในโครงการดีไลท ์ส่วนใหญ่มีความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัอยูแ่ลว้  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวดีไลท ์
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์และปัจจยัอ่ืน 
ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุงสินคา้
และบริการให้ดีข้ึน ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในดา้นการวางแผน
ตลาดเพื่อขยายไปยงัพื้นท่ีอ่ืนต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท์ของ 
บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
ในโครงการดีไลทข์อง บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้น
ความไวว้างใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท์ของบริษทัพฤกษา
เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโครงการดีไลทข์อง 
บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท์ ของ 
บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจัยอ่ืน ๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิยม ด้านภาพลักษณ์ และด้านความ
ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตของเน้ือหาการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์ของบริษทัพฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยมุ่งเนน้ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย 
รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความไวว้างใจ 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 3. พื้นท่ีศึกษา คือ โครงการดีไลท์วงแหวน-วชัรพล โครงการดีไลท์อ่อนนุช-มอเดอร์เวย ์
โครงการดีไลทด์อนเมือง-โลคลัโรด โครงการดีไลทพ์ราะราม5-กาญจนาภิเษก และโครงการดีไลท์
บางนา-ศรีนครินทร์ 

4. ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือโครงการดีไลท ์ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 

5. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์ในโครงการดีไลทว์งแหวน-วชัรพล 
โครงการดีไลทอ่์อนนุช-มอเดอร์เวย ์โครงการดีไลทด์อนเมือง-โลคลัโรด โครงการดีไลทพ์ระราม5-
กาญจนาภิเษก และโครงการดีไลทบ์างนา-ศรีนครินทร์ จ านวน 748 คน 
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ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. เพื่อน าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกคา้มาวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนท่ีตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวใน
โครงการดีไลท ์
 2. เพื่อน าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสริมการตลาด มาประยกุตใ์ชใ้นการกระตุน้ยอดขาย เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต 
 3. เพื่อน าปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความ
ไวว้างใจ มาประยกุตใ์ช ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
 4. เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่งในการท าการตลาดธุรกิจท่ีพกัอาศยัประเภทบา้นเด่ียว และ
เป็นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดให้กบัทางบริษทัฯ รวมถึงตวัโครงการเองในการขยายตลาด
ไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การคน้ควา้เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นเด่ียวโครงการดีไลท ์ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)” จะท าการศึกษาใน
ส่วนของลูกคา้ท่ีซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการดีไลทท่ี์มีการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาคน้ควา้ เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโครงการดีไลท ์ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการคน้ควา้ คือแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือ โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. ศึกษาถึงแนวทางทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆเพื่อใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการคน้ควา้ท่ีก าหนดไว ้
  3. ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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  4. สร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อ
น ามาวเิคราะห์ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็น
แบบตวัเลือกใหเ้ลือก และแบบค าตอบในลกัษณะมาตรวดั Scale ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัแบบอตัราส่วน
การประเมิน 5 ระดบั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
ดีไลท ์ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแต่ละขอ้ความมีค าตอบใหเ้ลือกตามระดบัความส าคญั 5 ระดบั  
 ส่วนที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์ไดแ้ก่ดา้น
สถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความไวว้างใจ มีลกัษณะเป็นมาตร
ประมาณค่าแต่ละขอ้ความมีค าตอบใหเ้ลือกตามระดบัความส าคญั 5 ระดบั 
 ส่วนที ่4  การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแต่ละขอ้ความมี
ค าตอบให้เลือกตามระดบัความส าคญั 5 ระดบั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) คือกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโครงการดีไลท ์ของบริษทั
พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) ในโครงการดีไลท ์5 โครงการ 

โครงการดีไลท ์วงแหวน-วชัรพล    จ านวน 170 ราย  
โครงการดีไลท ์อ่อนนุช- มอเตอร์เวย ์   จ านวน 123 ราย 
โครงการดีไลท ์ดอนเมือง-โลคลัโรด   จ านวน 189  ราย 
โครงการดีไลท ์พระราม5- กาญจนาภิเษก   จ านวน   79  ราย 
โครงการดีไลท ์บางนา- ศรีนครินทร์   จ านวน 187  ราย 
    รวม   จ านวน 748 ราย 

(ท่ีมา : ขอ้มูล โครงการของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) พ.ศ.2560) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับ
การศึกษาน้ีใชก้ารศึกษา 2 ประเภท คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งในโครงการดีไลท์
ทั้ง 
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5 โครงการ ตอบแบบสอบถามจ านวน 260 ชุด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
หลกัทางสถิติ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

ไวแ้ลว้ ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บทความวทิยานิพนธ์ รายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ตลอดจนขอ้มูลบทความจากหนงัสือพิมพแ์ละวารสารต่าง ๆ 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้าการใชแ้บบสอบถามมาตรวจสอบขอ้มูลลงรหสัและ
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบ 

สอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดย
วธีิแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

1.2 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยวธีิหาค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.3 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ ดา้นสถานภาพ
ทาง 

สังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความไวว้างใจ  โดยวธีิหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.4 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 4  เป็นการตดัสินใจซ้ือ โดยวธีิหาค่าเฉล่ีย และค่า 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistices) โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถาม
มา 

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั

ใช ้
การทดสอบดว้ยค่า t-test Independent เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

2.2 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปใชก้าร 
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ทดสอบแบบวเิคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวั One Way Anowa หรือ ค่า F – test เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
 
สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7  มีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.5  มีสถานภาพสมรส จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5   มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 158  คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.7  
 
สรุปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของลูกค้า ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียว
โครงการดีไลทข์อง บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ท่ี ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ด้านราคา ด้านสถานท่ี
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท์ ของ 
บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเด่ียวดีไลท ์ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเด่ียวโครงการดีไลท์ ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) สามารถอภิปรายผลตาม
สมมติฐานไดด้งัน้ี  
  1) จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท ์
ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจัยส่วนบุคคลใดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท์ อาจเป็นเพราะบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท์ ของบริษทั
พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) นั้นเป็นโครงการเป็นบริษทัอสังหาริมทรัพยช์ั้นน าในประเทศ
ไทย ซ่ึงอยู่ในท าเลติดแนวรถไฟฟ้า ท าให้ผูซ้ื้อทุกกลุ่มมีความต้องการสูงสุดไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ จิรัชญา อรรคทยั (2555) ท าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
กล่าววา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค ไม่แตกต่างกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สมจิตร เปรมกมล (2552) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจในการ
ซ้ือบา้นมือสองของผูบ้ริโภค กล่าววา่ ผูซ้ื้อท่ีมีปัจจยัต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นไม่แตกต่างกนั 
  2) จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้น
เด่ียวในโครงการดีไลท ์ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยั ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ีจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท ์ของบริษทัพฤกษา
เรียลเอสเตท จ ากัด(มหาชน) มีการตั้งราคาบา้นท่ีเหมาะสม มีสถานท่ี ท่ีใกล้แหล่งชุมชน แนว
รถไฟฟ้า และมีการท าการตลาดไดดี้ จึงส่งผลให้ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นภิส กรภควฒัน์จินดา (2559) ท  าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นมือสองของผูบ้ริโภค อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี กล่าววา่ ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือ
บา้นท่ีราคาเหมาะสม มีวงเงินสินเช่ือและระยะเวลาการผอ่นช าระท่ีถูก และมีการส่งเสริมการตลาด
โดยการมอบส่วนลดพิเศษให้ อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชญา อรรคทัย (2555) 
ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือบา้นจากราคาตอ้งมีความ
เหมาะสมกับสภาพของตัวบ้าน การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ และมี
โปรโมชัน่ท่ีดี 
 3) จากการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการ
ดีไลท์ ของ บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานภาพทางสังคม มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็น
เพราะบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท์ ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) มีการจดัสภาพ
สังคมท่ีดี มีความปลอดภยั โดยโครงการมุ่งเนน้ให้ความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี
ของผูอ้าศยัทุกกลุ่ม ท าให้ผูซ้ื้อสบายใจในการซ้ือและตดัสินใจซ้ือไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จิรัชญา อรรคทยั (2555) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัใน
หมู่บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กล่าววา่ ผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการซ้ือบา้นในสภาพสังคมท่ีมีความปลอดภยั และสะดวกในการขบัรถ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นภิส กรภควฒัน์จินดา (2559) ท  าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นมือสองของผูบ้ริโภค อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี กล่าวว่า ผูซ้ื้อ
ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือบา้นเด่ียวตอ้งการความเป็นส่วนตวั ดงันั้นสังคมความเป็นอยู่ในโครงการส่งผลใน
การตดัสินใจซ้ือ 
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1. จากการศึกษาพบวา่ผูซ้ื้อช่ืนชอบในท าเลท่ีตั้งบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท์ ของ บริษทั
พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน และใกลร้ถไฟฟ้า ซ่ึงท าให้ผูซ้ื้อ
สะดวกข้ึนในการคมนาคม ดังนั้ นทางโครงการจึงควรพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อความสะดวกสบายแก่ผูซ้ื้อบา้น 
  2. ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวดีไลท ์จากสภาพสังคมท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่สไตล์
การใชชี้วิตของแต่ละบุคคล ดงันั้นโครงการจึงควรสร้างบา้นหลากหลายแบบเพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ผู ้
ซ้ือบา้นเด่ียวเพิ่มข้ึน 
   
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาผลงานโครงการบ้านเด่ียวโครงการอ่ืนๆ ของ บริษัทพฤกษาเรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) แต่ละแบบ เพื่อทราบความชอบของผูบ้ริโภคและน าไปพฒันาแบบบา้นท่ี
เป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อต่อไป 
  2. ควรท าการศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อบา้นเด่ียวในโครงการดีไลท ์ของ บริษทัพฤกษา
เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาการท างานของโครงการต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการซ้ือซ ้ากระเป๋าแบรนด์โมอขิองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS INFLUENCING REPURCHASE OF MOEI BRAND BAG OF CONSUMERS    

IN BANGKOK 
 

จักรพนัธ์ ชูลาภ 
 

บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ   
โดยศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s และแนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ โดยให้
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกระเป๋าแบรนด์โมอิ ท าการตอบแบบสอบถามเพื่อน าผลไปใชว้ิเคราะห์
การวิจยัและสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และน าขอ้มูลไปประกอบการวางแผน
การตลาดเพื่อประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent Samples T-Test , One-Way ANOVA 
และ Multiple Regression Analysis ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-29 ปี มีระดบัการศึกษา     
อยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 20,000 ข้ึนไป ใน
ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุด           
(x̄  = 4.29, S.D. = 0.621) รองลงมาเป็นดา้นราคา (x̄  = 4.07, S.D. = 0.797) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
(x̄  = 4.03, S.D. = 0.799) ดา้นส่งเสริมการตลาด (x̄  = 3.75, S.D. = 0.904) ตามล าดบัในส่วนปัจจยั
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ มีระดบัความคิดอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.14, S.D. = 0.694) ในส่วน
ปัจจยัการซ้ือซ ้ า มีระดบัความคิดอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.17, S.D. = 0.697) 
 ผลการวเิคราะห์สมมุติฐาน เพศและอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการซ้ือซ ้ าท่ีแตกต่างกนั                          
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ า 
พบวา่ มีค่า R อยูท่ี่ 0.773 มีค่า R Square อยูท่ี่ 0.598 มีค่าความเช่ือมัน่ 0.334 และ ปัจจยัการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ พบวา่ มีค่า R อยูท่ี่ 0.669 มีค่า R Square อยูท่ี่ 0.488 มีค่าความเช่ือมัน่ 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 (x̄  = 4.29,             
S.D. = 0.621), followed by the price (x̄  = 4.07, S.D. = 0.797) distribution (x̄ = 4.03,                 
S.D. = 0.799) and promotion (x̄  =  3.75, S.D.  =  0.904) respectively. 
 Customer relationship management factors was at high level (x̄  = 4.14, S.D. = 0.694)                 
and the repurchase factor was high level (x̄  = 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. 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัไม่มีใครท่ีจะออกนอกบา้นโดยท่ีไม่ใส่เคร่ืองนุ่งห่มหรือไม่มีกระเป๋า เพื่อเป็น    

การบอกให้สังคมได้รู้ว่าโลกเรามีการพฒันาไปไกลและกระเป๋าก็เป็นส่ิงท่ีจะบอกความทนัสมยั 
หรือความมีรสนิยม หรือแมแ้ต่สไตล ์(Style) ความเป็นตวัคุณไดจ้าก เร่ืองการตกแต่งร่างกาย นั้นๆ  

สินค้ากระเป๋าก็เป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบในการแต่งกายท่ีสามารถบ่งบอกถึงรสนิยม         
ของแต่ละบุคคลกระเป๋าในปัจจุบนันั้นมีใหเ้ลือกมากมายในทอ้งตลาด ทั้งกระเป๋าแฟชัน่หรือกระเป๋า 
ท่ีมียี่ห้อต่างๆ การเลือกซ้ือสินคา้หรือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้จึงสามารถเปล่ียนใจไปใช้แบรนด์
อ่ืนไดอ้ยู่ตลอด แมว้่าลูกคา้จะเคยเลือกซ้ือสินคา้อยู่เป็นประจ าก็ตาม แต่ดีท่ีสุดก็คือการท าให้ลูกคา้
ของคู่แข่งเปล่ียนมาใช้สินคา้ของแบรนด์ตวัเอง ดว้ยการน าเสนอสินคา้และบริการท่ีถูกตรงตามใจ
ลูกคา้    ณ จุดขาย ซ่ึงโอกิลวี ่แอค็ชัน่ใหข้อ้มูลการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคช้ินหน่ึง ในช่ือ The Mind 
of Shoppers ระบุวา่ 61% ของผูบ้ริโภคท่ีเดินเขา้ไปจบัจ่ายใช้สอยในซูเปอร์มาร์เกต มีการตดัสิน            
ณ จุดขาย เหนือกวา่การตดัสินใจซ้ือ เพราะเห็นโฆษณาหรือแมก้ระทัง่การตดัสินใจเพราะจงรักภกัดี
ต่อแบรนด์ อีกทั้งปัจจุบนัอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า การปรับตวัของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้
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กิจการด าเนินต่อไปได ้จึงสร้างแรงจูงใจลูกคา้ดว้ยการ ลด แลก แจก แถม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียึดลูกคา้ให้คง
อยู่ได้นั้น ในบางคร้ังการลดราคาก็ไม่ได้เป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุด การลดราคาเป็นการท าให้ลูกค้า
คาดหวงักบัราคาท่ีถูกลง ซ่ึงส่งผลท าให้แบรนด์นั้นไม่สามารถปรับราคาข้ึนสู่ระดบัเดิม หรือสูงข้ึน 
เม่ือเศรษฐกิจกลบัคืนสู่ภาวะปรกติ นัน่หมายความวา่ การลดราคาในวนัน้ี จะท าให้แบรนด์ของคุณ
ตอ้งลดราคาตลอดไป 
 ดงันั้นจึงเกิดความคิดท่ีอยากจะศึกษาเก่ียวกบัแนวทางท่ีปฏิบติักับแบรนด์กระเป๋าโมอิ        
เพื่อพฒันาให้ตรงจุดกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตราสินคา้      
อีกทั้งต้องการพฒันาสักยะภาพให้แก่แบรนด์และสินค้า เพื่อท่ีจะท าการขยายตลาดออกไปยงั
สถานท่ีต่างๆมากข้ึน บริการดา้นความสะดวกในการซ้ือสินคา้ และเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้มาก
ข้ึน ในอนาคตมีแนวคิดท่ีจะขยายตลาดออกสู่ประเทศเพื่อนบา้น เช่น เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโ์ป 
และจะพฒันาสู่สากลต่อไปจากความเป็นมาขา้งตน้ จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาในเร่ือง ”ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยคาดว่าผลการศึกษาจะสามารถน าข้อมูลท่ีได้น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตวักิจการ 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์
โมอิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนดโ์มอิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจยัทางการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวจัิย 
1. ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 - 40 ปี ท่ีเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์กระเป๋าแบรนด์โมอิ  ณ สถานท่ีจดัจ าหน่ายของทางร้าน  เน่ืองจากไม่สามารถทราบ
จ านวนท่ีแน่นอนของประชากรได ้จึงก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน   
5 % (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545: 25-26) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน ส ารองไว ้15 คน รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 
2. การสุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเลือกสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยเก็บตวัอยา่งจากผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. พื้นท่ีในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ณ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กระเป๋าแบรนด์โมอิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมของมูลเชิงส ารวจดว้ยแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ – 23 
มีนาคม พ.ศ.2560 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคลน าไปปฏิบติัให้เกิดผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไปปฏิบติัให้เกิดผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋า
แบรนดโ์มอิใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัปัจจยัทางการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ไปปฏิบติัให้เกิดผลต่อการซ้ือซ ้ า
กระเป๋าแบรนดโ์มอิใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
4. เพื่อน าผลการศึกษาไปใชใ้นการท าวจิยัเร่ืองการซ้ือซ ้ า ส าหรับผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั 
 
รูปแบบของงานวจัิย 
 การวิจัยเร่ืองปัยจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือ ณ สถานท่ีจดัจ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์
โมอิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 18 - 40 ปี 

กลุ่มตวัอย่างจะท าการเลือกจากประชากรกลุ่มดงักล่าว ท่ีมาซ้ือยงัสถานท่ีจดัจ าหน่าย
กระเป๋าแบรนด์โมอิ ตวัอย่างไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability) โดยค านวณไดจ้ากสูตร              
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(กลัยา วาณิชย-์บญัชา, 2546 : 26) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเท่ากบั       
ร้อยละ 95 ซ่ึงหมายความวา่ยอมรับใหมี้ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 

 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมเอาไว้
ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ดงัน้ี 

1. ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร เป็นตน้ 
2. ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
3. หนงัสือทางวชิาการ บทความ สาระนิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) ใช้ความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าเสนอในรูปแบบตารางบรรยายข้อมูล ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Analysis) ใช้วิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ  
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน สรุปได้ว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 351 คน (ร้อยละ 87.3) มี อายุส่วนใหญ่ 21 - 29 ปี 
จ านวน 222 (ร้อยละ 55.5) ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 277 คน (ร้อย
ละ 69.3) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย จ านวน 217 คน (ร้อยละ 54.3) และส่วน
ใหญ่มีรายได ้ต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป จ านวน 245 คน (ร้อยละ 61.3) 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้า่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 

4.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.621 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินคา้มีความ
เป็นเอกลักษณ์ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.515 รองลงมามีความ
คิดเห็นต่อวสัดุหนังกระเป๋า (Polyurethane) มีคุณภาพดี ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.34 ค่า
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.613 ส่วนมีรูปแบบกระเป๋าท่ีหลากหลาย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุด ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.735 
 ดา้นราคา โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.07                            
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.797 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของสินคา้ ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.679 รองลงมามีความ
คิดเห็นต่อ  ราคาสามารถต่อรองไดแ้ละสินคา้มีหลากหลายราคาใหเ้ลือก ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.95 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.933 และ มีค่าเฉล่ีย 3.95 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.780 ตามล าดบั 
 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก        
มีค่าเฉล่ีย 4.03 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.799 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบร้านเป็นท่ีน่าสนใจ ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.756 รองลงมา
มีความคิดเห็นต่อ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.846 ส่วนมีขนาดร้านท่ีเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.795 
 ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดบัมาก            
มีค่าเฉล่ีย 3.75 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.904 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ           
มีส่วนลดราคาสินค้า ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.83 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.889 รองลงมา          
มีความคิดเห็นต่อมีการรับประกนัคุณภาพ ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.80 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.935 ส่วนมีมีการโฆษณาทาง Internet หรือ Social Network ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุดในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 
 3. ปัจจยัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ สรุปไดว้า่ 
 ปัจจยัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น        
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.694 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นต่อการบริการของทางร้านท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.32    
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.587 รองลงมามีความคิดเห็นต่อตราสินค้าท าให้ร้านมีความน่าเช่ือถือ       
มากข้ึน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.651 ส่วนท่านพึงพอใจท่ีจะ
เลือกใช้กระเป๋าโมอิในการออกงานส าคญั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.774  

4. ปัจจยัการซ้ือซ ้ า 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการซ้ือซ ้ า สรุปไดว้า่ 
ปัจจัยการซ้ือซ ้ า  โดยรวมผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก                     

มีค่าเฉล่ีย 4.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.679 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ      
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ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้ ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.653 รองลงมามีความคิดเห็นต่อท่านมี ความพึงพอใจในราคาของสินค้า ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.19 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.699 ส่วนมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือและ
จดัส่ง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.11 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.748 
 5.การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋า              
แบรนดโ์มอิแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิแตกต่างกนัโดย
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ พบวา่ เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 4.15 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.539 และเพศชายมี
ค่าเฉล่ีย 4.15 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.409 ค่า F-Test 7.383 และค่า Sig 0.057 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 
นั้นคือ ไม่ยอมรับสมมุติฐาน ดงันั้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ  

สมมติฐานที่ 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิแตกต่างกนั โดย
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ พบวา่ อายุนอ้ยกวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.80  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.000 ส่วนอายรุะหวา่ง 30-39 ปี และอายมุากกวา่ 40 ปี มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.06 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.567 และ มีค่าเฉล่ีย 4.06 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.581 ตามล าดบั ค่า F-Test 6.802 และค่า Sig. 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐาน ดงันั้นอายุท่ีแตกต่างกนัมี ผลต่อการซ้ือซ ้ า
กระเป๋าแบรนดโ์มอิ และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ จ  าแนก
ตามอายุ โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอายุนอ้ยกวา่ 20 ปีแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่ง
อาย ุ21-29 ปี อาย ุ30-39 ปีและอายมุากกวา่ 40 ปีข้ึนไป ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง อายุ 21-29 ปี แตกต่างจาก
กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ30-39 ปี และ อายมุากกวา่ 40 ปี 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ
แตกต่างกนั โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด 4.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.505 ส่วนระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
4.05 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.477 ค่า F-Test 22.672 และค่า Sig. 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ 
ยอมรับสมมุติฐาน ดงันั้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ และ
เม่ือท าการการทดสอบความแตกต่างของการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีแตกต่างจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

สมมติฐานที ่1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนดโ์มอิแตกต่างกนั  โดย
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ พบวา่ อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.26 ค่า
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.573 ส่วนอาชีพลูกจา้งเอกชน/รับจา้งมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.12 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.561 ค่า F-Test 0.445 และค่า Sig. 0.776 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นั้นคือ ไม่ยอมรับ
สมมุติฐาน ดงันั้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ 

สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ   
แตกต่างกนั โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ พบวา่ รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
4.38 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.286 ส่วนรายได้ 15,001-20,000 บาทมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 4.01 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.515 ค่า F-Test 4.660 และค่า Sig 0.003 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมุติฐาน ดังนั้นรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิและได้ท าการการ
ทดสอบความแตกต่างของการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ จ  าแนกตามรายได ้โดยเปรียบเทียบ   เป็น
รายคู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาทแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
10,000 บาทและรายได้ 10,001-15,000 บาท ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท
แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้20,000 บาทข้ึนไป 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิ 
พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ท่ี 0.699 มีค่าความเช่ือมัน่ของการพยากรณ์อยู่ท่ี 0.488 มีค่าความ
คลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 0.378 ซ่ึงตวัแปรทั้ง 4 ตวัส่งผลต่อการซ้ือซ ้ าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทั้งหมด โดย ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. 0.000 ดา้นราคา มีค่า Sig. 0.001 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย มีค่า 
Sig. 0.001 ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. 0.027 แสดงว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด                                
มีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนดโ์มอิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจยัทางการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ า
กระเป๋าแบรนดโ์มอิ พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยูท่ี่ 0.773 มีค่าความเช่ือมัน่ของการพยากรณ์อยูท่ี่ 0.598 
มีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 0.334 ซ่ึงตวัแปรส่งผลต่อการซ้ือซ ้ าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ มีค่า Sig. 0.000 แสดงวา่ปัจจยัทางการบริหารประสบการณ์
ลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนดโ์มอิ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
การอภิปรายผลการวจัิย 
 1. ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือซ ้ ากระเป๋าแบรนด์โมอิแตกต่าง
กนั พบวา่เพศแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการซ้ือซ ้ า เน่ืองจากสินคา้ของทางร้านสามารถใชไ้ดท้ั้งเพศชาย
และเพศหญิง รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ณัฐพงษ ์พุ่มนอ้ย (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้เส้ือซิกเซนส์ พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มี
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ผลต่อกระบวนการซ้ือ ซ่ึงในสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองแต่งกายไม่มีผลกบัค่านิยมในการซ้ือของเพศ
ท่ีแตกต่างกนั ส่วนดา้นอายุ และรายไดแ้ตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือซ ้ า พบว่าช่วงของระดบัอายุและ
ระดับรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในระดับท่ีแตกต่างกัน อาจเป็นผลมาจาก
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคล อีกทั้งผลิตภณัฑ์ยงัมีความคงทนต่อการใช้จึงท าให้ใช้
ระยะเวลาในการซ้ือซ ้ า   
 2. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ า กระเป๋าแบรนด์
โมอิ พบว่า   ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์การซ้ือซ ้ าทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกบั ผลงานวิจยัของ ณัฐพงษ์ พุ่มน้อย (2554) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้เส้ือซิกเซนส์ พบวา่ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้ ทั้งน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลอย่างมากต่อกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค นั้น
อาจเป็นเพราะ ผลิตภณัฑมี์ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ ์
สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยู่ใจกลางย่านท่องเท่ียวและศูนยร์วมสินคา้ขายส่ง/ขายปลีก อีกทั้งยงัมีส่วน
ส่งเสริมทางการตลาด ท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงส่งผลก่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า 

3. ผลการวิจยัปัจจยัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ ากระเป๋า
แบรนด์โมอิ พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคล้องกบั ผลงานวิจยัของ 
ราชวฒัน์ ศรทิพย ์(2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ในธุรกิจรถยนต ์
พบวา่การบริหารประสบการณ์เชิงบวกให้กบัลูกคา้ก่อให้เกิดความประทบัใจ ความรู้สึกท่ีดี ซ่ึงการ
บริหารประสบการณ์ลูกคา้ไดต้ั้งแต่ก่อนการซ้ือ คือการให้ขอ้มูลและการสร้างความรู้สึกท่ีดีตั้งแต่
เขา้มาใชบ้ริการ ส่วนในระหวา่งการซ้ือ คือการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งให้เร่ืองของความรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการเอาใจใส่ดูแล รวมไปถึงภาษาท่ีใช้ส่ือสารก็ส่งผลให้มีการติดต่อท่ี
สามารถสร้างความสัมพนัธ์ไดอี้กดว้ย ทา้ยท่ีสุดเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บความตอ้งการจากการบริการหรือ
ผลิตภณัฑ์แลว้ การบริการหลงัการขายก็มีความส าคญัมากเช่นเดียวกนัและเป็นการสร้างความรู้สึก  
ท่ีดีได้ ด้วยการให้ความส าคัญไม่ต่างจากบริการก่อนการซ้ือหรือระหว่างซ้ือ ทั้ งน้ีการพฒันา
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพในดา้นต่าง ๆ เพื่อตอนสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดอ้ยา่งทนัที ซ่ึง
ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจ และกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก 

4. ผลจากการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ใน
ด้านความน่าเช่ือถือของตราสินค้าอยู่ในระดับมาก รองจากด้านการบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ผลงานวจิยัของ ศิโสภา อุทิศสัมพนัธ์กุล (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใน
การซ้ือซ ้ าในธุรกิจออนไลน์ Group Buying  พบวา่ ความช่ืนชอบในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ความรู้สึกช่ืนชอบในตราสินคา้จะส่งผลให้เกิด
การกลบัมาใชบ้ริการหรือซ้ือซ ้ าอีกในระยะเวลาต่อมา ทั้งน้ีการศึกษายงัให้ความส าคญักบัคุณค่าใน       
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ตราสินค้า ซ่ึงจะก่อให้เกิดความภคัดีต่อตราสินค้าในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ         
วรพรรณ อินวะษา (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเคร่ืองด่ืมชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ การรับรู้ในคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการซ้ือซ ้ าเคร่ืองด่ืมชาเชียวโออิชิและ   
ถา้สามารถตอ้งสนองความตอ้งการและสร้างความความรู้สึกเชิงบวกให้กบัลูกคา้ได้ไม่ว่าจะเป็น
ลูกคา้ใหม่หรือลูกคา้เก่า ส่ิงท่ีจะไดรั้บตอบจากการสร้างคุณค่าในตราสินคา้ คือ คุณค่าในตราสินคา้
มีผลต่อความแตกต่างดา้นราคาส่งผลใหต้ั้งราคาสินคา้ไดสู้งกวา่คู่แข่ง 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรท าการศึกษาคุณค่าในตราสินคา้ท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อน ามาใช้
พฒันาใหแ้บรนดมี์ความแขง็แกร่งมากยิง่ขั้น 

2. ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการซ้ือซ ้ า เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัปัจจยั
การบริหารประสบการณ์ลูกคา้  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอ่ืนๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
ในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

FACTORS MARKETING MIX AND OTHER FACTORS THAT AFFECT THE 
DECISION TO BUY CONDOMINIUMS IN THE SUKHUMVIT AREA BANGKOK 

         
ณฐัวุฒิ บุตรสุวรรณ 

 
บทคัดย่อ 

                 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  (3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านค่านิยม ด้านภาพลกัษณ์ และด้านความไวว้างใจ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ผูก้  าลงัตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ T- test, ANOVA และ Correlation 
               ผลจากการวิจยั พบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตสุขุมวิทกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไป
ดว้ย ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และ (3) ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
คอนโดมิเนียม ในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 
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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. 
 

บทน า 
                ท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยย์ิ่งจานวนประชากรเพิ่มมาก 
ข้ึนเท่าไร ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัย่อมเพิ่มข้ึนตามมา ทั้งน้ีเพราะการเพิ่มข้ึนของจานวนประชากร 
เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีบ่งช้ีถึงความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยั จ  านวนตวัเลขการเจริญเติบโตและการยา้ย 
ถ่ินฐานเขา้มาเพิ่มมากข้ึนทุกปีอีกทั้งครอบครัวในปัจจุบนัมีขนาดเล็กลงจากเดิม ส่งผลให้จานวน 
ครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน จึงทาใหค้วามตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย สถานการณ์ในปัจจุบนัคน 
ในเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยูอ่ยา่งเร่งรีบและเวลาเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนิน 
ชีวติ ท าใหค้นส่วนมากตอ้งการความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็น 1 ในปัจจยั 4 
เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างหน่ึงในการช่วยให้คนในเมืองหลวงมีชีวิตความเป็นอยู่ดี ข้ึน 
คอนโดมิเนียมจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนในปัจจุบนั (นนัทิดา วชิรปราการสกุล, 2549) 
  ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา มีภาวะดีกว่าท่ี
คาดการณ์ไว ้แต่ก็ถือว่ายงัไม่มีความแน่นอน อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงคร่ึงปีแรกมีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพยทุ์กประเภท แต่พบว่าส่วนใหญ่สามารถฟ้ืน
ตวักลับมาดีข้ึนได้ในช่วงคร่ึงปีหลัง ส่วนในปีพ.ศ. 2560 น้ี แม้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมอาจยงัไม่สดใส แต่เช่ือว่า ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องกรุงเทพมหานคร จะมีภาวะท่ี
ดีกวา่ปีท่ีผา่นมา  เพราะสามารถดูไดจ้ากการเมืองท่ีมีความเสถียรภาพมากข้ึน  และคาดวา่แผนการ
ปฏิรูปประเทศของรัฐบาลจะช่วยให้มีความชัดเจนมากข้ึนในแง่ของนโยบายและทิศทางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะช่วยใหบ้รรยากาศในธุรกิจและความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคปรับตวัดีข้ึน   
  ซ่ึงผลการส ารวจโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ  ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด  
ในช่วงคร่ึงปีแรก  ของปีพ.ศ. 2559  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีโครงการคอนมิเนียมเปิดขาย
ในตลาด จ านวน 168 โครงการ 94,718 ยูนิต (รวมโครงการเก่ายอ้นหลงัไป 3 ปี และโครงการเปิด
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ใหม่) โดยทั้งปีพ.ศ. 2559 มีคอนโดมิเนียม ทั้งโครงการท่ีเปิดใหม่ และเก่าท่ียงัเสนอขายอยูใ่นตลาด
มีประมาณ 1.3 แสนยนิูต ดา้นการก่อสร้างของ 168 โครงการ ท่ีอยูร่ะหวา่งการขายน้ีก าหนดก่อสร้าง
แล้วเสร็จพร้อมอยู่ในปีพ.ศ.2559 และพ.ศ. 2560 ประมาณ 70% และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
ก าหนดเสร็จหลงัปีพ.ศ.2560 อีก 30% ซ่ึงห้องชุดท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วยงัขายไม่หมดน้ี เม่ือ
สร้างเสร็จแลว้จะถูกดูดซบัไดห้มดภายใน 1 ปี (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)  
  จากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
เพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้ นมีการเติบโตแบบไม่หยุดย ั้ ง   โดยเฉพาะเขตศูนย์กลางของ
กรุงเทพมหานครอยา่งสุขมุวทิ ซ่ึงถือเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส าคญัตามวิถีทางดา้นเทคโนโลยี  และทาง
บริษทัคอลลิเออรส์  อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) ยงัคาดการณ์ว่าจะมีคอนโดมิเนียมเปิดขาย
มากกวา่ 50,000  ยูนิต  ซ่ึงมากกว่าปี พ.ศ. 2558-2559 กว่า 20% (เดลินิวส์ออนไลน์, 2560)  โดย
มุ่งหวงัว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถใชป้ระโยชน์ส าหรับนกัลงทุน  ในการประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจในการลงทุน  ช่วยในการก าหนดทิศทางวางแผนในการลงทุน  และยงัสามารถน า
ปัจจยัท่ีศึกษามาได ้ ไปวิเคราะห์ให้เขา้กบัสถานการณ์ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม  เพื่อก่อใหเ้กิดการตดัสินใจลงทุน  และเพื่อให้เกิดภาวะทางความเส่ียงในดา้นต่างๆนอ้ยท่ีสุด
ในการลงทุนอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ 
คอนโดมิเนียม ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้น
ความไว้วางใจ  ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับการตัด สินใจ ซ้ือ  คอนโดมิ เ นียม  ในเขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขตสุขมุวทิ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ใน
เขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความ
ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตของเน้ือหาการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเนน้ปัจจยั
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ 
ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความไวว้างใจ 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน 
กุมภาพนัธ์ 2560 
 3. พื้นท่ีศึกษา คือ  โครงการคอนโดมิเนียม ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 

4.  ประชากร คือ  ลูกค้า ท่ีตัดสินใจ ซ้ือโครงการ คอนโดมิ เนียม ในเขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

5. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. เพื่อน าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถาพภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกคา้ มาวเิคราะห์ใชใ้นการลุงทุน เพื่อตดัสินใจ ซ้ือ คอนโดมิเนียม ใน
เขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อน าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสริมการตลาด เพื่อ น าไปพฒันาและประยุกตใ์ช้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อไป
ในอนาคต 
               3. เพื่อน าปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความ
ไวว้างใจมาวิเคราะห์ ความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขต
สุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันในการท าการตลาดธุรกิจท่ีพักอาศัยประเภท 
คอนโดมิเนียม และเป็นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดให้กบัทางบริษทัฯ รวมถึงตวัโครงการ
เองในการขยายตลาดไปยงัพื้นท่ีอ่ืนต่อไปในอนาคต 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
คอนโดมิเนียม ในเขต สุขมุวิท กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการวจิยัเชิงส ารวจ ผูว้จิยัได้
ก าหนดกรอบความคิดและก าหนดแนวทางในการวิจยั ดงัน้ี   

1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ี ก าลงัตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต
สุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร  ถือวา่เป็นประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถนบัจ านวนไดแ้น่นอน 
                กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ี ก าลงัตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต
สุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงตอ้งค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non – random sample) โดยใชสู้ตรใน
การค านวณ W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่า ความเช่ือมนัร้อยละ  95 และระดบัค่าความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง มีจ านวน 400 ชุด จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 71 ขอ้ ประกอบดว้ยเน้ือหา 4
ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ (multiple choices) มีจ านวน 6 ขอ้  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (rating scale) มีจ านวน 20 ขอ้ โดย
จ าแนกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
  2. ดา้นราคา 
  3. ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  
  4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (rating scale) มีจ านวน 20 ขอ้ โดยจ าแนกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  
  1. ดา้นสถานภาพทางสังคม 
  2. ดา้นค่านิยม 
  3. ดา้นภาพลกัษณ์ 
  4. ดา้นความไวว้างใจ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วน (rating scale) มีจ านวน 25 ขอ้ โดยจ าแนกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี     
            1. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
            2. ดา้นการคน้หาขอ้มูล 
  3. ดา้นการประเมินทางเลือก 
  4. ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ 
  5. ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทั 
 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือคร้ังน้ี ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยท าการคน้ควา้จากเอกสารต ารางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข ให้
สอดคลอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. ความถูกตอ้งในเน้ือหาเคร่ืองมือ น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
  2. การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือน าแบบสอบถามไปสอบถามกบับุคคลท่ีคลา้ย
กบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 ราย แล้วน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิอลัฟาของ 
ครอนบคั (Cronbach’s Alpha) ค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดต้อ้งมากกวา่ 0.70 ข้ึนไป จึงสามารถใชไ้ด ้
  3. สร้างแบบสอบถามฉบบัจริงท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีจะ
ท าการศึกษาวจิยั 
 
สรุปผลการศึกษา 
               จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 212 คน คิดเป็น(ร้อยละ 53.0)  อายุ 21 – 30 ปี จ  านวน 161 คน (คิด
เป็นร้อยละ 40.3)  มีสถานภาพโสด จ านวน 180 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.0)   มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 188  คน (คิดเป็นร้อยละ 47.0)  มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ต ่ากว่า 
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หรือเท่ากบั 3 คน จ านวน 258 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.5) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า หรือ
เท่ากบั 50,000 บาท จ านวน 188 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.0)  
 
สรุปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้
ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนและ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ท่ี แตกต่างกนั สามารถสรุปตามสมมติฐานยอ่ยได้
วา่ 

  1.1 เพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ท่ี ไม่แตกต่างกนั 

  1.2 อายุ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ท่ี แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ  และดา้นการคน้หาขอ้มูล อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  1.3 สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ท่ี ไม่แตกต่างกนั  
   1.4 อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ท่ี ไม่แตกต่างกนั 

  1.5 จ านวนสมาชิก ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต 
สุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร ท่ี ไม่แตกต่างกนั 

  1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
เขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ท่ี แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  พบว่า   ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้น
ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
พบวา่  ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสถานภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ คอนโดมีเนียม ใน
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เขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
คอนโดมิเนียม ในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจ ัยสามารถอภิปรายผลตามการทดสอบ
สมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้
ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนและ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในเขต สุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร ท่ี แตกต่างกนั พบวา่ อายุ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ อาจเป็นเพราะเม่ือผูซ้ื้อท่ีมีอายุเพิ่มมากข้ึน ฐานะการท างานมีความมัน่คง
ส่งผลมีการตดัสินใจซ้ือคอนโด ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานครไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุพิชฌาย ์ธนอจัฉรานนัท ์(2553) ท  าการศึกษาเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้
ในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ และ
รายได้สูงจะมีความคิดเห็นในการคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นราภรณ์ ใจค าลือ (2551) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต กล่าวว่า อาชีพ รายได้ แตกต่างกนัมีปัจจยัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ในภาพรวมแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร พบว่า   ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั อาจเป็นเพราะ
สถานท่ีตั้งคอนโด ในเขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร เป็นยา่นชุมชนจึงท าให้ท าการตลาดไดง่้าย ผูซ้ื้อ
จึงตดัสินใจซ้ือคอนโดดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ท าการศึกษา
เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
กล่าววา่ ผูซ้ื้อซ้ือคอนโดจากสถานท่ีตั้งใกลส่ิ้งสาธารณูปโภค อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิ
ชาภา วุฒิมาปกรณ์ (2555) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ระดบัสูงของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผูซ้ื้อดูท าเล สถานท่ีตั้ง เพื่อให้ตรงกบั
พฤติกรรมของตนเอง อีกทั้งการลด แลก แจก แถม ยงัมีผลส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ 
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           สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ  ดา้นสถานภาพทางสังคม ดา้นค่านิยม ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้น
ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
พบวา่  ปัจจยัอ่ืน ๆ  ดา้นสถานภาพทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
เขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั อาจเป็นเพราะสภาพทางสังคมในเขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นเขตท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี เน่ืองจากมีท่ีพกัอาศยั สถาบนัการเงิน 
ห้างสรรพสินคา้ อยู่เยอะจึงท าให้ผูซ้้อรู้สึกสะดวกจึงตดัสินใจซ้ือคอนโดดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ท  าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
สภาพสังคมของโครงการ และสภาพสังคมของเพื่อนบา้น อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิชา
ภา วุฒิมาปกรณ์ (2555) ท  าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ระดบัสูงของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือจากเกณฑ์เศรษฐกิจ 
เน่ืองจากใกลส่ิ้งสาธารณูปโภค ท าใหส้ะดวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1. จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคจะสภาพสังคมของโครงการคอนโดมิเนียม ก่อน
ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นโครงการจึงควรสร้างบรรยากาศของโครงการให้น่าอยู ่เช่น มีสถานท่ีออกก าลงั
กาย สระวา่ยน ้า และท่ีส าคญัท าเลท่ีตั้งตอ้งใกลก้บัส่ิงสาธารณูปโภค 
  2. ผูซ้ื้อจะพิจารณาจากการส่งเสริมการขายของโครงการคอนโดมิเนียม ดงันั้นทางโครงการ
จึงควรจดัการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อท าใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูต้ดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขต สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ เป็นแนวทางในการสร้างคอนโดมิเนียมต่อไป 
  2. ควรท าการศึกษาความต้องการของผูต้ ัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในเขต สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบความตอ้งการ และให้ผูป้ระกอบการปรับปรุงโครงการคอนโดมิเนียม
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่า
พื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูค้า้ท่ีตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขาย
ในตลาดนดัจตุจกัรท่ีจ  าหน่ายสินคา้ประเภทสินคา้อุปโภคและบริโภค วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน วิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
รายได ้10,001 - 20,000 บาท/เดือน ขายสินคา้ประเภทอุปโภค มีราคาค่าเช่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท/เดือน และปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ใน
ตลาดนดัจตุจกัรอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการการตดัสินใจเช่า
พื้นท่ีคา้ขายในตลาดนดัจตุจกัรของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร (β = 0.608) และ
ดา้นความไวว้างใจ (β = 0.297) ตามล าดบั มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.8 (Adj. R2 = 0.452) 
ค าส าคัญ : คุณภาพการใหบ้ริการ, การตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขาย 

 
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, F-
Test 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 
 

บทน า 
ตลาดนดัจตุจกัร แต่เดิมคือตลาดนดักรุงเทพมหานคร เร่ิมจดัข้ึนท่ีบริเวณทอ้งสนามหลวง มี

ช่ือเรียกว่า “ตลาดนัดสนามหลวง” เม่ือ พ.ศ. 2491 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี ขณะนั้ นรัฐบาลมีนโยบายให้มีตลาดนัดทุกจังหวัดและจังหวัดพระนคร 
(กรุงเทพมหานครในสมยันั้น) ไดเ้ลือกสนามหลวงเป็นสถานท่ีจดัตลาดนดั ต่อมาใน พ.ศ. 2492 ทาง
ราชการมีความจ าเป็นจะตอ้งใชส้นามหลวง จึงยา้ยตลาดนดัไปอยูใ่นพระราชอุทยานสราญรมย ์แต่
เน่ืองจากสนามชยัคบัแคบไม่เหมาะสม จึงไดย้า้ยตลาดนดักลบัไปอยูท่ี่สนามหลวงเช่นเดิม ในวนัท่ี 
5 ธนัวาคม พ.ศ. 2501 ต่อมาใน พ.ศ. 2521 สมยั พล.อ.เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้
มีนโยบายท่ีจะใช้สนามหลวงเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นสถานท่ีจดังาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีและเป็นสถานท่ีจดังานรัฐพิธีต่าง ๆ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้
มอบท่ีดินย่านพหลโยธิน ตอนต่อจากสวนจตุจกัรด้านทิศใต้ ให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ใน
กิจการสาธารณประโยชน์ จ านวน 74.57 ไร่ ตามบญัชาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2522 กระทัง่ตลาดนดัจตุจกัรไดเ้ปล่ียนอ านาจการดูแลจากกรุงเทพมหานคร สู่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา ปัจจุบนัทัว่โลกยอมรับ
วา่ “ตลาดนดัจตุจกัร” เป็นตลาดนดัเก่าแก่ของประเทศไทยท่ีมีเอกลกัษณ์และไดช่ื้อวา่เป็นตลาดนดั
กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครและเป็น 1 ใน 
1,000 สถานท่ีในโลกท่ีตอ้งไม่พลาดมาเยี่ยมชม (อุราณี ทบัทอง, และพรรณิภา จ าปาดง, 2555, น. 
13) ตลาดนดัจตุจกัรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีการบริหารจดัการอย่างมีระบบและ
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ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่าง ๆ เป็นเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการคุณภาพการ
ใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดั
จตุจกัร 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายในตลาดนดัจตุจกัร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ด้านเน้ือหา ศึกษาค้นควา้มุ่งเน้นเก่ียวกับตัวแปรปัจจยัคุณภาพการให้บริการ (Service 
Quality : SERVQUAL) และด้านประชากร ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในงานวิจยัน้ี คือ ผูค้า้ท่ี
จ  าหน่ายสินคา้ประเภทสินคา้อุปโภคและบริโภคในตลาดนดัจตุจกัร ทั้งหมด 9,299 คน และเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. คุณภาพการให้บริการ หมายถึง เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพในการบริการของผู ้
ใหบ้ริการและสถานประกอบการพื้นท่ีเช่า ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู ้
เช่า ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ (Tangibles) ความไวว้างใจ (Reliability) การสนองตอบลูกคา้ 
(Responsiveness) ความสามารถ (Competence) ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) ความ
น่าเช่ือถือ (Credibility) ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ความสะดวก (Access) การส่ือสาร 
(Communication) ความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding the Customer) (Parasuraman, Zeithaml, and 
Berry, 1985, อา้งถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549) 

2. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกท าเลท่ีตั้งของผูค้า้เพื่อประกอบการคา้ในสถานท่ีใด
สถานท่ีหน่ึง จากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอกของสถานท่ีประกอบการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ, 2546) 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลงานวิจยัน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางให้กบัทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู ้
ประกอบธุรกิจตลาดนดัหรือพื้นท่ีเช่าในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพื้นท่ีเช่าและพฒันา
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพให้กบัผูค้ ้าเพื่อสร้างความประทบัใจท่ีดีต่อสถาน
ประกอบการพื้นท่ีเช่า 
 2. ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั รวมถึงเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้
สนใจศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการต่อไป 
 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎคุีณภาพการให้บริการ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549, น. 182-186) กล่าววา่ นกัการตลาดบริการเร่ิมหนัมาให้
ความสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของการบริการกนัมากในช่วงทศวรรษ 
1980 ท่ีผ่านมาน้ีเอง การศึกษาวิจัยทางด้านคุณภาพบริการท่ีส าคญั คือ งานของ Parasuraman, 
Zeithaml, and Berry พบว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขา
ไดรั้บเรียกวา่ “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived Service Quality) ซ่ึงจะเกิดข้ึนจาก
การท่ีลูกค้าท าการเปรียบเทียบ “บริการท่ีคาดหวงั” (Expected Service) กบั “บริการท่ีรับรู้” 
(Perceived Service) ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเขาไดรั้บบริการแลว้นัน่เอง ในการ
ประเมินคุณภาพของการบริการดงักล่าวนั้น ลูกคา้มกัจะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีเขาคิดวา่มีความส าคญั 
10 ประการดงัต่อไปน้ี  

1. Reliability (ความไวว้างใจ) หมายถึง ความสามารถท่ีจะให้บริการตามท่ีไดส้ัญญากบั
ลูกคา้ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยท่ีมิตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 

2. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิง
อ านวยความสะดวก พนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่าง ๆ 

 
การตดัสินใจเช่าพ้ืนทีค้่าขาย 
ของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจกัร 

 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 
(Service Quality: SERVQUAL) 

- ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้- ความไวว้างใจ 
- การสนองตอบลูกคา้     - ความสามารถ  
- ความสุภาพและความเป็นมิตร - ความสะดวก   
- ความมัน่คงปลอดภยั     - การส่ือสาร 
- ความน่าเช่ือถือ          - ความเขา้ใจลูกคา้         
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3. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอยา่งรวดเร็ว
และยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ 

4. Credibility (ความน่าเช่ือถือ) หมายถึง ความซ่ือสัตย ์เช่ือถือไดข้องผูใ้หบ้ริการ 
5. Security (ความมัน่คงปลอดภยั) หมายถึง ปราศจากอนัตราย ความเส่ียงและความลงัเล

สงสัย 
6. Access (ความสะดวก) หมายถึง สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อส่ือสาร

ไดง่้าย 
7. Communication (การส่ือสาร) หมายถึง การรับฟังลูกคา้และให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้ 

โดยใชภ้าษาท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจได ้
8. Understanding the Customer (ความเขา้ใจลูกคา้) หมายถึง พยายามท่ีจะท าความรู้จกัและ

เรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้ 
9. Competence (ความสามารถ) หมายถึง ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นของพนกังานในการ

ใหบ้ริการลูกคา้ 
10. Courtesy (ความสุภาพและความเป็นมิตร) หมายถึง คุณลกัษณะของพนกังานท่ีติดต่อ

กบัลูกคา้ในการแสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจและใหเ้กียรติลูกคา้ 
แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกุตตา, อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, พิมพา หิรัญกิตติ, เกรียงไกร 
ช านาญไพศาล และชูชาติ มีจินดา (2546, น. 114-122) กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยมี
จุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อเกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้
นั้นจะผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึง
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง 
ๆ ของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะน าไปสู่การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
งานวจัิยอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

อรรนพ เรืองกลัป์ปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกลัป์ปวงศ์ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง “แนว
ทางการพฒันาคุณภาพการบริการของแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้า จงัหวดันนทบุรี” กลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยัมี 2 กลุ่ม คือ 1) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดน ้ า 3 แห่งในจงัหวดันนทบุรี (ตลาดน ้ าวดัแสงสิริธรรม ตลาดน ้ าไทรนอ้ยและตลาด
น ้าวดัตะเคียน) ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ คนในพื้นท่ีและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 9 คน 
กลุ่มท่ี 2 คือ นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้ ง 3 แห่งในจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัตามวิธีการของครอ
นบาค  0.959 และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า (1) ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
รองลงมา คือ ดา้นความประทบัใจและดา้นการบริการท่องเท่ียว (2) การบริหารจดัการท่องเท่ียวใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว และ (3) ความพึงพอใจคุณภาพในการ
ใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของบริการ รองลงมา คือ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและดา้นการตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการ 

Sanderson, Danielle Claire (2015) ท  าการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูค้รอบครองทรัพยสิ์นเชิงพาณิชย”์ งานวจิยัน้ีใชแ้บบจ าลองสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์
การถดถอย โดยใช้การสัมภาษณ์กับผู ้ค้าปลีก ผู ้เ ช่าส านักงานและผู ้ครอบครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมในสหราชอาณาจกัร (UK) ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผูค้รอบครองทรัพยสิ์นเชิงพาณิชยม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ การส่ือสาร ความเขา้ใจในความตอ้งการและการ
ตอบสนองต่อค าขอของผูค้รอบครองทรัพยสิ์นเชิงพาณิชยแ์ละปัจจยัท่ีอิทธิพลอยา่งมากต่อการรับรู้
ของผูค้รอบครองทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การเรียกเก็บเงิน เอกสาร ความสะอาดและการ
บ ารุงรักษาสถานท่ี 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพ
การให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร ประชากรท่ีใชใ้น
งานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร มีจ  านวนแผงคา้ทั้งหมด 9,495 แผง แบ่งออกเป็น 30 
โครงการ ผูว้ิจยัท าการศึกษาผูค้า้ท่ีขายประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยไม่รวมผูค้า้สินค้า
ประเภทสัตวเ์ล้ียงในโครงการท่ี 13 จ านวน 196 คนและแผงคา้ตน้ไม ้ประชากรเท่ากบั 9,299 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 
คน แต่เพื่อส ารองความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บเพิ่มอีก 16 คน ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้กลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั แบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแลว้
น าไปใชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดค้่าค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.6 ถึง 1 และค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.87 
หรือเท่ากบัร้อยละ 87.0 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี  
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 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
กลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายในตลาดนดั โดยใช้
วธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่าง  

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) และเพศชาย
จ านวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 135 คน (ร้อยละ 33.75) 
รองลงมามีอาย ุ20 – 30 ปี จ  านวน 119 คน (ร้อยละ 29.75) และนอ้ยท่ีสุดมีอายมุากกวา่ 60 ปี จ  านวน 
6 คน (ร้อยละ 1.50) ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) 
รองลงมามีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมปลาย/ปวช. จ  านวน 73 คน (ร้อยละ 18.25) และนอ้ยท่ีสุด
มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ จ  านวน 25 คน (ร้อยละ 6.25) ส่วนใหญ่มีรายได ้
10,001 - 20,000 บาท/เดือน จ านวน 121 คน (ร้อยละ 30.25) รองลงมามีรายได ้20,001 – 30,000 
บาท/เดือน จ านวน 103 คน (ร้อยละ 25.75) และน้อยท่ีสุดมีรายได ้50,001 – 100,000 บาท/เดือน 
จ านวน 24 คน  (ร้อยละ 6.00) และมีผูไ้ม่ตอบแบบสอบถามจ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.00) ส่วนใหญ่
ขายสินคา้ประเภทอุปโภคจ านวน 279 คน (ร้อยละ 69.75) และขายสินคา้ประเภทบริโภคจ านวน 
121 คน (ร้อยละ 30.25) ส่วนใหญ่มีราคาค่าเช่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท/เดือน จ านวน 122 
คน (ร้อยละ 30.50) รองลงมามีราคาค่าเช่า 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จ านวน 101 คน (ร้อยละ 
25.25) และนอ้ยท่ีสุดมีราคาค่าเช่า 40,001 – 50,000 บาท/เดือน จ านวน 20 คน (ร้อยละ 5.00) และมีผู ้
ไม่ตอบจ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.25) 
คุณภาพการให้บริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเช่าพืน้ทีค้่าขายของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร 
 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.01, SD = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร
ในระดบัปานกลาง (X̅ = 2.96, SD = 0.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตลาดนดัจตุจกัรมีจุด
ให้บริการดา้นต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.03, SD = 1.06) รองลงมาตลาดนดัจตุจกัรมีแผนท่ี 
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ป้าย บอกต าแหน่งของพื้นท่ีเช่าไดอ้ย่างชดัเจน (X̅ = 3.01, SD = 0.99) และน้อยท่ีสุดมีอุปกรณ์
ติดต่อส่ือสารภายในตลาดนดัจตุจกัรไดอ้ยา่งทัว่ถึง (X̅ = 2.85, SD = 1.11) 

ดา้นความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัรในระดบั
ปานกลาง (X̅ = 3.14, SD = 0.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตลาดนดัจตุจกัรมีการเปิด – ปิด 
ให้บริการตรงตามวนัและเวลาท่ีแจง้ไวมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.47, SD = 0.93) รองลงมาผูค้า้
ช าระค่าเช่าพื้นท่ีตามอตัราท่ีก าหนดไว ้(X̅ = 3.21, SD = 1.05) และนอ้ยท่ีสุดขอ้สัญญาเช่าพื้นท่ีมี
ความเป็นธรรมต่อผูค้า้ (X̅ = 2.78, SD = 1.07) 

ดา้นการสนองตอบลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัรใน
ระดบัปานกลาง (X̅ = 2.82, SD = 0.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตลาดนดัจตุจกัรมีพื้นท่ีเช่าไว้
รองรับผูค้า้อยา่งเพียงพอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.03, = 1.01) รองลงมาผูใ้ห้บริการมีความพร้อมท่ี
จะให้บริการผูค้า้ตลอดเวลา (X̅ = 2.96, SD = 1.09) และน้อยท่ีสุดตลาดนดัจตุจกัรมีพื้นท่ีรองรับ
ส าหรับรับ-ส่งสินคา้ของผูค้า้อยา่งเพียงพอ (X̅ = 2.55, SD = 1.09) 

ดา้นความสามารถมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัรในระดบั
มาก (X̅ = 3.44, SD = 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตลาดนดัจตุจกัรเป็นแหล่งการคา้ท่ีไดรั้บ
ความนิยมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 4.03, SD = 0.99) รองลงมาตลาดนดัจตุจกัรมีจ านวนผูซ้ื้อเป็น
จ านวนมาก (X̅ = 3.57, SD = 1.09) และนอ้ยท่ีสุดผูใ้ห้บริการสามารถช่วยเหลือ แนะน าผูค้า้ไดอ้ยา่ง
ดี (X̅ = 3.07, SD = 1.01) 

ดา้นความสุภาพและความเป็นมิตรมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดั
จตุจกัรในระดบัปานกลาง (X̅ = 3.11, SD = 0.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ห้บริการ
ใหบ้ริการผูค้า้ดว้ยความเตม็ใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.29, SD= 1.04) รองลงมาผูใ้ห้บริการมีกิริยา
ท่าทางและมารยาทเหมาะสมขณะให้บริการแก่ผูค้า้ (X̅ = 3.25, SD = 1.08) และน้อยท่ีสุดผู ้
ใหบ้ริการมีการติดตามดูแลผูค้า้หลงัการตกลงเช่าพื้นท่ี (X̅ = 2.75, SD = 1.05) 

ด้านความน่าเช่ือถือมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีค้าขายของผูค้า้ในตลาดนัดจตุจกัรใน
ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.23, SD = 0.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตลาดนดัจตุจกัรเป็นศูนยร์วม
ของกลุ่มเป้าหมายของผูค้า้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.39, SD = 0.99) รองลงมาตลาดนดัจตุจกัร
สามารถด าเนินการคา้ไดอ้ยา่งราบร่ืน (X̅ = 3.25, SD = 0.99) และนอ้ยท่ีสุดช่องทางช าระค่าเช่า
พื้นท่ีมีความไวว้างใจได ้(X̅ = 3.10, SD = 1.05) 

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร
ในระดบัปานกลาง (X̅ = 2.89, SD = 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตลาดนดัจตุจกัรมี
มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 3.05, SD = 0.98) รองลงมา
มีพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าจุดเพียงพอ (X̅ = 2.91, SD = 1.01) และนอ้ยท่ีสุดส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในพื้นท่ีเช่าของผูค้า้มีความแขง็แรงปลอดภยั (X̅ = 2.73, SD = 0.93) 
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ดา้นความสะดวกมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัรในระดบั
ปานกลาง (X̅ = 2.88, SD = 0.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการ
เขา้ถึงไดง่้ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 2.94, SD = 1.04) รองลงมาระยะเวลาในการรอรับบริการมี
ความเหมาะสม (X̅ = 2.89, SD = 0.89) และนอ้ยท่ีสุดสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารได ้เช่น จาก
พนกังาน เอกสาร แผน่พบั อินเตอร์เน็ต (X̅ = 2.82, SD = 0.95) 

ดา้นการส่ือสารมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัรในระดบั
ปานกลาง (X̅ = 2.84, SD = 0.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูใ้หบ้ริการส่ือสารกบัผูค้า้เขา้ใจง่าย
และชดัเจนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅  2.98, SD = 0.97) รองลงมาผูใ้ห้บริการสามารถอธิบายกฎ
ขอ้บงัคบัให้กบัผูค้า้ไดอ้ยา่งเขา้ใจและครบถว้น (X̅ = 2.84, SD = 1.02) และนอ้ยท่ีสุดผูค้า้สามารถ
ติดต่อส่ือสารผา่นช่องทางอ่ืนได ้(X̅ = 2.72, SD = 1.05) 

ดา้นความเขา้ใจลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัรใน
ระดบัปานกลาง (X̅ = 2.76, SD = 0.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูใ้ห้บริการให้บริการแก่ผูค้า้
อยา่งเท่าเทียมกนัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̅ = 2.85, SD = 1.05) รองลงมาผูใ้ห้บริการรู้จกัและจดจ าผูค้า้
ประจ าไดเ้ป็นอยา่งดี (X̅ = 2.79, SD = 1.06) และนอ้ยท่ีสุดผูใ้ห้บริการรับฟังปัญหา ขอ้เสนอแนะ
และความคิดเห็นต่าง ๆ ของผูค้า้ (X̅ = 2.66, SD = 1.11) 
การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายใน
ตลาดนดัจตุจกัร คร้ังท่ี 1 โดยน าตวัแปรท านายทั้ง 10 เขา้สู่สมการ พบวา่ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้ง
ได ้ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการส่ือสาร และดา้นความเขา้ใจลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ี
คา้ขายในตลาดนดัจตุจกัรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงน าตวัแปรทั้ง 4 ท าการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อีกคร้ัง 

 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ B 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.586 0.105  15.134 0.000   

ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
(X8) 

-0.062 0.043 -0.083 -1.435 0.152 0.405 2.467 

ดา้นความไวว้างใจ (X9) 0.248 0.039 0.297 6.338 0.000 0.626 1.596 

ดา้นการส่ือสาร (X16) 0.406 0.052 0.608 7.735 0.000 0.222 4.505 

ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ (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 ด้านความไวว้างใจและด้านการส่ือสารส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายใน
ตลาดนดัจตุจกัรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.8 มี
ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.466 และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายในตลาดนดั
จตุจกัรมากท่ีสุด คือ ดา้นการส่ือสาร โดยมีค่า β = 0.608 และดา้นความไวว้างใจ โดยมีค่า β = 
0.297 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ = 1.586+0.248x9+0.406x16 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ZŶ = 0.297Zx9+0.608Zx16 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
ผลจากวจิยัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) มีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 135 คน (ร้อยละ 33.75) มีระดบัการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท/เดือน จ านวน 
121 คน (ร้อยละ 30.25) ขายสินคา้ประเภทอุปโภคจ านวน 279 คน (ร้อยละ 69.75) มีราคาค่าเช่านอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท/เดือน จ านวน 122 คน (ร้อยละ 30.50) 

ผลจากการวิจยัปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้
ในตลาดนดัจตุจกัร พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้
ในตลาดนัดจตุจกัรในระดับปานกลาง (X̅ = 3.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสามารถมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.44) รองลงมาดา้น
ความน่าเช่ือถือมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.23) และนอ้ยท่ีสุดดา้นความเขา้ใจ
ลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 2.76)  

การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 
ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายในตลาดนัด ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ดา้นความไวว้างใจ (Reliability) และดา้นการส่ือสาร (Communication) 
ส่งผลต่อการการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายในตลาดนดัจตุจกัร สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึง
ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ดา้นการส่ือสาร (β = 0.608) และดา้นความไวว้างใจ (β = 0.297) โดยมี
อ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.8 
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อภิปรายผล 
ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัร 

พบวา่ ดา้นการส่ือสารส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีคา้ขายของผูค้า้ในตลาดนดัจตุจกัรมากท่ีสุด อยู่
ในระดบัปานกลาง พบวา่ “ผูใ้ห้บริการส่ือสารกบัผูค้า้เขา้ใจง่ายและชดัเจนและสามารถอธิบายกฎ
ขอ้บงัคบัให้กบัผูค้ ้าได้อย่างเขา้ใจอย่างครบถ้วน” ซ่ึงการติดต่อของเช่าพื้นท่ีคา้นั้นจะตอ้งมีการ
ส่ือสารและอธิบายกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้ผูค้า้ท่ีมาติดต่อของเช่าพื้นท่ีเกิดความเขา้ใจในภาษาท่ีผู ้
ใหบ้ริการใชแ้ละอธิบายไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดในการให้บริการผูค้า้ เพราะ
เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้า้โดยใช้น ้ าเสียงน่าฟังและการอธิบายได้อย่างเข้าใจ เพราะการส่ือสารท่ีดี
สามารถเปิดใจผูรั้บฟังไดเ้ป็นอยา่งดีและท าให้ผูฟั้งเกิดความพึงพอใจในการสนทนา และนอ้ยท่ีสุด 
“ผูค้า้สามารถติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางอ่ืนได้” สาเหตุเพราะการติดต่อส่ือสารกบัทางตลาดนัด
จตุจกัรในปัจจุบนัสามารถติดต่อไดท่ี้จุดอ านวยการตลาดนดัจตุจกัรหรือทางโทรศพัทเ์ท่านั้น ซ่ึงยงั
ไม่มีการส่ือสารผ่านทางอ่ืน ๆ อยา่งเป็นทางการจึงท าให้ผูค้า้เห็นว่าการติดต่อส่ือสารยงัไม่มีความ
หลากหลาย และดา้นความไวว้างใจ อยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า “มีการเปิด – ปิด ให้บริการตรง
ตามวนัและเวลาท่ีแจง้ไว”้ “ช าระค่าเช่าพื้นท่ีตามอตัราท่ีก าหนดไว”้ “มีขนาดพื้นท่ีเช่าตามท่ีก าหนด
ไว”้ และ “ขอ้สัญญาเช่าพื้นท่ีมีความเป็นธรรม” ซ่ึง ตลาดนดัจตุจกัรเป็นตลาดนดัท่ีบริหารจดัการ
อยา่งมีระบบ มีการแจง้ก าหนดการเปิด – ปิด อตัราค่าเช่า ขนาดของพื้นที่เช่าและมีขอ้สัญญาเช่าไว้
อย่างเป็นทางการและขอ้สัญญาเช่าอาจจะมีรายละเอียดท่ีเป็นกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัจนผูค้า้เห็นว่าไม่
เป็นธรรมต่อตวัผูค้า้ไดจึ้งท าให้มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรรนพ เรืองกลัป์
ปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกลัป์ปวงศ์ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาคุณภาพการ
บริการของแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ า จงัหวดันนทบุรี” ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจคุณภาพการ
ให้บริการดา้นความเช่ือถือไวว้างใจในภาพรวมของความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบวา่ อนัดบัแรก คือ ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการท่องเท่ียว รองลงมา คือ การ
ใหบ้ริการขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวและราคาตามส่ือต่าง ๆ มีความถูกตอ้งแม่นย  า โดยประเด็นการ
รักษาค ามัน่สัญญาตามท่ีโฆษณาเป็นอนัดับสุดท้าย และสอดคล้องกับงานวิจยัของ Sanderson, 
Danielle Claire (2015) ท  าการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูค้รอบครอง
ทรัพยสิ์นเชิงพาณิชย์” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูค้รอบครอง
ทรัพยสิ์นเชิงพาณิชยม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ การส่ือสาร ความเขา้ใจในความตอ้งการและการตอบสนองต่อ
ค าขอของผูค้รอบครองทรัพยสิ์นเชิงพาณิชย ์
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยนีไ้ปใช้ 
 1. การส่ือสาร ควรท าการจดัอบรมให้กบัพนกังานและผูใ้ห้บริการท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อกบัผูค้า้
โดยตรงเพื่อพฒันาความรู้ทกัษะความสามารถในการส่ือสารท่ีดีและสามารถอธิบาย ตอบค าถามของ
ผูค้า้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ามากยิ่งข้ึน และควรปรับปรุงการติดต่อส่ือสารผา่นช่องทางอ่ืนได ้เพื่อให้
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ทนัต่อยคุสมยัปัจจุบนัจึงควรใชอิ้นเตอร์เน็ตมาประยกุตใ์ชใ้นการเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสาร เช่น 
เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนัและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2. ความไวว้างใจ ควรรักษาความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามสัญญาท่ีไดป้ระกาศไวไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เพื่อไม่เกิดขอ้ร้องเรียนในเร่ืองของสัญญาและขอ้ตกลง 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษากลุ่มผูค้า้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ในตลาดนัด
จตุจกัรเพิ่มเติม 
 2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับผู ้ค้าในสถาน
ประกอบการธุรกิจพื้นท่ีเช่าอ่ืน ๆ 
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ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย 
ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

THE SERVICE MARKETING MIX AFFECTS THE CONSUMERS DECISION TO 
SELECT THAI MASSAGES IN PATHUM THANI PROVINCE 

 
รัตนาภรณ์  จันทร์กระพ้อ 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
สุมาล ีสว่าง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจังหวดัปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 400 
คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผน
ไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี (2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการมีดา้นท่ีแตกต่าง 4 
ด้าน คือ  ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ขณะท่ีดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ ทั้ง 3 ดา้น ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  
ค าส าคัญ : ส่วนประสมการตลาดบริการ, 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.  
 

บทน า 
ธุรกิจนวดแผนไทยเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทั้งสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ระดบั

ผูป้ระกอบการคนเดียว เช่น รับจา้งนวดตามบา้น หรือเปิดบริการตามแหล่งชุมชน ท าให้ธุรกิจนวด
แผนไทยจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจและเป็นทางเลือกหน่ึงของผูท่ี้ตอ้งการประกอบธุรกิจของ
ตนเอง ดงันั้น จึงสนใจน าเอาส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ในธุรกิจนวดแผนไทย โดยมูลค่าตลาด
ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยนปี พ.ศ. 2556 สปาและนวดแผนไทยมีมูลค่าตลาดเท่ากบั 3,469 
ลา้นบาท เม่ือพิจารณาภาพรวมตลาดท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพทัว่โลกจะมีมูลค่าสูงถึง 1.7 ลา้นลา้นบาท 
โดยภูมิภาคเอเชียครองสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 26 ซ่ึงไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 13 เป็นอนัดบั 2 
ของตลาดอาเซียน (สมาคมสปาไทย, 2556, อา้งถึงในสุเนตรตรา จนัทบุรี, 2559) 

จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลท่ีรองรับการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัเปล่ียนจาก
พื้นท่ีท าการเกษตรไปเป็นพื้นท่ีสร้างหมู่บา้นจดัสรร อพาร์เมนท ์คอนโดมิเนียม สาเหตุให้ประชากร
หนาแน่นข้ึน เป็นเพราะมีมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียง 13 แห่ง ท าให้มีนกัศึกษายา้ยเขา้มาอาศยัอยูต่ามอ
พาร์เมนทแ์ละคอนโดมิเนียมเป็นจ านวนมาก มีตลาดคา้ส่งทางการเกษตรขนาดใหญ่ท่ีรับสินคา้จาก
ทัว่ประเทศในและก็เป็นแหล่งกระจายสินคา้ไปทัว่ประเทศท่ีมีช่ือเสียงและส าคญัถึง 2 แห่ง คือ
ตลาดไทและตลาดส่ีมุมเมือง ท าให้ผูท่ี้มีอาชีพเก่ียวกบัการคา้และคนงานก็ยา้ยเขา้มาอาศยัเพื่อท า
ธุรกิจมากข้ึน ทั้งยงัมีศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยัและศูนยก์ารคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้เก่ียวกบั IT โดยเฉพาะ 
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และในจงัหวดัปทุมธานียมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนหลายพนัโรงงาน ท าให้มีคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากไปด้วย จากขอ้มูลส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองได้จดัล าดบัจ านวน
ประชากรผูย้า้ยเขา้สุทธิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2556 จงัหวดัปทุมธานีมีผูย้า้ยเขา้มาเป็นอนัดบัท่ี 1 ของ
ประเทศ (ส านกังานสถิติจงัหวดัปทุมธานี, 2560) จึงท าใหจ้งัหวดัปทุมธานีเป็นท่ีน่าสนใจ 

จึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี”  
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  

2.  เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผน
ไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 
สมมติฐานในการศึกษา 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 
ขอบเขตในการศึกษา 

1.  การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งท าการศึกษาถึง “ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” 

2.  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของผูบ้ริโภคท่ีแน่นอน ผูศึ้กษา
จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2551) ในการ
ค านวณหาไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

3.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งและท าการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่
เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 - มีนาคม พ.ศ. 2560 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวด
แผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” มีกรอบแนวคิดความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวั
แปรตาม ดงัน้ี 
            ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
วธีิการด าเนินงาน 
  การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาในเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี”  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  
  ในการก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการ
นวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของผูบ้ริโภคท่ีแน่นอน ผูศึ้กษาจึง
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัการค านวณจาก สูตรของ W.G. Cochran (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  อาชีพ 
-  สถานภาพ 
-  รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
 
 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ 
-  ดา้นผลิตภณัฑ ์
-  ดา้นราคา 
-  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
-  ดา้นส่งเสริมการตลาด 
-  ดา้นบุคคล 
-  ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  
-  ดา้นกระบวนการ 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการนวด
แผนไทยของผู้บริโภคในจงัหวดั

ปทุมธาน ี
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2551) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 384 คน โดยเก็บเพื่อส ารองความผิดพลาดจึงได้
เก็บเพิ่มอีก 16 คน เท่ากบัเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง คือ การสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บจากผูต้อบแบบสอบถามหนา้ร้านนวดแผนไทย
ในจงัหวดัปทุมธานี 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยของผู ้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  และส่วนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 38 ขอ้ 

 จากนั้ นน าข้อมูล ท่ี เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิ เคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) สถิติเชิงพรรณนา เป็นค่าสถิติ
พื้นฐานท่ีใชว้เิคราะห์บรรยายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) สถิติท่ี
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผูศ้ึกษาไดเ้ลือกใช้สถิติที่ใช้การทดสอบค่า Independent Sample    
t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มและกลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง
เป็นอิสระจากกนั และค่า F-Test หรือสถิติท่ีใชท้ดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way Analysis of Variance) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่
สองกลุ่ม น ามาเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ิธีการของ LSD (Least Square Difference) และสถิติท่ีใช้
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) เป็นการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมากกวา่หน่ึงตวัและความสัมพนัธ์ โดยคดัเลือกตวัแปรท านาย
เขา้สู่สมการถดถอยพหุคูณดว้ยวธีิ Stepwise 
 
ผลการศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.30) อยูใ่นช่วง

อายุระหว่าง 36-50 ปี (ร้อยละ 38.80) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 32.50) มี
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สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั (ร้อยละ 48.30) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  
(ร้อยละ 42.50) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวด

แผนไทยของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 
โดยเลือกศึกษาคือส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มาท าการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจังหวดั
ปทุมธานีในระดบัมาก ( ̅̅x̄  = 3.88) และเม่ือพิจารณาลงไปในรายดา้นแต่ละดา้น ดงัน้ี 

(1) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการบริการดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบับริการดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก ( ̅̅x̄  = 3.83) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชมี้คุณภาพ และไดม้าตรฐานในการให้บริการมากท่ีสุด ( ̅̅x̄  = 
3.91) (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการบริการด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบับริการดา้นราคาในระดบัมาก ( ̅̅x̄  = 3.82) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการท่ีมีการก าหนดราคาและระบุราคาชดัเจนมากท่ีสุด ( ̅̅x̄  = 4.02) (3) ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบับริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก ( ̅̅x̄  = 3.89) โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการท่ีท่ีตั้งของสถานบริการอยู่ในท าเลท่ีสะดวกในการเดินทางไปใช้
บริการ เช่น ท่ีท างาน บา้น ( ̅̅x̄  = 3.98) และการท่ีภายในสถานท่ีบริการมีการแบ่งพื้นท่ีใช้บริการ
อยา่งเป็นสัดส่วนทั้งสองอยา่งมากท่ีสุด ( ̅̅x̄  = 3.98) (4) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการบริการ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบับริการดา้นการส่งเสริม
การตลาดในระดบัมาก ( ̅̅x̄  = 3.50) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการท่ีมีการ
ส่ือสาร แนะน าบริการจากพนกังานมากท่ีสุด ( ̅̅x̄  = 3.79) (5) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ
บริการดา้นบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบับริการดา้นบุคคลในระดบัมาก ( ̅̅x̄  = 
4.17) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการท่ีพนักงานแต่งกายสุภาพ สะอาด 
เรียบร้อยเสมอมากท่ีสุด (̅̅x̄  = 4.24) (6) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการบริการดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบับริการดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมาก ( ̅̅x̄  = 4.04) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการท่ีมีสถานท่ีโดยรอบมีบรรยากาศดี สะอาด เรียบร้อย ปลอดภยัมากท่ีสุด ( ̅̅x̄  = 
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4.07) และ (7) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการบริการด้านกระบวนการ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบับริการด้านกระบวนการในระดบัมาก ( ̅̅x̄  = 3.93) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับการท่ีพนักงานมีการสอบถามอาการ โรค ประจ าตวั 
แนะน าประเภทการให้บริการกบัลูกคา้เสมอ ( ̅̅x̄  = 3.95) และการท่ีมีการควบคุมคุณภาพความ
สะอาดของ น ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูเ่สมอทั้งสองอยา่งมากท่ีสุด (̅̅x̄  = 3.95) 

การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี 

ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  ท าการ
วเิคราะห์โดยการใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวด
แผนไทยในระดับมาก ( ̅̅x̄  = 3.96) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและให้
ความส าคญักบัการท่ีมีความเห็นวา่การดูแลสุขภาพร่างกายดว้ยวิธีการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย 
ดีและเหมาะสมกบัผูท่ี้ตอ้งการผ่อนคลาย หรือรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น ปวดเม่ือยมากท่ีสุด ( ̅̅x̄  = 
4.12) 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวด

แผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุอาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกันด้านอายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  ส่วนประสมการตลาด
บริการ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 
บุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มีดา้นท่ีแตกต่าง 4 ดา้น คือ  ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ขณะท่ี
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ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ทั้ง 3 ด้าน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผูศึ้กษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของ
ผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 
 1.1  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผน
ไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผกาพนัธ์ อรพินท์เงิน 
(2555) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวต่างชาติ” ท่ี
พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ไม่แตกต่างกนั แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภาณิกานต ์คงนนัทะ (2553) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยบนถนนขา้วสาร 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ทั้งน้ีในการศึกษาท่ีท าใหเ้พศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผน
ไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีนั้น อาจเป็นเพราะการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวด
แผนไทยไม่ว่าจะเพศใดลว้นตอ้งการไดก้ารบริการท่ีดี ไดรั้บความผ่อนคลาย หายจากอาการปวด
เม่ือยท่ีเป็น และไดรั้บความพึงพอใจในการใชบ้ริการเหมือน ๆ กนั ซ่ึงตรงกบัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญั และมีความเห็นท่ีวา่การดูแลสุขภาพร่างกายดว้ยวิธีการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย 
ดีและเหมาะสมกบัผูท่ี้ตอ้งการผอ่นคลาย หรือรักษาอาการเจบ็ป่วย เช่น ปวดเม่ือยมากท่ีสุด ซ่ึงท าให้
เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี 

 1.2  ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภาณิกานต ์คงนนัทะ (2553 ) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ อาชีพ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย
บนถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สารภี ไตรย
วงศ ์และสันติ ลิทธิจนัดา (2554) ) เร่ือง “ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทย
ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัเพชรบูรณ์” ท่ีพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ
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การสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ช้บริการนวดแผนไทยในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรทิพย ์จนัทร์แจง้, วนัทนีย ์ภูมิภทัรา
คม และธีร์ธนิกษ ์ศิริโวหาร (2553) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพของผู ้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ”  ท่ีพบว่า  ด้านรายได้ต่อเดือน และสถานภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี  

ทั้งน้ีในการศึกษาท่ีท าให้ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี แตกต่างกนั เป็นเพราะวา่เม่ือคนเรามีอายุมากข้ึนร่างกายอาจจะลา้หรือปวดเม่ือยไดง่้าย
กวา่คนอายนุอ้ย ซ่ึงตรงกบัท่ี ปรีชา รักษพ์ลเมือง (2553) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าว
วา่ เม่ือยา่งเขา้สู่วยัชราหรือผูสู้งอายุอวยัวะต่าง ๆ ยอ่มเส่ือมลงเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะแขนขา ขอ้
ต่อต่าง ๆ และกลา้มเน้ือ ซ่ึงอาการปวดเม่ือยจะมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนกระทัง่ถึงปวดรุนแรงจน
ทนไม่ไหว ท าใหต้อ้งหนัมาดูแลสุขภาพร่างกายดว้ยวิธีการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยท่ีเหมาะสม
กบัผูท่ี้ตอ้งการผอ่นคลาย หรือรักษาอาการเจบ็ป่วยกนัมาก โดยเฉพาะในช่วงอายรุะหวา่ง 36-50 ปี ท่ี
เป็นวยัท่ีมีอาชีพ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนท่ีมัน่คงมีความพร้อมในการเลือกดูแลตนเอง และท่ี
เป็นอย่างน้ีก็เน่ืองจากว่าคนท่ีมีอายุน้อยอาจจะสนใจในการใช้บริการอย่างอ่ืน เช่น การออกก าลงั
กาย เล่นฟิตเน็ต เล่นกีฬา เล่นโยคะ และสปา เป็นตน้ ซ่ึงดูทนัสมยัสมกบัวยั หรือเลือกบริการท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคลึงกนัมาดูแลสุขภาพร่างกายทดแทน จึงท าให้ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

2.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผน
ไทยของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  มีด้านท่ีแตกต่าง 4 ด้าน คือ  
(1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (3) ดา้นบุคคล และ (4) ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ขณะท่ีดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ ทั้ง 3 ดา้น ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เรียงจากมากท่ีสุดไปน้อย
ท่ีสุดตามล าดบั ดงัน้ี 

2.1  ปัจจยัด้านบุคคล ให้ความส าคญักบัการท่ีพนกังานแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
เสมอมากท่ีสุด เพราะการแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อยเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นและสามารถ
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สังเกตก่อนเขา้ใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นในเร่ืองการแต่งกายให้สุภาพ สะอาด เรียบร้อย ของ
พนกังานเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการนวดแผนไทย 

2.2  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัการมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานในการให้บริการมากท่ีสุด เพราะผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการมีอุปกรณ์ท่ีใชมี้คุณภาพ 
และไดม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใชส้ัมผสัร่างกายโดยตรง การใชข้องมีคุณภาพและไดม้าตรฐานจะช่วย
ใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจในบริการท่ีไดรั้บมากข้ึน 

2.3  ปัจจยัดา้นดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ให้ความส าคญักบัการท่ีมี
สถานท่ีโดยรอบมีบรรยากาศดี สะอาด เรียบร้อย ปลอดภยัมากท่ีสุด  เพราะบรรยากาศโดยรวมเป็น
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเห็นก่อนเขา้รับบริการว่ามีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภยัหรือเปล่า ถา้บรรยากาศ
โดยรอบดีก็มีส่วนท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการนวดแผนไทยไดง่้ายข้ึน 

2.4  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญักบัการท่ีมีการส่ือสาร แนะน าบริการ
จากพนกังานมากท่ีสุด เพราะธุรกิจนวดแผนไทยนั้นพนกังานจะเป็นผูใ้หบ้ริการโดยตรง การส่ือสาร 
และแนะน าบริการจากพนกังานจึงมีความส าคญัท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคสนใจใชบ้ริการต่อไปได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภาณิกานต ์คงนนัทะ (2553) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร” ท่ี
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการบริการทั้ง 7 ด้านคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยบนถนน
ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ตรงกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่มีดา้นท่ีแตกต่าง 4 ดา้น คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สารภี ไตรยวงศ์ และสันติ สิทธิจนัดา (2554) เร่ือง “ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัเพชรบูรณ์” ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมการตลาดบริการบริการ 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ช้บริการ
การนวดแผนไทยในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ตรงกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่มีดา้นท่ีแตกต่างกนั 3 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร 

ทั้งน้ีท่ีผลการศึกษาท่ีออกมาวา่ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ 
ทั้ง 3 ดา้น ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีนั้น 
เป็นเพราะพื้นท่ีท่ีลงไปศึกษาราคาบริการแต่ละร้านไม่แตกต่างกนัมาก แต่ละร้านมีการก าหนดราคา
และระบุราคาชัดเจน ท าให้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค สถานท่ีก็อยู่ใน
พื้นท่ีใกล้เคียงกนัมีให้เลือกหลายร้าน ท าให้ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และในดา้นกระบวนการในการให้บริการเองก็ไม่แตกต่างกนัมาก จึง
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ท่ีคน้พบ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผูท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจนวดแผนไทย หรือเพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและประกอบกิจการพิจารณาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ควรให้ความ
สนใจและลงทุนในปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคล และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  เน่ืองจากผลการศึกษา 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 4 ดา้นน้ี
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย จึงควรน าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาธุรกิจ ดงัน้ี 
 1.  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการนวด
อยา่งอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานในการให้บริการ ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้มีตรายี่ห้อ 
เป็นท่ียอมรับ เพราะส่วนน้ีมีสรรพคุณท่ีช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย หรือแกอ้าการปวดเม่ือย และ
เป็นส่วนท่ีสัมผสักับตัวของผูบ้ริโภคโดยตรงจึงควรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากธรรมชาติ ดังนั้ น 
คุณภาพดา้นผลิตภณัฑต์อ้งไดม้าตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยจะตอ้งมีรายละเอียดระบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจน มีใบรับรองมาตรฐานในการใหบ้ริการ ก็จะช่วยใหผู้บ้ริโภคสบายใจในการเขา้รับบริการมาก
ยิง่ข้ึน 
 2.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกับการการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างพนักงานกบัผูบ้ริโภค ให้มีการแนะน าบริการหรือแนะน าโปรโมชั่นพิเศษ
ต่างๆ จากพนกังานให้ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจในการใช้บริการ  เพื่อสร้างความประทบัใจ เพื่อดึงดูด
ความสนใจผูบ้ริโภคใหมี้ความรู้สึกท่ีดี และยงัสร้างความน่าสนใจใหก้บัสถานประกอบการ  
 3.  ด้านบุคคล ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการบริการของพนกังานท่ีตอ้งมีการ
สัมผสัร่างกายของผูบ้ริโภค ดังนั้ น ผู ้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับการแต่งกายสุภาพ สะอาด   
เรียบร้อย สุขภาพของพนักงานท่ีจะตอ้งไม่มีโรคติดต่อ สุขภาพแข็งแรง ผูป้ระกอบการจึงควร
คดัเลือกพนกังานเป็นอยา่งดี เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
 4.  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั
สถานท่ีโดยรอบให้มีบรรยากาศดี สะอาด  เรียบร้อย และปลอดภยั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีการ
ดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ เตียง ผา้ปูเตียง ปลอดหมอน เส้ือผา้ท่ีให้
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ผูบ้ริโภคไวเ้ปล่ียน หรือบรรยากาศการตกแต่งของสถานประกอบการโดยรวม เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคว่าบรรยากาศภายมีความเป็นธรรมชาติ มีกล่ินหอม เสียงเพลง ให้ความรู้สึก
ในร้านเหมาะส าหรับการผ่อนคลายระหว่างการเข้าใช้บริการเพราะบรรยากาศก็มีส่วนในการ
ตดัสินใจเลือกใหบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ประเด็นท่ีควรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาน้ี และควรท าการศึกษาในโอกาสต่อไป คือ 
การฝึกอบรมบุคคล/พนกังานผูใ้ห้บริการ หรือ คุณภาพการให้บริการในธุรกิจนวดแผนไทย เพราะ
การท่ีผูใ้ช้บริการจะเกิดความพึงพอใจข้ึนอยู่กบัการบริการ และผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลมากท่ีสุด ซ่ึงผู ้
ท่ีสนใจศึกษาต่อจะสามารถเจาะลึกในประเด็นน้ีได ้

2.  เน่ืองจากผูศึ้กษาท าการศึกษาแค่ในจงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น ท าให้ขอ้มูลท่ีไดอ้าจยงัไม่
ครอบคลุม ดงันั้นควรมีการท าการศึกษาในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีสนใจ เช่น จงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงของประเทศไทย อาจท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 
การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั จงัหวดั
ปทุมธานี (2)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ด
คุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถามโดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด จากผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานีและน าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า F-test ,Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี  สถานภาพการสมรส โสด  ระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี  อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน  รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้านยา
เอก็ซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั พบวา่อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเมด็คุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนสถานภาพการสมรสท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จงัหวดั
ปทุมธานีไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ด
คุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ต้า พลสั จงัหวดัปทุมธานี ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
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ดา้นช่องทางการ จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือยาเมด็คุมก าเนิดในร้านยาเอก็ซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานี 

 
ค าส าคัญ :    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ  

 
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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บทน า 
ปัจจุบนัตลาดยาเม็ดคุมก าเนิดในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีใหญ่เทียบกบัผลิตภณัฑ์ยา

ทั้งหมดและเป็นตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตสูง เน่ืองจากการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทานเป็น
วธีิการคุมก าเนิดท่ีง่ายและไม่ยุง่ยากเท่ากบัวธีิการคุมก าเนิดประเภทอ่ืน ๆ ท าให้บริษทัฯผูผ้ลิตยาเม็ด
คุมก าเนิดท าการวจิยัและพฒันาในดา้นประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดและความปลอดภยัท่ีมีมากข้ึน 
นอกจากน้ีมีการผลิตมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีเป็น Niche market 
(ตลาดกลุ่มเฉพาะ) มากข้ึน จึงท าใหย้าเมด็คุมก าเนิดรุ่นใหม่ ๆ ผลิตออกมาสู่ทอ้งตลาดมีการเพิ่มการ
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ตลาดยาเม็ดคุมก าเนิดในปัจจุบนัเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง 
ทั้ งในด้านการท ากิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เน่ืองจากผู ้บริโภคมีการยอมรับการ
รับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดมากข้ึนและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการรับประทาน
ยาเม็ดคุมก าเนิดในปัจจุบนัมิได้หวงัเพื่อผลคุมก าเนิดเพียงอย่างเดียว หากแต่ผูบ้ริโภคสามารถได้
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการคุมก าเนิดดว้ย เช่น สิว รอบเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณ รูปร่าง 
ภาวะอาการต่าง ๆ จึงท าให้มีการท ากิจกรรมดา้นการตลาดในดา้นน้ีมากข้ึน ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาคุมก าเนิด ในปัจจุบนันอกจากเลือกใชว้ิธีการคุมก าเนิดดว้ยวิธีใชย้าคุมก าเนิด
ชนิดรับประทานแล้ว นอกจากเ ลือกจากประสิทธิภาพในการคุมก า เนิดแล้ว ย ัง เลือกจาก
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีมีในยาเม็ดคุมก าเนิดอีกด้วย จึงท าให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบันมีทั้ งทานเพื่อ
คุมก าเนิดโดยตรงและทานเพื่อหวงัผลอ่ืน ๆของยาเม็ดคุมก าเนิดแต่ไม่ได้ทานเพื่อหวงัผลเร่ือง
ประสิทธิภาพของการทานคุมก าเนิดก็มีค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีการหาซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้าน
ขายยายงัหาซ้ือไดโ้ดยทัว่ไป อีกทั้งยงัมีเภสัชประจ าร้านท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและให้ค  าปรึกษาแก่
ลูกคา้ได ้จากขอ้มูลขา้งตน้จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจซ้ือยาคุมก าเนิดโดยมุ่งเนน้ท่ี
จะศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและ
สามารถน าประโยชน์เหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตาม 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในด้านการส่งเสริมปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยาเม็ด
คุมก าเนิดนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชป้รับปรุงการด าเนินธุรกิจเพื่อใชใ้นการแข่งขนัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 
ตดัสินใจซ้ือยาเมด็คุมก าเนิดในร้านยาเอก็ซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยา
เมด็คุมก าเนิดในร้านยาเอก็ซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานี 
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สมมุติฐานการวจัิย 
1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ยาเมด็คุมก าเนิด ในร้านยาเอก็ซ์ตา้ พลสั แตกต่างกนั 
2.ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ด

คุมก าเนิด ในร้านยาเอก็ซ์ตา้ พลสั 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงท่ีเคยซ้ือยา
เมด็คุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 400 คน ระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์2560 รวมประมาณ 2 เดือน 
 
นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 

 1.ส่วนประสมทางการตลาด 7P’S หมายถึง วิธีการท่ีธุรกิจน าไปใชเ้พื่อท่ีจะให้ลูกคา้
เขา้มาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคหรือใชบ้ริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การ
จดัจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ  ส่ิงแวดลอ้มภายในร้าน  

2. พฤติกรรม หมายถึง การศึกษา การเลือกสรร การก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ
บริการประสบการณ์ แนวคิดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ผลงานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ให้กับร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส และร้านยาอ่ืน ๆ ในการ 
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.ผลงานวจิยัน้ีเป็นแนวทางใหก้บัร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั และร้านยาอ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการ 
ปรับปรุงการบริการท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภค 

3.ผลงานวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษางานวจิยัในคร้ังต่อไป 
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 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย   
 
  ตวัแปรอิสระ 
สภาพประชากรศาสตร์ 
1. อาย ุ
2. สถานภาพ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. อาชีพ 

 
 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. สถานท่ีจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นกระบวนการ 
7.  สภาพแวดลอ้มภายในร้าน 

 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538)ให้ค  าจ  ากดัความวา่ หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดบัการศึกษา องค์ประกอบ 
เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งท าให้ง่ายต่อ 
การวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ  

 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

แนวความคิดดา้นการตดัสินใจซ้ือ S-R Theory เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิด 
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท าให้เกิดความ 
ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ช่าซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึง 
เปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ช่าซ้ือจะ

ตวัแปรตาม 
 

 
 
 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเมด็
คุมก าเนิด 
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ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆของผูเ้ช่าซ่ึงจะน าไปสู่การตอบสนองของผูเ้ช่าหรือการตดัสินใจเช่า 
ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะ 
ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือหรือใช้บริการของแต่ละ 
บุคคลมีนั้นมีความแตกต่างกนั 

 
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์ ฟิลลิป 2 ( 547) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 
หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให ้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม 
การตลาดประกอบดว้ย ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้ 4  กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ  “4  Ps” อนัไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

อานนท์ ศรพงษ์ (2556)ไดว้ิจยัเร่ืองพฤติกรรการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค 
ในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแก้ว ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วยอาย ุ
ระดบั การศึกษา  อาชีพ และ รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของ
ผูบ้ริโภคใน อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ปัจจยัดา้น ส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นสถานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ในดา้นบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้าน
ขายยาของ ผูบ้ริโภคในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รัชนีวรรณ เถาวอ์ั้น (2553) ไดว้จิยัเร่ือง พฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี พบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านยาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจา้ง รายไดเ้ฉล่ีย 
10,001-20,000 บาท ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือร้านขายยาแผนปัจจุบนัของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ ในระดบัมาก รองลงมาคือดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
สภาพแวดลอ้มมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือร้านขายยาแผนปัจจุบนัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักระบ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ระเบียนการวจัิย 
ในการด าเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้การสุ่มตวัอย่าง แบบตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยแจกใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั จ านวน 400 ชุด ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) โดยค าถาม
จะเป็นลกัษณะให้เลือกตอบ (Multiple Choice)และแบบ Rating Scale ระดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาทดสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) และปรับปรุงแกไ้ข แลว้ไปท าการทดสอบ (Pre-Test) จ  านวน 30 ชุด ดว้ยวธีิของ  
ครอนบาค (Cronbach’Alpha) ซ่ึงค่าท่ีได้ 0.772 โดยใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีค่ามากกว่า 0.700 จากนั้น
ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ในบริเวณร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั ท่ีก าหนด
และรอรับคืนโดยเร่ิมแจกตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม-28 กุมภาพนัธ์ 2560 ใช้เวลาในการเก็บ 2 เดือน 
จ านวน 400 ชุดแลว้น ามาท าการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมาประมวลผล สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า F-test ,Multiple 
Regression Analysis 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี จ  านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 สถานภาพการสมรส โสด 
จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 200 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รายไดต่้อเดือน 
10,001-20,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการ ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.53
โดยให้ความส าคัญกับด้านระบบการช าระเงินท่ีรวดเร็ว มากท่ีสุด  และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเภสัชกร ในระดบัมาก   ค่าเฉล่ียรวม  3.41โดยให้ความส าคญักบัดา้น
เภสัชกรใหค้วามรู้คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.00  

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือจากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก  ค่าเฉล่ียรวม 3.42 
โดยใหค้วามส าคญักบัการซ้ือเน่ืองจากมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.89  
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การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน เคร่ืองมือท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเมด็คุมก าเนิดในร้านเอก็ซ์
ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานี 

1.       ดา้นอายุ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.       ดา้นสถานภาพ F-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

3.       ดา้นการศึกษา F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

4.       ดา้นอาชีพ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

5.       ดา้นรายได ้ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่2 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาคุมเม็ดก าเนิด
ในร้านเอก็ซ์ตา้ พลสั จงัหวดัปทุมธานี 

1.       ดา้นผลิตภณัฑ์ Multiple Regression Analysis ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.       ดา้นราคา Multiple Regression Analysis ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

3.       ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย Multiple Regression Analysis ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

4.        ดา้นส่งเสริมการขาย Multiple Regression Analysis ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

5.       ดา้นเภสัชกร Multiple Regression Analysis สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

6.      ดา้นกระบวนการ Multiple Regression Analysis สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

7.     ดา้นสภาพแวดลอ้ม Multiple Regression Analysis ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตารางแสดงการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ด้านปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิด 

      
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

     การเลือกซ้ือ 

   Unstandardized 
   Coefficients 

    Standardized 
   Coefficients 

     
 
   t 

    
 

 Sig. 

    Collinearity 
    Statistics 

   B    Std 
   Error. 

   Beta    Tolera
nce 

    VIF 

Constant    2.839    0.478     5.942    0.000   

  ดา้นผลิตภณัฑ ์
   (X1) 

  -0.085    0.099    -0.056     -0.862    0.389    0.568    1.762 

ดา้นราคา 
  (X2) 

   0.017    0.102     0.010     0.166    0.868    0.723    1.382 

ดา้นสถานท่ี  
  (X3) 

   0.017    0.086    0.014    0.194    0.846    0.456    2.194 

ดา้นส่งเสริมการตลาด
(X4) 

   -0.031    0.065    -0.031     -0.476    0.634    0.561    1.784 

ดา้นเภสชักร 
 (X5) 

   0.147    0.063    0.121    2.335    0.020    0.910    1.099 

ดา้นกระบวนการ 
 (X6) 

    0.042    0.013    0.154    3.106    0.002    0.985   1.015 

 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
  (X7) 

   -0.020    0.023    -0.044    -0.869    0.386    0.967    1.034 

   R= 0.214      R2 =0.046    Adj.R2
 =0.029    SEE=0.4985    F=2.685   Sig.=0.010 

 

พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการและดา้นดา้นเภสัชกรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑย์าเมด็คุมก าเนิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าเมด็คุมก าเนิด เท่ากบั 0.154 และ0.121 ตามล าดบั 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั0.214 มีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 4.6 
และมีความคลาดเคล่ือน เท่ากบั 0.4985 

สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและมาตรฐานดงัน้ี 
สมการรูปแบบคะแนนดิบ   Y= 2.839+0.042X6+0.147X5 
สมการรูปแบบมาตรฐาน   𝑧𝑦= 0.042ZX6+0.147ZX5 
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สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวจัิย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ 
ดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั
แตกต่างกนั ท าใหย้อมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการและดา้นเภสัชกร
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาเม็ดคุมก าเนิด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาเม็ดคุมก าเนิด เท่ากบั 0.154 และ0.121 
ตามล าดบั 
อภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาเม็ดคุมก าเนิดในร้านเอ็กซ์ต้า พลัส 
เน่ืองจาก สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักท าให้คนวยัท างานในยุคปัจจุบนัต้อง
วางแผนในการใช้ชีวิตคู่มากข้ึน ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตสูงข้ึนไม่พอกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บเพราะ
การศึกษาต ่ากว่าปริญาตรีท าให้การสร้างชีวิตคู่นั้นจ าเป็นตอ้งใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดู
บุตรค่อนข้างสูงมาก จึงนิยมอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานท าให้ยาเม็ดคุมก าเนิดเป็นท่ีถูกใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อานนท์ ศรีพงษ ์(2556) ไดว้ิจยัเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือยา
จากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีประกอบไปดว้ยอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยา
จากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้อง กับงานวิจยัของ สมประสงค์ แตงพลอย ( 2553  (ได้วิจยัเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านยาของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ออมทอง ทิพย์ภูวตานนท์   ) 2557) ได้วิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขายยาของผุบ้ริโภค อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย  ดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ รายได ้
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขายยาของผูบ้ริโภค อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาเม็ด
คุมก าเนิด พบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการและด้านเภสัชกรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ยาเม็ดคุมก าเนิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาเม็ดคุมก าเนิด เท่ากบั 0.154 และ0.121 ตามล าดบั  ในดา้นกระบวนการนั้น 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัขั้นตอนการช าระเงินท่ีรวดเร็วเพราะความเร่งรีบของคนในสังคมการมี
ขั้นตอนการบริการท่ีรวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคได้รับความสะดวกมากข้ึน ระบบภายในร้านมีการ
บนัทึกขอ้มูลและประวติัลูกคา้ท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัไดทุ้กสาขา ท าให้ทราบถึงประวติัการรักษา
เป็นการเพิ่มสะดวก ความปลอดภยัในการใชย้ามากยิ่งข้ึน มีการออกใบเสร็จช าระเงินให้ทุกคร้ังเพื่อ
การตรวจสอบของผูบ้ริโภค ท าให้ไดรั้บความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ ส่วนดา้นบุคคล เภสัชกรมี
ความสามารถใหค้วามรู้ ความเขา้ใจอธิบายการใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน มีการปฏิบติังานอยู่
ตลอดเวลาท าให้รองรับผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาปรึกษาปัญหาสุขภาพไดต้ลอดเวลา ผูบ้ริโภคจึงเกิดความ
เช่ือมัน่ ไวใ้จซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ออมทอง ทิพยภู์วตานนท ์(2557) ไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขายยาของผุบ้ริโภค อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าในด้านกระบวนการ มี
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดา้นบุคลากร ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ตามล าดบัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
ร้านขายยาของผู ้บริโภค อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนีวรรณ เถาวอ์ั้น (2553) ไดว้ิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกร้านขายยา
แผนปัจจุบนัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดักระบ่ี พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเลือก ด้านกระบวนการ ในระดับมาก รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
สภาพแวดลอ้มมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือร้านขายยาแผนปัจจุบนัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดักระบ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังนี้ 

1.ด้านกระบวนการ ร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั มีระบบการจดัการการช าระเงินท่ีรวดเร็ว 
ใชไ้ดง่้าย มีความแม่นย  า สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้มีการช าระเงินโดยท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินสด ท า
ใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการไวว้างใจ ไม่ตอ้งรอนานเกิดความสะดวกมากข้ึน อีกทั้งร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั ควร
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานแคชเชียร์โดยจะตอ้งมีการฝึกอบรมกระบวนการการ
ท างานมาก่อนลงปฏิบติัหนา้ร้าน การพฒันาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 

2. ด้านบุคลากร ร้านยาเอ็กซ์ตา้ พลสั จะมีเภสัชกรท่ีปฏิบติังานอยู่ตลอดเวลาท าให้
สามารถให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า เก่ียวกบัการใชย้าไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั อีกทั้งยงัมีความรู้
ความสามารถในการอธิบายขอ้มูลของยาไดอ้ยา่งละเอียดครบถว้นท าใหเ้ขา้ใจง่ายส่งผลให้การรักษา
ดียิ่งข้ึน และควรให้มีการจดัฝึกอบรม พฒันาในดา้นความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพมากยิ่งข้ึนเป็นผลท าให้
เภสัชกรไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆไดท้นัเวลา เพื่อผลการรักษาท่ีดีท่ีสุด 
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บรรณานุกรม 
สมประสงค ์แตงพลอย ( 2553 (ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยา ของผูบ้ริโภค ใน  

อ าเภอ พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
รัชนีวรรณ เถาวอ์ั้น (2553) ไดว้จิยัเร่ือง พฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบนัของผูบ้ริโภคใน 

อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  
ไพรัตน์  เลิศเรืองปัญญาวุฒิ ( 2551(การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเวชภณัฑแ์ละส่วนประสมทาง   

การตลาด   ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ     เลือกใชร้้านยา,  รายงานคน้ควา้อิสระ
บริหารธุรกิจ  มหาบณัทิต    สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต :2551 

ศิริวรรณ รัตน์ธนารักษ ์( 2545 (ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน ร้านบูท๊   
ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในมหาวทิยาลยัรังสิต 
FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ DECISION TO BUY SUPPLEMENTS IN 

RANGSIT UNIVERSITY 
 

ณฐัยา ไทรหอมหวล 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัรังสิต และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร นอกจากน้ี ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิต โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis หรือ MRA) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างในมหาวิทยาลยัรังสิตส่วนใหญ่ เพศหญิง มี คิดเป็น
ร้อยละ 62  มีอายุในช่วง 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 68 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 56 และปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคโดยรวมส่งผลมากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นราคา และผลการศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือก็พบว่า ส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อลดน ้ าหนกัหรือ
กระชบัสัดส่วน โดยเห็นวา่ราคาของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมมากท่ีสุด พบเห็นไดจ้ากส่ือโฆษณา
ทางโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต กลุ่มตวัอย่างจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทุกๆ 1 เดือน ผลหลงัจาก
บริโภคพบว่า มีน ้ าหนกัลดลง รูปร่างกระชบัสมส่วน และจะนิยมซ้ือตามร้านคา้ปลีกรูปแบบใหม่ 
นอกจากน้ียงัพบวา่ พ่อแม่ ผูป้กครอง และครอบครัว มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด โดยมีเหตุ
จูงใจ คือ สรรพคุณของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร จากผลการศึกษาทั้งหมดจึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่การท่ีจะ
พฒันาผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจกบักลุ่มผูบ้ริโภคหลกัท่ีรับประทาน แลว้ยงัตอ้ง
ให้ค  าแนะน าท่ีดีแก่ผูรั้บฟังข่าวารโดยทัว่ไปด้วย โดยเฉพาะสรรพคุณท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง 
และผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ เพศ อายุ และราคา
สินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  
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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 
 

บทน า 
ปัจจุบนัวิธีการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีมลพิษ

ตั้งแต่อากาศท่ีหายใจ น ้าท่ีด่ืม หรือแมแ้ต่อาหารท่ีรับประทาน ก่อใหเ้กิดปัญหาอนุมูลอิสระสะสมใน
ร่างกายเป็นประจ าทุกวนัแบบไม่รู้ตวั ท าให้มนุษยเ์ส่ียงต่อการเป็นโรคเส่ือม3  ทั้งเกิดจากภายนอก
และจากภายใน คือ ความเครียดจากการท างานก็ก่อให้เกิดปัญหากบัระบบร่างกายเช่นกนั จึงส่งผล
ให้ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยอาหารทุกม้ือหรือส่ิงท่ีเลือกมารับประทานใน

                                                           
3 แหล่งท่ีมา : นพ.เรย ์ดี สแตรนด,์ 2556 
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ชีวติประจ าวนัยอ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษยเ์สมอ ซ่ึงผลิตภณัฑ์เสริมอาหารถือเป็นตวั
ช่วยและทางเลือกใหม่ส าหรับพฤติกรรมคนในปัจจุบนั เน่ืองจากนวตักรรมใหม่ๆท่ีเร่ิมเขา้มามี
บทบาท และผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนับเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีผูบ้ริโภคสะดวกแก่การ
รับประทานและสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามแหล่งจ าหน่ายต่าง ๆ  

นอกจากน้ี แนวโน้มของการดูแลสุขภาพท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สินคา้และ
บริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพมีการเติบโตเช่นกนั โดยเฉพาะตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย
เป็นตลาดท่ีน่าสนใจ แมว้่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตวัก็ตาม แต่ก็ส่งผลกระทบต่อตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยรวมไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการส ารวจ 
“พฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของคนกรุงเทพมหานคร” พบประเด็นการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายใน
ด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผลการส ารวจระบุว่า กลุ่มตวัอย่างมีการปรับ
พฤติกรรมโดยร้อยละ 25.7 ของคนกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเปล่ียนมาบริโภคผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารท่ีผลิตในประเทศทดแทนการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีผลิตในต่างประเทศท่ีมี
ราคาแพง4 จากขอ้มูลขา้งตน้น้ีจึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีการต่ืนตวัมากข้ึนและหนัมาใส่ใจดูแล
รักษาสุขภาพของตวัเองมากกวา่เดิม แนวโนม้ในการผลิตและการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ดีต่อสุขภาพจึง
เพิ่มข้ึนตามมาอยา่งเห็นไดช้ดั ตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารภายในประเทศไทยอยูใ่นกระแสบริโภค
นิยม เพราะเหตุผลน้ีนั้นท าใหต้ลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัรังสิต โดยไดท้  าการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ คือ ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ท  าธุรกิจทางดา้น
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภค 
อนัจะน าไปสู่การตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารให้มากยิ่งข้ึนและการพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาด รวมถึงการบริหารงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายให้
ไดม้ากท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของบุคลากรและนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของบุคลากรและนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิต 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือและการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 

                                                           
4 แหล่งท่ีมา : ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2550 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ท าการค้นคว้าและเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตั้ งแต่เดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2559 ถึง มีนาคม พ.ศ.2560 
3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี  มหาวิทยาลยัรังสิตตั้งอยู่ เลขท่ี 52/347 หมู่บา้นเมืองเอก ถ.

พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
4. ขอบเขตดา้นประชากร บุคลากรและนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิต 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวจัิย 
ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 
 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในมหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในมหาวทิยาลยัรังสิต 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าผลงานวจิยัน้ีน าไปใชใ้นเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการเพื่อพฒันากล

ยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2. ท  าให้สามารถพฒันาส่งเสริมและปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารน าไปก าหนดใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 
3. สามารถน าข้อมูลเป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้สนใจและศึกษาค้นควา้งานวิจัยหรือ

ประกอบการวางแผนการผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหารต่อไป 
ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคน้ควา้งานวจิยัน้ีไดท้  าการศึกษา ”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิต” ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมเอกสารเก่ียวกับมี
แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค : สิริวรรณ รักจิต 
และธุรณิก ศรีสุวรรณกร (2544) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผูม้าใช้บริการร้านขายยาในห้างสรรพสินคา้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความนิยมบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายชุ่วง 20-40 ปี มีการศึกษาดี  มีรายไดสู้ง และคิดวา่คุม้
กับเงินท่ีเสียไป ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความจ าเป็น 
ส่วนขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามน่าเช่ือถือท่ีสุดคือ แพทยแ์ละเภสัชกร 

แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด : เกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) ไดศึ้กษา
เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพของ นิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร” พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ประกอบการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาเป็นอนัดบั
แรก โดยเฉพาะมีป้ายบอกราคาอาหารท่ีชดัเจน อนัดบั 2 คือ ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ–สภาพแวดลอ้มของร้าน โดยเฉพาะในดา้นความสะอาดภายในร้าน อนัดบั 3 คือ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยเฉพาะในดา้นทางร้านบริการให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจ : สุกญัญา เรียงเครือ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy ของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดัปทุมธานี” พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มี
สถานภาพโสด และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากองคก์รท่ี
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น่าเช่ือถือ และดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญักบัการมีพนกังานขายแนะน าสินคา้มาก
ท่ีสุด  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : รักษเ์กียรติ จิรันธร  ณรงคศ์กัด์ิ สิงห์ไพบูลยพ์ร ภทั
ราภรณ์ เงาดุลยวตั ศิวพร มงคลสุข และศรีวิมล มหทัธโนบล (2550) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.26 โดยเป็นนกัเรียนและนกัศึกษา มีเหตุผลใน
การรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อชดเชยสารอาหารท่ีไดรั้บไม่เพียงพอในแต่ละ
วนั โดยการโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือและเพื่อนเป็นบุคคลท่ีให้
ค  าแนะน าในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ราคาสินคา้ และประสบการณ์
เดิมในการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และ นิยะดา จนัทร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร และแผนธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ส าหรับ
เพศชาย พบวา่ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคเพศชายมีอายุ 26-30 ปี มากท่ีสุด และ
เป็นพวกรักร่วมเพศ ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้  ่ากวา่ 25,000 บาทต่อเดือน 
มกัตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารดว้ยตนเอง และรับประทานอย่างต่อเน่ืองนอ้ยกวา่ 1 ปี 
และสรรพคุณท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากว่าท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์บ ารุงสมอง และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารให้ความส าคญัท่ีสุด คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ 
ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประเภทของงานวิจัย : การศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง : ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรและ
นกัศึกษาท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในมหาวิทยาลยัรังสิต จ านวนทั้งหมดเท่ากบั 19,100 คน5  
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ บุคลากรและนักศึกษาท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารใน
มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวนทั้งหมดเท่ากบั 19,100 คน ซ่ึงผูว้ิจยัทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึง
ใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่6โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับค่าความ
คลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 0.05 และการสุ่มตวัอย่าง ส าหรับงานวิจยัน้ี ทางผูว้ิจยัมีการ

                                                           
5
 แหล่งท่ีมา : ส านกังานฝ่ายทะเบียนและฝ่ายบุคคล มหาวทิยาลยัรังสิต 

6
  แหล่งท่ีมา : Taro Yamane, 1967 
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ก าหนดและเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non–probability Sampling) โดย
ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือ กลุ่มเป้าหมายท่ียินดีให้ความ
ร่วมมือกบัผูว้จิยัในการใหข้อ้มูลตอบแบบสอบถามจากบุคลากรและนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัรังสิต
ท่ีมีความสนใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา : สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ของการศึกษางานวิจยั ไดเ้ลือกใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม ออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และเลือกค าตอบไดเ้พียง 
1 ขอ้ วเิคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ  ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัการพฤติกรรม
ในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร มีจ านวน 8 ขอ้ โดยลกัษณะของค าถามจะมี 2 แบบ คือ แบบท่ี 
1 แบบมีหลายค าตอบใหเ้ลือก และให้เลือกเพียงค าตอบเดียว (Best Answer) , แบบท่ี 2 แบบมีหลาย
ค าตอบให้เลือก และให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Answer) และส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดยแต่
ละค าตอบมีระดบัคะแนน (Rating Scale) ตามล าดบัความส าคญั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด ในการวิจยัคร้ังน้ีท าการทดสอบ (Pre-test) จ  านวน 30 ชุด กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติั
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อทดสอบว่าค าถามและค าตอบและส ารวจขอ้ผิดพลาด
อีกคร้ังเพื่อความสมบูรณ์แบบของแบบสอบถาม และไดผ้ลการทดสอบความเช่ือมัน่(Cronbach's 
Alpha) ของแบบสอบถามโดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.700 พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามการวจิยัน้ีมีค่าเท่ากบั 0.742  ดงัตาราง  

 

ปัจจัยด้านต่างๆ จ านวนข้อค าถาม ค่าความเช่ือมั่น (Cronbach's Alpha) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 6 0.704 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3 0.703 
ดา้นราคา 3 0.722 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 4 0.760 

ดา้นตดัสินใจ 10 0.722 
รวม 26 0.742 

การวิเคราะห์ข้อมูล : สถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานและ
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติท่ีใช ้คือ T-Test  F-Test (One-
Way ANOVA) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผลการวจัิย 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคใน

มหาวทิยาลยัรังสิต” โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวจิยัน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปโดยผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวจิยั  

ในส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
จ านวน 248 คน (ร้อยละ 62)  มีอายุในช่วง 20-40 ปี จ  านวน 228 คน (ร้อยละ 57) มีสถานภาพโสด
จ านวน 272 คน (ร้อยละ 68) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,000-30,000 บาท จ านวน 156 คน 
(ร้อยละ 39) และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 223 คน (ร้อยละ 56)  

ในส่วนพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อลดน ้ าหนกัหรือกระชบัสัดส่วน จ านวน 124 คน (ร้อยละ 
31) มีความถ่ีในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 1 เดือนต่อคร้ัง จ  านวน 112 คน (ร้อยละ 28) และ
มีความเห็นว่าราคาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีความเหมาะสม จ านวน 224 คน (ร้อยละ 56) โดยส่ือ
โทรทศัน์ และ อินเตอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการตดัสิใจซ้ือ จ านวน 116 คน (ร้อยละ 29) ซ่ึงผลภายหลงัจาก
การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะมีน ้าหนกัลดลง รูปร่างกระชบัสมส่วน 
จ านวน 120 คน (ร้อยละ 30) สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมากท่ีสุด คือ ร้านคา้ปลีกรูปแบบ
ใหม่ จ  านวน 168 คน (ร้อยละ 42) บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ พ่อแม่/ผูป้กครอง/
ครอบครัว จ านวน 144 คน (ร้อยละ 36) และมีเหตุจูงใจดา้นสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ จ  านวน 152 คน 
(ร้อยละ 38) 

ในส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารระดบัมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกระดบัความส าคญัแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญั
มาก (  = 3.73) โดยใหค้วามส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ือง มีความสะดวกในการรับประทาน (  = 4.00 ใน
ระดบัมาก) รองลงมา คือ การไดรั้บเคร่ืองหมาย อย. (  = 3.88 ในระดบัมาก)  และให้ความส าคญัต ่า
ท่ีสุด คือ ลกัษณะ รูปแบบ สีสันของสินคา้ (  = 3.49 ในระดบัมาก) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัปาน
กลาง (  = 3.35) โดยให้ความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ือง มีความน่าเช่ือถือของร้านคา้ปลีก/ตวัแทนขาย
ตรง (  = 3.49 ในระดบัมาก) รองลงมา คือ หาซ้ือง่ายมีจ าหน่ายทัว่ประเทศ  (  = 3.43 ในระดบั
มาก)  และ ใหค้วามส าคญัต ่าท่ีสุด คือ การจดัแสดงสินคา้ (  = 3.13 ในระดบัปานกลาง)  ดา้นราคา 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด (  = 4.64) โดยให้
ความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ือง มีการเปรียบเทียบราคากบัยี่ห้ออ่ืน (  = 4.31 ในระดบัมากท่ีสุด) และ
รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (   = 4.21 ในระดบัมากท่ีสุด)  และ ให้ความส าคญัต ่าท่ีสุด 
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คือ มีการระบุราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ (  = 4.00 ในระดบัมาก) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก (  = 4.20) 
โดยใหค้วามส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ือง มีรายการส่งเสริมขาย (  = 4.12 ในระดบัมาก)  รองลงมา คือ มี
ขอ้มูลสินคา้หรือสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (  = 3.96 ในระดบัมาก) และ ให้ความส าคญัต ่าท่ีสุด 
คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือ (  = 3.80 ในระดบัมาก)   

ในส่วนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นด้วยกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคใน
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวมในระดับความส าคัญมาก (  = 3.92) ในด้านการตัดสินใจเพราะ
กระบวนการผลิต หรือวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร (  = 4.67 ในระดบัมากท่ีสุด) รองลงมา 
คือ ในด้านการตดัสินใจเพราะมีความน่าเช่ือถือ ปลอดภยั (  = 4.48 ในระดบัมากท่ีสุด) และให้
ความส าคญัต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการตดัสินใจเพราะมีพนกังานให้บริการเพียงพอ (  = 3.45 ในระดบั
มาก)   

 
สรุปผลการวจัิย 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในมหาวทิยาลยัรังสิต 

สมมติฐาน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ค่า t-Test/F-Test 

/(Sig.) 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารของผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัรังสิต 

1.ด้านเพศ t- Test 4.220 (0.000) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.ด้านอายุ F-Test 3.695 (0.028) สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

3.ด้านสถานภาพ t- Test -0.655 (0.513) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

4.ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน F- Test 0.167 (0.918) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

5.ด้านระดับการศึกษา F- Test 1.289 (0.277) ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในมหาวทิยาลยัรังสิต 

สมมติฐาน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ค่า t-Test/F-
Test /(Sig.) 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัรังสิต 

1.ด้านผลติภัณฑ์ 
Multiple Regression 

Analysis 
-0.573 (0.567) 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

2.ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

Multiple Regression 
Analysis 

0.410  (0.682) 
ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

3.ด้านราคา 
Multiple Regression 

Analysis 
4.963 (0.000) 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

4.ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

Multiple Regression 
Analysis 

0.948 (0.344) 
ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน 

การอภิปรายผลการวจัิย 
การวิเคราะห์สมมติฐานท่ีมีเพศ อายุ ต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคในมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีมีเพศ อายุ ต่างมองวา่การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ท าให้
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีความแตกต่างกนัไปทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ สุกญัญา เรียง
เครือ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางด้านประชากรณ์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาชีพ สถานภาพ 
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไปทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ สิริวรรณ รักจิต 
และธุรณิก ศรีสุวรรณกร (2548) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผูม้าใช้บริการร้านขายยาในห้างสรรพสินคา้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ รายได้ต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัรังสิตในด้านราคาโดยรวมให้ความส าคญัในระดบัส าคญัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่ ราคาเม่ือถูกเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
มีค่าเฉล่ียสูงใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัรังสิตต่างตอ้งการไดรั้บขอ้มูลดา้น
ราคาหลากหลายแหล่งมาเปรียบเทียบกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยึดถือไวเ้ป็นหลกัในการพิจารณา
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อาจจะกล่าวถึงไดว้า่ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแต่ละชนิด
อาจจะไม่แตกต่างกนั ท าให้ผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัรังสิตไดพ้ิจารณาจากราคาเป็นหลกั และดา้น
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ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ซ่ึงปริมาณแต่ละอนัแตกต่างกนั ท าให้การพิจารณาจากปริมาณจึงเป็นส่ิง
ส าคญัในการเลือกบริโภคจากความคุม้ค่านอ้ยกวา่เหมือนเปรียบเทียบกบัราคาท่ีเปรียบเทียบกบัยี่ห้อ
อ่ืน และราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ และจะมีการตดัสินใจซ้ือเพิ่มข้ึนตามความส าคญั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร โดยศึกษา
กบักลุ่มนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีอายุ 20 ปีข้ึนไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะมีป้ายบอกราคาอาหารท่ีชดัเจน และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุกญัญา เรียงเครือ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ผลิตภณัฑ์
ตอ้งมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ และดา้นการส่งเสริม
การตลาดใหค้วามส าคญักบัการมีพนกังานขายแนะน าสินคา้มากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังนี ้

จากผลการวิจยั การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิต พิจารณาจากแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัปัจจยัด้านราคามากท่ีสุด โดยเฉพาะมีการเปรียบเทียบราคาเม่ือต่างยี่ห้อกัน ดังนั้น
ผูป้ระกอบการจึงควรปรับปรุงการเสนอราคาใหใ้กลเ้คียงกนักบัยีห่อ้อ่ืนๆ  

และเน่ืองจากมีการใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมการตลาดสูงสุดในแต่ละดา้นของ
ทั้ง 4 Ps ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความสะดวกในการรับประทาน ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สร้างความน่าเช่ือถือของร้านคา้ปลีก/ตวัแทนขายตรง ด้านราคา คือ 
ราคาถูกเม่ือเทียบกับยี่ห้ออ่ืน ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีรายการส่งเสริมขาย ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการสามารถจดัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ั้ง  4 ปัจจยั และน าไปปรับ
ใชเ้พื่อด าเนินกลยทุธ์ต่างๆใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ  
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ในงานคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
เพราะ กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายมากกวา่น้ี เช่น ควรศึกษาเพิ่มเติมในประชากรวยัผูสู้งอายุและผูอ้อกกา
ลังกาย หรือนักกีฬา เน่ืองจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว น้ีมีความต้องการบริโภคส่ิงท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการอยา่งแน่นอน เพื่อทราบความเป็นไปและแนวทางการตลาดไดช้ดัเจนมากข้ึน 

2. งานวิจยัในอนาคตแนะน าให้ผูว้ิจยัท่านต่อไปอาจจะตอ้งศึกษาตวัแปรตน้โดยมีตวั
แปรเพิ่มข้ึน เช่น ปัจจยัเหตุผลส าหรับการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม หรือปัจจยัพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เป็นตน้ 
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3. ควรมีการศึกษาของกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทั้งท่ีเคยและไม่เคยบริโภค
ว่าปัจจุบนัยงัคงบริโภคอยู่ หรือเลิกบริโภคไปแลว้ เพื่อศึกษาดูว่าเพราะเหตุใดผูท่ี้บริโภคยงัคงได้
บริโภคอยู่ และผูท่ี้เคยบริโภคจึงเลิกบริโภค แล้วผูท่ี้ไม่เคยบริโภคท าไมจึงไม่บริโภคผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค 

มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย์
เอกชนของผูบ้ริโภค และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภค จ านวน 400 คน ท าการศึกษา
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-
Test, One way ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี มีรายได ้
มากกวา่ 25,001  บาทต่อเดือน มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน สถานภาพโสด การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ด้านสถานท่ีตั้งด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไปรษณีย์เอกชนของ
ผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั : ส่วนประสมการตลาดบริการ 
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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 

 
บทน า 

 ระบบการส่ือสารจึงเกิดข้ึนในรูปแบบไปรษณียซ่ึ์งเป็นสาธารณูปโภคท่ีส าคญัของเมืองไทย 
เน่ืองจากเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารพื้นฐานของประชาชนทัว่ประเทศ เพราะมีเครือข่ายท่ี
กวา้งขวางคลอบคลุมทุกพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นทอ้งท่ีทุรกนัดารท่ีห่างไกล ก็สามารถติดต่อกนัไดด้ว้ย
ไปรษณีย ์และเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมีอตัราค่าบริการท่ีถูกกวา่การติดต่อส่ือสารประเภทอ่ืน ๆ อีก
ทั้งไปรษณียจ์ะเป็นอีกช่องทางหน่ึงของการติดต่อส่ือสารเพื่อธุรกิจท่ีตอ้งการความเร่งด่วนและ
รวดเร็ว ถึงท่ีหมายจ านวนมากมายในเวลาเดียวกนัและคุม้ค่าต่อการลงทุน สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ขนาดใหญ่ท่ีเป็นหน่วยงานธุรกิจได ้ซ่ึงบริการไปรษณียใ์นปัจจุบนัท่ีมีอยูน่ั้นยงัไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ในขณะท่ีปริมาณของ
ผูใ้ชบ้ริการมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงท าใหก้ารขยายตวัของการบริการไปรษณียท่ี์ยงัขยายตวัไม่ทนักบั
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ความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้น ยงัมีขอ้จ ากดัของท าเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการไปรษณียก์ารส่ือสาร
การตลาดท่ีดี จึงท าให้เกิดการก่อตั้งไปรษณียเ์อกชนในรูปแบบบริษทัเป็นจ านวนมาก เช่น Kerry 
FedEx DHL PORLOR EXPRESS เป็นตน้ ท าให้เกิดการขยายตวัของตลาดธุรกิจบริการขนส่ง
ไปรษณีย ์และมีการแข่งขนัมากข้ึน จึงตอ้งมีการคิดคน้กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนัเพื่อแยง่ส่วนแบ่ง
การตลาดกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน การบริการธุรกิจไปรษณีย์ของเอกชนในปัจจุบันสามารถ
ใหบ้ริการครบวงจรมีการควบคุมการท างาน โดยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์และบุคลากรท่ีไดรั้บ
การฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีท่ีสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง สร้างความประทบัใจให้กบั
ลูกคา้ และยงัสามารถตรวจสอบรายรับรายจ่าย เพ่อส าหรับเป็นขอ้มูลในการพฒันาหรือประเมิน
ความกา้วหนา้ของธุรกิจได ้บริการธุรกิจไปรษณียข์องเอกชนจะสามารถเขา้มาช่วยท าให้งานบริการ
ดา้นไปรษณียมี์ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เหมาะสมกบัการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนัท่ีมีความ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและสามารถรองรับความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ แต่เน่ืองจากธุรกิจไปรษณีย์ของเอกชนยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ช้บริการด้านการ
ติดต่อส่ือสารและการขนส่งอนัเน่ืองมาจากการคา้ขายมากนกั การด านเนินธุรกิจจึงตอ้งมีการขยาย
การบริการใหม้ากข้ึนเพื่อจะได ้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคในทุกเขตและทุกพื้นท่ีภายในประเทศต่อไป 
(ชฎาภรณ์ รวมวงษ ์, 2550 , น.1-2)  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการไปรษณียเ์อกชน 
โดยศึกษาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นสถาน
ท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ
บริการ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของการท าการตลาดของธุรกิจไปรษณียเ์อกชน และศึกษาหาแนว
ทางการปรับกลยทุธ์ท่ีดีเพื่อใหธุ้รกิจไปรษณียเ์อกชนมีประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจบริการต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน
ของผูบ้ริโภค  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการบริการ   
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 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค  
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการไปรษณีย์เอกชน จึง

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 
3. ขอบเขตดา้นเวลา ท าการศึกษาวิจยัใช้ระยะเวลาระหวา่ง เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 

2560 
สมมุติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการไปรษณีย์
เอกชนของผูบ้ริโภค 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวจิยัน้ีสามารถใหธุ้รกิจไปรษณียเ์อกชนน าไปปรับปรุงแกไ้ขธุรกิจของตนเองให้มี
ความสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

2. ผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
ไปรษณียเ์อกชน เพื่อใหธุ้รกิจไปรษณียเ์อกชนประสบความส าเร็จและกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 

3. ผลการวิจยัน้ีสามารถใช้ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการไปรษณียไ์ด้
ต่อไป 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ ( Independent variable )                    ตวัแปรตาม ( Dependent variable ) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของ

ผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ีตั้ง 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นพนกังานให้บริการ 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการบริการ 
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แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก Deme = people คือประชาชน
หรือประชากร Graphy = writing up , description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสตร์ประชากรศาสตร์ 
หมายถึง การวิเคาระห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตวัและการเปล่ียนแปลง
ประชากรในเชิงสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืนๆ ปัจจยัทางประชากรอาจ
เป็นไปไดท้ั้งสาเหตุและผลของปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไวค้ลา้ยคลึงกนั โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาตร์หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวั
บุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา และเช้ือชาติซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนกัการตลาดมกัจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด    
(Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบและอตัราการใช้สินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 
แนวความคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P 

เส รี  ว งษ์มณฑา  (2542:  น .11)  ก ล่ าวว่ า  ส่ วนประสมทางการตลาด  (Marketing 
Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
 ส าหรับธุรกิจบริการนั้น Payne Adriam (1993, อา้งถึงใน อรุณรัตน์ เตชะธราดล 2551: น. 
19 - 20) ไดเ้สนอวา่องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดทัว่ไป (4Ps) ส าหรับธุรกิจบริการ
นั้นอาจไม่เพียงพอ เน่ืองมาจากปัญหาและลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ี ดงันั้นจะตอ้งเพิ่มเติมอีก 
3Ps เพื่อความแตกต่างท่ีทา้ทายส าหรับธุรกิจบริการนั้น คือ 
 กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการ ความยุง่ยากของขั้นตอน 
ความยดืหยุน่ของขั้นตอน และการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ 
 บุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) หมายถึง พนักงาน เจ้าหน้าท่ี บุคคลท่ีให้บริการแก่ลูกค้า 
พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีสนนัสนุนแต่ไม่ไดมี้ปฎิสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยตรง พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีในการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงกระบวนการให้บริการลูกคา้ท่ีมารับบริการ รวมถึงลูกคา้คนอ่ืน ๆ ในสถาน
บริการ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก องค์การควรตอ้งมีการฝึกอบรมพนกังานใหม่ก่อนเร่ิมงานรวมถึง
การอบรมซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหง้านบริการมีมาตรฐานท่ีดีอยูเ่สมอ 
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 ลกัษณะหรือองค์ประกอบทางกายภาพ หรือหลกัฐานท่ีส่ือคุณภาพการบริการ (Physical 
Evidence) หมายถึง สถานท่ีท่ีให้บริการ อุปกรณ์ในการให้บริการ ประกาศนียบตัรต่าง ๆ รางวลัท่ี
องคก์รไดรั้บ ป้ายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) น.192 (อา้งถึง อภิวิทย ์ย ัง่ยืนสถาพร 2558 : น.12) พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทางการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การ
ประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึง
เก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของเขา  หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระท าของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
   Schiffman and Kanuk (1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่าเป็น
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน
ไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อ
บริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน 
และบ่อยแค่ไหน 
แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2538, น.
18) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (decision process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผู ้บริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการตดัสินใจทั้ง ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็น
กิจกรรมทางดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการ
ซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 
คือ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นางสาวนฤมล พนัธ์เต้ีย (2559) ไดท้  าการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ
บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขาส าเหร่ นอกจากน้ียงัศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการบริษทัไปรษณีย์
ไทยจ ากดั สาขาส าเหร่ รวมทั้งความพึงพอใจในการใช้บริการบริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากดั สาขา
ส าเหร่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ช้บริการบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขาส าเหร่ 
จ  านวน 400 คน ท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติทดสอบ ความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ (Chi-
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square) ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพท างานบริษทัเอกชน และมีระดบัรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการคือ การเลือกใช้บริการรับ-ส่งพสัดุในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้
บริการเดือนละคร้ังช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการเวลา 12.01 – 16.00 น. และค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 
ต ่ากวา่ 100 บาท นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
สาขาส าเหร่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือดา้นราคาค่าบริการ รองลงมาคือ
ดา้นกระบวนการการให้บริการ และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือดา้นลกัษณะกายภาพ ผลการวิจยั
พบวา่ ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการท่ีบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขา ส าเหร่ นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัทาง
การตลาดในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ี-
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขา ส าเหร่ 
 สุพิชชา ศรเล่ียทอง (2558) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ด้านคุณภาพการให้บริการบริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษา : ท่ีท าการไปรษณีย์ จงัหวดั
พิษณุโลก (ครอบคลุมเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 17 ต าบล) มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจ
และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ณ ท่ีท าการ
ไปรษณีย ์จงัหวดัพิษณุโลก โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาคือ ผูท่ี้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ณ ท่ีท าการไปรษณีย์
จงัหวดัพิษณุโลกจ านวน 150 รายผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ในช่วง 21-30 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจา้ง,พนักงาน
บริษทั ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 1. ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบั
ตอ้งได้หรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ พบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ มาก โดยให้ความส าคญัใน
เร่ืองของ ท าเล ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียเ์ดินทางสะดวกและสถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม 2. 
ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ มาก โดยให้ความส าคัญในเร่ืองของ 
เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าและบริการไม่ผิดพลาด  3. ดา้นการตอบสนอง พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึง
พอใจ มาก โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของ เจา้หน้าท่ีมีความพร้อมท่ีจะให้บริการ 4. ดา้นการสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ พบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ มาก โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของ 
เจา้หนา้ท่ีให้ความช่วยเหลืออยา่งเต็มใจทุกคร้ัง 5. ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจ มาก โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของ เจา้หนา้ท่ีถือผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั 
นอกจากน้ี พบวา่ ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยั
ดา้นประเภทการใหบ้ริการของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ ความพึงพอใจดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง ส ารวจ 
(Survey Research) และใช้การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอก
ขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตนเอง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการไปรษณีย์
เอกชนในสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจ ัยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้ นจึงก าหนดขนาด
ตวัอย่างจากสูตรค านวณไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 400 ชุด ด าเนินการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) กบั
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ไดค้วามเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ดงัน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) หาค่าความสัมพนัธ์ 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใช้
ค่าสถิติ t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มและใชส้ถิติ F-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มข้ึนไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) และวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) และท า
การทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี
ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.70 มี
สถานภาพโสด จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ  านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.50 มีรายได ้มากกวา่ 25,001 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ไปรษณย์ีเอกชนของผู้บริโภค 

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์/บริการส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีตั้งส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89  และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการไปรษณียเ์อกชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.99 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.18 ตามล าดบั 
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 

ปัจจยัด้านส่วนบุคคล สถิตทิีใ่ช้การวจิยั Sig. 

เพศ t -Test 0.00* 
อายุ ANOVA 0.00* 

สถานภาพ ANOVA 0.00* 
ระดบัการศึกษา ANOVA 0.00* 

อาชีพ ANOVA 0.00* 
รายได้ต่อเดือน ANOVA 0.00* 

 
สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

B Std. 
Error 

β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.714 0.157  4.564 0.00   

ด้านผลติภณัฑ์/บริการ (X1) 0.169 0.036 0.157 4.708 0.00 0.662 1.511 

ด้านราคา (X2) 0.404 0.057 0.440 7.090 0.00 0.190 5.263 

สถานทีต่ั้ง (X3) - 0.151 0.039 - 0.175 - 3.882 0.00 0.358 2.790 

การส่งเสริมการตลาด (X4) 0.134 0.029 0.206 4.531 0.00 0.355 2.819 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (X7) 0.265 0.058 0.331 4.580 0.00 0.140 7.124 

R = 0.844  R2 = 0.713  Adj.R2 = 0.708 SEE = 0.415  F = 139.160  Sig. = 0.00 

 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดบัสูง โดยพิจารณาจากค่า R มีค่าเท่ากบั 

0.844 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 71.3 โดยพิจารณาจากค่า  R2 มีค่าเท่ากบั 0.713 และมีค่าความ
คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.415โดยด้านท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการไปรษณียเ์อกชนของ
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ผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ ดา้นราคาโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 
0.440 โดยพิจารณาจากค่า β  มีค่าเท่ากบั 0.440 รองลงมาคือ ด้านลกัษณะทางกายภาพโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.331 โดยพิจารณาจากค่า β  มีค่าเท่ากบั 
0.331  ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 
0.206 โดยพิจารณาจากค่า β  มีค่าเท่ากบั 0.206  ดา้นสถานท่ีตั้งส่งผลทางลบโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั – 0.175 โดยพิจารณาจากค่า β  มีค่าเท่ากบั – 0.175 
และน้อยท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์/บริการโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.157 โดยพิจารณาจากค่า β  มีค่าเท่ากบั 0.157 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 0.714 + 0.169 (X1) + 0.404 (X2) + - 0.151 (X3) + 0.134 (X4)  +  0.265 (X7)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 ZY = 0.157 (X1) + 0.440 (X2) + - 0.175 (X3) + 0.206 (X4) + 0.331 (X7)  
อภิปรายผล 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการไปรษณีย์
เอกชนของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบวา่ “ดา้นผลิตภณัฑ์” เพราะมีบริการดา้นการจดัส่งท่ีหลากหลาย 
และมีบริการเสริมต่าง ๆ เขา้มาร่วมดว้ยซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนอนั
เน่ืองจากไดรั้บความสะดวกสบายครบวงจรทั้งดา้นการจดัส่งพสัดุและช าระค่าบริการต่าง ๆ ในท่ี
เดียวกนั “ด้านราคา” เพราะ ราคาผลิตภณัฑ์ อนัได้แก่ กล่อง ซอง มีราคาเท่ากบัไปรษณียท์ัว่ไป 
(หรือไปรษณียไ์ทย) “สถานท่ีตั้ ง” เพราะ สถานท่ีตั้งใกล้แหล่งชุมชนหรือห้างสรรพสินคา้ และ
สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ “ดา้นการส่งเสริมการตลาด” เพราะ มีการท าหน้าเวบ็เป็นของ
ตนเอง เพื่อกระจายข่าวสารต่าง ๆ ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ และ “ดา้นลกัษณะทางกายภาพ” เพราะ มีการ
รับประกนัส่ิงของหากเกิดความเสียหายขณะจดัส่ง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของนาย
จาตุรันต ์เวคะวากยานนท ์(2552) “ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ไปรษณียข์องผูบ้ริโภค ณ ท่ีท าการไปรษณียจ์งัหวดัยโสธร” พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการไปรษณียข์องผูบ้ริโภค ณ ท่ีท าการไปรษณียจ์งัหวดัยโสธร ได้แก่ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการไปรษณียข์องผูบ้ริโภค ณ ท่ีท าการไปรษณียจ์งัหวดัยโสธร และสามารถร่วมกนัท านายการ
ตดัสินใจใช้บริการไปรษณียไ์ด้ร้อยละ 56 และมีความสอดคล้องกบัผลงานการวิจยัของ ศิรินันท ์
วงศ์สุรตระกูล (2554) “ไดท้  าการศึกษาปัจจยัทางดา้นการตลาดบริการ และศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางดา้นการตลาดบริการ ของท่ีท าการไปรษณีย ์ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา” พบว่า ผูใ้ช้บริการไปรษณีย์ท่ีมีผลต่อการใช้บริการปัจจยัทางด้าน
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การตลาดบริการ ของท่ีท าการไปรษณีย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นบริการ ดา้น
อตัราค่าบริการ ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพท่ีแสดงถึงคุณภาพ
ของการบริการ และดา้นกระบวนการให้บริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
และมีความสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของเอกสิทธ์ิ คงทอง (2556) “ไดท้  าการศึกษาคุณลกัษณะ
และพฤติกรรมของผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการฝากส่งสินคา้ผา่นบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จ ากดั หรือ ปณท” พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คาดหวงัความปลอดภยัของสินคา้ท่ีฝากส่ง
มากท่ีสุด ปัจจยัด้านช่องทางบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจฝากส่งสินคา้ผ่าน ปณท มากท่ีสุด 
เน่ืองจาก ปณท มีท่ีท าการเป็นจ านวนมาก อยู่ในท าเลท่ีหาง่าย รองลงมาคือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจปัจจยัด้านช่องทางบริการมากท่ีสุด แต่มีความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมการตลาดน้อยท่ีสุด จากการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและพฤติกรรมการ
จดัส่งสินคา้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น การตลาดเชิงบูรณาการ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน 
 2. ควรมีการศึกษางานวจิยัในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม กบักลุ่มผูบ้ริหาร และผูบ้ริโภคเพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึก และน ามาพฒันาธุรกิจไปรษณียเ์อกชนใหเ้จริญเติบโตมากข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อหาความแตกต่างของการ
เลือกใชบ้ริการระหวา่งไปรษณียเ์อกชน กบั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี 3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
งานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ 

ผลจากวิจยัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 265 คน มีอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนมีรายได ้10,001 - 20,000 พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสบการณ์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่ 4 ปี มีเวลาในการเล่น3-5 ชัว่โมง/วนั ช่วงเวลาในใชช่้วงกลางคืน 
(19.00–24.00 น.)ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีบา้นผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือบัตรชมคอนเสิร์ตเกาหลี คือ ด้านกายภาพและการน าเสนอ รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลีแตกต่างกนัแต่ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ต
เกาหลี ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพและการน าเสนอ และดา้นกระบวนการ 
 
ค าส าคัญ:ส่วนประสมการตลาดบริการ, เครือข่ายสังคมออนไลน์, คอนเสิร์ต, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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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 
 

บทน า 
 เน่ืองจากในปัจจุบนั เทคโนโลยีได้พฒันาไปแบบก้าวกระโดด ผูค้นส่วนใหญ่ต่างเขา้ถึง
อินเตอร์เน็ตไดไ้ม่ยาก จึงท าให ้ส่ือใหม่ (New Media) อยา่ง ส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เร่ิมเขา้
มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึนในทุกขณะ เห็นไดจ้ากการใชส่ื้อโซเชียลมีเดียมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้น โดยหน่ึงในนั้นคือ การสร้างกลุ่มหรือสังคม (Community) บนโลก
ออนไลน์ หรือท่ีเรียกวา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีกลุ่มคนท่ีมีความช่ืนชอบหรือ
ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั มารวมกลุ่มกนัเพื่อแบ่งปันเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่
การท ากิจกรรมเพื่อการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัทั้งบนโลกออนไลน์และบนสังคมโลกในความเป็นจริง 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว เป็นเหตุท าให้ผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกไดใ้กลชิ้ดกนัมากข้ึน ท าให้เกิดการ
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แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งประเทศกนัมากข้ึน ความบนัเทิงก็เช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ดว้ยยุค
สมยัท่ีผา่นไป ค่าครองชีพก็เปล่ียนแปลงควบคู่ไปดว้ยเช่นกนั แมว้า่ตน้ทุนการท าการตลาดออนไลน์
ของบริษทัให้ความบนัเทิงจะสามารถลดและปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม แต่ผลก าไรและ
ค่าใช้จ่ายในดา้นอ่ืนๆ ทั้งเร่ืองสถานท่ี ค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการการด าเนินงาน ค่าตอบแทน
พนกังาน หรือแมแ้ต่ค่าตวัของศิลปิน คือส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มดว้ยเช่นกนั ดงันั้น การก าหนดราคา
บตัรเข้าชมคอนเสิร์ตเพื่อให้คุ ้มทุนต่อการน าเข้าความบันเทิงจากต่างประเทศ จึงเล่ียงไม่ได้ท่ี
จ  าเป็นตอ้งตั้งเพดานราคาท่ีค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบศิลปินส่วนใหญ่กลบัเป็นวยัรุ่น 
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ียงัไม่มีรายได้เป็นของตนเอง หรือยงัมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน ส่ิงท่ีตามมาคือ ไม่
สามารถจ าหน่ายบตัรเขา้ชมไดท้ั้งหมด จากความเปล่ียนแปลงดงักล่าว ภาคธุรกิจความบนัเทิงจึง
จ าเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัดว้ยเช่นกนั เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย
ใหไ้ดม้ากข้ึนกวา่เดิม จากท่ีเคยท าการตลาดอยูบ่นส่ือเดิมๆ อยา่ง โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 
หากอยากเขา้ถึงประชาชนก็ตอ้งแลกดว้ยค่าใชจ่้ายอนัแสนแพง แต่เม่ือมีส่ือใหม่ๆ เกิดข้ึนเยอะมาก 
มีช่องทางเลือกมากข้ึน ผูค้นเขา้ถึงไดม้ากข้ึน ตน้ทุนของการท าการตลาดบนส่ือใหม่จึงมีราคาถูกลง
เช่นกนั  

ดงันั้น การก าหนดราคาบตัรเขา้ชมคอนเสิร์ตเพื่อให้คุม้ทุนต่อการน าเขา้ความบนัเทิงจาก
ต่างประเทศ จึงเล่ียงไม่ได้ท่ีจ  าเป็นตอ้งตั้งเพดานราคาท่ีค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบ
ศิลปินส่วนใหญ่กลบัเป็นวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ียงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง หรือยงัมีรายไดท่ี้ไม่
แน่นอน ส่ิงท่ีตามมาคือ ไม่สามารถจ าหน่ายบตัรเขา้ชมไดท้ั้งหมดดว้ยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
จึงเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะเลือกศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีจะมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรคอนเสิร์ตเกาหลีของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจน าขอ้มูล
ท่ีได ้ไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ภาคธุรกิจบนัเทิงหรือตวัแทนรับจดัคอนเสิร์ตต่างประเทศ
ในประเทศไดน้ าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไปได ้
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ต
เกาหลี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ต
เกาหลี 
 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนแ์ละการซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี 
สมมติฐาน 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี 
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ขอบเขตการวจัิย 
ดา้นเน้ือหา ศึกษามุ่งเนน้เก่ียวกบัตวัแปรปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการและ

ดา้นประชากรศาสตร์ โดยประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในงานวจิยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลี จ านวน 400 คน  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการประยุทธ์ใช้ในการท า
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. สามารถน าผลวจิยัไปใชป้ระยกุตก์บังานดา้นอ่ืน ๆ เช่น งานจดัการประกวด งานจดัการ
แสดง 

4. ผลงานวจิยัน้ีมีประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ใหแ้กผูท่ี้สนใจเพื่อเป็นแนวทางศึกษาการ
ตดัสินในซ้ือบตัรคอนเสิร์ตในคร้ังต่อไป 
กรอบแนวคิด 

 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
เสรี วงษ์มณฑา  (2542 : น. 11)  กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing 

Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้
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สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

Kotler and Armstrong(2004 :p.5) กล่าวสรุปไวว้า่ การตลาด คือ กระบวนการทางสังคม ใน
ส่ิงท่ีท าใหบุ้คคลและกลุ่มของบุคคล ไดรั้บในส่ิงท่ีจ าเป็น และมีความตอ้งการโดยการพึ่งพาอาศยั
การสร้างสรรค ์การแลกเปล่ียน ผลิตภณัฑแ์ละส่ิงท่ีมีคุณค่ากบับุคลอ่ืน การส่งมอบความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้โดยท าใหไ้ดรั้บผลก าไร 
แนวคิดเกีย่วกบัส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

รัชฏาภรณ์  รังสีประเสริฐ (2552: 58 น.) ได้ให้นิยามของเครือข่ายสังคมออนไลน์ไวว้่า  
เป็นสายใยของความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ เช่ือมโยงคนจากทุกมุมโลกเขา้ ดว้ยกนั   

Boyd & Ellison (2007, อา้งถึงใน ภทัรา  เรืองสวสัด์ิ,2553: น. 26) ให้นิยามของเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ไวว้า่ เป็นการสร้างเครือข่ายการส่ือสารจากปัจเจกชน มีการเช่ือมต่อขอ้มูล ข่าวสาร
และแบ่งปันไปยงับุคคลอ่ืน   
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : น.6) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก การซ้ือ การใช ้และการก าจดัส่วนท่ีเหลือของสินคา้หรือบริการต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของตน พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถอธิบายโดย
ละเอียดดงัน้ี 

อดุลย ์จาตุรงคกุล(2539) ไดก้ล่าวความหมายวา่ หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความสามารถใน
การซ้ือ หรือทุกคนท่ีมีเงิน มีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
ทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538: น.41-42) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้น
การแบ่งส่วนตลาดลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั ท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2551 : น. 38-39) กล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุ
เพศ ลักษณะของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น มีความส าคัญต่อนักการตลาด เพราะ
เก่ียวเน่ืองกบัอุปสงค์ (Demand) ในสินคา้ทั้งหมด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการ
เกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนจะหมดไปหรือลดความส าคญัลง ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี
ส าคญั 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จริยา ศรีธนพล (2557) ได้ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเวที 
บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของกลุ่มผู ้บริโภค ผลการวิจัยพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง 26-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา
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ตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ีย 10,001-20,000 บาท ต่อมา
ผลการวิจยัถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา คือ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นเพศ มีการ
เลือกใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ ด้าน
การศึกษา ด้านสถานภ่พ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ มีการเลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 ศศกร ด าข า (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่ ผูช้มคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ชอบชมคอนเสิร์ตแนวป๊อปมาก
ท่ีสุด ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมาผูช้มคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ จะชมเฉพาะคอนเสิร์ตไทยอยา่งเดียว หรือ ชม
ทั้งคอนเสิร์ตไทยและคอนเสิร์ตต่างประเทศ ในสัดส่วนเท่ากนั และมีความถ่ีในการชมคอนเสิร์ต
ประมาณ 1-2 คร้ัง โดยลกัษณะการมาชมคอนเสิร์ตนั้นจะมาชมคอนเสิร์ตกบัเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีเหตุผลท่ีมาชมคอนเสิร์ตนั้นเพราะต้องการความบันเทิง ซ่ึงผูช้มคอนเสิร์ตส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าราคาบตัรท่ีเหมาะแก่การเขา้ชมคอนเสิร์ตนั้น ควรเป็นราคาประมาณ 501-1,000 บาท
และการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการแสดงคอนเสิร์ต พบว่าผูช้มคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสาร
เก่ียวกบัการแสดงคอนเสิร์ตจากส่ือต่าง ๆ 0-1 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั
คอนเสิร์ตจากส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด ส่วนส่ือท่ีผูช้มคอนเสิร์ตเปิดรับน้อยท่ีสุด คือ ครอบครัว 
ในขณะท่ีส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ และ เพื่อน ต่อมา
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมของปัจจยัทางด้านการส่ือสารการตลาดนั้น 
พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้ พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงมีผลในระดบัมาก 
ในขณะท่ีปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตนอ้ยท่ีสุด แต่ก็ยงัถือวา่
มีผลในระดบัมากเช่นกนั 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์และปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลีของผูบ้ริโภคประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือบัตรชม
คอนเสิร์ตเกาหลี จ านวน 400 คนเน่ืองจากประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ต
เกาหลีจึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงใช้สูตรค านวณไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. 
Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5โดย
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ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ 
Likert Scale 5 ระดบั แบบสอบถามทีท าการปรับปรุงแลว้น าไปตรวจสอบความเทียงตรง (Validity) 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง 
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี   
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ กลุ่ม
ตวัอย่าง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ต
เกาหลีท่ีแตกต่างกนัใชก้ารวิเคราะห์สถิติแบบIndependent Sample : t-Test และ การวิเคราะห์สถิติ 
แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test)  

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดย
ใชว้ธีิการ วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลจากวจิยัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 265 คน (ร้อยละ 66.25) มีอายุ 21 – 30ปี จ านวน 202 คน (ร้อยละ 50.50)มีสถานภาพโสด 
จ านวน 311 คน (ร้อยละ 77.75)มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 266 คน (ร้อยละ 66.50)มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 325 คน (ร้อยละ 81.25)มีรายได ้10,001 - 20,000บาท จ านวน 113 
คน (ร้อยละ 28.20) 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผลจากการวิจัยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบัตรชม
คอนเสิร์ตเกาหลีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบัตรชม
คอนเสิร์ตเกาหลี ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15สามารถสรุปรายดา้นไดด้งัน้ี  
 1.ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.12พบวา่ ความมีช่ือเสียงและความนิยมท่ีไดรั้บของศิลปินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.24 รองลงมา พบว่า ความน่าสนใจของรูปแบบจดัคอนเสิร์ตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10และนอ้ยท่ีสุด 
คือ ความน่าเช่ือของบริษทัตวัแทนผูรั้บจดัคอนเสิร์ตในประเทศไทยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 
ตามล าดบั 
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 2. ด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08
พบว่า ราคาบตัรคอนเสิร์ตมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการจดัคอนเสิร์ตมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.21รองลงมา พบวา่ ราคาบตัรมีใหเ้ลือกหลากหลายโดยมีค่าเฉล่ีย 4.06และนอ้ยท่ีสุด คือ มี
การแสดงราคาอยา่งชดัเจนโดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 ตามล าดบั 

3.ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26พบว่า สามารถเลือกช่องทางจ าหน่ายบตัรไดห้ลายช่องทางมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.29รองลงมา พบว่า สถานท่ีจดั คอนเสิร์ต สามารถรองรับคนไดจ้  านวนมากโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.24 และน้อยท่ีสุด คือ ท าเล ท่ีตั้ ง คอนเสิร์ต เดินทางไปมาสะดวกโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23
ตามล าดบั 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04พบวา่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.21รองลงมา พบวา่ การให้สิทธิพิเศษจากการซ้ือบตัรคอนเสิร์ตมีโดยมีค่าเฉล่ีย 
4.00และนอ้ยท่ีสุด คือ มีการจดัแถลงข่าวการจดัคอนเสิร์ตโดยมีค่าเฉล่ีย 3.91 ตามล าดบั 
 5. ด้านพนักงานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.20พบวา่ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลและแนะน าเก่ียวกบัคอนเสิร์ตไดถู้กตอ้งและชดัเจนมีค่าเฉล่ีย
มากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.20รองลงมา คือ มีพนกังานเพียงพอส าหรับการให้บริการลูกคา้โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.19 และน้อยท่ีสุด พบว่า พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 
ตามล าดบั 

6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18พบวา่ รูปแบบการจดัแสดงคอนเสิร์ตมีความน่าสนใจ เช่น เวทีคอนเสิร์ต แสง สี 
เสียง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.21รองลงมา พบวา่ มีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับลูกคา้โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.17 และนอ้ยท่ีสุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีสร้างความมัน่ใจโดยมีค่าเฉล่ีย 4.15 
ตามล าดบั 

7. ดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.21 พบว่า มีระบบการส ารองซ้ือบตัรคอนเสิร์ต เขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยาก รวดเร็วความรวดเร็วในการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.25รองลงมา พบว่า ช่วงเวลาในการแสดงอย่าง
เหมาะสมโดยมีค่าเฉล่ีย 4.20และนอ้ยท่ีสุด คือ มีขอ้มูลลกัษณะท่ีนัง่ชม ราคาบตัร และรายละเอียดท่ี
เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 ตามล าดบั 
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ผลจากวิจยัขอ้มูลพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่ 4 ปี จ  านวน 289 คน (ร้อยละ 
72.25) มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีบญัชีผูใ้ช ้Facebook จ  านวน 375 คน (ร้อยละ 25.10) มีช่องทาง
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ในการเล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาง Smartphone จ  านวน 385 (ร้อยละ 43.40) มีเวลาในการเล่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3-5 ชั่วโมง/วนั จ  านวน 105 คน (ร้อยละ 26.25) สถานท่ีท่ีใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีบา้น จ านวน 216 คน (ร้อยละ 54.00) มีช่วงเวลาในใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ช่วงกลางคืน (19.00–24.00 น.) จ านวน 202 (ร้อยละ 50.50) 
ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมและความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลจากวจิยัขอ้มูลพฤติกรรมและความคิดของผูต้อบแบบสอบถามมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีพบวา่ พฤติกรรมและความคิดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15สามารถสรุปรายขอ้ได้
ดงัน้ี 

มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้
ค  าแนะน าไดเ้ป็นตน้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.24รองลงมา พบวา่ การให้บริการเหมือนกนั
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23และน้อยท่ีสุด พบว่า การให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีโดยมีค่าเฉล่ีย 4.08 และการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบ้ริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเลือกใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลคอนเสิร์ตเกาหล ี

ผลจากวจิยัขอ้มูลการเลือกใชส่ื้อโซเชียลมีเดียในการคน้หาขอ้มูลคอนเสิร์ตเกาหลีท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีพบว่า การเลือกใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในการคน้หาขอ้มูล
คอนเสิร์ตเกาหลีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.24สามารถสรุปรายขอ้ไดด้งัน้ี 
 เขา้ถึงผูค้นจ านวนมากไดใ้นเวลาเดียวกนัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมา 
พบวา่ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการน าเสนอขอ้มูลโดยมีค่าเฉล่ีย 4.30 และนอ้ยท่ีสุด พบวา่ มีความ
น่าเช่ือถือโดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือบัตรชมคอนเสิร์ตเกาหลี 

ผลจากวจิยัขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีพบวา่ การตดัสินใจซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลีในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 สามารถสรุปรายขอ้ไดด้งัน้ี 

ตดัสินใจซ้ือบตัรคอนเสิร์ตเพราะความช่ืนชอบในตัวศิลปินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมา พบว่า ตดัสินใจซ้ือเพราะสามารถสร้างประสบการณ์และความประทบัใจ
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 และนอ้ยท่ีสุด พบวา่ ตดัสินใจซ้ือบตัรคอนเสิร์ตเพราะความช่ืนชอบในบริษทัท่ี
จดังานคอนเสิร์ตโดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัร
ชมคอนเสิร์ตเกาหลีแตกต่างกนั 
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สมมตฐิาน สถิติ Sig. 

เพศ T-Test 0.83 

อาย ุ F-Test 0.00* 

สถานภาพ F-Test 0.99 

การศึกษา F-Test 0.21 

อาชีพ F-Test 0.46 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.26 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงต ่ากว่าระดบั
นัยส าคญัทางสถิติทางก าหนดไวเ้ท่ากับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐาน
ทางเลือก แสดงวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลี 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

B Std. Error β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.665 0.224  11.885 0.000   

ด้านกายภาพและการ
น าเสนอ(X6)  

0.078 0.034 0.120 2.318 0.021* 0.844 1.185 

ด้านกระบวนการ (X7) 0.074 0.037 0.106 1.991 0.047* 0.794 1.259 

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

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี
มากท่ีสุด คือ ดา้นกายภาพและการน าเสนอ(X6) โดยมีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐานเท่ากบั 0.120 โดยพิจารณาจาก β= 0.120และสุดทา้ยดา้นกระบวนการ (X7)โดยมีค่าค่าสัม
ประสิทธ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.106 โดยพิจารณาจาก β= 0.106  

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
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 Y = 2.665+0.078X6+0.074X7 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ZY = 0.120ZX6+0.106ZX7 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจยัโดยรวม พบว่า อายุ เป็นเพียงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์เพียงปัจจยัเดียว
เท่านั้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี โดยผลการวิจยัท่ีไดคื้อช่วงอายุระหว่าง 
21-30 ปี เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของผูต้ดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี มีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของศศกร ด าข า (2550) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูช้มคอนเสิร์ตส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี มาก
ท่ีสุด เช่นเดียวกบัผลงานวจิยัของ สิรัมชญาศิวาบุตรี และสุพาดา สิริกุตตา (2557) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั
แรงจูงใจ การรับรู้ ความคาดหวงั และพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้มคอนเสิร์ตส่วนใหญ่มีระหว่างอายุ 22-25 ปี เช่นเดียวกนัและผลจาก
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ต
เกาหลี พบว่า ภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชม
คอนเสิร์ตเกาหลีในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาจากรายละเอียดแลว้ พบวา่ มีปัจจยัในดา้นกายภาพและ
การน าเสนอ และดา้นกระบวนการเท่านั้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลี
มากท่ีสุด ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในดา้นอ่ืนๆ ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และพนกังาน กลบัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเหล่านั้นมาก
เท่าท่ีควร ซ่ึงจากผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีในด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ สอดคล้องกับ
ผลงานการวจิยัของ พรทิพา เหล่ากิจรุ่งโรจน์ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ระบบมลัติเพล็กซ์
อยู่ในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และปัจจยัดา้นกระบวนการ 
เช่นเดียวกบัท่ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พิมพาพร งามศรีวิเศษ (2555)ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมด้านการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวสวนสัตวดุ์สิตและสวน
สัตวซ์าฟารีเวิลด์ของนกัท่องเท่ียว โดยพบว่า  ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการของ
สวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์าฟารีเวิลด์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวสวนสัตวดุ์สิตและสวน
สัตวซ์าฟารีเวลิดข์องนกัท่องเท่ียว 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษางานวจิยัในเชิงคุณภาพเก่ียวกบับริษทัผูจ้ดัคอนเสิร์ต และบริษทัผูน้ าเขา้
คอนเสิร์ตจากต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก และน ามาพฒันาธุรกิจคอนเสิร์ตให้มีคุณภาพมาก
ข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น การตลาดเชิงบูรณาการ ผลกระทบหรือ
ค่านิยมของผูบ้ริโภคท่ีมีความช่ืนชมกระแสศิลปินเกาหลี เช่น ในเร่ืองราคาบตัรท่ีมีระดบัสูงกว่า
ราคาบตัรชมคอนเสิร์ตทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภคเห็นวา่เหมาะสมหลายเท่า 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบตัรชมคอนเสิร์ตเกาหลีของ
กลุ่มวยัท างานและกลุ่มวยัรุ่นเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของธุรกิจจดัคอนเสิร์ตเกาหลีให้มีความชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 
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การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผู้บริโภคชาวไทยทีม่ีต่อผลติภัณฑ์สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 
The image recognition of Thai customers affect to the SAMSUNG 

 
สิริพร ไชยบุบผา 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
สุมาล ีสว่าง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑส์มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใชแ้ละเคยใชส้มาร์ตโฟน
ยี่ห้อซัมซุง จ านวน 400 คน จากการสุ่มแบบตามสะดวกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถามและมีการวดัค่าความเช่ือมนัเท่ากบั 0.954 ท าการวเิคราะห์โดยผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยมีสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ และผลการวจิยั พบวา่ 

1. โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคท่ีใช้และเคยใช้
สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในด้าน เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
จ านวนปีท่ีเคยใช้ จ  านวนเคร่ืองท่ีเคยครอบครองนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจนการเลือกใช้เลือกใช้
สมาร์ตโฟนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้อายุ สถานภาพ และรายไดท่ี้
แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้เลือกใช้สมาร์ตโฟนของผูบ้ริโภคชาวไทย 
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ใน
ตราสินคา้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนั
กบัแบรนด์และดา้นความมีเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ แตกต่างกนันั้นส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชส้มาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุงของผูบ้ริโภคชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 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. 
 

บทน า 
ในยคุของการส่ือสาร การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ตลอดจนความกา้วหนา้ในเร่ืองเทคโนโลยีหรือขอ้มูลการคน้พบส่ิงใหม่ ๆ มีความส าคญัอยา่งยิ่งไม่
วา่จะทั้งในระดบัชุมชน ระดบัประเทศจนถึงระดบัโลก มีการขยายตวัของเศรษฐกิจ การแข่งขนัทาง
การคา้ซ่ึงการท่ีจะเป็นผูไ้ด้เปรียบเหนือคนอ่ืนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ติดตามข่าวสารและเขา้ถึง
ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยหน่ึงในอุปกรณ์ท่ีช่วยส าหรับปัจจุบนัตอ้งยกใหส้มาร์ตโฟน 

สมาร์ตโฟนคือ โทรศพัทย์คุใหม่ท่ีพฒันาจนมีความสามารถมากกวา่การกดรับสายและโทร
ออกเพราะมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่าง ๆ จะเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ี
สามารถพกพาและมีระบบการเช่ือมต่อไร้สายอยา่งอิสระ 

ในช่วงท่ีผา่นมา ยี่ห้อสมาร์ตโฟนท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุด หน่ึงในหลาย ๆ ยี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จกั
คงหนีไม่พน้ยี่ห้อ ซมัซุง (SAMSUNG) พิจารณาไดจ้ากสัดส่วนการใชง้านสมาร์ตโฟนตามยี่ห้อใน
ประเทศไทยนั้น ซมัซุง มีการเลือกใชจ้ากผูบ้ริโภคสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาด ปัจจุบนัซมัซุง
วางแผนเพื่อเจาะตลาดระดบักลางและสูงมากข้ึนเพื่อยกระดบัแบรนดใ์หเ้ทียบเท่าแบรนด์คู่แข่งอยา่ง
แอปเปิลผลกัดนัการเป็นผูน้ าด้านความทนัสมยั ความสวยงาม ความคุม้ค่า ความมีคุณภาพท่ีได้
มาตรฐาน และเพิ่มดว้ยโปรโมชัน่กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการและดึงดูด โดยซมัซุงไดพ้ยายามสร้าง
ระบบนิเวศวทิยาของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนโดยเนน้จุดเด่นในดา้นการแบ่งปันขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล และ
ความสามารถพิเศษต่าง ๆ หากผูบ้ริโภคใชส้มาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุงเหมือนกนั ดว้ยกลยุทธ์น้ี ซมัซุง
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สามารถชกัจูงใหผู้บ้ริโภคท่ีแต่เดิมเคยใชย้ี่ห้อซมัซุงอยูแ่ลว้หากตอ้งเกิดซ้ือสมาร์ตโฟนเคร่ืองใหม่ก็
จะนึกถึงซัมซุงและกลบัมาซ้ืออีกคร้ัง (Repurchase) ทั้งยงักระตุน้ให้เกิดการบอกต่อ (Word of 
Mouth) ในโลก Social Media (Gronroos, 1990) 

ความส าคญัของภาพลกัษณ์แบรนด์ มกัจะเป็นภาพลกัษณ์เชิงบวกท่ีถูกสร้างข้ึนโดยนกัการ
ตลาดท่ีพยายามเช่ือมโยงความแข็งแกร่ง ความช่ืนชอบและความมีเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์
ให้อยู่ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค นอกเหนือจากแหล่งขอ้มูลท่ีถูกควบคุมโดยนกัการตลาดแล้ว 
ความเก่ียวพนักบัแบรนด์ (brand association) อาจจะถูกสร้างข้ึนไดอี้กหลายวิธีดว้ยกนั เช่น จาก
ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภค จากข้อมูลของแบรนด์ท่ีถูกส่ือสารจากองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง จากการพูดปากต่อปาก(Word of mouth) และจากการอา้งอิงของตวัแบรนด์เอง เช่น ช่ือ
หรือโลโก้ รวมทั้งการก าหนดตวัตนของแบรนด์ผ่าน บริษทั ประเทศ ช่องทางการจ าหน่าย หรือ
บุคคลอา้งอิง สถานท่ี และกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยเฉพาะ (Keller, 2003 อา้งในสุรีย ์เนียมสกุล, 2556) 

ความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ (Strength of Brand Associations) การเช่ือมโยงท่ี
แขง็แกร่งกบัแบรนดผ์สานกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

ความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ (Favorability of Brand Associations) การเลือกวา่ส่ิงใด
เป็นความช่ืนชอบและเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์เพื่อท่ีจะสามารถเช่ือมโยงให้เขา้กบัแบรนด์
ได ้

เอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ (Uniqueness of Brand Associations) ความเก่ียวพนักบั 
แบรนด์ท่ีไม่สามารถแบ่งปันหรือหาได้จากแบรนด์คู่แข่งคนอ่ืน ๆ หัวใจส าคญัของการก าหนด
ต าแหน่งของแบรนด ์

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้สมาร์ตโฟน ยี่ห้อ 
ซมัซุงของผูบ้ริโภคชาวไทย 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านภาพลกัษณ์แบรนด์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
สมาร์ตโฟนซัมซุง ประกอบด้วย ด้านความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ด้านความช่ืนชอบท่ี
เก่ียวพนักบัแบรนด ์ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์ 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชส้มาร์ตโฟน ยี่ห้อ
ซมัซุงของผูบ้ริโภคชาวไทย 
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2. ปัจจยัภาพลกัษณ์แบรนด์ท่ีประกอบดว้ย ดา้นความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ดา้น
ความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง 

 
ระเบียบการวจัิย 
ขอบเขตด้านประชากร 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างส าหรับการศึกษาคือ ผูใ้ช้และเคยใช้
สมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงในประเทศไทย 
ขอบเขตด้านตัวแปรทีใ่ช้ศึกษา 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภาพลกัษณ์แบรนด ์(Brand Image) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
1. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงในประเทศไทย  

ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศึ่กษา 
ท าการเก็บข้อมูลจากการจัดท าแบบสอบถามผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยสอบถาม

ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใชง้านและเคยใชง้านสมาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีจะใช้คือประชาชนชาวไทยท่ีใช้และเคยใชส้มาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุงซ่ึงไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่ชดัเน่ืองจากในประเทศไทยมีผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่้อซมัซุงเป็นจ านวนมาก 
2.  กลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เพราะไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสามารถค านวณได้

จากสูตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) ได้จ  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 
วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

โดยในงานวิจยัน้ี ไดก้  าหนดการเลือกตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น เป็นการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

1046 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ในการศึกษาวจิยัน้ีทางผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งรายละเอียดของค าถามท่ีใช้ในการสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้ดา้นภาพลกัษณ์แบรนด์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อสมาร์ตโฟนซมัซุงประกอบดว้ยทั้ง 3 ดา้น 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการเลือกใชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงต่อไป 
การแปลความหมายด้วยวิธีการค านวณอนัตรภาคชั้นโดยท าการหาค่าเฉล่ียและแปลผล

คะแนนทั้ง 5 ระดบั หรือแบบช่วง (พชัรียาพรรณ หมุดสุวรรณ์, 2554) 
แบบสอบถามซ่ึงมีจ านวน 30 คน (Per-test) และน าผลท่ีได้มาหาค่าความน่าเช่ือถือ ค่า 

Cronbach’s Alpha ควรมีค่ามากกว่า 0.70 หรือร้อยละ 70 จึงจะเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือ (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชาและฐิตา วานิชบญัชา, 2558) ค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถวเิคราะห์ไดคื้อ 0.954 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมมาจากผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากหนงัสือ วารสาร ต าราวิชาการ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นค่าสถิติพื้นฐานท่ีใชว้ิเคราะห์
บรรยายขอ้มูลทัว่ไป 

2. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบสอบถามโดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั 
3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชก้ารทดสอบค่า Independent Sample t-test 

เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มโดยกลุ่มทั้งสองเป็นอิสระจาก
กนั สถิติท่ีใชท้ดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช้
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม น ามาเปรียบเทียบรายคู่
โดยใชว้ิธีการของ LSD (Least Square Difference) และสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis: MRA) ใชก้ารหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปร
อิสระมากกวา่หน่ึงตวัและความสัมพนัธ์โดยคดัเลือกตวัแปรท านายเขา้สู่สมการถดถอยพหุคูณดว้ย
วธีิ Stepwise 
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ระยะเวลาในการด าเนินการ 
เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยประชาชนชาวไทยผูใ้ชง้านและเคย

ใชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
ผลการวจัิย 
การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคท่ีใช้และเคยใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 
จ านวนทั้งหมด 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.2 มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.8 
ประกอบอาชีพนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.5 สถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 88.2 
รายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.3 เคยใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุงมาแลว้
มากกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 และจ านวนเคร่ืองสมาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุงท่ีเคยใชม้ากกวา่ 5 เคร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 41.3 

การวเิคราะห์ปัจจัยการรับรู้ด้านภาพลกัษณ์แบรนด์ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคที่
มีต่อสมาร์ตโฟนซัมซุง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคท่ีใช้และเคยใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 
จ านวนทั้งหมด 400 คน โดยส่วนใหญ่มีการรับรู้ในด้านความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักับแบรนด ์ 
(Strength of Brand Associations) อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.44) การรับรู้ในดา้นความช่ืนชอบท่ี
เก่ียวพนักบัแบรนด ์(Favorability of brand associations) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.40) และการ
รับรู้ในดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ (Uniqueness of brand associations) อยูใ่นระดบัมาก (
x = 3.44) 

การวเิคราะห์ความพงึพอใจในการเลือกใช้สมาร์ตโฟนยีห้่อซัมซุงในคร้ังต่อไปของผู้บริโภค 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคท่ีใช้และเคยใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 

จ านวนทั้งหมด 400 คน โดยส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจต่อการใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงในคร้ังต่อไป
ในระดบัปานกลาง ( x  = 2.87) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีและพร้อมท่ีจะแชร์ขอ้มูล
ประสบการณ์ดี ๆ ท่ีได้รับจากการใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงให้กบัครอบครัว เพื่อน ๆ และชาว
โซเชียลมีเดียไดรั้บรู้ ( x  = 2.98) 
การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานข้อที่ 1ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
สมาร์ตโฟน ยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคชาวไทยแตกต่างกนั โดยมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอาย ุ
ระดบัการศึกษาอาชีพสถานภาพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจ านวนปีเคยใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง และ
จ านวนเคร่ืองท่ีเคยใชส้มาร์ตโฟน ยีห่อ้ซมัซุง 
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โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคท่ีใชแ้ละเคยใชส้มาร์ต
โฟนยีห่อ้ซมัซุง จ  านวนทั้งหมด 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์จะพบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนปีท่ีเคยใช ้จ  านวนเคร่ืองท่ี
เคยครอบครองนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคชาว
ไทยแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ในส่วนด้านอายุ สถานภาพ และ
รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้เลือกใช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ในแบรนด์ท่ีประกอบดว้ย ดา้นความแข็งแกร่งท่ี
เก่ียวพนักบัแบรนด์ ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใชส้มาร์ตโฟนยีห่้อซมัซุง แตกต่างกนั 

โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผู ้บริโภคท่ีใช้และเคยใช ้
สมาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุง จ  านวนทั้งหมด 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ในแบรนด์ทั้ง 3 ดา้น แตกต่างกนันั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชส้มาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุง
ของผูบ้ริโภคชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้สมาร์ตโฟน ยี่ห้อซัมซุงของ
ผู้บริโภคชาวไทยทีแ่ตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์จะเห็นไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีทั้งหมด 5 ดา้น คือ เพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนปีท่ีเคยใช้และจ านวนเคร่ืองท่ีเคยครอบครองแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใชส้มาร์ตโฟน ยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคชาวไทยแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ธมนวรรณ กญัญาหตัถ ์(2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ เพศ ความแตกต่างของเพศมีผลต่อความพึงพอใจท่ี
มีต่อประโยชน์ของสมาร์ตโฟนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านภาพลักษณ์ของตรา ด้านอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูใ้ช้ แต่ไม่สอดคลอ้งกลบัปรัชญาคม ลว้นรัตน์ (2554) ท่ีไดว้ิจยั “ภาพลกัษณ์ของ
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานคตร” ได้กล่าวไวว้่า เพศ การศึกษาและอาชีพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
ไวว้างใจในบริษทั ทีโอทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดา้นการศึกษาสอดคลอ้งกบั
ทศัน์พล วรินทร์รักษ์ (2558) ท่ีได้วิจยั “การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ระหว่าง
โทรศพัท์มือถือสมาร์ตโฟนยี่ห้อแอปเปิลและซัมซุงของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร” ไดก้ล่าวไวว้่า 
ในดา้นการศึกษามีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้โทรศพัทส์มาร์ตโฟนยีห่อ้แอปเปิลและซมัซุง
ในดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นผูใ้ช ้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 
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ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ในแบรนด์ทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคชาวไทยที่
ใช้สมาร์ตโฟนยีห้่อซัมซุง 

จากการวิเคราะห์จะเห็นไดว้่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ในแบรนด์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงแตกต่างกนันั้นมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงประกอบดว้ย  

ความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ จากการวิเคราะห์จะเห็นไดว้า่ ดา้นความแข็งแกร่งท่ี
เก่ียวพนักบัแบรนดข์องสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงนั้นเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และส่งผลต่อความ
พึงพอใจมากท่ีสุดสะทอ้นให้เห็นวา่แบรนด์ซมัซุงสามารถสร้างการเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งโดยผสาน
กับปัจจัย อ่ืน ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู ้บริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งมีการกระจายขอ้มูลข่าวสารอยา่งกวา้งขวางพร้อมกบัย  ้าความทรงจ าของผูบ้ริโภค
ให้เกิดการนึกถึงแบรนด์อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง ผ่านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการ
ส่ือสารทางการตลาด รวมถึงกิจกรรมท่ีจดัร่วมกบักบัผูอ่ื้นซ่ึงอาจจะเป็นการโฆษณาทางออ้ม เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัสมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงได้อย่างถูกตอ้ง ความช่ืนชอบท่ี
เก่ียวพนักับแบรนด์ จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าด้านความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักับแบรนด์ของ
สมาร์ตโฟนยี่ห้อซมัซุงนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรด์นั้นถือเป็นความ
ช่ืนชอบและเอกลกัษณ์ท่ีแบรนด์ซัมซุงจะสามารถเช่ือมโยงเพื่อให้เขา้กบัแบรนด์ได ้โดยนักการ
ตลาดนั้นจ าเป็นตอ้งคิด วเิคราะห์อยา่งระมดัระวงั จากความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรด์ของแบรนด์
ซมัซุงท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางนั้น อาจเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ ท่ีท าใหก้ารเช่ือมโยงแบรนด์ในสายตา
ผูบ้ริโภคเกิดในดา้นลบมากกวา่บวก จะดว้ยสาเหตุเก่ียวกบัการระเบิดของผลิตภณัฑ์ในช่วงปลายปี 
2559 หรือระบบการท างานของสมาร์ตโฟนเม่ือใชไ้ปสักระยะจะเกิดปัญหาในระบบปฏิบติัการหรือ 
แอปพลิเคชนั (application) เป็นตน้ ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์จากการวิเคราะห์จะเห็นได้
วา่มีเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ของซมัซุงนั้นอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่สมาร์ตโฟนของ
ซมัซุงนั้นค่อนขา้งจะมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเหนือกวา่คู่แข่ง ซ่ึงส่วนท่ีท าให้สมาร์ตโฟนซมัซุงโดดเด่น
กวา่ยี่ห้ออ่ืน ๆ อาจจะเป็นระบบปฏิบติัการ (application) ท่ีเรียกวา่ แอนดรอยด์ (Android) ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีใชง้านไดง่้ายและสะดวกฟังก์ชนั (Function) ลูกเล่นท่ีหลากหลาย เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มาลินี มาลีคลา้ย (2554) ไดท้  าการวจิยั “การรับรู้การส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลภาพลกัษณ์ 
ตราสินคา้อิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร” ให้ค  ากล่าวไวว้่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อแบ
รนด์อิชิตนั ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมกบัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการ
รับรู้มากท่ีสุด 
สรุปผลข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

จากการวเิคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
สมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ดงัน้ี 
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ดา้นท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลอยา่งระดบัการศึกษาและอาชีพพบวา่ระดบัการศึกษาและอาชีพมี
ผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ยกตวัอยา่งเช่น ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนันั้นผูบ้ริโภคจะมีความวิเคราะห์ในการเลือกซ้ือสมาร์ตโฟนแต่ละรุ่นโดยดูจากความคุม้ค่าของ
การใช้งานท่ีจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในขณะดา้นอาชีพนั้นจะส่งผลในดา้น
คุณสมบติัสมาร์ตโฟนท่ีสามารถน ามาช่วยในการท างานของแต่ละสายอาชีพแตกต่าง 

ดา้นท่ี 2 ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ทั้ง 3 ด้าน ด้านความแข็งแกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นคิดวา่สมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงเป็นท่ีรู้จกัดีและมีช่ือเสียงในระดบัมากท่ีสุด
และมากแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคนั้นมีการรับรู้ถึงแบรนด์ซมัซุงเป็นอยา่งมากซ่ึงถือเป็นจุดแข็งของ
ซมัซุง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการมุ่งเนน้สร้างภาพลกัษณ์มีช่ือเสียงท่ีดี มีความ
ทนัสมยั ความเหมาะสมในเร่ืองราคา คุณภาพ การบริการท่ีเอาใจใส่ ดา้นความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบั
แบรนด์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นคิดว่าสมาร์ตโฟนซัมซุงนั้นสามารถซ้ือหาได้ง่ายและ
สะดวกดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามส าคญัในดา้นช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ท่ีมีมากมายเขา้ถึง
ได้ง่ายและสะดวกโดยเน้นส่ือกลางท่ีช่วยในการเข้าถึงลูกค้า อย่างเช่นตวัแทนขายท่ีมีความรู้
ความสามารถเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑห์รือพฒันาคุณภาพในดา้นผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึนเพื่อให้เหนือกวา่
สมาร์ตโฟนยีห่อ้อ่ืน ๆ ดา้นเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นคิดวา่
สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงนั้นมีความสวยงาม โดดเด่น และมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ริโภคช่ืนชอบในตวัผลิตภณัฑ์เป็นอย่างมากในทุกดา้น ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั
ในดา้นตวัผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ควรท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่าในการใชส้มาร์ตโฟนยี่ห้อซัม
ซุงมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ประเด็นท่ีควรศึกษาเพิ่มเติมจากการงานวิจยัน้ี และควรท าการวิจยัในโอกาสต่อไปใน
อนาคต คือ คุณภาพในการบริการของพนกังานขาย และคุณภาพบริการหลงัการขายของสมาร์ตโฟน
ยีห่อ้ซมัซุง เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจ ากดัของผูว้ิจยัท าให้สามารถท าการวิจยัไดแ้ค่ในส่วนของดา้นการ
รับรู้ภาพลกัษณ์เพียงเท่านั้น ทางผูว้จิยัจึงเห็นควรวา่ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าหวัขอ้งานวิจยัท่ี
กวา้งมากข้ึนเพื่อจะไดส้ามารถเปรียบเทียบขอ้มูลจากทุกดา้นไดม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการจะ
ศึกษาต่อนั้นสามารถน าขอ้มูลงานวจิยัน้ีไปใชต่้อไดใ้นอนาคต 

2.  เน่ืองจากผูท้  าวจิยัมีเวลาในการจดัท าและเก็บขอ้มูลระยะเวลาใน 4 เดือน และท าเก่ียวกบั
สมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงเพียงเท่านั้น ดงันั้นควรมีระยะเวลายาวนานข้ึนเพื่อจะสามารถท าการวิจยัเพื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาในแต่ละช่วงไตรมาสเน่ืองจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษทัและ
ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภค อีกทั้ งย ังเพิ่มเติมในด้านหัวข้อท่ี
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นอกเหนือจากการรับรู้ภาพลกัษณ์แบรนด์ และสามารถท าวิจยัเก่ียวกบัสมาร์ตโฟนแบรนด์อ่ืน ๆ 
เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของแต่ละแบรนดใ์นอุตสาหกรรมของไทย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป 
จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของลูกคา้ ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการ
บริการ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 3) เพื่อศึกษา
ปัจจัยด้านราคา ท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด            
4) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียง ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิ
เนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมเคร่ืองมือจากประชากร 30 บริษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เป็นฝ่ายบริหาร และผูมี้อ  านาจในการเรียกใชบ้ริการ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป 
ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติถดถอยพหุ ในการวเิคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่ 1) ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ไม่สามารถอธิบายความภกัดีได ้โดยพิจารณาจาก ค่า F=2.284   
Sig = 0.142 อีกทั้งไม่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ 2)ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 19.90  
และมีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  0.412  3)ปัจจยัดา้นดา้นราคา ไม่ส่งผลต่อการความภกัดีของลูกคา้ 
ได ้โดยพิจารณาจาก ค่า F=0.554   Sig = 0.463 4) ปัจจยัดา้นดา้นช่ือเสียง ไม่ส่งผลต่อการความภกัดี
ของลูกคา้ โดยพิจารณาจาก F=3.542   Sig = 0.070 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัคุณภาพ
การให้บริการ  ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ และ ปัจจยัดา้นดา้นช่ือเสียง ส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ ขณะท่ี ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ และปัจจยัดา้นราคา ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ท่ีส าคญั
คือปัจจยัด้านราคาไม่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้า จึงไม่ควรเน้นการลดราคาหรือการแข่งขนั
สงครามราคาเพราะลูกคา้จะเนน้ความน่าเช่ือถือและความมีช่ือเสียงมากกวา่ 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, ราคา, ความมีช่ือเสียง, ความภกัดี 
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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 

 
บทน า 

 บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบังานอุตสาหกรรม 
โดยมีลกัษณะงาน  คือ งานประเภทซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร (Maintenance) , งานติดตั้งเคร่ืองจกัร 
(Installation) , งานประกอบ งานเช่ือม (Fabrication) , ยา้ยเคร่ืองจกัร (Relocate) , งานระบบความ
ปลอดภยัของเคร่ืองจกัร ระบบไฟ ระบบน ้า ระบบลม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัร  (Utility) เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนัธุรกิจประเภท รับซ่อมบ ารุง และติดตั้งเคร่ืองจกัรโรงงาน มีอตัราเติบโตข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความสามารถ แตกตวัและออกไปตั้ง
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บริษทัเพื่อรับงานเอง  ส่งผลใหอ้ตัราการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนัสูงข้ึน อีกทั้งยงัมีคู่แข่งในธุรกิจน้ีท่ี
เป็นบริษทัต่างชาติ ทั้งในจีน ญ่ีปุ่น อเมริกา และยโุรปอีกดว้ย 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ เพื่อรักษาฐานลูกคา้ท่ีมี
อยู่  และหาลูกคา้รายใหม่ให้ทนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั เพื่อน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการ ไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และสภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอกในปัจจุบนั อีกทั้งยงัเพื่อ
การเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาศกัยภาพการ
ใหบ้ริการ และหาแนวทางขยายฐานลูกคา้ อยา่งมัน่คงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 1)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็น
จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
 2)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. 
เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
 3)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง 
กรุ๊ป จ ากดั 
 4)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความีช่ือเสียง ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิ
เนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
 
สมมติฐานในการริจัย 
 1.ปัจจยัความพึงพอใจ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป 
จ ากดั 
 2.ปัจจยัคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิ
เนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
 3.ปัจจยัราคา ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
            4.ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียง ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง 
กรุ๊ป จ ากดั 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
         ตวัแปรอิสระ 
 

 
ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

                                                                                               ตวัแปรตาม 
คุณภาพในการ
ใหบ้ริการ          

(Service Quality) 

        
 

ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

  
 
มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
(Corporate Reputation) 

   
ขอบเขตการศึกษา 
 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจ (Satisfaction) ดา้นคุณภาพการบริการ 
(Service Quality) ดา้นราคา (Price) และดา้นความมีช่ือเสียง (Corporate Reputation) 
 2.ขอบเขตด้านประชากร คือ ลูกค้าของบริษทั 30 บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นฝ่าย
บริหาร และผูมี้อ  านาจในการเรียกใชบ้ริการ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั   
 3.ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมศึกษาวิจยั ตั้งแต่ 10 มกราคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2560 เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน 
 
 

 
ความภกัดีของลูกคา้ 
(Customer Loyalty) 
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นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
1.ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็น

ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ จากการรับบริการจาก บริษทั ซี.บี.เค.      
เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั   

2.คุณภาพการบริการ หมายถึง การบริการลูกคา้ ตามท่ีลูกคา้คาดหวงั ตามเป้าหมาย เสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ และรับรู้ได ้โดยท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ เช่ือถือ ท่ีจะมอบหมายงาน
ใหท้ า จากการรับบริการจาก บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั  

 3.ราคา หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการขอรับบริการ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั  
 4.ช่ือเสียง คือ การท่ีกลุ่มประชาชนจดจ าอะไรท่ีเก่ียวกบัองกรณ์ และพูดถึงองคก์รณ์วา่เป็น

อยา่งไร ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั   
5.ความภกัดีของลูกคา้ หมายถึง การกลบัมาใชบ้ริการของลูกคา้เดิม ท่ีเคยใชบ้ริการมาก่อน

หนา้น้ีแลว้ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั   
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เป็นแนวทางปรับปรุงดา้นคุณภาพในการให้บริการของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป 
จ ากดั  เพื่อใหเ้กิดความภกัดีของลูกคา้ 

2.น าแนวทางท่ีได้มาปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า 

3.เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัเก่ียวกบัการซ้ือซ ้ าต่อไป 
 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 วรุิฬ (2542) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั 
ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจ
มากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงัหรือไม่
พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมี
มากหรือนอ้ย 
 เมนาร์ด ดบับริล เชลล่ี (Maynard W.Shelly.1975:9) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ซ่ึงสรุปไดว้า่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ท าใหเ้กิดความสุข 
ความสุขน้ีเป็นความสุขท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบ
ยอ้นกลบัความสุขสามารถท าใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบ 
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ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้นและระบบความสัมพนัธ์
ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพในการให้บริการ  
 จินตนา บุญบงการ (2539, หนา้ 15) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการวา่เป็นส่ิงจบัตอ้ง 
สัมผสัแตะตอ้งอาศยัไดย้าก และเส่ือมสูญสภาพไปไดง่้าย บริการจะท าข้ึนทนัทีและส่งมอบให ้
ผูรั้บบริการทนัทีหรือเกือบจะทนัทีดงันั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่ง 
มอบบริการจากผูใ้หไ้ป ยงัผูรั้บบริการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดช้ดัเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา 
สถานท่ีรูปแบบ และท่ีส าคญัเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยทางจิตใจ ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ ค าวา่การบริการ 
ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ SERVICE ซ่ึงถา้หากหาความหมายดี ๆ ใหก้บัอกัษรภาษาองักฤษ 7 ตวัน้ี 
อาจไดค้วามหมายของการบริการท่ีสามารถยดึเป็นหลกัการปฏิบติัไดต้ามความหมายของอกัษร ทั้ง 
7 น้ี คือ 
  S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อ ความล าบาก
ยุง่ยากของผูม้ารับการบริการ 
 E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว  
 R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติผูรั้บบริการ  
 V = Voluntariness Manner การใหบ้ริการท่ีท าอยา่งสมคัรใจเตม็ใจท าไม่ใช่ท างาน 19 อยา่ง
เสียไม่ได ้
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 C = Courtesy ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี  
 E = Enthusiasm ความกระฉบักระเฉง กระตือรือร้นขณะใหบ้ริการและใหบ้ริการมากกวา่ 
ผูรั้บบริการคาดหวงัเอาไว ้
 พาราซุรามาน และเบอร์ร่ี (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990) เสนอวา่ คุณภาพเป็น
ส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหมายของลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อบริการนั้น กล่าวโดยสรุปไดว้า่ 
คุณภาพก็คือ ผลิตภณัฑบ์ริการท่ีดีท่ีสุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในการใหบ้ริการ/
ผลิตภณัฑ ์หากผูรั้บบริการไดรั้บการบริการเป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยด้านราคา 
 ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์       
(เอ็ตเซล วอลค์เกอร์; และ สแตนตนั. 2001 : 7) หรือหมายถึง คุณค่า ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเองราคา 
เป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา 
ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนท่ี
ตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์จาก
การใชผ้ลิตภณัฑบ์ริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความมีช่ือเสียง เป็นทีรู้่จัก 
 Barnett, Jermier และ Lafferty (2006: 34) กล่าววา่  ช่ือเสียงองคก์ร (Corporate Reputation) 
เป็นการตดัสินโดยรวม (Collective Judgments) ของผูส้ังเกตการณ์ (Observers) เก่ียวกบัองคก์ร
ธุรกิจใด ๆ บนพื้นฐานของการประเมิน (Assessments) ถึงผลกระทบดา้นการเงิน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รนั้นตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
 Fombrun (1996) อธิบายวา่ ช่ือเสียง คือ ผลรวมของภาพลกัษณ์ดา้นต่าง ๆ (Sum of Images) 
ขององคก์รใดองคก์รหน่ึงท่ีมีอยูใ่นใจของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร  บ่งบอกถึงการรับรู้ 
(Perceptual Representation) เก่ียวกบัการกระท าในอดีต  (Past Actions) และส่ิงท่ีน่าจะเกิดข้ึน 
(Future Prospects)  เก่ียวกบับริษทั ซ่ึงบ่งช้ีถึงส่ิงดึงดูดใจโดยรวม  (Overall Appeal)  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน 
 ลภิรัตนกุล (2540:81-83) ไดอ้ธิบายวา่ ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) คือ ภาพท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึง
ดา้นการบริหารหรือการจดัการ (Management) ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และหมายรวมไปถึงสินคา้
ผลิตภณัฑ ์(Product) และบริการ (Service) ท่ีบริษทันั้นจ าหน่าย 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความภักดีของลูกค้า 
 กิตติ สิริพลัลภ (2542:81) ไดก้ล่าววา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคมี
ทศันคติท่ี ดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และ
เกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดมา มีค ากล่าววา่การ สร้างลูกคา้ใหม่ 1 คน จะมีตน้ทุนสูงกวา่การรักษา
ลูกคา้เก่า 1 คน ถึง 5 – 10 เท่า และในปัจจุบนัเกิดความหลากหลายในตราสินคา้ ประกอบกบัการใช้
กลยทุธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคเปล่ียน หรือหนัไปใชสิ้นคา้ตราใหม่ๆ อยู่
เสมอ ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีส าคญัทางการตลาดคือ การสร้างความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) การ
สร้างความภกัดีในตราสินคา้จึงมีความจ าเป็นมาก และท าใหลู้กคา้เกิดตน้ทุนท่ีจะเปล่ียนไปใชสิ้นคา้
ตราอ่ืน  
 แจก๊ดิช เชซ และแอนดรู โซเบล (Jagdish Shetz and Andrew Sobel, 2004 อา้งถึงใน วรรณ
พร ไกรเลิศ, 2547: 286) ใหค้วามหมายวา่ “ความภกัดีหมายถึงการสวามิภกัด์ิต่อลูกคา้และยกให้
ความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน” เม่ือลูกคา้รู้สึกไดถึ้งความภกัดีท่ีธุรกิจมีต่อพวก
เขา ก็จะไปตอกย  ้าใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความดีงามและช่วยเสริมใหเ้กิดความรู้สึกไวว้างใจ (Trust) 
เม่ือเกิดความไวว้างใจมากก็จะใชบ้ริการถ่ีข้ึน อนัน าไปสู่ความผกูผนัและความจงรักภกัดีในการใช้
บริการต่อไป 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ถวกิา ศิริสวสัดิลก (2552) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ กรณีศึกษา 
ของผูบ้ริโภคสินคา้ซนัซิล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.0 มีอาย ุ21 ถึง 30 ปี มากท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่  
มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ้ือสินคา้เดือนละคร้ังมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้ซนัซิล ในภาพรวมมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง ภาพลกัษณ์ของ
สินคา้มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 
มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง และนวตักรรมและคุณภาพของสินคา้ มี
อิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง ความภกัดีต่อตราสินคา้ซนัซิล โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 Eugene Sivadas, Jamie L. Baker‐Prewitt, (2000) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความภกัดีของหา้งคา้ปลีก ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพ
การบริการส่งผลต่อทศันคติ การใชบ้ริการซ ้ า และความพึงพอใจ ความพึงพอใจส่งผลต่อทศันคติ
ทางบวก การใชบ้ริการซ ้ าและการแนะน าลูกคา้ แต่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อความภกัดี การใหค้  าแนะน า
และบริการท่ีดี ส่งผลทางบวกต่อความภกัดี  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง 
กรุ๊ป  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ลูกคา้ของบริษทั 30 บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม 
เป็นฝ่ายบริหาร และผูมี้อ านาจในการเรียกใช้บริการ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั มาจาก
ฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั  ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั จึงไม่สามารถเปิดเผยช่ือและขอ้มูลของ
บริษทัลูกคา้ไดผู้ว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด จ านวน 30 บริษทั โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) ค  าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตั้งค  าถามจากขอ้มูล 
ต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ  ความมีช่ือเสียง ปัจจยั
ดา้นราคา และความภกัดีของลูกคา้ ปรับปรุงและดดัแปลงใหแ้บบสอบถามมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิยั และทดสอบค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s alpha มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.748 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
 สถิติท่ีใชเ้ป็นสถิติส าเร็จรูปทางสถิติ และใชส้ถิติพรรณนา ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และเชิงอา้งอิง โดยสถิติการวิเคาระห์ถดถอยอยา่งง่าย และวเิคราะห์ถดถอยพหุ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยด้านความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การแกไ้ขปัญหาหนา้งานในการบริการ ความพึงพอใจมีอิทธิพลในระดบั
มาก, การใหบ้ริการดว้ยประสบการณ์  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  3.97 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76  รองลงมา 
การใหบ้ริการตามระยะเวลาท่ีใหส้ัญญาไวก้บัลูกคา้ ค่าเฉล่ีย  ความพึงพอใจมีอิทธิพลในระดบัมาก 
3.87  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  และการติดตามผลงานหลงัจากการใหบ้ริการเสร็จส้ิน มีอิทธิพล
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 2.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 
ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 คุณภาพการใหบ้ริการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริษทัมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของท่านเป็นอยา่งดี มี
อิทธิพลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.87 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 และการใหบ้ริการ มีความ
รวดเร็ว และวอ่งไว มีอิทธิพลในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 3.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 
ปัจจัยด้านราคา 
 ปัจจยัดา้นราคา มีอิทธิพลในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การใหบ้ริการของบริษทั มีราคาคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป มีอิทธิพลใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.77 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 และจะกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง ถา้มีการ
ลดราคาค่าบริการ มีอิทธิพลในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 2.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 
ปัจจัยด้านความมีช่ือเสียงขององค์กร 
 ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียง  มีอิทธิพลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.61 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.79  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริษทัมีความน่าเช่ือถือ,ช่ือเสียงของบริษทั  เกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์การท่ีสั่งสมมา  มีอิทธิพลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.83 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.74 และช่ือเสียงของบริษทั  เกิดข้ึนจากความประทบัใจในการบริการ มีอิทธิพลในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 3.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นราคา และดา้น
ช่ือเสียง ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ของลูกคา้ บริษทั ซี.บี.เค.  เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 
 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ  ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 และ 
ปัจจยัดา้นดา้นช่ือเสียง ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้นช่ือเสียง
มีอิทธิพลมากท่ีสุด และคุณภาพในการใหบ้ริการรองลงมา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์พหุคูณ อยู่
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ในระดบัปานกลาง พิจารณาไดจ้ากค่า R = 0.593  มีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 35.10  และมี
ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.392  

สามารถขียนในรูปสมการ คะแนนดิบและมาตรฐานไดด้งัน้ี 
สมการรูปคะแนน ดิบ 

Y =  2.119 + 0.554X2 + 0.506X4 
สมการรูปคะแนน มาตรฐาน 
Zy = 0.498ZX2 + 0.656ZX4 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
 ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.52 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การแกไ้ขปัญหาหนา้งานในการบริการ ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลในระดบัมาก, การใหบ้ริการดว้ยประสบการณ์  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  3.97 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.76  รองลงมา การใหบ้ริการตามระยะเวลาท่ีใหส้ัญญาไวก้บัลูกคา้ ค่าเฉล่ีย  ความพึง
พอใจมีอิทธิพลในระดบัมาก 3.87  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  และการติดตามผลงานหลงัจากการ
ใหบ้ริการเสร็จส้ิน มีอิทธิพลในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 2.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.98  
 ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริษทัมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของท่าน
เป็นอยา่งดี มีอิทธิพลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.87 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 และการ
ใหบ้ริการ มีความรวดเร็ว และวอ่งไว มีอิทธิพลในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 3.27 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีอิทธิพลในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.20 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การใหบ้ริการของบริษทั มีราคาคุม้ค่ากบัเงิน
ท่ีจ่ายไป มีอิทธิพลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.77 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 และราคาในการ
บริการเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีอิทธิพลในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 2.10 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 
        ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียง  มีอิทธิพลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.61 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริษทัมีความน่าเช่ือถือ,ช่ือเสียงของ
บริษทั  เกิดข้ึนจากประสบการณ์การท่ีสั่งสมมา  มีอิทธิพลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.83 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 และช่ือเสียงของบริษทั  เกิดข้ึนจากความประทบัใจในการบริการ มี
อิทธิพลในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 3.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66  
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิ
เนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้นคุณภาพส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้เน่ืองจาก บริษทั 
มุ่งเนน้ในเร่ืองคุณภาพการบริการมาโดยตลอด โดยการท างานตามความตอ้งการของลูกคา้ ภายใน
ระยะเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด และนึกถึงคุณภาพของงานเป็นหลกั ดว้ยความเตม็ใจและซ่ือสัตย ์โดย
ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ความช านาญ ความรู้ และความสามารถ อีกทั้งเม่ือจบงาน บริษทั ยงัมีการ
ติดตามผลงานเสมอ เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมายมา ทั้งหมดน้ี น ามาซ่ึง
ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ภาพจ า ของบริษทั และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.
บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั ดว้ยเช่นกนั  
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง 
กรุ๊ป จ ากดั พิจารณาไดจ้ากผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณารายขอ้การเขา้ถึงความตอ้งการ
ของลูกคา้มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการใหบ้ริการดว้ยความช่ือถือ และการใหบ้ริการดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์ขณะท่ีการใหบ้ริการดว้ยความรู้ความสามารถ การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ และสุดทา้ย
การใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและวอ่งไว มีค่าเฉล่ียตามลงมาตามล าดบั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ (Shiffman and Kanuk, 1997) ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการท่ี เป็น
พิเศษ ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการและดา้นความเอาใจใส่ของพนกังาน มี ความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (Gronroos, 1990, Buzzell & Gale, 
1987, อา้งถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2547) สรุปวา่ คุณภาพการใหบ้ริการเกิดจากการรับรู้
คุณภาพการใหบ้ริการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ภายหลงัจากท่ีลูกคา้ไดรั้บบริการนั้น ๆ แลว้ ซ่ึง
แบ่งเป็น 5 ดา้นท่ีส าคญั ดงัน้ี ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นส่ิงท่ีสามารถ จบัตอ้ง
ได ้ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ และดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้  
 ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์รมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั ซี.บี.เค. 
เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั พิจารณาไดจ้ากผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ความ
น่าเช่ือถือของบริษทั และความมีช่ือเสียง ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือบริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดูดี ช่ือเสียงของบริษทั สะทอ้นถึงผลงานท่ีผา่นมา ช่ือเสียงของ
บริษทัเกิดข้ึนจากการบริหาร จดัการ วางแผนงาน ช่ือเสียงของบริษทั เกิดข้ึนจากความประทบัใจใน
การบริการ และสุดทา้ยช่ือเสียงของบริษทัเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543 : 128) พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเป็นพฤติกรรมท่ีซ่ือสัตยต่์อ
ตรายีห่้อ เป็นพนัธะทางจิตวิทยา (Psychological Commitment) ต่อตรายีห่้อเดิม  
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังนี้ 
 1.ดา้นคุณภาพการบริการ บริษทั ซี.บี.เค. เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั ควรปรับปรุง และก าหนด
กลยทุธ์ เพื่อพฒันาดา้นคุณภาพการบริการ ฝึกอบรมพนกังานให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น จดัการ
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วางแผนงานให้รวดเร็ว และท างานให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ
และกลบัมาใชบ้ริการอีก  
 2.ดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์ร บริษทั ซี.บี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั ควรน าขอ้มูลท่ีได้
จากการวจิยัไปปรับปรุง สร้างทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั โดยการปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ลูกคา้เกิดภาพจ า เกิดความประทบัใจในบริการ  เกิดความ
น่าเช่ือถือยิง่ข้ึน เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัในปัจจุบนั และเกิดความภกัดีของลูกคา้ 
 3.ปัจจยัด้านราคาไม่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้า จึงไม่ควรเน้นการลดราคาหรือการ
แข่งขนัสงครามราคาเพราะลูกคา้จะเนน้ความน่าเช่ือถือและความมีช่ือเสียงมากกวา่ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 2) ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 3) ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-Test, One-way analysis of varience และ 
Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีรายได ้20,001-
30,000 บาท มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน
บริษทัเอกชน สถานภาพโสด การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑส่์งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิง
บูรณาการ พบวา่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า รายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการจดัจ าหน่ายส่งผลทางบวกต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 
และปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า ดา้นการส่งเสริมการขาย ส่งผลทางลบต่อความ
ภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง ด้านการโฆษณา ดา้นการตลาดทางตรง และด้านการตลาดออนไลน์ 
ส่งผลทางบวกต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   

 
ค าส าคญั : ส่วนประสมการตลาด, การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ความภกัดีต่อตรา
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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, One-
way 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 
 

บทน า 
 ธุรกิจเคร่ืองส าอาง เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงมากในปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากเป็น

ธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการสามารถประกอบธุรกิจไดง่้าย ไม่ตอ้งใชค้วามรู้หรือเงินลงทุนท่ีมากนกั อีกทั้ง
ในธุรกิจเคร่ืองส าอางนั้น เป็นธุรกิจท่ีมีผลก าไรสูง จะเห็นได้ว่าแมจ้ะผูป้ระกอบธุรกิจเดิมอยู่เป็น
จ านวนมากอยูแ่ลว้ ก็ยงัมีนกัธุรกิจหนา้ใหม่ แบรนด์สินคา้และผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ทอ้งตลาด
อยู่อย่างสม ่ าเสมอ และข้อมูลจากรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ข้อมูลการจัดตั้ งธุรกิจผลิต
เคร่ืองส าอางตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 มีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอย่างกา้วกระโดด และสถิติการขอจดแจง้
และอนุมติัให้ผลิตเคร่ืองส าอางในช่วงปี พ.ศ.2555-2558 ก็มีจ  านวนเพิ่มสูงข้ึนอย่างเห็นไดช้ัด จึง
กล่าวไดว้า่ธุรกิจเคร่ืองส าอางมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคต ดงันั้นเม่ือธุรกิจมีการ
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แข่งขนัท่ีสูง ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจยงัคงด าเนินต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง นัน่ก็คือการสร้างแบ
รนด ์และการสร้างกลยทุธ์ในการท าใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยการสร้างสัมพนัธ์
ท่ีดีให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีกบัตราสินค้า เกิดความผูกพนัในตราสินคา้ และมีการซ้ือซ ้ า ไม่
เปล่ียนตราสินค้าในการซ้ือสินค้าประเภทเดียวกัน ก่อให้เกิดการสร้างปริมาณการขายท่ีสูงข้ึน 
สามารถเพิ่มราคาสินคา้ใหสู้งข้ึน และรักษาฐานลูกคา้ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืได ้
 ดงันั้น ทางผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา
สินค้าเคร่ืองส าอางเพื่อน ามาเป็นแนวทางและเกิดประโยชน์ในการพฒันาแบรนด์เคร่ืองส าอาง
ต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

เคร่ืองส าอาง 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

 ตวัแปรอิสระ ท าการศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ  
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการจัด
จ าหน่าย 
 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการ
โฆษณา ด้านการประชาสัมพนัธ์ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการตลาดทางตรง และด้าน
การตลาดออนไลน์ 
 ตวัแปรตาม ท าการศึกษาความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง  

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากร คือ ผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอาง กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางจ านวน 400 คน 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ท าการศึกษาวิจยัใชร้ะยะเวลาระหว่าง เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 
2560 
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สมมุติฐานงานวจัิย 
1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า

เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 
3. ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าผลจากงานวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ

เคร่ืองส าอางต่อไปได ้
2. ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปพฒันากลยทุธ์ในการเขา้ถึงใจผูบ้ริโภคได ้
3. ผลการวิจัยน้ีสามารถน าไปพฒันาต่อยอดไปสู่การสร้างพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า และ

การตลาดแบบปากต่อปากได ้
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ ( Independent variable )            ตวัแปรตาม ( Dependent variable ) 
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แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ 
รายได้ การศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว และสถานภาพ โดยผู ้บริโภคท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลมีความชอบ ทศันคติ รสนิยม วิถีชีวิตท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลใหมี้ความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 

Belch and Belch (2005, อา้งถึงใน อจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) กล่าวว่า ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายได ้มีความเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยประกอบไปด้วย อายุ บุคคลท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั จะมีความสนใจในส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั เพศ เพศท่ีแตกต่างกนั จะมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
บริโภคสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั สถานภาพการสมรส สถานภาพท่ีแตกต่างกนัก็มีแนวโนม้ท่ี
จะมีรสนิยมในการเลือกสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ท่ีจะ
เลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่า อาชีพ อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะ
น าไปสู่ความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชสิ้นคา้หรือบริการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั รายได ้หรือ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในตราสินคา้และบริการ   
แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 

Phillip Kotler (2007,อา้งถึงและแปลโดยเมธา ฤทธานนท์, 2537,159) กล่าววา่ ส่วนประสม
การตลาด คือการท าการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และลกัษณะเฉพาะตวัของมนั ซ่ึงส่วนประสม
การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ครอบคลุม
รวมถึง การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานขาย และการตลาดทางตรง 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542,11) กล่าวว่า ส่วนผสมการตลาด คือ การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับและยินดีจ่าย มีการจดัจ าหน่าย
และกระจายสินคา้ท่ีสอดคล้องกบัพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ ส่วนผสมการตลาดประกอบด้วย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
แนวคิดและทฤษฎกีารส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
 เสรี วงษม์ณฑา (2542,131-133) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ือง 
เป็นกลยทุธ์การประสานงานและการติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใชทุ้กเคร่ืองมือของการ
จูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดข้่าวสารและภาพพจน์ท่ีสอดคลอ้งและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
   วารุณี ตนัติวงศ์วาณิช และคณะ (2554,241-242) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารทางการตลาด
เชิงองค์รวม เป็นการใช้ช่องทางการติดต่อส่ือสารอยา่งพิถีพิถนั เพื่อส่งมอบข่าวสารท่ีชดัเจน เสมอ
ตน้เสมอปลาย เก่ียวกบัองคก์ารและผลิตภณัฑข์ององคก์าร เป็นการสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภณัฑ ์
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และเสริมภาพลกัษณ์ให้ข่าวสารดีข้ึนเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัตราผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมจากการสร้าง
ความคุน้เคยท่ีผูบ้ริโภคเป้าหมาย  
แนวคิดและทฤษฎคีวามภักดีต่อตราสินค้า 
  อดุลย ์และดลยา จาตุรงคกุล (2550,90) กล่าวว่า การเรียนรู้ท าให้เกิดความซ่ือสัตยต่์อตรา
ยี่ห้อและน าไปสู่การซ้ือซ ้ า ซ่ึงการสร้างความซ่ือสัตยต่์อตรายี่ห้อนั้น เก่ียวขอ้งกบัทศันคติต่อตรา
ยีห่อ้และร้านคา้ดว้ย โดยเช่ือวา่ ความซ่ือสัตยต่์อตรายีห่อ้เกิดมาจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้เกิด
ความพอใจและไดรั้บการเสริมแรง ซ่ึงน าไปสู่การซ้ือซ ้ า 

Aaker (1996, อา้งถึงใน ฉนัทช์นก เรืองภกัดี,2557,23-36.) กล่าววา่ ค่าตราสินคา้ คือกลุ่ม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสัมพนัธ์กบัช่ือตราสินคา้ และสัญลกัษณ์ เพื่อเพิ่มหรือลดคุณค่าสินคา้
หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภค ค่าตราสินคา้ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ การรู้จกัช่ือตรา
สินคา้ (Brand Name Awareness) คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) ภาพลกัษณ์ความเช่ือมโยง
ในตราสินคา้ (Brand Associations) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และสินทรัพยป์ระเภท
อ่ืน ๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กชพรรณ วิลาวรณ์ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์
ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (SKIN CARE) ส าหรับผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจาก
ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ประเทศเกาหลี 
ประเภทบ ารุงผวิหนา้อยา่งมีนยัส าคญั 

ปิยมาภรณ์ คุม้ทรัพย ์(2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางสกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 
การขายโดยพนักงาน และการจดักิจกรรม และปัจจยัการส่ือสารทางการตลาด ไดแ้ก่การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย การตลาดโดย
การบอกต่อ การจดักิจกรรม มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง สกินฟู้ด 

ณัฐธยาน์ สุราลยัอุทิศ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง ตามทรรศนะของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะคุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคาและมกัไม่มีการเปล่ียนแปลง
ไปใช้ยี่ห้ออ่ืน ปัจจยัหลักท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง กลุ่มตวัอย่างจะให้
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ความส าคญัดา้นช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์มาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และดา้นตราผลิตภณัฑ์ 
ระเบียบวธีิวจัิย 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง ส ารวจ 
(Survey Research) และใช้การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอก
ขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตนเอง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใช้เคร่ืองส าอาง ซ่ึง
ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตรค านวณไม่ทราบ
ขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 
400 ชุด ด าเนินการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) กบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน โดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่ง
ออกเป็น การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์เชิงอา้งอิง (Inferential 
Statistics) ดงัน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ใชส้ถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็น
อิสระต่อกนั ใชส้ถิติ One-way analysis of varience (ANOVA) ในการวิเคราะห์ตวัแปรมากกวา่ 2 
ตวัแปร ในการทดสอบสมมติฐาน  หากพบความแตกต่างจะทดสอบความต่างรายคู่โดยใช้วิธี 
Scheffe's method และ LSD จากนั้นท าการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินค้า
เคร่ืองส าอาง โดยใชส้ถิติ Multiple Regression Analysis โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 มี
อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 มีรายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 197 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.3 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 มี
อาชีพ พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีสถานภาพ
โสด จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าเคร่ืองส าอาง  

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอางในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อความภกัดีต่อ
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ตราสินคา้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมาคือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
เคร่ืองส าอาง 

พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการประชาสัมพนัธ์
ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมาคือ ดา้นการโฆษณา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการขายโดยพนกังานและ ดา้นการตลาดทางตรงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
เคร่ืองส าอางท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ สถิตทิีใ่ช้การวจิยั Sig. 

เพศ t -Test 0.141 
อายุ ANOVA 0.221 

รายได้ต่อเดือน ANOVA 0.000* 
ระดบัการศึกษา ANOVA 0.040* 

อาชีพ ANOVA 0.000* 
สถานภาพ ANOVA 0.230* 

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด B Std. 

Error 

β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.274 0.253  8.973 0.000   

ด้านผลติภณัฑ์ (X1) 0.243 0.038 0.306 6.459 0.000 0.991 1.009 

ด้านราคา (X2) 0.018 0.043 0.020 0.413 0.680 0.952 1.051 

ด้านการจดัจ าหน่าย (X3) 0.138 0.037 0.182 3.769 0.000 0.950 1.053 

R = 0.349  R2 = 0.122  Adj.R2 = 0.115 SEE = 0.452  F = 18.302  Sig. = 0.000 

 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.349 โดยพิจารณาจาก R = 0.349  มีอ านาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 12.2 โดยพิจารณาจาก R2= 0.122 และมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.452 
โดยพิจารณาจาก SEE = 0.452   
 โดยพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.306 โดยพิจารณาจากค่า β = 
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0.306 และปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.182 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.182 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 2.274 + 0.243X1 + 0.138X3 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Zy = 0.306ZX1 + 0.182ZX3 
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
เคร่ืองส าอาง 
ปัจจยัการส่ือสารการ 
ตลาดเชิงบูรณาการ 

B Std.Error β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.749 0.240  11.444 0.000   
ด้านการส่งเสริมการขาย 
(X4) 

-0.093 0.033 -0.148 -2.803 0.005 0.777 1.286 

ด้านการโฆษณา (X5) 0.090 0.041 0.105 2.189 0.029 0.945 1.059 
ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
(X6) 

-0.010 0.040 -0.012 -0.246 0.806 0.841 1.188 

ด้านการขายโดยพนกังาน 
(X7) 

-0.035 0.040 -0.047 -0.888 0.375 0.764 1.308 

ด้านการตลาดทางตรง 
(X8) 

0.244 0.039 0.345 6.183 0.000 0.697 1.435 

ด้านการตลาดออนไลน์ 
(X9) 

0.105 0.041 0.135 2.561 0.011 0.785 1.274 

R = 0.385  R2= 0.148  Adj. R2 = 0.135   SEE = 0.447  F = 11.392 Sig = 0.000** 

 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.385 โดยพิจารณาจาก R = 0.385  มีอ านาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 14.8 โดยพิจารณาจาก R2= 0.148 และมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.447 
โดยพิจารณาจาก SEE = 0.447   
 โดยพบว่าดา้นท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการตลาดทางตรง มี
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.345 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.345 
รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 
0.148 โดยพิจารณาจากค่า β = -0.148 และน้อยท่ีสุดคือดา้นการโฆษณา มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.105 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.105 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

1073 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 2.749 + 0.093X4 + 0.090X5 + 0.244X8 + 0.105X9 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Zy = 0.148ZX4 + 0.105ZX5 + 0.345ZX8 + 0.135ZX9 
อภิปรายผล 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ี
แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า รายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก รายได ้เป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการได ้ดงันั้นการท่ีจะมีการซ้ือซ ้ าในสินคา้แต่ละแบรนด์ ก็จะตอ้งมีก าลงัซ้ือท่ีจะสามารถ
ซ้ือซ ้ าได้ ระดบัการศึกษา ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ใน
มุมมองท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงจะให้ความส าคญัท่ีคุณภาพและความคุม้ค่า
ของตวัผลิตภณัฑ์มากกว่า อาชีพ เพราะแต่ละอาชีพจะมีส่วนในการให้บุคคลแสดงพฤติกรรม มี
ทศันคติและรสนิยมในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐธยาน์ 
สุราลยัอุทิศ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ตาม
ทรรศนะของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านรายได ้
การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภสัสร ศรีมนตรี (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดท่ี้ต่างกนัมีความภกัดีในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง ผลการวิจยั
พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง ในดา้น
ผลิตภณัฑ์เพราะมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และมีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามน่าใช ้
เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคจะใช้ความส าคญัเร่ืองคุณภาพและบรรจุภณัฑ์
มาก ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เห็นผลลพัธ์ดี ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและไม่กลา้ไปลองใชแ้บรนด์
อ่ืน และการมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามเป็นการท าใหผู้บ้ริโภคมีการสะสม สร้างการซ้ือซ ้ าและเกิดความ
ภกัดีต่อแบรนด์ได ้ดา้นการจดัจ าหน่าย สถานท่ีจดัจ าหน่ายหรือช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีใกล้
และผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย สร้างความสะดวก 
ความพึงพอใจ และลดระยะเวลาในการจดัหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งการมี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัแบรนด์ท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความเช่ือถือในแบรนด์มากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมาลี จนัทะเสน(2557) ไดท้  าการศึกษา
เร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์
หา้งสรรพสินคา้ ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้
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เคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินคา้ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความ
หลากหลายของผลิตภณัฑส่์งผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความมีช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ บรรจุภณัฑ์ และ
น้อยท่ีสุดคือด้านส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐนนัท์ รวมทรัพยท์ว ี
(2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของผู ้ชมส่ือเครือเนชั่น 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาด ล้วนมีผลต่อ
ความภกัดีในการรับชมส่ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
เคร่ืองส าอาง ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการส่งเสริมการขาย ส่งผลทางลบต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
เคร่ืองส าอาง เพราะการจดัการส่งเสริมการขายไม่วา่จะเป็นการลดราคา การจดัโปรโมชัน่ เป็นการ
ท าใหภ้าพลกัษณ์ของทั้งในตวัสินคา้และตวัแบรนด์ต ่าลง ในดา้นการโฆษณาและการตลาดทางตรง 
ส่งผลทางบวกต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง เพราะการโฆษณาท่ีมีความหรูหรา ดูดีเป็น
การสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดความภูมิใจท่ีใช้แบรนด์และยืนหยดัท่ีจะยงัคงใช้แบรนด์นั้นต่อไป และ
การตลาดทางตรง ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส าคญั แบรนด์มีการติดต่อกับ
ผูบ้ริโภคโดยตรงอยา่งใกลชิ้ด สร้างทศันคติท่ีดีต่อแบรนด์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกลา้กมล 
สุริยนัต ์(2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจท่ีมี
ผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอางเกาหลีแบรนด์ ETUDE HOUSE ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมีความสัมพนัธ์
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นการตลาด
ทางตรง มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ท าการศึกษารูปแบบของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือซ ้ า เน่ืองจากกลยุทธ์ทางการตลาดจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจใน
สินคา้และเกิดการซ้ือซ ้ า 
 2. ผูว้จิยัเสนอแนะใหท้ าการศึกษารูปแบบของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบอกต่อแบบปากต่อปาก เน่ืองจากความย ัง่ยืนของแบรนด์หรือตราสินคา้นั้นจะเกิด
ผลดีหากลูกคา้เป็นผูย้นืยนัและแนะน ากบัคนรอบขา้ง เป็นการขยายกลุ่มลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีเป็นบทความวชิาการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs เน่ืองจากการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้มีประโยชน์ต่อ
ธุรกิจอย่างมาก เช่น ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความแปรปรวน สามารถลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต ลดตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และ
จดัสรรทรัพยากรใหพ้ร้อมล่วงหนา้ได ้รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดดี้ข้ึน นอกจากนั้นการพยากรณ์สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบวา่วธีิการหรือกลยทุธ์ท่ีองคก์รใชอ้ยูน่ั้นเป็นวิธีท่ีเหมาะสมหรือไม่ หรือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยประเมินสถานการณ์และสร้างความ
คาดหวงัในอนาคต ส าหรับเทคนิคท่ีใช้ในการพยากรณ์มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่จากการศึกษา
คน้ควา้ในคร้ังน้ีท าใหท้ราบวา่เทคนิคการพยากรณ์ท่ีนิยมน ามาพยากรณ์ ไดแ้ก่ วิธีการพยากรณ์แบบ
หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอย่างง่าย (Simple Moving Average) วิธีการพยากรณ์แบบหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
แบบถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Moving Average) วิธีการพยากรณ์แบบหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบสอง
คร้ัง (Double Moving Average) วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของฮอลท์ (Holt’s 
Exponential Smoothing) และวธีิการปรับใหเ้รียบแบบเอก็ซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing) 
 
ค าส าคัญ : การพยากรณ์ การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 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.     
 

บทน า 
 ธุรกิจ SMEs ในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัมากมายท่ีเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการ
ด าเนินธุรกิจและเป็นเหตุให้ตน้ทุนสูงข้ึนจากหลายปัจจยัการด าเนินธุรกิจมีสภาวะการแข่งขนัทาง
ธุรกิจท่ีเป็นไปอยา่งรุนแรงและมีการเปล่ียนแปลงของยุคสมยัท่ีรวดเร็ว ดงันั้นหลายองคก์รจึงตอ้งมี
การหาหลกัการหรือจ าเป็นตอ้งปรับตวั ปรับวิธีการท าธุรกิจ เพื่อลดตน้ทุนต่างๆให้ต ่าลง หาวิธีการ
บริหารจดัการองคก์รใหส้ามารถอยูร่อดในธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การลดตน้ทุนพร้อมทั้งสามารถสร้างจุด
แข็งและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัให้เหนือกว่าคู่แข่งให้ได ้แต่ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงคือ ผลก าไร
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ส่ิงหน่ึงท่ีเรามกัพบปัญหาคือ ความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่ิงท่ี
คาดเดายากเน่ืองจากเป็นค่าท่ีไม่คงท่ี เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป ตามความ
นิยม และข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา บางช่วงมีความตอ้งการมาก บางช่วงมีความตอ้งการลดลง เทคนิคการ
พยากรณ์เป็นวธีิการท่ีใชห้ลกัการทางคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกตม์าประกอบการวางแผนและ
ตดัสินใจในการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การพยากรณ์ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยให้ได้ขอ้มูลส าหรับการผลิตหรือยอดขายในอนาคต ท่ีจะท าให้องค์กรสามารถวางแผนการ
สั่งซ้ือวตัถุดิบ วสัดุ และสินคา้ส าเร็จรูปมากกัตุนเอาไวใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อควบคุมตน้ทุน
สินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าแต่ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ 

การพยากรณ์จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนและการตดัสินใจต่างๆในโซ่อุปทาน องคก์รท่ีมี
ระบบการพยากรณ์ท่ีดีจะไดมี้ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสูง อยา่งไรก็ตามในแต่ละองคก์รยอ่มมี
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีสินค้าท่ีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน มีเง่ือนไขและ
รายละเอียดขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ท าให้วตัถุประสงค์และขั้นตอนการพยากรณ์ท่ีจะบรรลุเป้าหมายมี
ความแตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยการพยากรณ์แต่ละวิธีนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น จะตอ้ง
พิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ีน้อยท่ีสุดดว้ยดงันั้น แต่ละองค์กรจึงตอ้งมี
ความเขา้ใจในหลกัการของการพยากรณ์ซ่ึงการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมควรพิจารณาจาก
หลายปัจจยั เพื่อท่ีจะสามารถเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีแม่นย  าและใกล้เคียงปริมาณความต้องการ
สินคา้ท่ีสุด  
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ศึกษาและทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การประยุกต์ใช้การพยากรณ์กบัการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ
นอกจากจะสามารถผลิตสินคา้ไดใ้กลเ้คียงกบัความตอ้งการของลูกคา้แลว้ ยงัสามารถใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและเตรียมความพร้อมของวตัถุดิบในการผลิต ดงัจะ
เห็นไดจ้ากงานวิจยั (รวิพิมพ ์ฉวีสุขและธนีกานต ์จุฑาเจริญวงศ์,2553) ท่ีไดเ้ปรียบเทียบเทคนิคการ
พยากรณ์แบบอนุกรมเวลาทั้งหมด 8 วิธีส าหรับใชพ้ยากรณ์ปริมาณความตอ้งการและวางแผนการ
ผลิตช้ินส่วนไก่ส าหรับผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็งเพื่อวางแผนในการหาจ านวนของไข่และ
ก าหนดการไข่เขา้ฟักซ่ึงพบว่าวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้ท่ีใช้ช้ินส่วนเน้ือไก่เป็น
วตัถุดิบได้แก่วิธีปรับให้เรียบแบบโฮลท์และวินเทอร์สท่ีมีฤดูกาลโดยพิจารณาจากค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ Root mean squared error (RMSE), Mean absolute deviation (MAD) 
และ Mean absolute percentage error (MAPE) นอกจากนั้นการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไดจ้ากงานวิจยั (ณรงคเ์ดช เดชทวิสุทธ์ิ,2555) ไดป้ระยุกตใ์ช้
การพยากรณ์ร่วมกบัการวางแผนการจดัตารางการผลิตหลกัในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมเ้ม่ือน า
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน (MAPE) มาพิจารณาพบวา่เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ต่ละชนิดมีความ
เหมาะสมส าหรับเทคนิคของการพยากรณ์ท่ีแตกต่างกนัและการน าโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการจดัตารางการผลิตหลกัพบวา่ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิม
มีประสิทธิภาพการผลิตเพียง 51.57 เปอร์เซ็นตเ์พิ่มข้ึนเป็น 90.73 เปอร์เซ็นตห์รือประสิทธิภาพการ
ผลิตเพิ่มข้ึน 39.16 เปอร์เซ็นต์ทั้งน้ีการพยากรณ์ส าหรับการวางแผนการผลิตยงัสามารถช่วยลด
ขนาดของความคลาดเคล่ือนในการวางแผนการผลิตของผลิตภณัฑ์ไดง้านวิจยั (จุฑามาศ ศุภนคร
,2554) โดยหาวิธีพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับอนุกรมเวลายอดขายรายเดือนของช้ินส่วนประกอบ
ผลิตภณัฑแ์บร่ิงชนิดโลหะผงชนิดสแตนเลสและชนิดพลาสติกเพื่อลดขนาดของความคลาดเคล่ือน
ในการวางแผนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาซ่ึงผลการวิจยัพบว่าวิธีพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับ
อนุกรมเวลายอดขายรายเดือนของช้ินส่วนประกอบผลิตภณัฑ์แบร่ิงชนิดโลหะผงและชนิดพลาสติก
คือ วิธีการปรับเรียบดว้ยเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบเส้นตรงส่วนชนิดสแตนเลสคือการปรับเรียบดว้ย
เอก็ซ์โปเนนเชียลสองชั้น อีกทั้งการพยากรณ์ยงัมีส่วนในการช่วยตดัสินใจส าหรับการวางระบบการ
วางแผนการผลิตรวมท่ีเหมาะสมและสามารถช่วยในเร่ืองของการลดทุนตน้ในการจดัเก็บและระบบ
ของการกระจายสินคา้ดว้ย  
 
ความหมายและความส าคัญของการพยากรณ์ 
 การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและน าค่าพยากรณ์ท่ีไดน้ั้นมา
ใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจต่างๆ โดยทั่วไปแล้วการพยากรณ์จะถูกแบ่งตามหน้าท่ีหลักท่ี
เก่ียวข้องเช่น ในด้านการผลิต ความต้องการท่ีประมาณการไวจ้ะถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
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บริหารสินคา้คงคลงัและการจดัซ้ือ เพื่อให้มีวตัถุดิบพอเพียงในการผลิตและมีสินคา้ให้เพียงพอต่อ
การขาย ภายใตต้น้ทุนสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมกบัการบริหารแรงงาน โดยจดัสรรก าลงัคนและ
อุปกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตท่ีไดพ้ยากรณ์ไว ้(ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท์ และคณะ, 2545: 
249) 
 
ความส าคัญของการพยากรณ์  

1. ฝ่ายการตลาด สามารถน าค่าพยากรณ์ไปสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของ
ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด เพื่อใชใ้นการควบคุมงานของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

2. ฝ่ายการเงิน สามารถน าค่าพยากรณ์ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท างบประมาณ 
เพื่อการจดัสรรทรัพยากรใหทุ้กส่วนขององคก์รอยา่งเหมาะสม 

3. ฝ่ายผลิต สามารถน าค่าพยากรณ์ไปใช้ในการบริหารแรงงานและก าลังคนให้
สอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตท่ีไดพ้ยากรณ์ไวใ้นแต่ละช่วงเวลา น าค่าพยากรณ์ไปใชใ้นการก าหนด
ก าลงัการผลิต เพื่อใหมี้ขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสม มีอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีเพียงพอในปริมาณท่ีได้
พยากรณ์ไวใ้นการวางแผนการผลิตรวม เพื่อจดัสรรแรงงานและก าลงัการผลิตให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนั้นยงัสามารถวางแผนผงั
กระบวนการผลิตและจัดตารางการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าท่ีต้องผลิตและ
ก าหนดเวลาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัช่วงความตอ้งการของลูกคา้ 
 
ประโยชน์ของการพยากรณ์ 

จากตวัอยา่งงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นว่าการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมนั้นสามารถช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพลดความแปรปรวนสามารถลดตน้ทุนในกระบวนการผลิต และสามารถลดตน้ทุนการ
จดัเก็บสินคา้คงคลงัได ้การพยากรณ์ยงัสามารถน ามาช่วยก าหนดตารางการใชท้รัพยากรในปัจจุบนั
และจะท าให้ทราบว่าปัจจุบนัในองค์กรมีทรัพยากรอะไรบ้าง เช่น เคร่ืองจกัร แรงงาน เงินสด
หมุนเวียน ไดมี้การใชไ้ปเท่าใดถูกใชอ้ยา่งมีหลกัการและมีประสิทธิภาพหรือไม่และมีลกัษณะการ
ใชอ้ยา่งไรส่งผลใหอ้งคก์รไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและสามารถแสวงหาทรัพยากรอ่ืนมาเพิ่ม
ไดแ้ละท่ีส าคญัท่ีสุดการพยากรณ์สามารถน าไปใช้ในการวางแผนช่องทางการจดัจ าหน่ายให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ เวลานั้นในอนาคตไดเ้พื่อให้
มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้และสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งไดร้วมทั้งรักษาส่วนแบ่งตลาด
ไดอ้ย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้นแลว้การพยากรณ์ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อตรวจสอบวา่วธีิการหรือกลยทุธ์ท่ีองคก์รใชอ้ยูน่ั้นเป็นวิธีท่ีเหมาะสมหรือไม่หรือ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานโดยประเมินสถานการณ์และสร้างความ
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คาดหวงัในอนาคตส่งผลให้ทุกคนในองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความกระตือรือร้นในการท างาน
มากข้ึน 

การพยากรณ์มีประโยชน์และช่วยเพิ่มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัองค์กรได ้แต่
ก่อนท่ีแต่ละองคก์รจะด าเนินการพยากรณ์ไดน้ั้น จะตอ้งเขา้ใจขั้นตอนของการพยากรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกสินคา้ท่ีจะท าการพยากรณ์ 
2. ก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าการพยากรณ์ เช่น แต่ละไตรมาสของปี โดยก าหนดเป็นช่วง

ระยะเวลา เช่น ระยะสั้น ปานกลาง หรือ ระยะยาว 
3. เลือกตวัแบบท่ีจะใชพ้ยากรณ์ 
4. รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
5. เตรียมการแทนค่าในตวัแบบท่ีจะใชพ้ยากรณ์ 
6. ด าเนินการพยากรณ์และน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผน 

 
การพยากรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพจะต้องมีขั้นตอนพืน้ฐาน ดังต่อไปนี้(Chopra and Meindl, 2007) 

1. ก าหนดวตัถุประสงค์และท าความเขา้ใจเพื่อน าผลการพยากรณ์ไปใช้ และก าหนด
ช่วงเวลาท่ีการพยากรณ์จะครอบคลุมถึง เพื่อเลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็น เช่น แผนการผลิต ปริมาณการผลิต ยอดขายในอดีต แผนการ
จดัซ้ือ เป็นตน้เพราะคุณภาพของขอ้มูลมีผลต่อค่าพยากรณ์ 

3. แยกประเภทของสินคา้ท่ีมีลกัษณะปริมาณความตอ้งการท่ีคล้ายคลึงกนัไวเ้ป็นกลุ่ม
เดียวกนั จะตอ้งพยากรณ์ส าหรับกลุ่มสินคา้ก่อนแลว้จึงแยกพยากรณ์เป็นรายสินคา้ในแต่ละกลุ่มอีก
คร้ัง โดยเลือกวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มและแต่ละลกัษณะสินคา้ดว้ย 

4. ก าหนดข้อจ ากัดหรือปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์และก าหนด
สมมุติฐานท่ีตั้งไวใ้นการพยากรณ์ดว้ย เพื่อกรณีท่ีมีผูน้  าผลการพยากรณ์ไปใชจ้ะไดท้ราบถึงเง่ือนไข
ขอ้จ ากดัท่ีมีผลต่อค่าพยากรณ์ 

5. เลือกเทคนิคการพยากรณ์ใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการพยากรณ์ 
6. ตรวจสอบความแม่นย  าของค่าพยากรณ์ท่ีไดก้บัค่าจริงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับ

วธีิการ หรือสมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ใหเ้หมาะสมในคร้ังต่อไป 
 
ช่วงเวลาของการพยากรณ์ 

สามารถแบ่งตามระยะเวลาของการพยากรณ์ได ้3 ประเภทคือ (อจัฉรา จนัทร์ฉาย, 2544) 
1. การพยากรณ์ในระยะสั้น เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีไม่เกิน 1 ปี โดยทัว่ไปมกัจะอยู่

ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน เช่น การพยากรณ์การวางแผนจดัซ้ือ การจดัตารางการท างาน การมอบหมาย
งาน การพยากรณ์ยอดขาย และการพยากรณ์ระดบัการผลิต 
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2. การพยากรณ์ระยะกลาง เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นช่วง 3 เดือน ถึง 3 ปี จะใช้
มากในการพยากรณ์การวางแผนการขาย การวางแผนการผลิต การวางแผนดา้นงบประมาณเงินสด 
และการวเิคราะห์การวางแผนการด าเนินงานต่างๆ 

3. การพยากรณ์ระยะยาว เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป มกัใชส้ าหรับ
การวางแผนการผลิตภณัฑใ์หม่ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน การขยายท าเลท่ีตั้ง และการวจิยัพฒันา 
 
ลกัษณะของข้อมูลความต้องการของลูกค้า 
 ก่อนท่ีเราจะเลือกเทคนิคการพยากรณ์ได ้จ  าเป็นตอ้งทราบลกัษณะของขอ้มูลความตอ้งการ
ก่อนมีลกัษณะเป็นอย่างไร เพราะลกัษณะของขอ้มูลความตอ้งการจะเป็นตวับ่งบอกเทคนิคการ
พยากรณ์นัน่เอง ดงัท่ี (ศิริลกัษณ์, 2535) ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจทางธุรกิจจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ี
เป็นขอ้เท็จจริงท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นตวัเลข
เท่านั้นแต่ยงัรวมถึงขอ้ความ หรือผลท่ีไดจ้ากการสังเกตอ่ืนๆท่ีมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
พยากรณ์ การแบ่งขอ้มูลตามระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท  

1. ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data)เป็นขอ้มูลท่ีเก็บ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีท า
การวจิยัเท่านั้น เช่นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดการจดัเก็บภาษีน ้ ามนัของรัฐบาล 
วา่จะส่งผลต่อการบริโภคและอตัราเงินเฟ้ออยา่งไร เป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีมีการลดการ
จดัเก็บภาษี ณ เวลานั้น จะเห็นไดว้่าเป็นการศึกษาค่าของขอ้มูล ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น และไม่
ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงของเวลา 

2. ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series)เป็นขอ้มูลท่ีเก็บอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนส้ินสุด
เวลาท่ีระบุ เพื่อน ามาใชใ้นการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การศึกษาปริมาณการ
ส่งออกของสินค้าทุเรียนตั้งแต่ปี 2555 – 2559 โดยอนุกรมเวลาจะหมายถึงค่าของข้อมูลท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามล าดับของเวลาท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ีองค์กรจะต้องเก็บข้อมูลความ
ตอ้งการของลูกคา้หรือบริการในอดีตตามช่วงเวลาต่างๆไว ้การวิเคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลดงักล่าว
จะเรียกว่า การวิเคราะห์อนุกรมเวลา(Analysis of Time Series)วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาก็เพื่อหารูปแบบของตวัแปรท่ีเราสนใจ เช่นปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน
เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของเวลาหรือไม่ โดยลกัษณะการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล
อาจจะมีรูปแบบหรือไม่มีก็ได ้ช่วงเวลาท่ีเก็บบนัทึกขอ้มูลก็จะสามารถบนัทึกเป็นรายชัว่โมง วนั 
สัปดาห์ ไตรมาส หรือรายปี ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้มูลท่ีศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์
ยิ่งมากเท่าใด ผลการวิเคราะห์ก็จะมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงความจริงมากข้ึนเท่านั้นลกัษณะพื้นฐาน
หรือส่วนประกอบพื้นฐานของขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

1) แบบแนวโน้ม (Trend ตัวย่อT)คือ ปริมาณความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงหรือ 
คงท่ีในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัเม่ือเวลาผา่นไปเป็นระยะเวลายาว ความยาวของขอ้มูลนั้นไม่สามารถ
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ก าหนดไดช้ดัเจนวา่เป็นเวลาเท่าใด แต่ไม่ควรต ่ากวา่ 10 ช่วงเวลา แนวโนม้น้ีมกัเป็นผลกระทบจาก
ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ขอ้มูลเปล่ียนแปลงไปในแนวโน้มเดียวกนั เช่น จ านวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึน หรือมีการได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม รายได้รวมทั้งความทันสมัยทาง
เทคโนโลยี ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง ตวัอยา่งเช่น ราคาน ้ ามนัท่ี
ค่อยๆขยบัตวัสูงข้ึน หรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่
จะแสดงโดยใชก้ราฟเส้นตรง ดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเป็นแนวโนม้ 
 

2) แบบฤดูกาล (Seasonal ตัวย่อS)คือ ปริมาณความตอ้งการท่ีมีค่าเพิ่มข้ึน หรือ
ลดลงเม่ือถึงเวลาหรือฤดูกาลเดิม อาจจะเป็น รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือ รายวนัก็ได ้
การเคล่ือนไหวท่ีซ ้ า ๆ กนัในช่วงเวลาเดียวกนันั้น อาจจะได้รับอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อ
ฤดูกาลหลายปัจจยั เช่น อุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ เทศกาล วฒันธรรมทางสังคมและงบประมาณ
ของทางภาครัฐเป็นตน้ มีลกัษณะคลา้ยกบัการผนัแปรแบบวฏัจกัร แต่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสั้นกวา่ 
เช่น ภายในเวลา 1 ปี ท าให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ตรุษจีน สงกรานต ์มกัจะมีผูนิ้ยมเดินทางท่องเท่ียวจ านวนมากทั้งทางรถไฟ รถยนต ์และเคร่ืองบิน  

 
ภาพท่ี 1.2ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเป็นฤดูกาล 
 

3) แบบวัฏจักร (Cycle ตัวย่อC)คือ การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลท่ีมีลกัษณะข้ึนลง
และเคล่ือนท่ีซ ้ าๆกนัคลา้ยกบัแบบฤดูกาล แต่เป็นไปอย่างช้าๆโดยจะใช้เวลานานหลายปีในการ

Demand 

Time 
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เปล่ียนแปลง โดยวฏัจกัรของขอ้มูลในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกนัไปและช่วงของเวลาก็จะสั้นยาว
ไม่เท่ากนั สาเหตุของปริมาณความตอ้งการมีลกัษณะข้ึนลงแบบวฏัจกัร เน่ืองจากวฏัจกัรทางธุรกิจ
(Business Cycle) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเติบโตหรือถดถอยของเศรษฐกิจ และสาเหตุอีก
ประการหน่ึง คือวงจรชีวิตของสินคา้ (Product Life Cycle) จะข้ึนอยูก่บัวา่ สินคา้นั้นอยูใ่นช่วงใด
ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้เม่ือสินคา้เขา้สู่ตลาดจนถึงช่วงลดลง โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีปริมาณความ
ตอ้งการของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป โดยวฏัจกัรหน่ึงอาจจะครอบคลุมเวลาตั้งแต่ 5 – 10 ปีข้ึน
ไป การพยากรณ์การเปล่ียนแปลงวฏัจกัรทางเศรษฐกิจของประเทศไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์
ต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ทางการเมืองดว้ย 

 
 
ภาพท่ี 1.3ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเป็นวฏัจกัร 
 
เทคนิคการพยากรณ์ 

เทคนิคการพยากรณ์สามารถจ าแนกการพยากรณ์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
1) การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting Methods)เป็นเทคนิคท่ี

อาศยัประสบการณ์ผูพ้ยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาจจะไม่มีการใช้ขอ้มูลในอดีต เน่ืองจากไม่ได้มี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในอดีตไวห้รือมีแต่มีไม่พอเพียงต่อการน ามาสร้างรูปแบบในการพยากรณ์ 
ดงันั้นความถูกตอ้งของการพยากรณ์เชิงคุณภาพจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถของผู ้
พยากรณ์เป็นหลกัซ่ึงไดแ้ก่  

- ความเห็นของผู้บริหาร(A Jury of Executive Opinion)วิธีน้ีจะใชผู้บ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการตลาด คู่แข่งและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมาพยากรณ์รวมกนัขอ้ดี
ของเทคนิคน้ีก็คือใชป้ระสบการณ์ของกลุ่มผูบ้ริหารหลายคนมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กัน ข้อเสียคือถ้าความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึงช้ีน ากลุ่มแล้ว จะท าให้ความน่าเช่ือถือในการ
พยากรณ์ลดลง เทคนิคน้ีจะเหมาะสมกบัการพยากรณ์ส าหรับการวางแผนในระยะยาว และการ
แนะน าผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาด 

- การพยากรณ์จากพนักงานขาย (Sale Forecast Estimate)วิธีน้ีจะใชค้วามรู้
ดา้นการตลาดของพนกังานขาย เพื่อท่ีจะคาดการณ์ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากพนกังานขายจะ
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เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากท่ีสุด ดงันั้นจะท าให้การพยากรณ์น่าเช่ือถือมากข้ึน แต่ถา้ผูพ้ยากรณ์มี
ความล าเอียง หรือบิดเบือนขอ้มูล ก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการพยากรณ์ได ้

- การวิจัยตลาด (Market Research)วิธีน้ีเป็นการส ารวจผูบ้ริโภคเก่ียวกบั
ขอ้มูลสินค้าและบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ นิยมใช้แบบสอบถามท่ีปรับปรุงและพฒันาข้ึนเพื่อ
สอบถามพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคและแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่โดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรท่ีส ารวจ การส ารวจน้ีอาจจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์โดยตรง การ
สอบถามผ่านทางโทรศพัท์ หรือจดหมายทางอิเลคทรอนิกส์ จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยใช้เคร่ืองมือ
ทางสถิติ 

- วิธีเดลฟี (Delphi Technique)วิธีน้ีจะใชท้ั้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในเร่ืองท่ี
จะพยากรณ์จากทั้งในและนอกองค์กรมาพยากรณ์ร่วมกนั แต่จะไม่มีการประชุมร่วมกนัเหมือน
วิธีใช้ความเห็นของผูบ้ริหาร เพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้ช่ียวชาญด้วยกันท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดการช้ีน าทางความคิด แต่จะใชว้ธีิใหผู้เ้ช่ียวชาญทุกคนตอบแบบสอบถามผา่นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามทุกชุดจากผูเ้ช่ียวชาญทุกคนจะถูกน ามาสรุปเขา้ดว้ยกนัและส่งผลการ
วเิคราะห์แบบสอบถามกลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนเพื่อปรับปรุงความคิดเห็นต่างๆ ขั้นตอนเหล่าน้ี
จะถูกท าซ ้ ากลับไปกลับมาจนได้ความคิดเห็นท่ีเป็นเอกฉันท์ จึงท าให้วิธีน้ีใช้ทั้ งเวลาและเกิด
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสูง 

2) การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Methods)จะเป็นเทคนิคท่ี
ตอ้งใช้ขอ้มูลในอดีตมาสร้างรูปแบบการพยากรณ์ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ ความถูกตอ้งของ
การพยากรณ์น้ีจะข้ึนอยู่กบัความแม่นย  าของขอ้มูลท่ีมีอยู่และวิธีการในรูปแบบของสมการทาง
คณิตศาสตร์ การพยากรณ์เชิงปริมาณ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

- การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series) เป็นการพยากรณ์ท่ีอยู่ใต้
สมมติฐานท่ีว่ารูปแบบของขอ้มูลในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล้วจะยงัคงเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตซ่ึง
รูปแบบของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีทั้งท่ีเป็นแนวโน้ม ฤดูกาล และวฏัจกัร รูปแบบของขอ้มูลท่ีกล่าว
ไปสามารถหาค่าพยากรณ์ไดด้ว้ยวธีิต่างๆ เช่น วธีิการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย วิธีการหาค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล วิธีพยากรณ์แบบฤดูกาลของ
วนิเตอร์ เป็นตน้ 

- ตัวแบบหรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Causal or Associative Models)เป็น
การพยากรณ์ดว้ยการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีจะพยากรณ์เช่น การพยากรณ์โดย
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) ซ่ึงในความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตามนั้นมีความเก่ียวเน่ืองกนัจนท าใหน้ ามาพยากรณ์หาความสัมพนัธ์ไดห้รือไม่ 

จะเห็นไดว้า่เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นข้ึนอยูก่บัขอ้มูลในอดีต ค่าการพยากรณ์จะมี
ความน่าเช่ือถือลดลงเม่ือระยะเวลาการพยากรณ์เพิ่มข้ึน ดงันั้นหากองคก์รใดตอ้งการท่ีจะพยากรณ์
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ในระยะยาว ควรจะน าเอาเทคนิคการพยากรณ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมดว้ย 
ในบทความน้ีจะขอกล่าวถึงวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณซ่ึงเป็นท่ีนิยมน าไปประยุกต์จริงอย่าง
แพร่หลาย อีกทั้งจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ซ่ึงส่วนใหญ่
ใชก้ารพยากรณ์เชิงปริมาณทั้งนั้น โดยวธีิการพยากรณ์ท่ีนิยมใชมี้ ดงัต่อไปน้ี 

 
วธีิการพยากรณ์แบบหาค่าเฉลีย่เคล่ือนทีอ่ย่างง่าย (Simple Moving Average) 
 การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย เหมาะส าหรับท่ีจะใชพ้ยากรณ์กบัขอ้มูลแบบมีแนวโนม้ท่ี
ไม่แตกต่างกนัมากนกั กล่าวคือ มีอตัราการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของขอ้มูลเพียงเล็กนอ้ย วิธีน้ีเป็นการ
พยากรณ์ขอ้มูลในอนาคตโดยใช้ขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาหาค่าเฉล่ีย โดยท่ีจะใช้ขอ้มูลก่อน
หนา้ท่ีเกิดข้ึนจริงรวมกนัจ านวน n ค่าแลว้หาค่าเฉล่ีย ค่า n ท่ีใช้จะเป็นจ านวนคู่หรือจ านวนค่ีก็ได ้
แต่จะต้องใช้ข้อมูลอย่างต ่า 3 ช่วงเวลาข้ึนไปโดยปกติวิธีหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอย่างง่ายน้ีไม่ได้
ก าหนดค่า nท่ีจะน ามาหาค่าเฉล่ียวา่ตอ้งมีค่าเท่าใด แต่จะเลือก n ท่ีท  าให้ค่าพยากรณ์ใกลเ้คียงกบัค่า
จริงมากท่ีสุด สามารถดูจากค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนว่า จ  านวน n เท่าใดท่ีให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนโดยรวมต ่าสุด อย่างไรก็ตามถา้ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีจะน ามาใช้ในการพยากรณ์มีค่า
เคล่ือนไหวข้ึนลงช้า ก็ควรจะใช้ค่า n ต  ่า ถ้าขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีจะน ามาใช้ในการพยากรณ์มีค่า
เคล่ือนไหวข้ึนลงเร็ว ก็ควรจะใชค้่า n สูง (ทรงศิริ, 2549) มีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 
 

   
                      

𝑛
 

เม่ือ   คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท่ี t 
   คือ ค่าจริงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาท่ี t 
 n คือจ านวนท่ีใชใ้นการหาค่าเฉล่ีย 
 
วธีิการพยากรณ์แบบหาค่าเฉลีย่เคล่ือนทีแ่บบถ่วงน า้หนัก (Weighted Moving Average) 
 วิธีน้ีจะใช้กับข้อมูลท่ีมีลักษณะเหมือนวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอย่างง่าย เป็นการหา
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ่ึงมีการถ่วงน ้ าหนัก การถ่วงน ้ าหนักคือการให้น ้ าหนักกับข้อมูลท่ีอยู่ใกล้กับ
ช่วงเวลาท่ีจะพยากรณ์มากท่ีสุดมากกว่าขอ้มูลในอดีตท่ีไกลออกไป ในการก าหนดน ้ าหนกัให้กบั
ขอ้มูลแต่ละค่าไม่มีสูตรก าหนดตายตวั ข้ึนกบัประสบการณ์ของผูพ้ยากรณ์ ให้น าขอ้มูลจริงคูณดว้ย
น ้ าหนกัท่ีไดก้ าหนดข้ึน โดยก าหนดให้ขอ้มูลท่ีอยู่ใกลปั้จจุบนัท่ีสุดมีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุด ส าหรับ
ขอ้มูลท่ีไกลออกไปก็ใหล้ดค่าน ้ าหนกัลงมาตามล าดบั เช่น ตอ้งการหาค่าพยากรณ์ในเดือนท่ี 5 โดย
ก าหนดให้จ  านวนขอ้มูลท่ีใช้ในการหาค่าเฉล่ียเป็น 3 (n) และก าหนดให้ค่าน ้ าหนกัของขอ้มูลใน
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เดือนท่ี 4 เป็น 3 ให้ค่าน ้ าหนกัของขอ้มูลในเดือนท่ี 3 เป็น 2 และให้ค่าน ้ าหนกัของขอ้มูลในเดือนท่ี 
2 เป็น 1 ตามล าดบั จากนั้นใหห้ารดว้ยผลรวมของน ้าหนกัท่ีน ามาถ่วง มีสูตรค านวณ ดงัต่อไปน้ี 
 
  

 
                                                   

                      
 

 

เม่ือ   คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท่ี t 
   คือ ค่าจริงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาท่ี t 
    คือ ค่าน ้าหนกัความส าคญัของขอ้มูล ณ เวลาท่ี t 
 n คือ  จ  านวนท่ีใชใ้นการหาค่าเฉล่ีย 
 
 ข้อดีของวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนัก คือ ให้ความส าคญักับข้อมูลในปัจจุบัน
มากกว่าข้อมูลท่ีไกลออกไป ท าให้สะท้อนความเป็นจริงมากกว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบง่าย ท่ีให้ความส าคญัของทุกขอ้มูลเท่าเทียมกนั แต่ยงัคงเป็นการพยากรณ์ตามหลงั
เน่ืองจากเป็นการเฉล่ียขอ้มูลในอดีต และยงัตอ้งใช้ขอ้มูลจ านวนมากเช่นเดียวกบัการหาค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบง่าย 
 
วธีิการพยากรณ์แบบหาค่าเฉลีย่เคล่ือนทีแ่บบสองคร้ัง (Double Moving Average) 
 วธีิน้ีคือการน าค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีของขอ้มูลมาหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง วิธีน้ีเหมาะ
ส าหรับขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นแนวโนม้ประกอบอยูซ่ึ่งมีขั้นตอนและสมการท่ีใชใ้นการค านวณ ดงัน้ี 

1)  หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ( tM ) โดยใชส้มการ 

tM  = 1tŶ   = 
q

)YYYY( 1qt2t1tt   
 

2)  ค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีในระดบัท่ี 2 (Double Moving Average: tM )  

     tM  = 
q

)MMMM( 1qt2t1tt   
 

3)  ค านวณผลต่างของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีทั้งสองระดบั  
  = tt MM2   หรือ )MM(M ttt

  
4)  ค านวณความลาดชนั (slope) ของอนุกรมเวลา ( ) 

  = )MM(
1q

2
tt



 

5)  สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มูลในช่วงเวลา p คือ 

ptŶ   = p  
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    โดยท่ี p = จ านวนช่วงเวลาในอนาคตท่ีจะพยากรณ์ 
    q = จ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

tY  = ขอ้มูลในปัจจุบนั (ช่วงเวลา t) 
 
วธีิการปรับให้เรียบแบบเอก็ซ์โพเนนเชียลของฮอลท์ (Holt’s Exponential Smoothing) 
 วิธีน้ีเหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีมีแนวโนม้แบบเส้นตรงและยงัเหมาะกบัการพยากรณ์ในระยะ
สั้นจนถึงการพยากรณ์ในระยะปานกลาง การพยากรณ์ดว้ยวธีิน้ีจะใชค้่าปรับเรียบสองตวั คือ α และ 
β เป็นค่าคงท่ีปรับเรียบแยกจากกนั วธีิน้ีมี 3 สมการ ดงัน้ี 

1)  การประมาณอนุกรม Exponential smoothing หรือระดบัปัจจุบนั 
    tL  = )TL)(a1(aY 1t1tt    

2)  การประมาณการแนวโนม้ 

tT  = 1t1tt T)1()LL(    
3)  การพยากรณ์ช่วงเวลา p ในอนาคต 

ptŶ   = tt pTL   
 
โดยท่ี tL  = มูลค่าใหม่ท่ีปรับเรียบร้อย 

A = ค่าปรับคงท่ีส าหรับขอ้มูล )1a0(   

tY  = ค่าสังเกตใหม่หรือค่าจริงของอนุกรมในช่วงเวลา t 
  = ค่าปรับคงท่ีส าหรับการประมาณแนวโนม้ )10(   
T = การประมาณการแนวโนม้ 
P = ช่วงเวลาท่ีพยากรณ์ในอนาคต 

ptŶ   = การพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลา p ในอนาคต 
 
วธีิการปรับให้เรียบแบบเอก็ซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing) 
 เป็นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีไดรั้บความนิยมมากวธีิหน่ึงเป็นการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วง
น ้ าหนักโดยให้น ้ าหนักของขอ้มูลในปัจจุบนัมากท่ีสุดและน ้ าหนักจะลดหลัน่กันไปแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียลส าหรับค่าของขอ้มูลท่ีห่างไกลออกไป โดยมีค่าถ่วงน ้ าหนกัหรือสัมประสิทธ์ิปรับให้
เรียบ (เรียกว่าค่าแอลฟา: α) ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีนิยมเพราะง่าย และใช้ขอ้มูล
จ านวนน้อยกว่าการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนักซ่ึงตอ้งใช้ขอ้มูลในอดีต nค่า และค่าถ่วง
น ้ าหนัก nค่า เช่นกัน เป็นวิธีท่ีเอาผลท่ีได้จากการพยากรณ์ท่ีผ่านมาไปใช้ในการพยากรณ์ของ
ช่วงเวลาต่อไปดว้ยโดยมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 
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ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท่ี t = α(ค่าจริงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาท่ี t-1) + (1-α)(ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท่ี t-1) 
 
โดยท่ี       
หมายเหตุการพยากรณ์จะต้องเร่ิมต้นด้วยการสมมติค่าพยากรณ์เร่ิมต้นของข้อมูลแรกก่อน จึงจะ
สามารถน าข้อมลูมาเพ่ือพยากรณ์ในเดือนถดัๆไปได้ โดยท่ัวไปแล้วจะก าหนดให้ค่าพยากรณ์เร่ิมต้น
มค่ีาเท่ากับค่าจริงท่ีเกิดขึน้เสมอ 
 

จะเห็นไดว้า่ในการพยากรณ์ดว้ยวธีิน้ีจะใชข้อ้มูลเพียง 3 ค่าเท่านั้นในการค านวณ ไดแ้ก่ ค่า
ข้อมูลเร่ิมต้นเป็นข้อมูลในปัจจุบัน ค่าพยากรณ์ท่ีผ่านมาล่าสุด และค่าถ่วงน ้ าหนักโดยใช้
สัมประสิทธ์ิปรับให้เรียบ (α) ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1สาเหตุท่ีเรียกว่าเป็นการพยากรณ์แบบวิธี
ปรับเรียบ (Exponential smoothing) ก็เพราะวา่ในการค านวณนั้นขอ้มูลในอดีตของแต่ละช่วงเวลา
ยอ้นหลงันั้น จะมีค่าลดลงไป (1-α) เท่าค่า αท่ีสูง จะเพิ่มความไว แต่ความเรียบของค่าพยากรณ์จะ
นอ้ยค่า αท่ีต  ่า จะท าให้ความไวลดลง แต่ความเรียบของค่าพยากรณ์จะเพิ่มข้ึนและเน่ืองจากค่า α 
เป็นไดห้ลายค่า จึงควรท่ีจะพยากรณ์โดยท าการเปล่ียนค่า α ไปเร่ือยๆ แลว้จึงน ามาตรวจสอบค่า
ความคลาดเคล่ือน 

 
เกณฑ์การพจิารณาค่าพยากรณ์ทีเ่หมาะสม 
 เราสามารถพิจารณาความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีแทจ้ริงกบัค่าพยากรณ์ หรือท่ีเราเรียกวา่ “ค่า
ความคลาดเคล่ือน (residuals)” ซ่ึงมีรูปแบบสมการดงัน้ี 
  te  = tt ŶY   
โดยท่ี  te = ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
  tY = ค่าของขอ้มูลจริงในช่วงเวลา t 
  tŶ = ค่าท่ีพยากรณ์ในช่วงเวลา t 

 
การหาค่าความคลาดเคล่ือนที่แท้จริงเฉลี่ย (Mean Absolute Deviation: MAD) เป็น

ตวัช้ีวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยงันิยมน ามาใช้วดั
เพื่อเปรียบเทียบวธีิการพยากรณ์ โดยผูพ้ยากรณ์ควรจะเลือกสมการพยากรณ์ท่ีมีค่า MAD ต ่าสุดโดย
การเฉล่ียค่าความผิดพลาดของค่าพยากรณ์ ซ่ึงจะมีประโยชน์มากส าหรับการวิเคราะห์ท่ีตอ้งการวดั
ความผดิพลาดในหน่วยเดียวกนักบัขอ้มูลอนุกรมเวลาเดิม มีรูปแบบสมการในการพิจารณาดงัน้ี 
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MAD = 



n

1t

tt ŶY
n

1  

โดยท่ี tY = ค่าของขอ้มูลจริงในช่วงเวลา t 

tŶ = ค่าท่ีพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
n = จ านวนขอ้มูล 

 
การหาค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก าลังสอง (Mean Square Error: MSE) เป็นวิธีวดัความ

แม่นย  า โดยแกปั้ญหาวิธีหาค่าเฉล่ียความผิดพลาดโดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างยอดจริงกบั
ยอดพยากรณ์โดยวธีิยกก าลงัสอง 

MSE = 2

1

)ˆ(
1

t

n

t

t YY
n




 

โดยท่ี tY = ค่าของขอ้มูลจริงในช่วงเวลา t 

tŶ = ค่าท่ีพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
n = จ านวนขอ้มูล 

 
การหาค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: 

MAPE) การวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์โดยใชค้่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย หรือ 
MAPE นั้นจะมีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่อีก 2 วิธีท่ีกล่าวมา เน่ืองจากเป็นการวดัความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์เทียบกบัค่าขอ้มูลจริงจึงสามารถท่ีจะใชใ้นการประเมินการพยากรณ์ไดเ้หมาะสมกวา่ 

 

MAPE     = 100
ˆ1

1







n

t t

tt

Y

YY

n
 

โดยท่ี tY = ค่าของขอ้มูลจริงในช่วงเวลา t 

tŶ = ค่าท่ีพยากรณ์ในช่วงเวลา t 
n = จ านวนขอ้มูล 

 
สรุป 
 เทคนิคการพยากรณ์ต่างๆสามารถช่วยให้องค์เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขนัในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที ในขณะเดียวกนัสามารถควบคุมตน้ทุนต่างๆภายใน
องค์กรได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆท่ีได้กล่าวไปนั้นช่วยให้องค์กร
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้และย ังท าให้การควบคุมสินค้าคงคลังมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากสามารถจดัการกบัอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเป็นระบบและ
รวดเร็ว ท าให้องคมี์ระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม ไม่มากจนเกินไปจนเป็นตน้ทุนในการถือครอง
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และดูแลรักษา ในขณะเดียวกนัก็ไม่ไดมี้ระดบัสินคา้คงคลงัท่ีต ่าจนเกินไปจนเกิดปัญหาสินคา้ขาด
มือ อยา่งไรก็ตามเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆก็ข้ึนอยูก่บัความแม่นย  าของขอ้มูลและรูปแบบของความ
ตอ้งการท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นจึงควรเลือกเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของขอ้มูลและตอ้งตรวจสอบค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ดว้ย เพื่อการพยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าและใกลเ้คียงกบัค่าจริงท่ีสุด  
อ้างองิ 
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บทคัดย่อ 

การด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น การ

ปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความตะหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยมีแรง

กดดันจากรัฐบาลผ่านกฎหมายและกฎระเบียบ รัฐบาลได้ให้ผูป้ระกอบการสมัครใจเข้าร่วม

โครงการสีเขียว ซ่ึงแรงกดดนัน้ีท าให้องค์กรตอ้งปรับตวัส าหรับกลยุทธ์ส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากข้ึน   

จากความตอ้งการทางสังคมไม่วา่จะเป็นลูกคา้ การตลาด และการคาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึน

เกิดแรงกดดันยิ่งข้ึนให้กับผูผ้ลิต เป็นผลท าให้ธุรกิจควรมีการด าเนินการปฏิบติัแบบการจดัการ     

ซัพพลายเชนเชิงส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ตวัอย่างเช่นผูบ้ริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการ

ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมาจากองคก์รท่ีใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มและเต็ม

ใจท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มส าหรับสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั 

ท าการคน้ควา้จากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอรูปแบบ

ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกบัความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดส้ร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั หากธุรกิจไดด้ าเนินธุรกิจ

ภายใตก้รอบแนวคิดดา้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและโลจิสติกส์แบบยอ้นรอยจะสามารถปกป้อง

ธุรกิจให้รอดพน้จากอุปสรรคด้านลูกคา้ คู่แข่งขนั ตลอดจนกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมจากใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตของธุรกิจอย่าง

ย ัง่ยนืได ้ 

 

ค าส าคัญ: ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม, โลจิสติกส์ยอ้นกลบั 
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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 

 

บทน า 

ความส าคัญของการด าเนินการด้านโลจิสติกส์ภายใต้ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(Greenness) ไดก้ลายมาเป็นหวัขอ้ส าคญัในการท่ีธุรกิจจะตอ้งตระหนกัและเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้ม

และลูกคา้มากยิ่งข้ึน การจดัการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยืนในทุกประเทศทัว่โลกไดเ้ร่ิมให้

ความส าคญัอย่างจริงจงักบัแนวความคิดการด าเนินการด้านโลจิสติกส์ภายใตธุ้รกิจท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูส่้งมอบและผูผ้ลิตกบัลูกคา้คนสุดทา้ย โดยสังเกตไดก้ารเพิ่มข้ึนของ

การแข่งขนัและความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล ตลอดจนการแข่งขนั

กนัเองทั้งของผูใ้ช้และผูผ้ลิตในกระบวนการและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน       

อีกทั้ง ความกา้วหน้าและการเติบโตของแนวคิดการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความห่วงใยต่อการ

ท าลายส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัสภาวะของ

โลก อาทิ ภาวะโลกร้อน ปัญหาน ้ าทะเลสูงข้ึน ปัญหาขยะของเสีย ตน้ทุนดา้นพลงังานสูงข้ึน เป็น

ตน้ การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้มุ่งให้องค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบนัไม่สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจเพื่อ

แสวงหาก าไรสูงสุดแต่เพียงอยา่งเดียวไดอี้กต่อไป หากแต่จ าเป็นตอ้งลดความเส่ียงและการปฏิเสธ

จากผูบ้ริโภคและสังคม ตลอดจนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรต่อผูบ้ริโภค

และสังคมอีกดว้ย 
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โลจิสติกส์ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

โลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Logistics) เป็นแนวทางการสร้างนวตักรรมใน

กระบวนการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain) โดยถูกพิจารณาใน

บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญั ประกอบดว้ยหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ การลด

จ านวนวสัดุ (Reduction) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycling) การน ากลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) และการ

ใชว้สัดุทดแทน (Substitution of Materials) การจดัการประสิทธิภาพการประหยดั พลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม การไหลของตน้ก าเนิดและจุดส้ินสุดของการบริโภค โดยมีเป้าหมายคือการตอบสนอง

หรือการบรรจบกนักบัความตอ้งการส่วนเกินของผูบ้ริโภค (Narasimhan and Carter, 1998)  

แนวคิดของโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเร่ิมตน้ในปลายปี ค.ศ.1980 โดยเร่ิมมี

แนวความคิดการจดัการโลจิสติกส์ท่ีใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

กระบวนการและกิจกรรมท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด แต่เพิ่มอรรถประโยชน์

ให้กบัผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด (Rogers and Tibben-Lembke, 2001) ซ่ึง

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จ านวนมากมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการกบัพนัธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะ 

อยา่งยิ่งผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต (Suppliers) เพื่อเกิดวามร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัใน การสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ช่วงตน้น ้ า (Upstream) ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้ความ

อยูร่อดและความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล และกลยุทธ์การจดัการ

กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจะกลายเป็นปัจจัยสู่

ความส าเร็จของอุตสาหกรรมในท่ีสุด  

สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมี

องคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ การจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Purchasing) การผลิตท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Manufacturing) การจดัส่งและการกระจายสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (Green Distribution) และการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นรอย (Reverse Logistics) 

(Dheeraj and Vishal, 2012) ซ่ึงกระบวนการต่างๆ สามารถใหค้  าอธิบายได ้ดงัน้ี 

 

การจัดซ้ือทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Procurement) หมายถึง กระบวนการ

เลือกซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายวตัถุดิบ (Supplier) หรือเลือกใช้บริการกบัผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีผลิต

ช้ินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัตอ้งมีความเหมาะสม ทางดา้นคุณภาพ ดา้นราคา 
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และมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการตามเวลาท่ีก าหนด การจดัซ้ือจดัจา้งเชิงส่ิงแวดลอ้มช่วยท าให้

เกิดตลาดผลิตภณัฑเ์ชิงส่ิงแวดลอ้ม (Demand-Side) กระตุน้ใหผู้ผ้ลิตหนัมาใส่ใจผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยลดสารเคมีและวสัดุท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม มีการปรับปรุง

คุณภาพสินคา้หรือบริการของตนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด  [Sarkis (2005) และ Rao 

and Holt (2005) อา้งไวใ้น นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ และ ทศพล เกียรติ เจริญผล, 2551] 

การจดัซ้ือจดัจา้งเชิงส่ิงแวดลอ้มมีการด าเนินการหลกัอยู ่2 ประการ คือ การประเมินการ

จดัการด้านส่ิงแวดล้อมของผูข้าย และการช่วยปรับปรุงการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมของผูข้าย

เก่ียวกบัเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใชเ้ลือกผูข้าย ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติพบว่าผูผ้ลิตพยายามกระตุ้นให้ผู ้ขายวตัถุดิบพัฒนาระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม           

ของตวัเองและเรียกร้องให้ผูข้ายวตัถุดิบไดใ้บรับรอง  (Certificate) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

มาตรฐาน ISO 14000 ซ่ึง ISO 14000 ถือเป็นเกณฑ์ส าคญัในการพิจารณาเลือกผูข้ายวตัถุดิบ 

โดยเฉพาะเม่ือผูผ้ลิตและผูข้ายวตัถุดิบอยู่เขตพื้นท่ีต่างกนั เช่น ผูข้ายวตัถุดิบท่ีอยู่ในประเทศกบั

ผูข้ายวตัถุดิบในต่างประเทศ 

 

การผลติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Manufacturing) หมายถึง กระบวนการผลิตตั้งแต่

เร่ิมต้นจนส้ินสุดกระบวนการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยต้องไม่มีสารเคมีและวสัดุท่ีเป็น

อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม หรือเป็นกระบวนการผลิตท่ีใช้การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean 

Technology) โดยมุ่งใชปั้จจยัการผลิตใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถใน

การท ากาไร และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในปัจจุบนันิยมใชห้ลกัการของ 3R คือ Reduce 

Reused และ Recycle โดยมุ่งเนน้ท่ีการลดความสูญเสีย (Waste) ท่ีแหล่งก าเนิดเป็นหลกั (Source) 

ไม่ใช่มุ่งปรับปรุงท่ีภายหลงักระบวนการ 

หลักการท่ีช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น หลักการผลิตสะอาด 

(Cleaner Production) หรือ เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) การออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

(Design for Environment) และการผลิตแบบลีน (Lean Production) ซ่ึงระบบการผลิตแบบลีนเป็น

ปัจจยัสนบัสนุนส าคญัท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ระบบการผลิต

แบบลีนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสามารถลดค่าใช้จ่ายส าหรับ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ีการน าหลกัการของ 3R ไดแ้ก่ การลด (Reduce) 
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การใช้ซ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) มาใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และ

ออกแบบกระบวนการผลิตยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนส าคญัท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิตได ้ซ่ึงหลกัการ 3R สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

- การลด (Reduce) หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรในช่วงวงจรชีวิตได้แก่ ช่วงการ

ออกแบบ ช่วงการผลิตและการน าไปใช้ อาทิเช่น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ, การ

ออกแบบเพื่อลดอตัราการใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิต, การออกแบบเพื่อลดอตัราการใชพ้ลงังาน

ในกระบวนการผลิต และการออกแบบเพื่อลดอตัราการใชพ้ลงังานในระหวา่งการใชง้าน เป็นตน้  

- การใชซ้ ้ า (Reuse) หมายถึง การน าผลิตภณัฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภณัฑ์ซ่ึงผา่นช่วงการ 

น าไปใชเ้รียบร้อยแลว้กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิตใหม่ เช่น การออกแบบใหผ้ลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นมี 

ช้ินส่วนบางช้ินส่วนท่ีใช้ร่วมกันได้ เม่ือรุ่นแรกหยุดการผลิตแล้วยงัสามารถเก็บคืนและน า           

บางช้ินส่วนมาใชใ้นการผลิตรุ่นต่อไปได ้เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจรวมถึงการออกแบบให้สามารถน า

วสัดุส้ินเปลืองในกระบวนการผลิตสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ 

- การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) หมายถึง การน าผลิตภณัฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ี

อยู่ในช่วงของการท าลายมาผ่านกระบวนการแลว้น ากลบัมาใช้ใหม่ ไดแ้ก่ การออกแบบให้ถอด

ประกอบไดง่้าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Design for 

Recycle) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์โดยใชว้ตัถุดิบพลาสติกหรือกระดาษท่ีง่ายต่อการน ากลบัมา

ใชใ้หม่ เป็นตน้  

 

การจัดส่งและการกระจายสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การจดัส่งและการกระจายสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Distribution) หมายถึง 

การจดัส่งสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยท่ีบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้และวิธีการขนส่งตอ้งเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตอ้งผลิตจากวตัถุดิบท่ีไม่เป็นพิษ 

นอกจากน้ีบรรจุภณัฑค์วรออกแบบให้สามารถน ามาใชซ้ ้ าๆ ได ้และเม่ือบรรจุภณัฑ์หมดอายุการใช้

งานสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้(Recycle) นอกจากน้ี มีขอ้มูลจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่าภาค

การขนส่งและโลจิสติกส์เป็นภาคท่ีสร้างมลภาวะทางอากาศดว้ยสัดส่วนมากถึงร้อยละ 57 เช่น การ

ก่อใหเ้กิดฝนกรด คุณภาพน ้าทะเลจากการเดินทะเลและการปล่อยของเสียลงสู่ทะเล รวมถึงมลภาวะ

ทางเสียง เป็นตน้ โดยการขนส่งท่ีใชต้อ้งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ย เช่น เลือกประเภทการขนส่ง

และประเภทของเช้ือเพลิงท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด วางแผนผงัคลงัสินคา้ และการออกแบบ
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ระบบการขนส่งท่ีช่วยลดระยะทางและเช้ือเพลิงในการขนส่งเพื่อลดค่าใชจ่้ายและผลกระทบท่ีเกิด

ข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

กระบวนการจดัการคลงัสินคา้ เช่น การน าบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่ การเคล่ือนยา้ยสินคา้

ภายในคลงัสินคา้ในการขนสินคา้ และควรมีการวางแผนรับ -ส่งสินค้าภายในเพื่อไม่ให้รถโฟล์

คลิฟท ์(Forklift) วิ่งรถเปล่าในขากลบัเพื่อลดจ านวนเท่ียววิ่ง รวมทั้งลดการเกิด Double Handling 

ท าใหล้ดปริมาณพลงังานและน ้ามนั การพฒันาศูนยก์ระจายสินคา้ เช่น จากเดิมมีคลงัสินคา้ 5 สาขา 

ก็เปล่ียนเป็นศูนยก์ระจายสินคา้แห่งเดียวเพื่อกระจายสินคา้ให้กบั 5 สาขา ซ่ึงนอกจากลดตน้ทุน

คลงัสินคา้แลว้ ยงัลดการขนส่งสินคา้และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในท่ีสุด นอกจากนั้นอาจใช้

ระบบ Warehouse Management Systems (WMS) ช่วยด าเนินการ เป็นตน้  

 

การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนรอย 

โลจิสติกส์ยอ้นรอย (Reverse Logistics) เป็นแนวคิดของโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอีกประการหน่ึง โดยโลจิสติกส์ยอ้นรอย (Reverse Logistics) หมายถึง กิจกรรมโลจิ

สติกส์ท่ีท าทุกวิถีทางท่ีจะท าให้ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ในระยะเวลาอนัสั้น น าไปสู่การใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นซ ้ า

อีก (ดูภาพท่ี1 ประกอบ) (Feischmann et.al., 1997) 

 
ภาพท่ี 1 โลจิสติกส์แบบยอ้นรอยท่ีเป็นส่วนหน่ึง   

ของระบบโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในโซ่อุปทาน 

ท่ีมา:  Zhang Y.,Liu J., The Establishment of Green Logistics System Model 
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โครงสร้างของโลจิสติกส์แบบยอ้นรอย เร่ิมตน้ตั้งแต่ระบบการควบคุมบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Packaging Control System) ในส่วนน้ีธุรกิจควรส่งเสริมแผนก

ผลิตภณัฑ์ให้ใชว้สัดุชีวมวล (Biodegradable Material) ท่ียอ่ยสลายไดง่้ายเพื่อใชใ้นการผลิตบรรจุ

ภณัฑ์และเป็นส่ิงท่ีสามารถก ากบัควบคุมบรรจุภณัฑ์ขององค์กรเพื่อใช้เป็นตวัช้ีวดัเพื่อประเมิน

ระบบกรีนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งระบบการขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีความหมายถึงการส่งและ

กระจายสินคา้โดยท่ีมีการขนส่งมากยิ่งข้ึนเท่าใดก็ยิ่งเป็นการท าลายคุณภาพของส่ิงแวดล้อมมาก

ยิง่ข้ึนเป็นเงาตามตวั ระบบควบคุมคลงัสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงใชก้ ากบัควบคุมกิจกรรม

ย่อยๆในคลังสินค้าท่ีไม่ได้ใส่ใจต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่าระบบการ

ควบคุมกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นระบบท่ีคอยก ากบัติดตามการผลิตจากวตัถุดิบ  

ตน้น ้าไปถึงการกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เช่น การบรรจุภณัฑ์ การแบ่งส่วนตลาด การ

ตรวจสอบ การผลิต ความปลอดภยัของสินคา้ เป็นตน้ ระบบการขนส่ง การใชว้ตัถุดิบและทรัพยากร 

การลดต้นทุน การใช้เทคโนโลยีและระบบการสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการจดัการกรีนโลจิ

สติกส์ท่ีมีผลต่อผลการประกอบการ ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายหลักในการสร้างสรรค์และจัดสร้าง

แบบจ าลองของกรีนโลจิสติกส์เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกิจกรรมโลจิสติกส์สามารถท าการตดัสินใจ

เลือกทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการบริหารจัดการกรีนโลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (Zhan and Liu, 2008) 

 

 แบบจ าลองโลจิสติกส์ยอ้นรอยในโซ่อุปทานสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมดา้นโลจิ

สติกส์ตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่อุตสาหกรรมตน้น ้ า กลางน ้ า จนถึงปลายน ้ าเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 

ไดแ้ก่ กิจกรรมตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือจดัหา กระบวนการผลิต กระบวนการจดัการคลงัสินคา้ และ

กระบวนการจดัการขนส่ง กระบวนการจดัซ้ือจดัหาท่ีเน้นกรีนโลจิสติกส์ไดก้็คือการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาเช่ือมโยงระหวา่งองค์กร เช่น การออกใบสั่งซ้ือผา่นระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นไป

ในลกัษณะ B2B Business เพื่อลดขั้นตอนดา้นเอกสาร (Paperless) และลดขั้นตอนความผิดพลาด

ของการสั่งซ้ือไดอี้กดว้ย กระบวนการผลิต แบบกรีนโลจิสติกส์เนน้ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตให้เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุด มีการค านึงถึงอายุของวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต

จนกระทัง่ผลิตภณัฑ์นั้นหมดอายุ และมีการพิจารณาในเร่ืองของการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) 

กระบวนการจดัการคลงัสินคา้เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มนั้นก็คือ มีการวางแผนรับ-ส่งสินคา้ เพื่อการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้และการขนสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ท าอยา่งไรไม่ให้รถโฟล์คลิฟท ์(forklift) ตอ้ง
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วิง่รถเปล่า ท าอยา่งไรจะสามารถลดจ านวนเท่ียววิ่งเพื่อประหยดัน ้ ามนัและพลงังาน ซ่ึงอาจมีการตั้ง

ศูนยก์ระจายสินคา้ข้ึน เพื่อทดแทนคลงัสินคา้ย่อยๆท่ีกระจายตวักนัอยู่ กระบวนการจดัการขนส่ง

ส าหรับดา้นการขนส่งนั้นไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการจดัตารางเวลาและการวางแผนการขนส่งใน

แต่ละเท่ียวให้คุม้ค่ามากท่ีสุด สามารถใชอ้รรถประโยชน์จากรถขนส่งในเร่ืองของพื้นท่ีในการจดั

วางสินคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ลดจ านวนการวิ่งเท่ียวเปล่า รวมถึงมีการบ ารุงดูแลรักษารถขนส่งให้ดีอยู่

เสมอ (ดูภาพท่ี 2 ประกอบ)  

 

 
 

ภาพท่ี 2 แบบจ าลองโลจิสติกส์ยอ้นรอยในโซ่อุปทานแบบกรีน 

ท่ีมา: Zhan and Liu (2008) อา้งไวใ้น ฎาฎะณี วฒิุภดาดร และคณะ, 2557 

 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์แบบยอ้นรอย อาทิ การเคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บสินคา้

ในภาคโลจิสติกส์เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รรจุภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงกวา่ร้อยละ 86-88 จะอยูใ่นรูป

กล่องกระดาษหรือบรรจุภณัฑ์ (Packaging) ท่ีท าจากกระดาษ ซ่ึงวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิต

กระดาษก็จะเป็นการใชเ้ยื่อไม ้ซ่ึงลว้นแต่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงกรีนโลจิสติกส์จึงมุ่งเน้น

ไปท่ีการน าวสัดุท่ีใช้ในการบรรจุภณัฑ์ให้สามารถน าไปใช้ใหม่ (Recycle) อีกคร้ัง และพยายาม

หลีกเล่ียงบรรจุภณัฑท่ี์ไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีไมพ้าเลท (Pallet) หรือแท่นรองสินคา้ ซ่ึงถือ
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เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการล าเลียงสินคา้ ทั้งในคลงัสินคา้และการขนส่ง ส่วนใหญ่ยงัท าจากวสัดุท่ี 

เป็นไม้ ถึงแม้ว่าไม้เหล่านั้นจะมาจากการท าสวนเกษตรแต่ก็ยงัเป็นการรบกวนส่ิงแวดล้อม ซ่ึง

แนวคิดสมยัใหม่กระแสของพาเลท (Pallet) ท่ีท าจากพลาสติกหรือกระดาษก าลงัเร่ิมไดรั้บความ

นิยมเพราะสามารถน ากลบัมาใช้ (Reuse) และหรือน ากลบัมาผลิตและใช้ใหม่ (Recycle) ไดอี้ก 

(ธนิต โสรัตน์, 2552) 

 

การด าธุรกจิโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยใช้กลยุทธ์ความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม 

ไดมี้นกัวิชาการหลายรายท าการวิจยัและเขียนบทความเก่ียวกบัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กบัการสร้างกลยุทธ์ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้ม โดยงานวิจยัและบทความดงักล่าว น าเสนอการใช้

กลยทุธ์โลจิสติกส์ยอ้นรอยเพื่อน าไปสู่กลยทุธ์ความย ัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 

กาญจนา กาญจนสุนทร, 2556 ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบัการบริหารจดัการโซ่อุปทานแบบ

กรีน จะตอ้งประกอบด้วยกิจกรรมการจดัซ้ือ-จดัหา รวมทั้งวิธีการได้มาซ่ึงวตัถุดิบโดยค านึงถึง

ส่ิงแวดลอ้ม แลว้น ามาผา่นกระบวนการผลิตท่ีสะอาด และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประหยดั

พลงังาน ทรัพยากรและไม่ก่อให้เกิดของเสียและมลพิษ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไดผ้า่นกระบวนการ

ออกแบบท่ีดีแลว้ และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากนั้นในกระบวนการกระจายสินคา้ก็เลือกใช้

วธีิการและเทคโนโลยใีนการขนส่งท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด และทา้ยท่ีสุดคือวิธีการ

ในการน าวสัดุท่ีเหลือหรือผ่านกระบวนการใช้แล้วเพื่อน ากลบัไปใช้ใหม่ (Reuse) และการน า

กลบัมาผา่นกระบวนการแปรรูปใหม่เพื่อเป็นวตัถุดิบอีกคร้ัง (Recycle) เพื่อให้ปริมาณของเสียท่ีตอ้ง

ก าจดัมีปริมาณนอ้ยลง 

ฎาฎะณี วฒิุภดาดร และคณะ, 2557 ไดท้  าการวิจยัการพฒันากระบวนการจดัการโลจิสติกส์

ยอ้นรอยของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจยัสรุปว่า ในกลุ่มผูผ้ลิต

ช้ินส่วนส าดบัท่ี 1 (First Tier) ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ีในการผลิตและ

ประกอบช้ินส่วนยานยนต์ส าเร็จรูป อาทิ เคร่ืองยนต์ ยาง ลอ้ ตวัถงั อุปกรณ์ตกแต่งภายใน ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เบรก เป็นตน้ มีการวางแผนก าลงัพิจารณาด าเนินการ การด าเนินการบางส่วน และมี

การด าเนินการอยา่งเตม็ท่ีในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ได้แก่ การรวบรวมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ การจัดการคลังสินค้า การด าเนินการท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม การขนส่ง การด าเนินการระบบโลจิสติกส์ยอ้นรอยภายในองคก์าร ดา้นเศรษฐกิจ ความ
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ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความร่วมมือในเครือข่ายโซ่โลจิสติกส์ยอ้นรอย ระบบการจดัการโลจิ

สติกส์แบบยอ้นรอย  

ในกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัท่ี 1 (First Tier) มีความรู้ความเขา้ใจและความส าคญัของโลจิ

สติกส์ยอ้นรอย โดยถือว่าโลจิสติกส์ยอ้นรอยเป็นกลยุทธ์ส าคญัของบริษทั โดยมีเหตุผลท่ีบริษทั

น าโลจิสติกส์ยอ้นรอยมาปฏิบติัการในบริษทั เน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตรถยนต ์(Auto Maker) โดยเฉพาะ

ในกลุ่มของชาวญ่ีปุ่นและยุโรปท่ีให้ความส าคญักบักฎระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป (EU’s 

WEEE Regulations) แรงกดดนัจากหุ้นส่วนผูล้งทุนระหว่างประเทศ อาทิ Toyota, Honda, Ford, 

Daimler-Chrysler และ GM เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

ในประเทศไทยถูกกดดนัอย่างหนกัในดา้นการจดัการภายในอุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งให้ความส าคญั

กบั การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจากผูผ้ลิตยานยนต์รายส าคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ Toyota และ 

Honda มีการปฏิบติัและการจดัการเก่ียวกบัของเสียในโรงงาน มีการด าเนินการดา้นผลิตภณัฑ์และ

บรรจุภณัฑ์ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อลดจ านวนเศษโลหะหรือวสัดุท่ีเหลือจากการข้ึนรูป 

(Scrap) ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดแ้ละยงัตอบสนองกระแส

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของทั้งผูบ้ริโภคและผูซ้ื้อในต่างประเทศ 

กฤษฎา ดวงประชา, 2553 ได้ท าการศึกษา การน าแนวคิดเชิงจดัการกรีนโลจิสติกส์สู่

ภาคปฏิบติัจริงในองคก์ารธุรกิจไทย โดยคดัเลือกบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เป็น

กรณีศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาสรุปว่า แนวคิดกรีนโลจิสติกส์ท่ีบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน) น ามาใช้สามารถแบ่งเป็นสามส่วนกิจกรรม คือ กิจกรรมจัดการอุปทาน (Supply 

Management) กิจกรรมจดัการขนส่ง (Transportation Management) และกิจกรรมจดัการ

กระบวนการผลิต (Manufacturing Process Management) สรุปไดด้งัน้ี  

1. กิจกรรมจดัการอุปทาน สนบัสนุนคู่คา้ท่ีให้การดูแลส่ิงแวดลอ้มดว้ยการใชสิ้นคา้ท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ หรือ Green 

Procurement โดยตอ้งมีวฏัจกัรชีวิตของสินคา้และบริการท่ีสอดคลอ้งตามเกณฑ์ขอ้ก าหนดส าหรับ

สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

2. กิจกรรมจดัการขนส่ง ในส่วนการขนส่งเพื่อกระจายสินคา้ไปยงัคู่คา้จะเป็นการจา้ง

หน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาจดัการทั้ งหมด แต่ต้องท าข้อตกลงท่ีจะเปล่ียนประเภท

เคร่ืองยนตข์องรถยนตจ์ากเดิมท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซลให้เป็นไบโอดีเซล B5 ทุกคนั ตอ้งปรับเปล่ียนขนาด

รถขนส่งผลิตภณัฑ์ให้ใหญ่ข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุก (Truck Load Efficiency) ปรับ
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มาเป็น รถบรรทุกตั้งแต่ขนาด 20,000 ลิตร และขนาด 32,000 ถึง 40,000 ลิตร แทนรถขนาด 16,000 

ลิตร เพื่อลดจ านวนเท่ียวในการขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้

เช้ือเพลิง ท าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการจดัส่งน ้ ามนั 1 ลิตรลดลง มีการ

ปรับพฤติกรรมการขบัข่ีรถท่ีถูกตอ้ง (Eco Drive) โดยคนขบัรถทุกคนตอ้งผา่นการอบรมขบัรถเชิง 

ป้องกนัอุบติัเหตุและรถตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีการใชเ้ทคโนโลยีระบบติดตาม (GPS) เพื่อ

ตรวจสอบเท่ียวการจดัส่งน ้ ามนั และควบคุมความเร็วของรถ ลดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุรวมถึง

ก าหนดให้มีทีมงานฉุกเฉินพร้อมเขา้ระงบัเหตุหรือบรรเทา สถานการณ์จากอุบติัเหตุท่ีอาจมีน ้ ามนั

ร่ัวไหลส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดท้นัที 

 3. กิจกรรมจดัการกระบวนการผลิต การสร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม (Green 

Awareness)ให้แก่บุคลากร เช่น ลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งส้ินเปลือง (Reduce) เป็นตน้ 

มีการลงทุนใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ทั้งกระบวนการผลิต เพื่อป้องกนัและลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยหลกัการลดของเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุด (Waste Minimization) มีการ

น าไปใชซ้ ้ า (Reuse) และการน ากลบัไปใชใ้หม่ (Recycle) จนไม่สามารถน าของเสียไปใชป้ระโยชน์

ไดแ้ลว้ การมีระบบควบคุมและเฝ้าติดตามมลพิษจากแหล่งก าเนิด เพื่อไม่ใหเ้กินค่ามาตรฐานสากลท่ี

จะเป็นอนัตรายต่อชุมชนโดยรอบโรงกลัน่น ้ ามนั และการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ส่วนของส านักงาน เพื่อลดการใช้กระดาษเอกสาร เช่น ระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Document Management System) รวมถึงระบบจดัการมาตรฐานสากลออนไลน์ 

(ISO Management System) เป็นตน้  

 

สรุป 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อส่ิงแวดล้อมนั้ นมีเป้าหมายคือเพื่อลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มโดยร่วมกนัตลอดจนการลด/ละ/เลิกการใชพ้ลงังานและทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตลง 

อีกทั้งหลกัการของระบบโลจิสติกส์ยอ้นรอย เป็นกระบวนการท่ีส าคญัส าหรับหลกัการ 3R ไดแ้ก่ 

การลด (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เพื่อให้การบริหารจดัการ

สินคา้หรือวสัดุ (Materials) ยอ้นกลบัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงการบริหารจดัการ   

โลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (Green Purchasing) การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Manufacturing) การ
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จดัส่งและการกระจายสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Distribution) และการจดัการโลจิ

สติกส์แบบยอ้นรอย (Reverse Logistics) เป็นผลใหเ้กิดความย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต 
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พฤติกรรมและปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของพนักงานธุรกจิบันเทงิ 
ตึกมาลนีนท์  เขตคลองเตย จังหวดักรุงเทพมหานคร  

BEHAVIOR AND ESSENTIAL FACTORS AFFECTING HEALTHY FOOD 
SELECTION FOR ENTERTAINMENT SECTOR’S EMPLOYEE AT MALEENONT 

TOWER KLONGTOEY DISTRIC BANGKOK  
 

ชนัฏตา ป้องกนั (Chanatta03@gmail.com) 
ปริญญ์ ศุกรีเขต (Prinn.s@rsu.ac.th) 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
พนกังานธุรกิจบนัเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัประเภท
ส ารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยแบบสอบถามโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษา
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพของพนกังานธุรกิจบนัเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โดยน าผลท่ีได้จากการศึกษาเป็นแนวทางของผูท่ี้สนใจท าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ โดยแจก
แบบสอบถาม 400 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนาและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูแ้บบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75  มีอาย ุ
18-25 ปี จ  านวน 186 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 316  คน คิดเป็นร้อยละ 
79.00  มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 261 คน   คิดเป็นร้อยละ 65.25  มีรายไดต่้อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.75  ในส่วนของผูบ้ริโภคพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพเพราะอยากมีสุขภาพท่ีดีข้ึนอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.85 ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ
แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมผูบ้ริโภค , อาหารเพื่อสุขภาพ , การตดัสินใจเลือกซ้ือ 
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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  
 

 บทน า 

กระแสการรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัทัว่โลก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิมหันมาหาส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดให้กบัร่างกาย แต่เด๋ียวน้ีวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษยมี์ความเปล่ียนแปลงไป เกิดจากความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นต่างๆมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ หรือ
ดา้นเทคโนโลยี ชีวิตคนยุคน้ีมีความเร่งรีบมากข้ึนจนไม่ค่อยมีเวลาท่ีจะให้ความส าคญักบัเร่ืองของ
อาหารท่ีรับประทานไปในแต่ละวนั รวมทั้ งค่านิยมการรับประทานอาหารแบบตะวนัตก ซ่ึง
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ประกอบดว้ย เน้ือสัตว ์ไขมนั นม เนย เป็นส่วนใหญ่ และจากการบริโภคอาหารท่ีอุดมไปดว้ยไขมนั
อ่ิมตวั มีโปรตีน และน ้าตาลในสัดส่วนและปริมาณมากเกินความตอ้งการของร่างกาย ก็จะก่อให้เกิด
ปัญหาเร่ืองสุขภาพ คนประสบปัญหาเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บก็มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เกิดการเจ็บป่วย 
ส่งผลกระทบใหก้บัร่างกายก่อให้เกิดโรคอว้น โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคหวัใจ โรคไขมนั
ในเลือดสูง โรคมะเร็ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย  รวมถึงการรับประทานอาหารท่ีไม่ปลอดภยั  ทั้งอาหาร
ปนเป้ือนทั้งท่ีผลิตภายในประเทศและอาหารท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ความไม่ปลอดภยัของอาหาร
เกิดข้ึนได้ในทุกจุดในห่วงโซ่หรือเส้นทางอาหารก่อนถึงผูบ้ริโภค มีกระบวนการต่างๆท่ีเส่ียงต่อ
ความปลอดภยัเร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิตท่ีมีการใชส้ารเคมีและสารพิษมาก การเก็บรักษาและการ
ขนส่ง การแปรรูปอาหารท่ีใชส้ารเคมีเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด การปรุงอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ
ตลอดจนกระบวนการบริการท่ียงัคงมีความเส่ียงเกิดข้ึนได ้ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้ง
เลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน  

อาหารนั้นถือวา่เป็นปัจจยัพื้นฐานของการด ารงชีวิตของมนุษยห์รือปัจจยัส่ี เพราะในแต่ละ
วนัคนเราตอ้งท ากิจกรรมต่างๆมากมาย ร่างกายของเรานั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานจากสารอาหารท่ี
ไดรั้บจากการรับประทานในแต่ละม้ือ และในการรับประทานอาหารนั้น ควรรับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่ตามหลกัโภชนาการ ไดแ้ก่อาหารจ าพวก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่หรือแร่ธาตุ 
วติามิน และไขมนั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอยา่งเตม็ท่ี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพของพนกังานธุรกิจบนัเทิง  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพของพนกังานธุรกิจบนัเทิง 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของพนกังานธุรกิจบนัเทิง 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ดา้นประชากร ประชากรท่ีศึกษา คือพนกังานธุรกิจบนัเทิง ตึกมาลีนนท ์เขตคลองเตย 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 1,864 คน เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 
 2. ดา้นระยะเวลาขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ท าการวิจยัและเก็บขอ้มูลในช่วง 

ระหวา่งเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
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สมมุติฐานงานวจัิย 
  1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
พนกังานธุรกิจบนัเทิง 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
พนกังานธุรกิจบนัเทิง 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
ใหแ้ก่ผูท่ี้ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 

2. ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชพ้ฒันาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

3. ผลการวิจยัน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางศึกษาวิจยัให้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพต่อไป  

 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎี
ท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตาม
แรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะ
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มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 
Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา่พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะต่างๆของบุคคลหรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได ้
คือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยู่ในล าดบัชั้นทาง
สังคมเดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั และทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีได้รับการพฒันาจาก
แนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R 
Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามาประยกุตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารวา่ ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 53) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาดว่า เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เสรี วงษ์มณี (2542, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ไวว้า่ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชร่้วมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์ร 

  
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง กระบวนการ
หรือพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล  ซ่ึง
จะมีความส าคญัต่อการอยู่รอดขององค์กรทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ดงันั้นนักการตลาดจึงควร
ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเร่ิมการศึกษาจากการท าความเขา้ใจความหมายและบทบาทของ
บุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ผูค้าดหวงัและผูซ้ื้อ ซ่ึงบทบาทของผูบ้ริโภคจะแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พเยาว ์สมหมา (2546) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ 
ตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัของส่วน
ประสมทางการตลาด พิจารณาดา้นผลิตภณัฑ์พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริโภคในระดบัมาก แต่ถา้มองในดา้นการจดัหน่ายจ ามีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ในปัจจุบนัน้ีอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีแพร่หลายมากข้ึน ผูบ้ริโภคมรขอ้เปรียบเทียบในการเลือกซ้ือ
มากข้ึน เพราะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพถ้ามองในด้านผลิตภณัฑ์แล้ว ทุกรูปแบบท่ีวางขายอยู่ใน
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ทอ้งตลาดลว้นแลว้แต่มีการอา้งพรรพคุณท่ีไม่แตกต่างกนั แต่การจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงลูกคา้ และให้
ลูกคา้ซ้ือลสินคา้นั้นเป็นท่ีมีความส าคญัมากยิง่กวา่ 

วราพร โภชน์เกาะ (2559) ไดศึ้กษาในเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตจงัหวดันครราชสีมา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภค จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หาค่าสถิติ T-test, F-test ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนัมี
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด และผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มี
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนั  
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง

ส ารวจ (Survey Research) และใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู ้

กรอกขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตนเอง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือพนงังานธุรกิจบนัเทิงท่ี

เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัทราบจ านวนประชากรของผูท่ี้ท  างานอยู่ในสายงานธุรกิจ

บนัเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการก าหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบ Taro Yamane (1967) จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

และ การวเิคราะห์เชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ใชส้ถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็น
อิสระต่อกนั ใชส้ถิติ One-way analysis of variance (ANOVA) ในการวิเคราะห์ตวัแปรมากกวา่ 2 
ตวัแปร ในการทดสอบสมมติฐาน หากพบความแตกต่างจะทดสอบความต่างรายคู่โดยใช้วิธี 
Scheffe's method และ LSD จากนั้นท าการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ
ของพนกังานธุรกิจบนัเทิง โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis โดยก าหนดนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ผลการวิจยัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 มีอายุ 18-25 ปี จ  านวน 186 คน   คิดเป็นร้อยละ 46.50 มี
สถานภาพโสด จ านวน 316  คน   คิดเป็นร้อยละ 79.00  มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
261 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.25 มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  จ านวน 127 คน   คิดเป็นร้อย
ละ 31.75 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 

โดยรวมด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพเพราะอยากมีสุขภาพท่ีดีข้ึนอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ
เพื่อรับประทานเองอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และน้อยท่ีสุดคือ เลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนอยูใ่นระดบักลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาด 

ผลการวจิยัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.63 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น จะพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผล
ต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และอนัดบัน้อยท่ีสุด คือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.46 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
พนกังานธุรกิจบนัเทิง ตึกมาลีนนท ์เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ สถิตทิีใ่ช้การวจิยั Sig. 

เพศ t -Test 0.086 
อายุ ANOVA 0.416 

สถานภาพ t -Test 0.673 
ระดบัการศึกษา ANOVA 0.140 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ANOVA 0.238 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่อง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
พนกังานธุรกิจบนัเทิง ตึกมาลีนนท ์เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

B 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.656 0.207  12.838 0.000   
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.122 0.056 0.125 2.195 0.029 0.693 1.443 
ดา้นราคา (X2) 0.157 0.051 0.182 3.047 0.002 0.628 1.593 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (X3) 

0.148 0.50 0.253 0.4449 0.000 0.556 1.799 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (X4) 

0.223 0.051 0.182 3.047 0.000 0.694 1.440 

R = 0.334    R2 = 0.111   Adj. R2 = 0.102  SEE =0.63042   F = 12.372   Sig = 0.000  

 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดบันอ้ย โดยพิจารณาจาก R มีค่าเท่ากบั 

0.334 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 11.1 โดยพิจารณาจาก R2 มีค่าเท่ากบั 0.111  มีค่าความ
คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.63042    
 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.253 โดย
พิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากบั 0.253 รองลงมา คือ ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมทางการตลาดโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.182 โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากบั 
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0.182 และนอ้ยท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.125โดยพิจารณาจากค่า β มีค่าเท่ากบั 0.125 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 2.656 + 0.122X1 + 0.157X2 + 0.148X3 + 0.223X4 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z =     0.125ZX1 + 0.182ZX2 + 0.253ZX3 + 0.182ZX4 
อภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของพนกังานธุรกิจบนัเทิง ตึกมาลีนนท ์เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ ยุวดี จิรัฐิติเจริญ (2555) ท าการวิจยัศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
ผลการวิจยั พบว่า อายุไม่มีผลต่อความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกับงานวิจัยของ วราพร โภชน์เกาะ (2559) 
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจัย พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมี อายุ อาชีพและ
รายได้แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับงานวิจัยของ กนกรัตน์ พิชญานุพงศ์ (2549) 
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ผลการวจิยั พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพของพนงังานธุรกิจบนัเทิง ตึกมาลีนนท์ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
“ดา้นผลิตภณัฑ์”พบวา่อาหารเพื่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเน่ืองจากคนใน
ยคุปัจจุบนัน้ีคนหนัมาใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพและรูปร่างมากข้ึน ซ่ึงควรรับประทานอาหารให้ครบ 
5 หมู่ตามหลกัโภชนาการ ไดแ้ก่อาหารจ าพวก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่หรือแร่ธาตุ วิตามิน 
และไขมนั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเต็มท่ี  และดา้นผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีความ
หลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเน่ืองจากอาหารเพื่อสุขภาพมีเมนูท่ีไม่
แตกต่างกนัและวตัถุดิบท่ีใช้ก็มีความคลา้ยคลึงกนั “ดา้นราคา” พบว่าราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ
วตัถุดิบมีค่าเฉล่ียมากเน่ืองจากอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มีราคาท่ีค่อนขา้งสูงมาจากวตัถุดิบท่ี
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เลือกใช ้แต่ผูบ้ริโภคมองเห็นคุณประโยชน์ของสารอาหารวา่ท่ีเขาจะไดรั้บคุม้กบัเงินท่ีเสียไปเลยท า
ให้ผูบ้ริโภคยอมจา้งในราคาท่ีสูงเพื่อแลกกบัอาหารท่ีมีคุณภาพดี  “ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย” 
พบวา่ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพมีวางขายในร้านสะดวกซ้ือห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากกระแสนิยมในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเด๋ียวน้ีเป็นท่ีนิยมมากช่องทางการ
จ าหน่ายก็มีหลากหลายช่องทางให้เลือกมากข้ึน ท าให้สะดวกต่อการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ “ดา้น
การส่งเสริมการตลาด” พบวา่การโฆษณาใหผู้บ้ริโภครับรู้มีค่าเฉล่ียมากสุดเน่ืองจากการโฆษณาจาก
ส่ือสารต่างๆเก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้มากข้ึนและทราบถึง
คุณประโยชน์ในการบริโภค  มีความสอดลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปิยะพร มิตรภานนท์ และ นวลฉว ี
แสงชยั  (2558) ท  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัมากท่ีสุด
เร่ืองรสชาติอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัมากท่ีสุด เร่ืองมารยาทและ
อธัยาศยัของพนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัมากท่ีสุด เร่ืองหาซ้ือง่าย ทุกท่ี ทุก
เวลา ดา้นราคาให้ความส าคญัมากท่ีสุด เร่ืองราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ พเยาว ์สมหมาย (2546) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัของ
ส่วนประสมทางการตลาด พิจารณาดา้นผลิตภณัฑ์พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพบริโภค ในระดบัมากแต่ถา้มองในดา้นการจดัหน่ายจ ามีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีแพร่หลายมากข้ึน ผูบ้ริโภคมรขอ้เปรียบเทียบในการ
เลือกซ้ือมากข้ึน เพราะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพถา้มองในดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ ทุกรูปแบบท่ีวางขายอยู่
ในทอ้งตลาดลว้นแลว้แต่มีการอา้งสรรพคุณท่ีไม่แตกต่างกนั แต่การจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงลูกคา้ และ
ให้ลูกค้าซ้ือสินคา้นั้นเป็นท่ีมีความส าคญัมากยิ่งกว่า และสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ นาย
มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน์ (2554) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าข้าวกล้องงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือทุก
ขั้นตอน 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ เช่น
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การส่ือสารเชิงบูรณาการ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เช่นการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิง
ลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ 
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 3. ควรศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ธงชยั สันติวงษ ์(2540) พฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการตลาด กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช 
บริสุทธ์ิ ผึ่ งผดุง (2551) เร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเอง ศึกษาเฉพาะกรณีเขต
กรุงเทพมหานคร  

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 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ปิยะพร มิตรภานนท์ และนวลฉวี แสงชยั (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัการตดัสินใจ
เลือก    ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ การ
จดัการการตลาดระดบัชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2558 

พเยาว ์สมหมาย (2546) ไดศึ้กษาในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหาร 

เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาการตลาด บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 

มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน์ (2554) ไดศึ้กษาในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิผลต่อ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือนาขา้วกลอ้งงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
มหาบณัฑิตหลกัสูตรเกษตรศาสตร์มหาบณัฑิต แขนงวิชาการจดัการเกษตร สาขา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ยทุธนา ธรรมเจริญ (2544) การวเิคราะห์การวางแผนและควบคุมทางการตลาด(พฤติกรรมผูบ้ริโภค)  
จงัหวดันนทบุรี วทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ยวุดี จิรัฐิติเจริญ (2555) เร่ืองเร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร 
เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
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วราพร โภชน์เกาะ (2559) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

อาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตจงัหวดันครราชสีมา มหาวทิยาลยัราชฏฎัเพชรบุรี 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) การบริหารการตลาดยคุใหม่ กรุงเทพมหานคร ฉบบัปรับปรุง  

บริษทั ธรรมสาร จ ากดั 
หทยักาญจน์ โสตรดี (2550) เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั 

นครปฐม งานวิจยัวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 

อดุลย์ จาตุรงคกุล  (2545) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  7 กรุงเทพมหานคร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งของบริษัท Kerry Express สาขารังสิต 
FACTORS AFFECTING THE CUSTOMERS SATISFACTION OF 

KERRY EXPRESS RANGSIT BRANCH 
เตชสิทธ์ิ  วชิิตาชยานนัท์1, พฒัน์ พิสิษฐเกษม2, พฤฒิพงศ ์อภิวฒันกุล3, ทรงวุฒิ ดีจงกิจ3 

1 นกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรังสิต, 2 อาจารยท่ี์ปรึกษา, 3 ท่ีปรึกษาร่วม 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของบริษัท Kerry 

Express สาขารังสิต เป็นงานวิจยัประเภทส ารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วย
แบบสอบถามโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นคุณภาพการ
บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของบริษทั Kerry Express สาขารังสิต 
ประชากรท่ีศึกษาคือ บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาใชบ้ริการขนส่งของบริษทั Kerry Express สาขารังสิต 
กลุ่มตวัอยา่งถูกสุ่มดว้ยวิธีการสุ่มตามความสะดวกจ านวน 384 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ t-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ หลงัจากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 231 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.2 มีอายุ 20 ปีหรือต ่ากวา่ จ  านวน 191 คน (ร้อยละ 49.7) มีระดบัการศึกษาในระดบั 
มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า  จ  านวน 238 คน (ร้อยละ 62.0) ประกอบอาชีพ นกัเรียน / 
นกัศึกษา จ านวน 188 คน (ร้อยละ 49.0) มีรายได ้ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 130 คน (ร้อยละ 
33.9)  ผูม้าใชบ้ริการเห็นวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของบริษทั Kerry Express โดยรวม ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ด้านความเช่ือมัน่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด อยู่ใน
ระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.13 
และนอ้ยท่ีสุดดา้นรูปลกัษณ์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิตท่ีแตกต่างกนั  
2. คุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ด้านรูปลักษณ์ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการ

ตอบสนอง ดา้นความัน่ใจ ดา้นการเอาใจใส่ พบวา่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นการตอบสนอง และดา้นการ
เอาใจใส่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิต 

ABSTRACT 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

1118 

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. 

 
บทน า 

ธุรกิจการขนส่งสินค้านั้ นมีความส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้ทั่ว ถึงทั้ ง
ภายในประเทศและออกสู่ต่างประเทศ การขนส่งนั้นถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการกระจายความเจริญ
ไปสู่พื้นท่ีท่ีมีความเจริญนอ้ยกวา่ ให้ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีต่าง ๆ เขา้ถึงสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง ก่อให้เกิดการติดต่อส่ือสารระหวา่งภูมิภาคและสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการขนส่ง
สินคา้ระหว่างภูมิภาคได ้ธุรกิจการขนส่งจึงเป็นหัวใจส าคญัอย่างหน่ึงในการตอบสนองเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ผูบ้ริโภคได้สินค้าท่ีรวดเร็วและทัว่ถึงข้ึน โดยเฉพาะในปัจจุบนันั้นการด าเนินธุรกิจ
เปล่ียนไปจากเดิม โดยค านึงถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นปัจจยั
ส าค ญในการแข่งขนั อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการและตอ้งการ
การตอบสนองความต้องการท่ีรวดเร็ว ธุรกิจการขนส่งด่วนจึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการขนส่งเอกสารหรือพสัดุท่ีมีความเร่งด่วน ในตรงตาม
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ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ภายในปี พ.ศ. 
2558 นั้น มีปริมาณทั้งหมดโดยรวมอยู่ท่ี 596,552 พนัตนั ซ่ึงเป็นการขนส่งทางถนน 482,358 
พนัตนั ซ่ึงมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจากปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีปริมาณการขนส่งสินคา้โดยรวมอยูท่ี่ 
572,695 ตนัเป็นการขนส่งทางถนน 465,020 ตนั (กรมขนส่งทางบก 2558 : สถิติการขนส่งสินคา้
ภายในประเทศ) แมเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจยงัคงมีทิศทางชะลอตวั แต่ส าหรับภาพรวม
ของธุรกิจขนส่งสินคา้นั้นยงัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัหนุน ไดแ้ก่ การเขา้มาลงทุนของ
ภาคเอกชนไปยงัภูมิภาค จากในหลายปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่มีบริษทัเอกชนจากต่างประเทศเขา้มา
ลงทุนด าเนินธุรกิจขนส่งในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็น FedEx DHL UPS TNT ซ่ึงต่างก็
เป็นบริษทัท่ีมีความรู้ความช านาญและมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางในการให้บริการการขนส่งพสัดุ ซ่ึง
เดิมนั้นการขนส่งพสัดุภณัฑ์และไปรษณียภ์ณัฑ์ภายในประเทศนั้น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ได้
ด าเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน แต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงการเปิดเสรีการคา้ทางดา้นการบริการพสัดุภณัฑ์และ
ไปรษณียภ์ณัฑ์ ท าให้เกิดการแข่งขนัพฒันาเพื่อให้การบริการนั้นมีคุณภาพท่ีดี สามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งรายอ่ืนในอุตสาหกรรมได ้ 

จากการขยายตวัดงักล่าวของบริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรสนั้น จึงตอ้งการศึกษากลยุทธ์หรือ
ปัจจยัท่ีทาง เคอร่ี เอ็กซ์เพรส นั้นใช้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการโดยขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและ
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดใ้นอนาคตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งบริษทั 
Kerry Express สาขารังสิต 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งบริษทั 
Kerry Express สาขารังสิต 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่ง บริษทั Kerry Express สาขารังสิตท่ีแตกต่าง
กนั 

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่ง บริษทั 
Kerry Express สาขารังสิต 

 
 

ขอบเขตการวจัิย 
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1. การวิจยัน้ีจะศึกษาครอบคลุม เฉพาะผูท่ี้ใช้บริการ บริษทั Kerry Express สาขารังสิต
เท่านั้น 

2. ประชากรท่ีจะศึกษา ได้แก่ บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาใช้บริการการขนส่งบริษทั Kerry 
Express สาขารังสิต 

3. กลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาใช้บริการการขนส่งบริษทั Kerry 
Express สาขารังสิต จ านวน 384 คน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อเพิ่มโอกาสขยายฐานกลุ่มผูใ้ชบ้ริการการขนส่งบริษทั Kerry Express สาขารังสิต 
2.  เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มานั้นเป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการได ้
                3.  เพื่อน าระดบัความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ของผูม้าใชบ้ริการการขนส่งบริษทั Kerry 
Express สาขารังสิต มาปรับเปล่ียนแกไ้ขเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าใช้
บริการในคร้ังต่อไป 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 
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แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการคุณภาพการให้บริการ   

แนวทางท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระเมินคุณภาพของบริการจากการศึกษาของ Parasuraman และ
คณะพบวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาไดรั้บ คุณภาพของ
การบริการท่ีลูกคา้รับรู้   (Perceived service quality) ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการ
เปรียบเทียบกบั บริการท่ีคาดหวงั (Expected service) กบั บริการท่ีรับรู้ (Perceived service) ซ่ึงก็คือ
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงั จากท่ีเขาไดรั้บบริการแล้วนัน่เอง ในการประเมิณคุณภาพของการ
บริการดงักล่าวนั้น ลูกคา้มกัพิจารณาจากเกณฑท่ี์เขาคิดวา่มีความส าคญั10 ประการดงัต่อไปน้ี 

1. ความไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถท่ีจะให้บริการตามท่ีไดส้ัญญากบัลูกคา้ไว้
อยา่งถูกตอ้ง โดยท่ีมิตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 

2. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก พนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่าง ๆ 

3.การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่างรวดเร็ว และ
ยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ 

4. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความซ่ือสัตย ์เช่ือถือไดข้องผูใ้หบ้ริการ 
5. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ปราศจากอนัตราย ความเส่ียงและความลงัเล สงสัย 
6. ความสะดวก (Access) สามารถเข ้าถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย 
7. การส่ือสาร(Communication) การรับฟังลูกคา้และให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้ โดยใช้

ภาษาท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจได ้
8. ความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding the customer) พยายามท่ีจะท าความรู้จกัและเรียนรู้   

ความตอ้งการของลูกคา้ 
9. ความสามารถ (Competence) ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นของพนกังานในการใหบ้ริการลูกคา้ 
10. ความสุภาพและความเป็ นมิตร(Courtesy) คุณลกัษณะของพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้

ในการแสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และใหเ้กียรติลูกคา้ 
จากการวิจยัของ Parasuraman และคณะคือ จากเกณฑ์ท่ีส าคญัทั้ง 10 เกณฑ์ดงักล่าว ท่ี

ลูกคา้ใช้ประเมินคุณภาพของการบริการนั้น 2 มีเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ 
(Credibility) และส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได้ (Tangibles) ลูกคา้สามารถท่ีจะประเมินคุณภาพได ้
ล่วงหน้าก่อนการซ้ือ ส่วนเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเหลืออีก 6 ได้แก่ ความไว ้วางใจ (Reliability) การ
สนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ความสะดวก (Access) การส่ือสาร (Communication) ความเขา้ใจ
ลูกคา้ (Understanding the customer) ความสุภาพและความเป็นมิตร(Courtesy) ลว้นแต่จดัเป็น 
Experience Quality ทั้งส้ิน ซ่ึงหมายถึงวา่ลูกคา้จะไม่สามารถท่ีจะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เหล่าน้ี
ไดเ้ลย จนกว่าจะซ้ือหรือบริโภคแลว้เท่านั้น ส่วนอีก 2 เกณฑ์ท่ีเหลือ ได ้แก่ ความมัน่คงปลอดภยั 
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(Security) และความสามารถ (Competence) จะจดัเป็น Credence Quality หมายความว่า ลูกคา้
อาจจะไม่สามารถท่ีจะประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพ ดงักล่าวไดใ้นทนัที แมว้า่จะซ้ือสินคา้หรือบริโภค
บริการไปแลว้ก็ตาม 

ในการวิจยัคร้ังต่อมา คณะผูว้ิจยัทั้ง 3 คนดงักล่าวขา้งตน้พบวา่มีระดบัของความสัมพนัธ์ 
(Degree of correlation) กนัเองระหว่างตวัแปรดงักล่าวค่อนขา้งสูง จึงปรับเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพของการใหบ้ริการใหม่ ใหเ้หลือเกณฑอ์ยา่งกวา้งรวมทั้งหมด 5 เกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการในระดบั
หน่ึงท่ีตอ้งการ อยา่งถูกตอ้ง (Accurate Performance) และไวว้างใจได ้(Dependable) 

2. ความมัน่ใจ (Assurance) ให้บริการมีความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการ มีความ 
สุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ มีความซ่ือสัตยแ์ละสามารถสร้ างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ ได้และมี
ความมัน่คงปลอดภยั 

3. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ (Tangibles) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สภาพแวดลอ้ม
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อง่าย 
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและเขา้ใจลูกคา้ 

5. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะให้ บริการทนัทีและให้ ความ
ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจ 

สายจิตร สุขสงวน (2546 : 14) ไดส้รุปวา่ความพึงพอใจเป็นสิงรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดสิงหน่ึงซ่ึง
เป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ถา้เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกและทางลบ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงใดสร้าง
ความรู้สึกผิดหวงั ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกท่ีไมพึงความ
พอใจ 

อรรถพร ค าคม (2546 : 29) สรุปความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความพึง
พอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆโดยเกิด
พื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เม่ือกิจกรรมนั้น ๆสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้

จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้ พอสรุปความหมายของความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก 
หรือทศันคติท่ีดี หรือการแสดงของบุคคลออกซ่ึงเป็นไปในแนวทางบวกอนัเก่ียวข้องกบัความ
ตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงจะเกิดขึนไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการนั้นทั้งทางดา้นวตัถุ 
และจิตใจก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น คือลกัษณะท่ีชอบเห็นดว้ยพอใจแต่ถา้ความตอ้งการของ
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ตนไม่ไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงเป็นไปในแนวทางลบ ความรู้สึกไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึนลกัษณะท่ีไม
ชอบ ไม่เห็นดว้ย ไม่พอใจ 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นฤมล พนัธ์เต้ีย (2558) ไดท้  าการศึกษา พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั สาขาส าหร่ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการบริษทัไปรณีย์
ไทย จ ากดั สาขาส าเหร่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นราคาค่าบริการ 
รองลงมาคือดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะกายภาพ 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขาส าหร่ นอกจากน้ียงัพบว่ายงัพบว่า
พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ ประเภทท่ีเลือกใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขา ส าเหร่ 

ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) ศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพของการ
ให้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จ ากดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดั
สระบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทางดา้นความสามารถท่ี
สัมผสัได้   ความน่าเช่ือถือได้ การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ความมัน่ใจ และ
ความเข้าถึงจิตใจผูอ่ื้นอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนการ
ให้บริการ บุคคลากรและการอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัดา้น อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดย
คุณภาพการให้บริการทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถท่ีสัมผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ ด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ ด้านความมั่นใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจผูอ่ื้น มี
ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถยนตั้ งในด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
บุคคลากรและดา้นการอ านวยความสะดวก 
วธีิด าเนินงานวจัิย 

งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของบริษัท Kerry 
Express สาขารังสิต เป็นงานวิจยัประเภทส ารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วย
แบบสอบถามโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นคุณภาพการ
บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของบริษทั Kerry Express สาขารังสิต 
ประชากรท่ีศึกษาคือ บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาใชบ้ริการขนส่งของบริษทั Kerry Express สาขารังสิต 
กลุ่มตวัอยา่งถูกสุ่มดว้ยวิธีการสุ่มตามความสะดวกจ านวน 384 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือแบบสอบถามจ านวน 384  
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ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
1. ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ขอผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistic) เพื่อใชใ้นการบรรยายลกัษณะของขอ้มูล ท าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.  การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเ้ป็นสถิติท่ีใชใ้นการหาความ
แตกต่างของขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

2.1 T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าของตวัแปร 2 กลุ่ม 
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม และใช้
การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิแบบเซฟเฟ่ (Scheffe’s method) 

2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 และ 
เพศชายจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปีหรือต ่ากวา่ 
จ  านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 รองลงมาคือ 31 – 40 ปี จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 
และน้อยท่ีสุดคือ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 2.10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า จ  านวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน / 
นกัศึกษา จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และน้อยท่ีสุดคือ ประถมศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 
รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 
30,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งของ บริษัท Kerry 
Express สาขารังสิต 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของบริษทั Kerry Express โดยรวมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามพบว่า ผูม้าใช้บริการมีความเห็นว่าปัจจยัดา้นคุณภาพการ
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บริการของบริษทั Kerry Express โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 4.01, SD = 0.39) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ดา้นความเช่ือมัน่ ผูต้อบแบบสอบมีความเห็นอยูใ่นระดบั มาก ( ̅  = 4.18, SD = 0.47) 
รองลงมาคือ ด้านความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.13, SD = 0.56) และน้อยท่ีสุดด้าน
รูปลกัษณ์อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.86, SD = 0.45) 
การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งของบริษทั Kerry Express สาขารังสิต 

เพศ t- Test .078 
อาย ุ One Way ANOVA  .000* 
ระดบัการศึกษาสูงสุด One Way ANOVA .000* 
อาชีพ One Way ANOVA .056 
รายได ้ One Way ANOVA .000* 

        *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ B Std. 

Error 

β t Sig. Toleran
ce 

VIF 

Constant 1.847 0.211  8.763 .000*   
ด้านรูปลกัษณ์ (X1) 0.421 0.52 0.401 8.120 .000* 0.779 1.284 
ด้านการเอาใจใส่ (X5) 0.288 0.46 0.314 6.236 .000* 0.747 1.338 
ด้านการตอบสนอง (X3) 0.139 0.047 0.153 2.965 .003* 0.709 1.410 

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

พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นรูปลกัษณ์ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00  ปัจจยัคุณภาพ
การให้บริการด้านการเอาใจใส่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของ บริษทั Kerry 
Express สาขารังสิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 และ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นการ
ตอบสนองส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิตอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.03 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดบัปานกลาง โดย
พิจารณาจาก R มีค่าเท่ากบั 0.528 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 27.90 โดยพิจารณาจากค่า R2 มีค่า
เท่ากบั 0.279 มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.404  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ดา้นรูปลกัษณ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.401 โดยพิจารณา
จาก β =  0.401 รองลงมาคือ ดา้นการเอาใจใส่ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐานเท่ากบั 0.314โดยพิจารณาจาก β =  0.314  และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการตอบสนอง โดยมีค่า
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สัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.153โดยพิจารณาจาก β =  0.153 
ตามล าดบั นอกจากน้ีผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการบริการทั้ง 3 ดา้นน้ีมีค่า Tolerance ไม่
ต ่ากวา่ 0.2 และค่า VIF ไม่เกืน 10.0 จึงสรุปไดว้า่ ไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์ภายในของตวัแปรตน้ 

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 1.847 + 0.421X1 + 0.288X5 + 0.139X3  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ZY = 0.401X1 + 0.314 X5 + 0.153 X3  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ 

หญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีอายุ 20 ปีหรือต ่ากว่า จ  านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.7 มีระดบัการศึกษาในระดบั มธัยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า  จ  านวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.0 ประกอบอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีรายได ้ 
10,001 - 20,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัคุณภาพการให้บริการ พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการเห็นวา่ปัจจยัดา้น
คุณภาพการบริการของบริษทั Kerry Express โดยรวม ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความ
เช่ือมัน่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด อยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.18 รองลงมาคือ ด้านความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.13 และน้อยท่ีสุดด้าน
รูปลกัษณ์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขา
รังสิตท่ีแตกต่างกนัจากการทดสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานมี 3 ดา้นคือ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้แตกต่าง
กนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิตท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจและ ดา้นการเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิต จากการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐาน
ในทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นการตอบสนองและดา้นการเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึง
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พอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
การอภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่าง
กนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิตท่ีแตกต่างกนั 
โดยผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัด้านประชากรณ์ศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของ บริษทั Kerry Express สาขารังสิตท่ี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัย
ของนฤมล พนัธ์เต้ีย (2558) ไดว้จิยัเร่ือง พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขา
ส าหร่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพ
ของการให้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จ ากดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ  มริษา ไกรงู (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใช้
บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจ าเส้นทาง กรณีศึกษา : สายกรุงเทพ–เพชรบุรี (หมายเลข
เส้นทางเดินรถ 73) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศและรายไดส่้วนตวัมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถตูป้ระจ าทาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของบริษทั 
Kerry Express สาขารังสิต โดยผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการบริการของบริษทั Kerry Express 
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นรูปลกัษณ์ 
ดา้นการเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนองส่งผลต่อควมพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของบริษทั 
Kerry Express สาขารังสิต ซ่ึงเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า พบวา่ ดา้นรูปลกัษณ์มีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด เน่ืองจากผูม้าใช้บริการได้รับการอ านวยความ
สะดวกเม่ือมาใชบ้ริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ีมาจากขั้นตอนการบริการของ Kerry Express ท่ี
มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนและอ านวยความสะดวกต่อผูม้าใช้บริการ รองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ 
พิจารณาแลว้พบว่า การบริการมีความเท่าเทียมต่อผูใ้ช้บริการทุกราย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดแสดงให้
เห็นวา่การบริการของ Kerry Express นั้นให้ความท่าเทียมแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกราย และนอ้ยท่ีสุดดา้น
การตอบสนอง เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีระยะเวลารอคอยท่ี
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ จากขั้นตอนการบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ไม่
ซับซ้อนท าให้ระยะเวลาในการรอคอยของผูม้าใช้บริการนั้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
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ผลงานวิจยัของ นฤมล พนัธ์เต้ีย  (2558)  ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จ ากดั สาขาส าหร่ ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการบริษทัไปรณีย์
ไทย จ ากดั สาขาส าเหร่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภุชชงค ์ภู่ยอ้ย 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งพสัดุด่วนทางอากาศของบริษัท เฟด
เดอรัลเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ภายในเขตปลอดอากร พบว่า ตวัแทนของบริษทัผูม้าใช้
บริการการบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั มีความเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการขนส่งพสัดุด่วนทางอากาศของบริษทั เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ภายใน
เขตปลอดอากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติม นอกเหนือจากปัจจยัคุณภาพในการบริการ 
 2. ควรท าการศึกษาท่ีเป็นเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์หรือสังเกตร่วมด้วย 

เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 3. ควรเพิ่มสาขาหรือขยายพื้นท่ีในการศึกษาเพิ่มเติม 
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การเปิดรับข่าวสารของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 
กรณีศึกษา: นักศึกษาวทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก มหาวทิยาลัยรังสิต 
INFORMATION EXPOSURE OF COLLEGE AND UNIVERSITY 

CASE STUDY: COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE’ S STUDENTS, 
RANGSIT UNIVERSITY 

 
พรพรรณ  ร่วมทรัพย์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
ณกมล  จันทร์สม 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบริหารธุรกิจ และผูอ้  านวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

                            
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยการเปิดรับข่าวสารในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: นักศึกษา
วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่าง
ของช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัและ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จ  าแนกตามข้อมูล
ประชากรศาสตร์และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบั
ปริญญาโท ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวนทั้งส้ิน 230 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเลือกใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การใช้
ตารางแจกแจงความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการใช้
สถิติเชิงอา้งอิง ANOVA ในการหา T-test / F-test  

จากผลการวิจยั นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท วิทยาลยัการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 230 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรด
เฉล่ียระหวา่ง 3.00-3.49 อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 และมีช่วงอาย ุ20-22 ปี พบวา่ 

1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวิทยาลยัรังสิต มีเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยัแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา(ชั้นปี) หลกัสูตรท่ีศึกษาและอายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 ซ่ึงช่องทางท่ีนักศึกษาเลือกใช้มี Website ของมหาวิทยาลยัรังสิต (www.rsu.ac.th), 
ระบบ Intranet, Facebook, เพื่อนร่วมชั้นเรียนและการประชุม 

3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัรังสิต มีเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของวิทยาลยั
และมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

4) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 

มหาวิทยาลยัรังสิต มีเกรดเฉล่ีย ระดบัการศึกษา (ชั้นปี) หลกัสูตรท่ีศึกษาและอายุ ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
  ค าส าคัญ : การเปิดรับข่าวสาร, วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก, มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
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 
 

บทน า 
ในโลกปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ เรียนรู้และเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสาร ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้องคก์รธุรกิจต่างๆ ตอ้งปรับตวัและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รให้สามารถด าเนินต่อไปได ้การ
รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตวัให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง ท่ามกลางการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงเบ้ืองหลงัความส าเร็จในการบริหารองคก์ร ตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทีมและ
ปัจจยัส าคญัท่ีเก้ือหนุนความส าเร็จร่วมกนั คือ การส่ือสาร เพราะการส่ือสารเป็นหัวใจของการท า
ความเขา้ใจระหวา่งกนัของมนุษยใ์นสังคม มนุษยจ์ะเขา้ใจกนัไดต้อ้งอาศยัการส่ือสาร เพื่อให้ขอ้มูล 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งมีความสงบสุข อีกทั้งการส่ือสารยงัช่วยใหม้นุษยพ์ฒันาปัญญาและความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่ง
ไม่มีท่ีส้ินสุด 

ในองคก์รธุรกิจเอกชนและองคก์รภาครัฐ ต่างมีโครงสร้างท่ีสลบัซบัซ้อนมีการบริหารงาน
อย่างเป็นทางการอย่างเป็นระบบและตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัองค์กรอ่ืนๆ ดงันั้นในการด าเนินงาน
ขององคก์รการติดต่อส่ือสารจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง และเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการบริหารงาน
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางส าคัญของการบริหารงาน คือ การขาดการติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นหากบุคคลกรในองคก์รไดส้ร้างสรรคค์วามคิดดีๆ ข้ึนมาเพื่อองคก์ร แต่
ไม่มีการถ่ายทอดและส่ือสารใหผู้อ่ื้นรู้และเขา้ใจ น าไปใชป้ระโยชน์ไดก้็ยอ่มไม่เกิดประโยชน์อนัใด 
ซ่ึงการส่ือสารท่ีสมบูรณ์นั้น ผูรั้บสารจะตอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งเดียวกนักบัท่ีผูส่้งสารตอ้งการ (จนัทิมา 
มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ, 2556) 
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ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันแล้วว่า การส่ือสารภายในองค์การเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีส าคัญ 
เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกระบวนการส าคญัในการน าความตอ้งการ ความคิด ความรู้สึกไปสู่ความ
เขา้ใจในเป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม บุคคลต่อกลุ่ม ไปสู้ความเขา้ใจร่วมกัน 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งมีประสิทธิภาพตรงกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร (สุภา 
นานาพูลสิน, 2546)  

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได้รับการประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บ
การจดัให้อยู่ในระดบั “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิต จดัการเรียนการสอนโดย
แบ่งกลุ่มคณะวชิาออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ : วิทยาลยัแพทยศาสตร์ คณะทนัต
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ าบดั 
คณะวทิยาศาสตร์ คณะทศันมาตรศาสตร์ และวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

2) กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยันวตักรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบนัการ
บิน 

3) กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วิทยาลัยนวตักรรมสังคม วิทยาลัย
นานาชาติ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 

4) กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ : วิทยาลยัดนตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทลัอาร์ต 

5) กลุ่มคณะวชิาเศรษฐกิจและธุรกิจ : วิทยาลยัรัฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี วิทยาลยั
การท่องเท่ียวและการบริการ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 9 หลกัสูตร รวม 141 หลกัสูตร 

วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการแพทย์
แผนตะวนัออกซ่ึงเป็นหลกัสูตรแรกของประเทศไทยท่ีเนน้การพฒันาภูมิปัญญาเก่ียวกบัการแพทย์
แผนไทย และการแพทยแ์ผนตะวนัออกอ่ืนๆ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้มีความเป็นสากลและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชา ติ ซ่ึงปัจจุบันวิทยาลัย
การแพทยแ์ผนตะวนัออก เปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร
การแพทยแ์ผนตะวนัออก (วท.บ.), หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต (พท.บ.) , หลกัสูตร
การแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (พจ.บ.) และในระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา 
ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาดา้นคลินิก, กลุ่มวิชาดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพร, กลุ่มวิชาดา้นการประเมิน
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คุณภาพ, กลุ่มวิชาดา้นการแพทยท์างเลือก (Alternative Medicine), กลุ่มวิชาการแพทยอ์ายุรเวท
ประยกุต ์(Applied Ayurvedic Medicine), กลุ่มวชิาโฮมิโอพาธีย ์(Homeopathy)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึงวิจัยเ ร่ือง การเปิดรับข่าวสารของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลยักรณีศึกษา: นกัศึกษาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อศึกษา
การเปิดรับข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในระดบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั สามารถน าผลการวิจยัไป
ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการจดัการส่ือสารภายในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั
จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยั จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของกระทรวงพลงังาน
แตกต่างกนั 
 2. ความเหมาะสมดา้นราคาการจ าหน่ายพลงังานท่ีแตกต่างของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน
ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั “การเปิดรับข่าวสาร
ของวทิยาลยัและมหาวิทยาลยักรณีศึกษา: นกัศึกษาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวันออก มหาวิทยาลยั
รังสิต” 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั : ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 492 คน (ส านักงานทะเบียน มหาวิทยาลยัรังสิต , ระบบ
อินทราเน็ต, https://intranet.rsu.ac.th สืบคน้เม่ือ 8 มีนาคม 2560) 
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  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั : ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 230 คน (มหาวิทยาลัยรังสิต, ระบบอินทราเน็ต , 
https://intranet.rsu.ac.th สืบคน้เม่ือ 8 มีนาคม 2560) 
  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย : ผู ้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาท าวิจัยเร่ือง                      
“การเปิดรับข่าวสารของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยักรณีศึกษา: นักศึกษาวิทยาลยัการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต” โดยระยะเวลาท่ีเร่ิมด าเนินการศึกษา ตั้งแต่มกราคม – เมษายน 2560 
โดยใชร้ะยะเวลาในการศึกษาและการด าเนินการวจิยัเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ (Independent variables) 
  1.1) ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 
   1.1.1) เพศ : ชาย, หญิง และเพศทางเลือก 

1.1.2) เกรด : นอ้ยกวา่ 2.00, 2.00-2.49, 2.50-2.99, 3.00-3.49 และ ตั้งแต่ 
3.50 ข้ึนไป 

1.1.3) ระดบัการศึกษา (ชั้นปี) : ปริญญาตรี ปี 1 - ตั้งแต่ปริญญาตรี ปี 4 
ข้ึนไป และ ปริญญาโท ปี 1 - ตั้งแต่ปริญญาโท ปี 2 ข้ึนไป 

1.1.4) หลกัสูตรท่ีศึกษา : หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต, หลกัสูตรแพทย์
แผนไทยบณัฑิต, หลกัสูตรแพทยแ์ผนจีน และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

1.1.5) อาย ุ 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent variables) 
  2.1) ระดบัการใชช่้องทางการส่ือสารภายในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
  2.2) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในองค์กรของวิทยาลัยและ
มหาวทิยาลยั 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยั
และมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั 

2. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายใน
ของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของเพศ เกรด ระดบัการศึกษา(ชั้นปี) หลกัสูตรท่ีศึกษาและ
อายุ ในการเลือกเปิดรับข่าวสารในช่องทางการส่ือสารต่างๆ ภายในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั เพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาช่องทางการส่ือสารภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของเพศ เกรด ระดบัการศึกษา(ชั้นปี) หลกัสูตรท่ีศึกษาและ
อาย ุในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั เพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพฒันาการติดต่อส่ือสารภายในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นวิทยาลยั
การแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต ประกอบดว้ย 

  เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก ของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ใน
วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

  เกรด หมายถึง เกรดเฉล่ีย ของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

ระดับการศึกษา (ช้ันปี) หมายถึง ระดบัการศึกษา (ชั้นปี) ของนกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ในวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

หลกัสูตรทีศึ่กษา หมายถึง หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 
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อายุ หมายถึง อายุของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. การเปิดรับข่าวสาร  หมายถึง การแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร การเลือกสรรช่องทางในการ
เปิดรับข่าวสาร ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเพื่อตอ้งการรับรู้ รับทราบเร่ืองข่าวภายในวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยั  

3. ช่องทางการติดต่อส่ือสาร  หมายถึง ช่องทางในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนัท่ีทาง
วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัใช้ในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร ไดแ้ก่ ทาง Website, Intranet, E-
mail ส่วนตวั, Line, Face book, หนงัสือเวียน, บอร์ดข่าวสาร, เพื่อนร่วมชั้นเรียน, โทรศพัท ์และ
ทางการประชุม 

4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 
ของวิทยาลัยการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต มีต่อการส่ือสารภายในวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยั  

5. การส่ือสารภายใน หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร การแลกเปล่ียนข่าวสารและตีความ
หรือใหค้วามหมายแก่ข่าวสารภายในวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

6. นักศึกษา  หมายถึง นกัศึกษาท่ีศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต, หลกัสูตรแพทยแ์ผน
ไทยบณัฑิต, หลกัสูตรแพทยแ์ผนจีนและหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

7. วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 
8. มหาวทิยาลยั หมายถึง มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “การเปิดรับข่าวสารของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั กรณีศึกษา: นกัศึกษา
วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต” ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “การเปิดรับข่าวสารของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั กรณีศึกษา: นกัศึกษา
วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสิต” ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
1.1ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับสาร 

2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการส่ือสาร 
2.1 การติดต่อส่ือสาร 
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2.2 การส่ือสารภายใน 
3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
4. ความเป็นมาของวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง – งานวจิยัในประเทศ / งานวจิยัต่างประเทศ 

ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีผูว้ิจยัใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท 
ของวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 492 คน (ส านกังานทะเบียน 
มหาวทิยาลยัรังสิต, ระบบอินทราเน็ต, https://intranet.rsu.ac.th, สืบคน้เม่ือ 8 มีนาคม 2560) 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (1973) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

สูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดงัน้ีคือ  
n =  N  
        1+Ne 2 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
N = จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท ของวิทยาลยั

การแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 492 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2560) 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมให้มีได ้ คือ ร้อยละ 5 ภายใตค้วาม

เช่ือมัน่ 95% 
แทนค่าไดด้งัน้ี  n =         492          = 221 

            1+492(0.05) 2 

ในการเก็บข้อมูลการวิจยัคร้ังน้ีจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ท่ีค  านวณ
ออกมาไดคื้อ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 221 คน เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 
230 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใช้แบบสอบถาม  )Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมาเอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1  . สร้างแบบสอบถามให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั โดยมีการแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การใชช่้องทางการส่ือสารภายในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั  
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในองค์กรของวิทยาลัยและ
มหาวทิยาลยั 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
2. การทดสอบความเท่ียงตรงของขอ้มูล )Validity) 

1  ( การหาเท่ียงตรงของแบบสอบถามนั้น ท าโดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ
แลว้ไปปรึกษากบั ดร  .ณกมล จนัทร์สม อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
 )Content Validity) ความถูกตอ้งเหมาะสมของการใช้ภาษาและความชัดเจนของแบบสอบถาม 
เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีไม่เหมาะสมและไม่ถูกตอ้งใหส้มบูรณ์ต่อไป 

2 ( การทดสอบหาความเช่ือมัน่  )Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใช้  )Pre-test) กบักลุ่มบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
ระดบัปริญญาโท วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 23  ชุด ซ่ึงคิดเป็น 
10  % ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมดและน ามาหาค่าความเช่ือมัน่  )Reliability of measurement) 

โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  )α – coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach's Alpha เพื่อตรวจสอบ
วา่ ค าถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความ
ยากง่ายเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีค่ามากกว่า 0.2   ) ศิริชยั พงษ์วิชยั, 2552  ( ซ่ึงผลรวมท่ีไดคื้อ 
0.881 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 230 ชุด ให้กบันกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท ของวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต 
โดยผูว้ิจ ัยได้ท าจดหมายขอความอนุเคราะห์จากทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต น าเขา้ยื่นกบัทางวิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อเขา้แจก
แบบสอบถามให้กบันกัศึกษาตามห้องเรียนดว้ยตนเองและใช้แบบสอบถาม Online กบันกัศึกษา
ปริญญาตรีท่ีฝึกงานและนกัศึกษาปริญญาโทท่ีอยูภ่ายนอกมหาวทิยาลยั ช่วงเวลาท่ีเก็บแบบสอบถาม 
คือ มกราคม – เมษายน 2560 โดยหลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจ ัยก็น า
แบบสอบถามท่ีไดม้าท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลมาเรียบร้อยแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าลงรหสัและประมวลผลดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จและใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) คืออธิบายถึงลกัษณะขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง น ามาประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน า
ผลวิเคราะห์มาสรุปน าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง สถิติ น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบดว้ย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 การใชช่้องทางการส่ือสารภายในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั โดยวิเคราะห์
ดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในองค์กรของวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการอธิบายลกัษณะตามความแตกต่างกนัในลกัษณะต่างๆ โดยใชต้าราง
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ตอนท่ี 2 การใชช่้องทางการส่ือสารภายในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั ใชก้ารวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลกัษณะตามความแตกต่างกนัในลกัษณะต่างๆ โดย
ใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์รของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 
ใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลกัษณะตามความแตกต่างกนัใน
ลกัษณะต่างๆ โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4. การทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ T-Test และ F-Test ในการทดสอบความแตกต่างตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กบั การใชช่้องทางการส่ือสารและความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในวิทยาลยั
และมหาวทิยาลยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้มมติฐานการวิจยัไว ้2 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้มีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
คือ 

สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางการส่ือสาร
ภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั
การส่ือสารภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวิจยั นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท วิทยาลยัการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 230 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรด
เฉล่ียระหวา่ง 3.00-3.49 อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 และมีช่วงอาย ุ20-22 ปี  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 

มหาวิทยาลยัรังสิต มีเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยัแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา(ชั้นปี) หลกัสูตรท่ีศึกษาและอายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงช่องทางท่ีนกัศึกษาเลือกใชมี้ Website ของมหาวทิยาลยัรังสิต (www.rsu.ac.th), ระบบ 
Intranet, Facebook, เพื่อนร่วมชั้นเรียนและการประชุม 

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัรังสิต มีเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของวิทยาลยั
และมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวิทยาลยัรังสิต มีเกรดเฉล่ีย ระดบัการศึกษา (ชั้นปี) หลกัสูตรท่ีศึกษาและอายุ ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาความแตกต่างของช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยัแตกต่างกนั จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

ดา้นเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยั
และมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั  

ด้านเกรด พบว่า เกรดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อช่องทางการส่ือสารภายในของ
วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัไม่แตกต่างกนั ในทุกๆ ช่องทาง 

ดา้นระดบัการศึกษา (ชั้นปี) พบวา่ ระดบัการศึกษา (ชั้นปี) ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ช่องทางการส่ือสารภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั  

ดา้นหลกัสูตรท่ีศึกษา พบว่า หลกัสูตรท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางการ
ส่ือสารภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั  

ดา้นอายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั มีช่องทางการส่ือสารภายในของวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยัแตกต่างกนั  

ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ความแตกต่างของประชากรศาสตร์ มีผลต่อการเลือกใช้
ช่องทางในการเปิดรับขอ้มูลภายในมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัแตกต่างกนั จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พิเชษฐ์ บุญมี (2544: บทคดัยอ่) (อา้งถึงใน สุภา นานาพูลสิน, 2546: 38) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง
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การส่ือสารภายในองคก์าร: ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การส่ือสารภายในองค์การของธนาคาร สามารถท าให้เกิด
สัมพนัธภาพ เกิดความเขา้ใจ เกิดการประสานงาน และเกิดประสิทธิผลสูงในการท างาน ส่วนปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองค์การ ได้แก่ ต าแหน่ง รูปแบบ และช่องทางการส่ือสารภายใน
ธนาคาร 

การอภิปรายผลการศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของ
วทิยาลยัและมหาวทิยาลยั จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

ดา้นเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายใน
ของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั ไม่แตกต่างกนั 

ด้านเกรด พบว่า เกรดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสาร
ภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั แตกต่างกนั  

ดา้นระดบัการศึกษา (ชั้นปี) พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั แตกต่างกนั  

ดา้นหลกัสูตรท่ีศึกษา พบวา่ หลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั
การส่ือสารภายในของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั แตกต่างกนั  

ดา้นอายุ พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายใน
ของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั แตกต่างกนั  

ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ความแตกต่างของประชากรศาสตร์ มีผลต่อการการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัแตกต่างกนั จึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ เบญญาทิพย ์ภานุวฒันากร (2554, น.75) (อา้งถึงใน ภทัราพนัธ์ หรุ่นรักวิทย,์ 2556, น.
61) ได้ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือและความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ของ
พนกังานใน บมจ.กสท โทรคมนาคม” โดยผลการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั
จะมีการรับรู้เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติังานใหม่ของพนกังานใน บมจ.กสท โทรคมนาคมแตกต่าง
กนั โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจะมีการรับรู้มากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาโท 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง “การเปิดรับข่าวสารในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: นักศึกษา
วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต” ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงปัญหาการติดต่อส่ือสาร
ภายในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัและความชดัเจนของขอ้มูล ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
การกระจายขอ้มูลใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนในทุกๆ ช่องทางท่ีวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัเปิดด าเนินการใน
การกระจายขอ้มูล เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความชดัเจนและพร้อมรับไปปฏิบติัตามมากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 
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เน่ืองจากมหาวทิยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัศึกษา ซ่ึงมีจ านวนนกัศึกษาท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน
เร่ือย เร่ืองการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารท่ีทางหน่วยงาน คณะ/วิทยาลยั และส่วนกลางของมหาวิทยาลยั 
ควรมีการวิจยัและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รมีประสิทธิภาพท่ีดี
มากยิง่ข้ึน 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลนี ในอ าเภอเมือง 
จังหวดัปทุมธานี 

Marketing Mix Related to Using Behavior of Customers to Clean Food in Muang District, 
Pathumtani Province 

 
กว ีนพพลกรัง, วรรณนิดา แดงเงิน,  ปนัดดา ปานแดง 

นกัศึกษาปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
กจิติวฒัน์   รัตนมณี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดจ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล  และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค และการให้
ความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 323 ตวัอยา่ง โดยเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแบบสอบถามท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.85 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีมีเป็นความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม (Index of Item – Objective Congruence) เท่ากบั 0.97 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยัสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) และการหาความสัมพนัธ์ใชไ้คสแควร์ (Chi-square) 

ผลการวจิยั พบวา่  
(1) ผูบ้ริโภคมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ แตกต่างกนัให้ความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัทแ์ตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน แตกต่าง
กนั ใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นดา้นผลิตภณัทแ์ละดา้นราคาแตกต่างกนั 

(2) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอารหารคลีน 
(3) การใหค้วามส าคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีน 
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรม บริโภคอาหารคลีน 
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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 

 
บทน า 

 แนวโนม้ในประเทศไทยมีการให้ความส าคญั  ในเร่ืองของสุขภาพและความสวย
ความงามการมีผิวพรรณและมีรูปร่างท่ีดี แต่ในเร่ืองของการรับประทานอาหาร ผูบ้ริโภคกลบัมี
พฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้ม มกัจะบริโภคอาหารท่ีไม่ไดส่้งผลดีต่อสุขภาพหรือตามใจปาก [1] มีขอ้มูล
ท่ีน่าตกใจพบวา่ คนไทยกวา่ร้อยละ 75 บริโภคผกัผลไมต้ ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานขององคก์ารอนามยั
โลกท่ีก าหนดวา่ควรบริโภคผกัและผลไม ้400 กรัมต่อวนั แมป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของความ
หลากหลายของผกัและผลไม ้แต่จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกาย พบว่าคนไทยบริโภคผกัผลไมน้้อยลง [6] นอกจากน้ี คนไทยยงัได้รับปริมาณ
แคลเซียมไม่เพียงพอต่อวนั ปกติแล้วร่างกายคนทั่วไปต้องการแคลเซียมปริมาณ 800-1,000 
มิลลิกรัมต่อวนั แต่คนไทยประมาณร้อยละ 50 ไดรั้บแคลเซียมไม่เพียงพอ [4]  ถา้จะพูดถึงอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกตวัเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจนั้นก็คือ อาหารคลีน เป็นค าเรียกท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อให้
ผูค้นไดเ้กิดความตระหนกัวา่ การกินอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ มีความปลอดภยั ไม่มีสารปนเป้ือน 
และกินอยา่งเพียงพอ ครบ 5 หมู่  ควบคู่กบัการออกก าลงักาย คือ การน ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดี เพราะการ
ออกก าลงักาย เพียงอยา่งเดียวโดยไม่ค  านึงถึงอาหารการกินนั้นไม่เป็นผล [9] 
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  จากปัญหาท่ีกล่าวมานั้น ทั้งแนวโนม้การใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพและปัญหาสุขภาพของ
คนไทย จึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารคลีน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคและเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจอาหารดา้นสุขภาพไปเป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจ  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
3.    เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม

การบริโภค อาหารคลีน 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคอาหารคลีนมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทาง  
การตลาดแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอารหารคลีน 
3. การใหค้วามส าคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีน 
 
ขอบเขตการวจัิย 

 พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจยั คือ บริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประชากร  คือ 
ผูบ้ริโภคอาหารคลีน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการค านวณ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ค่าความเคล่ือน  ในการประมาณไม่เกิน ร้อยละ 5โดยใชสู้ตรทางสถิติหา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ  Cochran, W.G. [10] ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 323 คน เพื่อการเก็บขอ้มูลแต่ละ
ต าบล และสร้างความเช่ือมัน่ในการเก็บขอ้มูล เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัใช้หลกัการ
สุ่มตวัอย่างการสุ่มแบบโควตา้ แต่ละต าบลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากในแต่ละ
ต าบลมีจ านวนประชากรหนาแน่นไม่เท่ากัน ทางผูว้ิจยั จึงได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งเป็น
สัดส่วนตามความหนาแน่นของจ านวนประชากรในต าบลนั้นๆ โดยใช้ขอ้มูลจากส านกังานสถิติ
แห่งชาติ[5] เม่ือได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างต่อต าบลแล้วจึงสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วธีิการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.85 และมีค่า
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.97 แบบสอบถาม
ประกอบดว้ย  4 ตอน ดงัน้ี (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน (2) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ชนิด 7 ตวัเลือก (3) แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารคลีน ประกอบดว้ย บุคคลท่ีบริโภคดว้ย วตัถุประสงคใ์นการบริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การบริโภค และช่วงเวลาในการบริโภค และ (4) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรับ
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยัสังคมศาสตร์ โดยสถิติท่ี
ใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) หรือการทดสอบเอฟ (F-test) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe) และการหาความสัมพนัธ์ใชไ้คสแควร์ (Chi-square) 

 
ผลการวจัิยและอธิปรายผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 25 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาอายุ 26 – 30 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 มี
สถานภาพโสด มากท่ีสุด จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 97.2 มีอาชีพ พนักงานบริษทัมากท่ีสุด 
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จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมานกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 มากท่ีสุด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมา 30,001 -
40,000บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2  

ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค
อาหารคลีน โดยรวมระดบัส าคญัมาก ( x = 5.90) และเม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในแต่ละด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประทาง
การตลาดของผูบ้ริโภคอาหารคลีน ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัส าคญัมาก ( x = 5.88) เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า
โภชนาการมากท่ีสุด ( x = 6.40) รองลงมาคืออาหารสะอาด ถูกลกัษณะอนามยัและไม่มีวตัถุกนั
เสียเจียปน ( = 6.34) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา โดยภาพรวมในระดบัส าคญัมากท่ีสุด ( x = 6.41) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ือง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด ( x = 6.82) รองลงมาคือ
ราคาไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกับอาหารประเภทอ่ืน ( x = 6.53) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมในระดบั
ส าคญัมาก ( x = 5.64) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
เร่ือง ความบ่อยของการลดราคา มากท่ีสุด ( x = 6.56) รองลงมาคือหาซ้ือง่ายสะดวก ( x = 6.46) 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยภาพรวมในระดบัส าคญัมาก ( x = 5.53) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเร่ือง มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ มากท่ีสุด ( x = 5.97) รองลงมาคือ
มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ( x = 5.89)  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน จ าแนกตามบุคคลท่ีเข้าใช้บริโภคด้วยพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามบริโภคอาหารคลีน คนเดียว มากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 รองลงมา
คือ คนรัก 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81 จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการใช้บริโภคพบว่า เพื่อลด
น ้ าหนกั มากท่ีสุดจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ54.55 รองลงมาคือเพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการ
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ26.05 ผูต้อบแบบสอบถามมีผูท่ี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค
ด้วยตวัผูต้อบแบบสอบถามเอง มากท่ีสุด จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 54.56 รองลงมาคือ 
ครอบครัว จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08 จ าแนกตามช่วงเวลาใดท่ีท่านเลือกใชบ้ริการพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงเวลาใดท่ีเลือกบริโภค 10:00-14:59 น. มากท่ีสุด จ านวน 137 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.44 รองลงมาคือ 19:00-22:00 น. จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 33.15 จ าแนกตามความถ่ี
ในการบริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใช้บริการ 3-4คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุด 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 รองลงมาคือ 1-2คร้ังต่อสัปดาห์จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.32  
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ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัการให้ความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีการ
ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียระดบัการใหค้วามส าคญัของส่วนประสมการทางการตลาด ดา้นราคา จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ดา้นอายเุป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัการให้ความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัทแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มอายุ 21-40 ปี  มีระดับการให้ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
มากกวา่กลุ่ม 16-20 ปี 

ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัการให้ความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัท ์และ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัการให้ความส าคญั
ของส่วนประสมการทางการตลาด ดา้นผลิตภณัท ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน
เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่างกนัมีระดบัการให้ความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัท์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน คือ กลุ่มผูมี้
รายได ้20,001-40,000 บาท มีระดบัการใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัท ์
มากกวา่กลุ่มผูมี้รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท และกลุ่มผูมี้รายได ้30,001-50,000 บาท มีระดบัการให้
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มากกวา่กลุ่มผูมี้รายได ้ต ่า 10,000-20,000 
บาท และส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
กลุ่มผูมี้รายไดต้ั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการให้ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา มากกวา่กลุ่มผูมี้รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท และกลุ่มผูมี้รายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป มี
ระดบัการให้ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มากกว่ากลุ่มผูมี้รายได ้10,000-
20,000 บาท 

ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน) มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (บุคคลท่ีบริโภคดว้ย วตัถุประสงคใ์นการบริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการบริโภค และช่วงเวลาในการบริโภค) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทุกรายการ 

การให้ความส าคญัส่วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด) ท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
(บุคคลท่ีบริโภคดว้ย วตัถุประสงคใ์นการบริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภค และช่วงเวลาในการ
บริโภค) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทุกรายการ 
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 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ของผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
จากผู ้ตอบแบบสอบถามในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิ เคราะห์ข้อความท่ี ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม เขียนอธิบายมาโดยจบัประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกนั มาจดัเป็นกลุ่มเดียวกนัแล้วก าหนด
ค่าความถ่ีใหก้บัขอ้ความหรือรายการนั้นๆ มีผูต้อบแบบใหค้วามคิดเห็นในส่วนน้ี จ  านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.83 โดยผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคน แสดงความคิดเห็น. แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ 1 ดา้น
ราคา 2 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามดา้นราคา ส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะว่า 
ควรมีราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัอาหารทัว่ไป มากท่ีสุด ร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ ร้านอาหารคลีน
ส่วนใหญ่มีราคาแพงเกินความเป็นจริง รองลงมา คือ ในร้านอาหารไม่ควรมีการบวกราคาค่าบริการ 
ถา้มีควรระบุใหช้ดัเจน ร้อยละ25.00 ผูต้อบแบบสอบถามดา้นการส่งเสริมทานการตลาด ส่วนใหญ่มี
ขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีการจดัโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ร้อยละ 34.78  รองลงมา คือ ควรมีการแจง้
ข่าวสารโปรโมชัน่ผา่นส่ือออนไลน์ เช่น facebook ร้อยละ 30.43 
 
อภิปรายผล 

1. ผลวิจยัพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคลีน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21-25ปี 
รองลงมา 26-30 ปี ซ่ึงอยู่ในช่วงวยักลางคน และส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ธิติมา พดัลม[3] ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุอยูใ่นช่วง
วยักลางคน และอาชีพส่วนใหญ่คือพนกังานบริษทัเอกชน 

2.กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคลีนเพื่อลดน ้ าหนกั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21-30 ปี มี
อาชีพนกัเรียนนกัศึกษาและพนกังานบริษทัเป็นอนัดบัตน้ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาณีภคัย ์สุข
ใจ[2] ท่ีได้ท  าการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ผูห้ญิง วยันักศึกษาและวยัท างาน มีความใส่ใจและให้ความส าคญัเร่ืองรูปร่างสัดส่วน และมีการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อลดน ้าหนกัเป็นอนัดบัตน้ๆ 

3. ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคลีนมีวตัถุประสงคใ์นการบริโภคอาหารคลีนเพื่อ
ลดน ้าหนกัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธินี กลัยาภาค[8] ท่ีไดท้  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกบั
การบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริโภคทานเสริม
เสริมเพื่อตอ้งการควบคุมน ้าหนกัมากท่ีสุด และผลวจิยัพบวา่ ช่วงเวลาในการเลือกบริโภคอาหารคลี
นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล และช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 
10.00-12.00 น. 

4.ผูบ้ริโภคอาหารคลีนท่ีมีเพศ และสถานภาพแตกต่างกนั มีการให้ความส าคญัต่อส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ และ รายไดต่้อเดือน มีการให้
ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
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ผูบ้ริโภคอาหารคลีนท่ีมี อายุ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีการให้ความส าคญัต่อส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านราคา ผูบ้ริโภคอาหารคลีนท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีการให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั มีความสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ญาณีภคัย ์สุขใจ[2] ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มคนอายุตั้งแต่ 26-30 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในการบริโภคและมีการศึกษา
ขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมากกวา่กลุ่มอายุ16-20 ปี สรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีการ
ใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัเช่นกนั 

5.ผูบ้ริโภคมีการให้ความส าคญัดา้นราคา ในเร่ืองของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ก าหนด
ราคาอยา่งชดัเจน และราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัอาหารประเภทอ่ืนใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

6. จากผลการวิจัย พบว่า การให้ความส าคัญส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไป
ตามตวัแบบแสดงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หรือ “Stimulus-Response Model” ส่ิงเร้าทาง
การตลาดในท่ีน้ีคือ การส่งเสริมทางการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา, การประชาสัมพนัธ์, การ
ส่งเสริมการขาย, การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง เป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้ส่วนส่ิงเร้าอ่ืนๆ 
ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลผลกัดนัต่อการซ้ือ  ของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย 
สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม ส่ิงเร้าใจทั้งหมดน้ีเป็นตวัน าเขา้ (Input) เขา้สู่
กล่องด า (สมอง) ผ่านกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนภายในสมองหรือกล่องด า ซ่ึงมองไม่เห็น 
และ แสดงผลออกมา (Output) อนัเป็นพฤติกรรมตอบสนองท่ีมองเห็นได้คือ การเลือกบุคคลท่ี
บริโภคด้วย วตัถุประสงค์ในการบริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภค และการเลือก
ช่วงเวลาการในการบริโภค [7]  

7. ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ในดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามด้านการส่งเสริมทานการตลาด ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัด
โปรโมชั่นอย่างสม ่าเสมอ รองลงมา คือ ควรมีการแจง้ข่าวสารโปรโมชั่นผ่านส่ือออนไลน์ เช่น 
facebook สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธิติมา พดัลม[3] 
 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจยั พบวา่ (1) ผูบ้ริโภคมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ แตกต่างกนัให้ความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัทแ์ตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได้
ต่อเดือน แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นดา้นผลิตภณัทแ์ละดา้นราคา
แตกต่างกนั (2) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมบริโภค (3) การให้ความส าคญัส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

1. จากผลวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคอาหารคลีนท่ีมีอายุและรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความให้
ความส าคญัดา้นผลิตภณัทแ์ละราคาแตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการ ควรมีการจดัท าผลิตภณัทท่ี์มี
ความหลากหลาย หลายระดบัหลายราคา ตามทฏษฏี Philip Kotler. [11] กลยุทธ์แนวระดบัราคา   
กลยทุธ์น้ีสืบเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีวา่ ราคาท่ีดีคือราคาท่ีผูบ้ริโภคพอใจ ผูบ้ริโภคต่างมีความตอ้งการ
จะใช้สินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันออกไป บางคนต้องการสินค้าท่ีไม่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
มากมายแต่อยูใ่นราคาท่ีเขาสามารถสู้ได ้ขณะท่ีบางคนยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกวา่เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีดู
ดีและคุณภาพเยี่ยม ดงันั้นหลายกิจการจึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยการผลิตสินคา้
และบริการท่ีมีหลายระดับราคา ซ่ึงกระตุ้นยอดขายได้ดีกว่าการขายสินค้าในระดับราคาเดียว 
ตวัอย่างกิจการท่ีใช้กลยุทธ์น้ีและเห็นได้ชัดท่ีสุดในปัจจุบนัก็คงจะหนีไม่พน้บริษทัผลิตอุปกรณ์
พกพาอยา่งโทรศพัท์มือถือซ่ึงมีหลายระดบัราคาแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัลูกเล่นต่างๆ เช่น ใชโ้ทร
เขา้โทรออกเป็นส่วนใหญ่ ใชฟั้งเพลง ใชถ่้ายรูป หรือใชเ้ล่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

2. จากผลวิจยัพบวา่ ช่วงเวลาในการเลือกบริโภคอาหารคลีนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน
บุคคล และช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 10.00-12.00 น.ดงันั้นทาง
ผูป้ระกอบการ ควรวางแผนการเปิดร้านในช่วงเวลาน้ี และวางแผนจดัสรรก าลงัคนให้พอดีและการ
แบ่งช่วงเวลาการท างานของพนกังานใหพ้ร้อมรับมือกบัจ านวนผูบ้ริโภคท่ีมากกวา่ช่วงเวลาอ่ืน 

3. จากผลการวิจยัพบว่า เน่ืองจากปัจจยัการให้ความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ผูบ้ริโภครับประทานอาหารคลีนส่วนใหญ่มีการ
ให้ความส าคญัรับประทานอาหารคลีนเพื่อการลดน ้ าหนกั ดงันั้นทางผูป้ระกอบการร้านอาหารคลี
นควรมีการน าเสนอเมนูเพื่อลดน ้าหนกั เพื่อกระตุน้ยอดขายใหร้้านคา้  

 4.จากผลการวิจยั ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมบริโภค และในส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีการใหค้วามส าคญัท่ีสูงในเร่ืองของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ การ
ก าหนดราคาอย่างชัดเจน และราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัอาหารประเภทอ่ืน และผลการศึกษาของ
ผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ีในดา้นราคา ส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีราคาไม่แพงเม่ือเทียบ
กบัอาหารทัว่ไป และ ในร้านอาหารไม่ควรมีการบวกราคาค่าบริการเพิ่ม ถ้ามีควรระบุให้ชัดเจน 
ดงันั้นทางผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของร้านอาหารคลีน ควรมีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิต
ภณัท ์ก าหนดราคาให้ชดัเจนและสามารถมองเห็นไดช้ดั หากมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมควรมี
การระบุไว ้เพื่อลูกคา้จะไดเ้กิดความสบายใจและกลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไป และควรมีราคาท่ี
ไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารประเภทอ่ืนๆ 

5. ส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีน ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารภายในร้านคง
ไม่เพียงพอ เน่ืองจากยุคปัจจุบนัส่ือออนไลน์ และโซเซียลมีเดียมีอิทธิพลต่อชีวิตในสังคมปัจจุบนั
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อยา่งมาก การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงง่ายถือวา่เป็นเร่ืองส าคญั ควรมี
การประชาสัมพนัธ่ข่าวสารผา่นทาง facebook, line, IG เป็นตน้ 

6.จากผลการศึกษา ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ในด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะว่า 
ควรมีการจดัโปรโมชั่นอย่างสม ่าเสมอ รองลงมา คือ ควรมีการแจง้ข่าวสารโปรโมชั่นผ่านส่ือ
ออนไลน์ เช่น facebook ผูป้ระกอบการสามารถท าโปรโมชัน่ร่วมกบัการโฆษณาไดไ้ปในตวั โดย
การให้ลูกคา้ check-in ร้านคา้ในfacebook เพื่อรับส่วนลดพิเศษจากทางร้าน ถือวา่เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ี win-win ผูป้ระกอบการไดท้  าการโฆษณา ลูกคา้ไดส่้วนลด 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยต่อไป 
 1. ควรใชว้ธีิการวจิยัแบบอ่ืนๆ เขา้มาใชร่้วมกบัการเก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview) โดยการสัมภาษณ์ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อ
เปรียบเทียบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

2. ควรศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของส่วนประสมทางการตลาดของอาหาร
คลีน เพื่อศึกษาปัญหา ขอ้เท็จจริงในตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริโภค และแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไขส่วนประสมทางการตลาดของอาหารคลีนให้มีประภาพ และประสิทธิผลท่ีดี
ยิง่ข้ึนไป 
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2อาจารยท่ี์ปรึกษา, 3 ท่ีปรึกษาร่วม 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  
บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขา
ปทุมธานี  และเพื่อศึกษาปัจจยัด้านการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามจ านวน 400 คน  ซ่ึงสถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ส าหรับอธิบายตวั
แปรเชิงคุณภาพ การใชค้่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับอธิบายตวัแปรเชิงปริมาณ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ Independent 
Sample T-Test, One Way ANOVA (F-test), LSD  และวิเคราะห์การสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient)   

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 249 คน มีอายุอยู่
ในช่วง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ / พนกังาน
รัฐวสิากิจ  และรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 

จากการวิเคราะห์สมมติฐานข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์   พบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับและ
สอดคล้องกบัสมมติฐานงานวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ยกเวน้ดา้นเพศท่ีไม่
สอดคลอ้งและปฏิเสธสมมติฐานงานวิจยัท่ีตั้งไว ้ และพบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของ
งานวจิยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ค าส าคญั : ศูนยบ์ริการลูกคา้  ความพึงพอใจ  คุณภาพบริการ 
 

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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บทน า 
อุมาพร (2555) โลจิสติกส์เป็นกระบวนการบูรณาการโดยเน้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทนัเวลา  และเพื่อลดตน้ทุน  โดยมุ่งใหเ้กิดความพอใจแก่
ลูกคา้  และส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้และบริการ  ทั้งน้ีกระบวนการต่าง ๆ  ของ
ระบบโลจิสติกส์จะต้องมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ ท่ีสอดคล้องประสานกัน  ในอันท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคร่์วมกนั  โดยเป้าหมายท่ีส าคญัของโลจิสติกส์ประกอบดว้ยความรวดเร็วในการส่งมอบ
สินคา้และบริการ  การไหลล่ืนของสินคา้และบริการ   การไหลล่ืนของขอ้มูลข่าวสาร  การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม  ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  การลดตน้ทุนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้  การดูแลขนส่งสินคา้  การเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขนั  
ระบบโลจิสติกส์จึงเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและความ
ย ัง่ยนืของธุรกิจ   

ดงันั้นผูศึ้กษาตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงคุณภาพกิจกรรมโลจิ
สติกส์  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการโลจิสติกส์  เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้  
และเพื่อรักษาลูกคา้เก่าและเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ใหก้บัองคก์รต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี   
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  
ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี   
 
สมมุติฐานงานวจัิย 
 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  
ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  ต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  ในเชิงบวก   
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วย  เพศ  อายุ  อาชีพ 

รายได ้ ระดบัการศึกษา  และประเภทของบริการท่ีใช ้                                      
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ปัจจยัดา้นการบริการ  ซ่ึงประกอบดว้ย  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ดา้นความ
น่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  ดา้นความให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  และ
ดา้นการดูแลเอาใจใส่   
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของลูกคา้ในบริการโลจิสติกส์  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  
บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี   
 2. ขอบเขตดา้นประชากร  คือ  ลูกคา้ผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  
(มหาชน)  สาขาปทุมธานี  โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีคือ  ลูกค้าผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากัด  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ  W.G. Cochran (1953)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  400  คน   
 3.ขอบเขตดา้นเวลา  ท าการศึกษาวจิยัระหวา่ง เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.  2560 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์ทางวิชาการ  งานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ  และการ
ล าเลียงโลจิสติกส์ของปัจจยัในคร้ังน้ีเป็นเร่ืองใหม่ ๆ  และยงัไม่มีงานวิจยัประเภทน้ีมาก  ให้
งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่  นกัวิจยั  และผูท่ี้สนใจ  เพื่อน าขอ้มูลน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษาและท าวจิยัต่อไป   
                2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั 
   ท าให้ทราบถึงปัจจัยคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน
บริการโลจิสติกส์  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี เพื่อให้
น าไปปรับปรุงคุณภาพการบริการ  
  ท าให้ทราบถึงความแตกต่างด้านปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในบริการโลจิสติกส์  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  
เพื่อน าไปวางแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

 
 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดบัการศึกษา องค์ประกอบ 
เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อ 
การวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญั  ประกอบดว้ย  
 1. อาย ุ(Age) เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม
คนท่ีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก 
ในขณะคนท่ีอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยึดถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้าย
กว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใช้ส่ือมวลชนก็
ต่างกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกั ๆ มากกวา่ความบนัเทิง  
 2. เพศ (Sex)  ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสาร
ต่างกนั คือเพศหญิงมีแนวโนม้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศ
ชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นแต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย (Will, 1980: 87)นอกจากน้ีเพศหญิง
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และเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้ งน้ีเพราะ
วฒันธรรม และสังคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัวนับว่าเป็น
เป้าหมาย ท่ีส าคญัของการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอยา่งยิ่งในส่วนท่ี
เก่ียวกบั หน่วยของผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินคา้ใด สินคา้หน่ึงรวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้าง
ดา้นส่ือท่ี เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพื่อท่ีจะช่วยท าให้พฒันากลยุทธ์การตลาด
ไดอ้ยา่ง เหมาะสม 
  4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวั แปรท่ี
ส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้สูง 
แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัของการแบ่งส่วน 
การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของ
ผูบ้ริโภค ในการซ้ือสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือ
สินคา้ แท้ท่ีจริง แล้วอาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็น
ตวัก าหนดเป้าหมายไดเ้ช่นกนั แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีนิยมใชแ้ต่นกัการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยง
เกณฑร์ายไดร้วมกบัตวั แปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถก าหนดตลาดเป้าหมาย
ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  

5. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคม ของ
บุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารเพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม
ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนัทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งปัจเจกบุคคล  
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยการบริการ 

Spechler (1988) คุณภาพการให้บริการเป็นท่ีทราบกนัดีว่า การท่ีจะท าให้คุณภาพการบริการ
ประสบผลส าเร็จ เป็นท่ีพอใจของลูกคา้นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งใช้วิธีการท่ีคิดว่าดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียวเท่านั้น 
และวธีิการท่ีประสบความส าเร็จอยา่งสูง ในท่ีแห่งหน่ึง ก็ไม่สามารถรับประกนัวา่จะไดผ้ลกบัท่ีอ่ืนดว้ย
เสมอไปทั้ ง ๆ ท่ีเป็นสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน ส่ิงส าคัญท่ีจะเสนอในท่ีน้ีคือรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิผลของคุณภาพการบริการ ซ่ึงเป็นหลกัการทัว่ไป ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่ไดผ้ลดี ถึงแมว้่าเป็น
หลกัการเดียวกนัก็ตาม แต่การนาไปประยกุตใ์ชก้็อาจมีความแตกต่างกนัได ้ในการผลิตก็เช่นเดียวกนัคือ 
ไม่มีกระบวนการสองกระบวนการท่ีเหมือนกนัเลย ในแต่ละบริษทัก็จะมีกระบวนการหรือระบบงานท่ี
แตกต่างกนั โดยทัว่ไปแล้วแต่ละกระบวนการ จะมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีจะเป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งคน้หาปัจจยัส าคญัให้พบ และท าการปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสร้างให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ภายในและภายนอก 
โดยมีปัจจยัส าคญัสองประการท่ีจะตอ้งตระหนกั อยู่เสมอ นัน่คือ การเพิ่มผลผลิต  และคุณภาพ  จะ
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พบว่าเน้นถึงความส าเร็จของกระบวนการไปสู่ความเป็นเลิศของคุณภาพการบริการโดยรูปแบบจะ
ก าหนดแนวทางและทิศทางของความส าเร็จของงานบริการ 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2548) กล่าววา่  เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีทุกกิจการอยากได ้คือ
ความพึงพอใจและความภกัดีจากลูกคา้  ซ่ึงถา้สินคา้สนองตอบความปรารถนาไดจ้ะมีความพอใจ
และความภกัดี  ดงันั้นการสร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและบริการท่ีเกินคาดหมายกบัลูกคา้  จะท าให ้
เกิดความพอใจ  น ามาซ่ึงความจงรักภกัดี แต่ไม่ใช่ว่าลูกคา้ทุกรายจะตอ้งพอใจ  เพราะฉะนั้นส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งท าคือพิจารณาภาพรวม เช่น ลูกคา้ 10 รายหากพอใจตั้งแต่ 7 รายข้ึนไปยอ่มแสดงว่า
พนกังานไดส่้งมอบบริการท่ีดีแลว้  แต่ไม่ไดห้ยุดอยู่เพียงแค่น้ี  ยงัคงตอ้งปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน  และ
ตอ้งรีบหาสาเหตุสาหรับความพอใจท่ีลดลงทนัทีและรีบหาทางแกไ้ข 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สมเจตน์ พิมพท์อง (2553)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของศูนยบ์ริการ
ลูกคา้  บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) สาขาชิดลม  ผลการศึกษาพบวา่ 

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  
ทีโอที  จ  ากดั (มหาชน) สาขาชิดลม ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  คือดา้นบริการเพิ่มมูลค่า รองลงมาคือดา้นเวลา  ดา้นการส่ือสาร ดา้นความสะดวก 
และดา้นความเช่ือถือได ้

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการท่ีมีเพศ  อายุ  อาชีพ รายได ้และ
ประเภทของบริการท่ีใช้ต่างกนั  มีความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ด้านการบริการลูกคา้ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั ทีโอที  จ  ากดั (มหาชน) สาขาชิดลมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ส่วนลูกคา้
ท่ีเขา้มาใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ดา้นการบริการ
ลูกคา้  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน) สาขาชิดลม  ในภาพรวมแตกต่างกนั 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชบ้ริการของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ที
โอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ 
W.G. Cochran (1953)โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5  ความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้
ไปท าการทดสอบ จ านวน 30 ชุด กบักลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบวา่ค าถาม สามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่
มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม วิธีของครอนบาค     



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

1164 

( Cronbach’ Alpha ) โดยใชเ้กณฑ์ยอมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.7  (Nunnally, 1978)  น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามมาวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) 
คือการอธิบายลกัษณะทัว่ ๆ ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ โดยการน าเสนอเป็นตาราง ร้อยละ 
ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ในการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากตวัแปรท่ีใช้วิเคราะห์มากกว่า 3 ตวัแปรและ
ลกัษณะขอ้มูลเป็นการให้น ้ าหนักคะแนน ผูว้ิจยัจึงใช้สถิติ F-Test, ANOVA ในการทดสอบ
สมมติฐาน และท าการวิเคราะห์การสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-
moment correlation coefficient) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ผลการวจัิย 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน  และประเภทการใช้บริการ  จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 249 คน มีอายุอยูใ่นช่วง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ  รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท และมาใชบ้ริการดา้นช าระค่าบริการ 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใช ้

ในการทดสอบสมมุติฐาน 
ค่านยัส าคญั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และลกัษณะการใช้บริการ 
เพศ T-Test 0.394  ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000*     ยอมรับ  
สถานภาพ F-Test 0.006*     ยอมรับ  
ระดบัการศึกษา F-Test 0.000* ยอมรับ  
อาชีพ F-Test 0.000* ยอมรับ  
รายไดต้่อเดือน F-Test 0.000* ยอมรับ  
ประเภทการใชบ้ริการ F-Test 0.000* ยอมรับ  

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านคุณภาพบริการ 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ Pearson 0.000* ยอมรับ  
ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ Pearson 0.000* ยอมรับ  
การตอบสนองต่อลูกคา้ Pearson 0.000* ยอมรับ  
การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ Pearson 0.000* ยอมรับ  
การดูแลเอาใจใส่ Pearson 0.000* ยอมรับ  
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สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในบริการ โลจิสติกส์ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนั  โดนผลการวิจยั
โดยรวม พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์   ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  มี  6 ปัจจยั ท่ียอมรับสมมุติฐาน
และสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 คือ อายุ  สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน  และประเภทการใช้บริการ  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 
ยกเวน้ เพศ  ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน  จึงปฏิเสธสมมติฐาน  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานการ
วิจยัของ  สะอาด สุขเสดาะ  และคณะ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ช้ 
บริการเรือขา้มฟาก ท่าฉลอม-มหาชยั ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ 
มีความพึงพอใจในการใช ้บริการแตกต่างกนั  พรลาภ ประโยชน์อมรกุล ( 2555 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์รีสอร์ท ภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ด้านสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการท่ีแตกต่างกนั  สมเจตน์ พิมพท์อง (2553)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์
ดา้นการบริการลูกคา้ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) สาขาชิดลม  ผลการศึกษา
พบวา่  ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ดา้น
การบริการลูกคา้  ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน) สาขาชิดลม  ในภาพรวม
แตกต่างกนั  พนิดา ทองอยู่  (2556)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศพัท์ประจ าท่ี  
บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  ของผูบ้ริโภคในอ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  ผลการวิจยัพบวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  อาชีพ  มีความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศพัท์ประจ าท่ี 
โดยรวมแตกต่างกนั  ปัญจรัตน์  ตั้งโชโต  (2559)  ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ กรณีศึกษา บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  ผล
การศึกษาพบวา่  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัความพึง
พอใจต่อด้านการให้บริการโดยรวมของพนักงานแตกต่างกัน  รัตติกร รอดมณี (2554) ได้
ท าการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอิทธิพลกบัการใช้บริการด่านเก็บเงินแบบไฮเทค (Easy 
Pass) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอิทธิพล
แต่ละประเภทกบัประเภทการใชบ้ริการด่านเก็บเงินแบบไฮเทค (Easy Pass) แตกต่างกนั 
 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีผลต่อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงประกอบไป
ด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได้  ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกคา้  ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  และดา้นการดูแลเอาใจใส่  เม่ือพิจารณาราย



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

1166 

ดา้นผลการวิจยัพบว่า จากค่าเฉล่ีย เห็นดว้ยในระดบัมาก มีความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ เพราะพนกังานให้การบริการเป็นอย่างดี  มีความพึงพอใจในบริการและอยากกลบัมาใช้
บริการซ ้ า  มีความพึงพอใจในบริการและจะเป็นลูกคา้ของศูนยบ์ริการ  และเห็นดว้ยในระดบัปาน
กลาง  คือ  มีความพึงพอใจในบริการและอยากแนะน าบุคคลอ่ืน  มีความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการเพราะมีความมัน่ใจในศูนยบ์ริการ  ตามล าดบั  และทั้ง  5  ดา้นน้ี  มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในบริการโลจิสติกส์ ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  
จึงยอมรับสมมุติฐาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ  อวิกา ฟังค ์(2559) ไดท้าการวิจยั
เร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพบริการของระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ระบบผา่นทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass)  ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  หรรษา ชั้นรัศมี (2559) ไดท้าการวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย  ภายในประเทศ พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการ
บริการ  ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความพึงพอใจแตกต่างกนัของ
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ปารยทิ์พย ์ ธนาภิคุป
ตานนท ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจ
และความภกัดีของคนไข ้กรณีศึกษาโรง พยาบาลเอกชน ในเขต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ระดบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการดา้น ต่างๆ มีผลต่อ ระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผู ้
เขา้รับบริการ โดยดา้นการตอบสนองท่ี รวดเร็วจะส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการ  
ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพของการให ้
บริการรถยนตโ์ดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จากดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี 
ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการให้บริการดา้นความมัน่ใจ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการในดา้นกระบวนการให้บริการ  นนัธิดา บุญเกิด (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัดา้นคุณภาพ
การให้ บริการดา้นโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ดา้นจดัส่งของบริษทัซ้ือมา
ขายไป แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูติ้ดต่อประสานงานของผู ้
ให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ คือ พนกังานขายมีความเขา้ใจความตอ้งการ
ของลูกคา้ ไดเ้ป็นอนัดีในการติดต่อประสานงาน 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาวจัิย 
 จากการศึกษา การบริการลูกค้าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์  ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั  ทีโอที  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาปทุมธานี  ผูว้จิยัจึงมีขอเสนอแนะ ดงัน้ี   
 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  พบว่าขอ้ค าถามพนกังานของผูใ้ห้บริการสุภาพ
เรียบร้อยดี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้นศูนยบ์ริการลูกคา้  ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการแต่งกาย
ของพนกังานใหมี้ความสุขภาพ เรียบร้อยเพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร   
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 ดา้นความน่าเช่ือและไวว้างใจได ้ พบว่าขอ้ค าถามพนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  ดงันั้นศูนยบ์ริการลูกคา้  ควรมีการจดัอบรมความรู้ให้กบัพนักงาน
เร่ือยๆ  ในเร่ืองของการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ  มีการอพัเดตความรู้ใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา  
 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้   พบวา่ขอ้ค าถามพนกังานสามารถแนะน า  ช่วยเหลือลูกคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดี  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้นศูนยบ์ริการลูกคา้  ควรใหค้วามส าคญัในพฤติกรรมในการ
ให้บริการของพนักงานแก่ผู ้มาใช้บริการในแต่ละคร้ังให้มากข้ึน  ผู ้ให้บริการควรมีความ
กระตือรือร้นในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้   
 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  พบว่าขอ้ค าถามดา้นพนกังานมีความรู้  ความสามารถ
และประสบการณ์  และดา้นพนกังานท าให้ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจ  โดยปราศจากขอ้ผิดพลาด  มีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด  ดงันั้นศูนยบ์ริการลูกคา้  ควรให้ความส าคญักบัพนกังานในองค์กรมากข้ึน  ควรมีการ
ฝึกอบรมหรือจดัวทิยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัพนกังาน  เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์
ให้แก่พนกังาน  ท าให้การบริการของพนักงานแก่ผูม้าใช้บริการในแต่ละคร้ังมีความถูกตอ้งมาก
ท่ีสุด  ปราศจากขอ้ผดิพลาดมากท่ีสุด  ท าใหลู้กค่าเกิดความเช่ือมัน่ในบริการท่ีไดรั้บในแต่ละคร้ัง   
 ดา้นการดูแลเอาใจใส่  ผลการวิจยัพบวา่ระดบัคุณภาพการบริการ  ดา้นการดูแลเอาใจใส่  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และพบว่าขอ้ค าถามพนกังานให้ความสนใจต่อความตอ้งการของลูกคา้
เป็นอย่างดี  มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  ดงันั้นศูนยบ์ริการลูกคา้  ควรให้ความส าคญัในในการให้บริการ
ของพนกังานแก่ผูม้าใช้บริการในแต่ละคร้ังให้มากข้ึน  เพื่อรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้าก
ท่ีสุด     
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ  โดยเปรียบเทียบกบับริษทัที
ด าเนินกิจการรูปแบบเดียวกนั เพื่อทราบถึงความแตกต่าง  เพื่อน าไปพฒันาคุณภาพการให้บริการให้
ดียิง่ข้ึน 

2. ศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นการบริการลูกคา้  ( customer service )  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน ้า 
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THE FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF PASSENGER FOR WATER 
TRANSPORTATION CASE STUDY OF S.SANDEEMANEESUP TRANSPORT 

(SURATTHANI – KOH TAO) 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่ง ทางน ้ า 

กรณีศึกษาเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า)  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
แตกต่างด้านปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านลักษณะการใช้บริการท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการกบัความพึง
พอใจของของผูใ้ช้บริการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัประชากรกลุ่มตวัอย่างจาก
ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์ จ  านวน 400 คน  ซ่ึงสถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ  

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยใชบ้ริการเรือขนส่ง ส.แสน
ดีมณีทรัพยม์าก่อน มีวตัถุประสงค์ท่ีเขา้ใช้บริการใช้บริการด้านการท่องเท่ียว และส่วนใหญ่ใช้
ช่องทางในการส ารอง/ซ้ือตัว๋โดยสาร หนา้ท่าเรือ 

จากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ อาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั  ปัจจยัดา้นลกัษณะการใช้บริการ พบว่า การใช้บริการก่อนหน้าน้ี 
วตัถุประสงคท่ี์เขา้ใชบ้ริการ ช่องทางการส ารอง/ซ้ือตัว๋โดยสารท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ พบวา่ คุณภาพการบริการทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   
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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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บทน า 
 จากสภาพการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจการขนส่งไดเ้กิดความหลากหลายมากข้ึนและยงัคงเติบโต
ต่อไปเร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็นการขนส่งทางบก ทางน ้ า หรือทางอากาศ อยา่งไรก็ตาม หากเปรียบเทียบ
ระบบการขนส่งสินคา้ทั้งหมดโดยทัว่ๆ ไปแลว้ การขนส่งสินคา้ทางน ้ านบัวา่เป็นระบบการขนส่งท่ี
ประหยดั และคุ้มค่ามากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถบรรทุกสินค้าในแต่ละเท่ียวได้เป็นจ านวนมาก 
ปลอดภยั และคงคุณภาพของสินคา้ท่ีเหมาะสม ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคของการขนส่งทางน ้ า คือ 
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของความเร็วและสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละฤดูกาล ไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากลม 
พาย ุกระแสน ้า ท่ีลว้นแต่เป็นอุปสรรคในการขนส่ง 
  ส.แสนดีมณีทรัพย ์เป็นหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่งทางน ้ า (สุราษฎร์ธานี-เกาะ
เต่า) ตั้งอยูท่ี่ท่าเรือเทศบาล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีอาณาเขตติดกบัแม่น ้ าและ
ทะเลทางด้านอ่าวไทย ด าเนินธุรกิจดา้นการขนส่งทางน ้ ามาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ซ่ึงทาง
ผูป้ระกอบการไดต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงบทบาทส าคญัของการขนส่งสินคา้ทางน ้ า และการสร้าง
ความพึงพอใจในดา้นการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการเรือขนส่งทางน ้า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะ
เต่า) รวมถึงการวเิคราะห์คุณภาพการบริการ ปัญหาและอุปสรรคในระหวา่งการด าเนินงานท่ีผา่นมา
เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจให้
ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ และมีทิศทางในการปรับเปล่ียนทศันคติของผูบ้ริหารเก่ียวกับ
รูปแบบการขนส่งสินคา้ทางน ้าโดยพฒันางานดา้นขนส่ง และงานบริหารดา้นอ่ืน ๆ ให้เป็นท่ียอมรับ
และได้รับความไว้วางใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากความร่วมมือการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนพฒันาระบบการขนส่งทางน ้ าและท่าเรือให้กา้ว
ไปสู่ความเป็นผูน้ าด้านโลจิสติกส์อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้ งน้ีงานวิจัยดังกล่าวยงัได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสามารถน าขอ้มูลไปปรับปรุงและพฒันา ภายในองค์กร
ต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1 เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางน ้า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า)  

2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะการใชบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่ง
ทางน ้า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี – เกาะเต่า) 

3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจของของ
ผูใ้ชบ้ริการเรือขนส่งทางน ้า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า)  
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สมมติฐาน 
1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการขนส่งทางน ้ าท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางน ้า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) 
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2 ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ขนส่งทางน ้ า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
การใชบ้ริการก่อนหนา้คร้ังน้ี วตัถุประสงคท่ี์เขา้ใชบ้ริการ ช่องทางในการสารองบตัรโดยสาร  

4. ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชบ้ริการขนส่งทางน ้ า กรณีศึกษา 
เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้(Reliability) การตอบสนองต่อ
ลูกคา้ (Responsiveness) การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) และ การดูแลเอาใจใส่ 
(Empathy)  
 

ขอบเขตการวจัิย 
1.4.1 ขอบเขตดา้นกลุ่มประชากร   
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการเรือขนส่ง ส.แสนดีมณี

ทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า)  ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
1.4.2 ขอบเขตดา้นเวลา  

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  16 พฤษภาคม 2560 

1173 

กรอบแนวความคิด 
ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

Hanna and Wozniak (2009), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ไวค้ลา้ยคลึงกนัโดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูล
เก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ ศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใช้เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนกัการตลาดมกัจะน ามาพิจารณา
ส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ 
และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค  
แนวคิดและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

Mullins (1985) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ หลาย ๆ ดา้น 
เป็นสภาพท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในงานทั้งดา้นปริมาณและ
คุณภาพ เกิดจากมนุษยจ์ะมีแรงผลกัดนับางประการในตวับุคคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเอง พยายามจะ
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บรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างนั้นแล้วจะเกิดความพอใจเป็นผลสะทอ้นกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ เป็น
กระบวนการหมุนเวยีนต่อไปอีก  
แนวคิดและทฤษฎคุีณภาพบริการ 

Parasuraman et al. (1988) สร้างแบบวดัคุณภาพของการบริการท่ีมีช่ือว่า SERVQUAL 
(Service Quality) โดยน าเอาปัจจยัก าหนดคุณภาพของการบริการทั้ง 10 ประการจากการวิจยัในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคจากบริการประเภทต่าง ๆ ปี ค.ศ. 1988 มายบุรวมกนัเหลือเพียง 5 ดา้นประกอบโดย วิธีการ
วเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ Parasuraman et al. (1988) และไดท้ดสอบคุณภาพของแบบวดัน้ีแลว้ พบวา่
มีความเช่ือมัน่ (Reliability) และความตรง (Validity) มากพอจึงน ามาใช้เพื่อการศึกษาถึงความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผู ้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของการบริการประเภทต่าง ๆ ได ้
องค์ประกอบหลกั 5 ประการของคุณภาพการบริการซ่ึงใช้ในการสร้างแบบวดัคุณภาพของการ
บริการ SERVQUAL (Service Quality) ไดแ้ก่  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คือ 
การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพท่ีท าให้ผูใ้ช้รับความสะดวก ได้แก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
บุคคล และวสัดุในการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ บริเวณท่ีให้บริการเขา้ใช้สะดวกต่อผูใ้ช ้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ มีความทนัสมยั วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน และผูใ้ห้บริการมี
บุคลิกภาพดี 

2. ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้(Reliability) คือ ความสามารถกระท าตามสัญญาท่ีแจง้
ไวว้า่จะใหบ้ริการเกิดข้ึน และสร้างความไวว้างใจ ความถูกตอ้ง และความสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ เม่ือผูใ้ช้
มีปัญหา จะสนใจแก้ปัญหาให้อย่างจริงจงั สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผูใ้ช้อย่างถูกตอ้ง สามารถ
ให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการตั้งแต่คร้ังแรกสามารถให้บริการไดต้ามท่ีแจง้ไว ้ให้บริการได้
ตามระยะเวลาท่ีไดมี้การแจง้ไว ้  

3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) คือ ความปรารถนาในการช่วยเหลือ
ผูใ้ช้บริการ และจดัหาบริการมาให้ตามท่ีได้สัญญาตกลงไว ้ได้แก่ มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ สามารถให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้ได้ตรงตามท่ีตอ้งการ ให้บริการด้วยขั้นตอนท่ีสะดวก
รวดเร็ว และมีการแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบทุกคร้ังเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

4. การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) คือ การมีความรู้ ความสามารถ และความ
สุภาพอ่อนโยนของผูใ้ห้บริการ การให้บริการดว้ยความซ่ือสัตย ์และการสร้างให้ผูรั้บบริการเกิด
ความไวว้างใจ ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ท่ีจะตอบปัญหาไดผู้ใ้ห้บริการสามารถอธิบายให้เขา้ใจใน
ขอ้สงสัยต่าง ๆ ผูใ้ห้บริการมีพฤติกรรมท่ีสร้างให้เกิดความมัน่ใจในการบริการ และผูใ้ห้บริการมี
กริยามารยาทสุภาพและเป็นมิตร   

5. การเอาใจใส่ (Empathy) คือ การใหค้วามเป็นห่วงและสนใจผูม้ารับบริการแต่ละคน และ
มีความตั้งใจท่ีจะจดัหาส่ิงท่ีผูใ้ช้ตอ้งการมาตอบสนองได ้ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ ผู ้
ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ ผูใ้ห้บริการเป็นกนัเองกบัผูใ้ช้ ผูใ้ห้บริการมีการค านึงถึง
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ผลประโยชน์ของผูใ้ช้และผูใ้ห้บริการ เข้าใจถึงความจ าเป็นในการมาขอใช้บริการ นอกจากน้ี 
William and Buswell (2003) กล่าววา่ ความส าเร็จของธุรกิจสามารถวดัไดจ้ากระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และวดัไดจ้ากคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ข้ึน 
ระเบียบวธีิวจัิย 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง 
ส ารวจ (Survey Research) และใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู ้
กรอกขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตนเอง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการเรือขนส่ง 
ส.แสนดีมณีทรัพยซ่ึ์งผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจาก
สูตรค านวณไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ  านวน 400 ชุด ด าเนินการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) กบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การ
วเิคราะห์เชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ใชส้ถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็น
อิสระต่อกนั ใชส้ถิติ One-way analysis of varience (ANOVA) ในการวิเคราะห์ตวัแปรมากกวา่ 2 
ตวัแปร ในการทดสอบสมมติฐาน หากพบความแตกต่างจะทดสอบความต่างรายคู่โดยใชว้ิธี LSD 
จากนั้นท าการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งทางน ้ ากรณีศึกษา เรือ
ขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย์ (สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) โดยใช้สถิติ วิเคราะห์การสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) โดยก าหนดนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งทางน ้ า กรณีศึกษา 
เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า)  จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 49) มีอายุอยูใ่นช่วง อายุ 26-30 ปี (ร้อยละ 34.75) สถานภาพโสด 
(ร้อยละ 58.50) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 53.25) อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน (ร้อยละ 42.75) มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท (ร้อยละ 47.50)  
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ปัจจัยด้านลกัษณะการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งทางน ้ า กรณีศึกษา 

เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่ยงัไม่เคยใชบ้ริการเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพยม์าก่อน (ร้อยละ 80.75) มีวตัถุประสงคท่ี์เขา้ใช้
บริการใช้บริการเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพยด์า้นการท่องเท่ียว (ร้อยละ 78.50) และส่วนใหญ่ใช้
ช่องทางในการส ารอง/ซ้ือตัว๋โดยสาร หนา้ท่าเรือ (ร้อยละ 57.75) 
ผลการวเิคราะห์ระดับคุณภาพการบริการทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 

ระดบัความส าคญัของคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( ̅= 3.98) ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้
อยู่ในระดบัความส าคญัมาก ( ̅= 3.74) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้อยู่ในระดบัความส าคญัมาก 
( =̅ 3.70) ดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( =̅ 3.82) และดา้นการดูแลเอาใจ
ใส่ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ( =̅ 3.72) 
ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเรือขนส่ง ส.แสนดีมณทีรัพย์ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพยโ์ดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 
3.89) พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ค าถาม ระดบัความพึงพอใจในขอ้ค าถาม ท่านตดัสินใจถูกตอ้งท่ี
เลือกเดินทางกบัเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์ในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.23) รองลงมาคือ ท่าน
ไดรั้บความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์ในระดบัมาก( ̅ = 3.85) เม่ือ
พิจารณาในภาพรวม เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพยต์อบสนองความคาดหวงัของท่าน ในระดบัมาก
(  ̅= 3.80) และ ท่านไดรั้บความพึงพอใจในความปลอดภยั เม่ือเดินทางไปกบัเรือขนส่ง   ส.แสนดี
มณีทรัพย ์ในระดบัมาก (  ̅= 3.78) และ ระดบัความพึงพอใจในขอ้ค าถาม ท่านไดรั้บความพึงพอใจ
ในดา้นความสะดวก สบายในการเดินทางไปกบัเรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์ในระดบัมาก ( ̅ = 
3.77) ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ 
สถิตทิีใ่ช้ในการ

ทดสอบ
สมมตฐิาน 

ค่านัยส าคญั 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางน ้ าท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางน ้ า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์

เพศ T-Test 0.843  ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.119  ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.566  ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.301  ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.002* ยอมรับ  
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รายไดต้่อเดือน F-Test 0.091  ปฏิเสธ 
สมมตฐิานที ่2  ปัจจยัดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางน ้ า 

กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์
เคยหรือไม่เคยการใชบ้ริการก่อนหนา้น้ี T-Test 0.013* ยอมรับ  
วตัถุประสงคท่ี์เขา้ใชบ้ริการ F-Test 0.001* ยอมรับ  
ช่องทางการส ารอง/ซ้ือตัว๋โดยสาร F-Test 0.001* ยอมรับ  
สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใชบ้ริการขนส่งทางน ้ า กรณีศึกษา เรือขนส่ง 

ส.แสนดีมณีทรัพย ์
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ Pearson 0.000* ยอมรับ  
ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ Pearson 0.000* ยอมรับ  
การตอบสนองต่อลูกคา้ Pearson 0.000* ยอมรับ  
การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ Pearson 0.000* ยอมรับ  
การดูแลเอาใจใส่ Pearson 0.000* ยอมรับ  

 
อภิปรายผล 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งทางน ้ า   กรณีศึกษา    เรือ
ขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ สุภาวดี แสงเดือน (2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการธนาคารออม
สินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบุรี ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การใชบ้ริการก่อนหนา้น้ี ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางน ้ า 
กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ หรรษา ชั้นรัศมี (2559) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ พบวา่ ความถ่ีในการใชบ้ริการของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ภายในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

วตัถุประสงคท่ี์เขา้ใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทาง
น ้ า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของหรรษา ชั้นรัศมี (2559) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ พบวา่ วตัถุประสงคท่ี์เขา้ใช้
บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ช่องทางการส ารอง/ซ้ือตัว๋โดยสาร ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ขนส่งทางน ้า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยั สุภาวดี  แสงเดือน (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการธนาคารออมสินในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี เม่ือทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า สาขาท่ีใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชบ้ริการขนส่งทาง
น ้ า กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อวิกา ฟังค ์(2559) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
คุณภาพบริการของระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบผ่านทาง
พิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชบ้ริการขนส่งทางน ้ า 
กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐานุตรา จนัทร์เกตุ (2554) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
รถยนต์โดยสารประจ าทางของบริษทัขนส่ง จ ากดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี ด้าน
ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถยนต ์

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใช้บริการขนส่งทางน ้ า 
กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศราวุฒิ แกว้ศรี (2558) คุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งผูโ้ดยสารทางน ้ าในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งผูโ้ดยสารทางน ้ า อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใช้บริการขนส่งทางน ้ า 
กรณีศึกษา เรือขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการใชบ้ริการ
ของสถานท่ีท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชบ้ริการของสถานท่ีท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชบ้ริการขนส่งทางน ้า กรณีศึกษา เรือ
ขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพย ์(สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ บุศยารัตน์ คู่เทียม (2548) ศึกษาเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพบริการของส านกัหอ
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จดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวงักับระดับบริการท่ีได้รับจริงของ
คุณภาพบริการ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความคาดหวงัข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจ ระหว่างเรือ
ขนส่ง ส.แสนดีมณีทรัพยก์บัเรือขนส่งของผูป้ระกอบการรายอ่ืน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู ้บริโภค และน ามาปรับปรุงคุณภาพบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการ เพื่อจะได้น าขอ้มูลไป
ปรับปรุงการบริการ วางแผนกลยุทธ์และการจดัการโลจิสติกส์ ให้ได้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

3. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาการลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึน เพราะปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจการขนส่งทางน ้ า มีการแข่งขนั
ท่ีคอ่นขา้งสูง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ ของพนกังาน บริษทั แซนมิ
นา ไซ ซิสเท็มส์  (ประเทศไทย) จ ากัด มีว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ ของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านหลกัการจดัซ้ือ 7R’s ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ ของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 319 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน 
(ร้อยละ 54.90) มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 154 คน (ร้อยละ 48.30) มีสถานภาพโสด จ านวน 191 คน 
(ร้อยละ 59.90) มีระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ  านวน 228 คน (ร้อยละ 71.50) มีต าแหน่ง
พนกังานทัว่ไป จ านวน 279 คน (ร้อยละ 87.40) มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ  านวน 116 คน 
(ร้อยละ 36.40) และมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท จ านวน 97 คน (ร้อยละ 30.40) ส่วนปัจจยัดา้น
หลกัการจดัซ้ือ 7R’s มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือท่ีแตกต่างกนั และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพดา้น
การจดัซ้ือไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และปัจจยัดา้นหลกัการจดัซ้ือ 7R’s 
จ าแนกตาม ซ้ือใหไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการ (Right Quality) ซ้ือสินคา้ให้ไดป้ริมาณหรือจ านวน
ตามความตอ้งการ (Right Quantity) ซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่ง
สินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) 

mailto:ying_y22@hotmail.com
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และคุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการ
จดัซ้ือในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ, หลกัการจดัซ้ือ 
 

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 31-
40 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 
 

บทน า 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัน้ี เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และมีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกท่ีค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญัทั้งในบา้นและท่ีท างานรวมถึงการใชชี้วิตในท่ีต่าง 
ๆ ด้วย และยงัมีความส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพราะช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ช้ินส่วนส าคญัในเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการผลิต  
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 ความส าคญัของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อเศรษฐกิจไทยนั้น มีค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญเป็นอันดับหน่ึงของไทย ท าให้อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเร่ิมเป็นท่ียอมรับในศกัยภาพ แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทยก าลงัประสบปัญหาในการผลิตสินคา้ เน่ืองจากอุตสาหกรรมประเภทน้ีมีการผลิตขนาดใหญ่ จึง
จ าเป็นต้องท าการสั่งซ้ือว ัตถุดิบเข้ามาใช้ในการผลิตเป็นจ านวนมาก ท าให้การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของวตัถุดิบท่ีน าเขา้มาท าไดย้าก อีกทั้งยงัประสบปัญหาในดา้นของสินคา้คงคลงัดว้ย 
เน่ืองจากการจดัซ้ือสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อตน้ทุนรวมขององคก์รใน
ท่ีสุด 
 จากความส าคญัของระบบงานดา้นการจดัซ้ือท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาวิจยัไดเ้ล็งเห็น
ถึงความส าคญัของการจดัซ้ือในอุตสาหกรรมการผลิต ดงันั้นผูศึ้กษาวิจยัจึงให้ความส าคญัและ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพด้านการจดัซ้ือ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ ของ
พนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นหลกัในการจดัซ้ือ 7R’s ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการ
จดัซ้ือ ของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ
ของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั 

2. หลกัการจดัซ้ือ 7R’s ประกอบดว้ย ซ้ือให้ไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการ (Right Quality) 
ซ้ือสินคา้ให้ได้ปริมาณหรือจ านวนตามความตอ้งการ (Right Quantity)ส่งสินคา้ให้ได้ในเวลาท่ี
เหมาะสม (Right Time) ซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่งสินคา้ไดต้าม
สถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place)ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) และคุณภาพการ
บริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) ของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดัมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือในทิศทางเดียวกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรประชากร คือ พนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั และ กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 319 คน ค านวณมาจากสูตรของการค านวณขนาดตวัอย่าง (Sample 
Size) กรณีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane (1967) และด าเนินการเก็บกลุ่มตวัอยา่ง

http://www.yellowpages.co.th/profile/519297432976001
http://www.yellowpages.co.th/profile/519297432976001
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โดยการสุ่มตวัอยา่งวิธีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) แบบสุ่มตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) 

2. ขอบเขตดา้นเวลาท าการวจิยัและเก็บขอ้มูลในช่วง ระหวา่งเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  

3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ตวัแปรอิสระ 
1. ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและรายได ้
2. ด้านหลักการจัดซ้ือ 7R’s ประกอบด้วย ซ้ือให้ได้คุณภาพตามความต้องการ (Right 

Quality)ซ้ือสินคา้ให้ไดป้ริมาณหรือจ านวนตามความตอ้งการ (Right Quantity)ส่งสินคา้ให้ไดใ้น
เวลาท่ีเหมาะสม (Right Time)ซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่งสินคา้ได้
ตามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) และ
คุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) 

ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการจัดซ้ือของพนักงาน แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

                ตัวแปรอสิระ                                                      ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพด้านการ

จดัซ้ือ ของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
2. ผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการการอบรม พฒันาพนกังานฝ่ายซ้ือ ของ 

บริษทั แซนมินา ไซ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจศึกษาวจิยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ

ต่อไป 
 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาความหมายของประชากรศาสตร์ ไดมี้ผูว้จิยัหลายท่านศึกษาและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

Middleton (1995) ไดใ้หค้วามหมายของปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีท าให้เกิด
ประสิทธิภาพการท างานไว ้โดยกล่าววา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 
ไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ 

ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (2554, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎี
ท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ “พฤติกรรมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตาม
แรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะ
มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 
Theory)” ของ Defleurและ Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา่ “พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคล หรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ 
ไดคื้อ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยูใ่นล าดบัชั้นทาง
สังคมเดียวกนัจะเลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัในการจัดซ้ือ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2547) การท างานจดัซ้ืออย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นผูท่ี้มีความ
ละเอียดรอบคอบ มีการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง ทนัสมยัในข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ด้าน
วชิาชีพเป็นอยา่งดี และมีวธีิการท างานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน มีการส่ือสารและสัมพนัธภาพท่ีดี
ต่อทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนผูข้าย รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งหลายเหล่าน้ีประกอบกนั 
เพื่อให้การจดัซ้ือด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการได้มาซ่ึงสินค้าและ
บริการ โดยอาศยัหลกัการนโยบาย “ จดัซ้ือให้ไดดี้ท่ีสุด” (Best Buy) เป็นวิธีการจดัซ้ือท่ีถูกตอ้ง 7 
ประการ (7R’s) ไดแ้ก่ (1) ซ้ือให้ไดคุ้ณภาพความตอ้งการ (Right Quality) หมายถึง ขอ้ก าหนด
คุณสมบติั ท่ีตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร หรือคุณภาพท่ีไดน้บัจากการใช้งานตามท่ี
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ตอ้งการ (2) ซ้ือสินคา้ให้ไดป้ริมาณ จ านวน ตามความตอ้งการ (Right Quantity) หมายถึง จ านวน
ส่ิงของท่ีบริษทัตอ้งการ โดยเพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการสั่งซ้ือ (3) ส่งสินคา้ให้
ไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ (Right Time) หมายถึง การก าหนดเวลาในการส่งสินคา้/วตัถุดิบ (4) การซ้ือ
สินคา้ท่ีไดร้าคายติุธรรมเหมาะสม (Right Price) หมายถึง การซ้ือของให้ไดร้าคาถูก (5) ส่งสินคา้ได้
ตามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) หมายถึง การระบุสถานท่ีในการจดัส่ง เพื่อให้ไดสิ้นคา้/ 
วตัถุดิบท่ีถูกตอ้งตามคุณภาพ ปริมาณท่ีครบถ้วน (6) ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได้ (Right 
Source) หมายถึง การตรวจสอบประวติัผูข้ายเพื่อพิจารณาความน่าเช่ือถือ (7) คุณภาพการบริการ
เป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) หมายถึง การให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้รง
ตามความตอ้งการท าใหเ้กิดความพึงพอใจ  

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพในการจัดซ้ือ 

นพปฎล สุวรรณทรัพยแ์ละ มณฑลี ศาสนนนัทน์ (2557) กล่าววา่ การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นกล
ยทุธ์ท่ีองคก์รต่าง ๆ ใหค้วามสนใจเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลด
ตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์รได ้ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพทางการจดัซ้ือ 
สามารถแยกตวัช้ีวดัได้เป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัด้านตน้ทุน ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพ ตวัช้ีวดั
ดา้นจ านวน และตวัช้ีวดัในดา้นการส่งมอบ  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พนิดา ประยงค์ (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการจดัซ้ือ
จัดหากับประสิทธิผลของการจัดซ้ือจัดหาพัสดุในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหน่ึง สังกัดส านัก
การแพทย ์กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัหาพสัดุมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการปฏิบติัตามกระบวนการจดัซ้ือจดัหาพสัดุ ในระดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบติัตาม
กระบวนการจดัซ้ือจดัหาพสัดุ ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัหาพสัดุไม่แตกต่างกนั 

ตนัติกร คงตั้งสมบุญ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การวางระบบจดัซ้ือ กรณีศึกษา บริษทั 
เจ.เจ. คอนเทรนเนอร์ ทรานสปอร์ต จ ากัด” ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุท่ีแทจ้ริงมาจากการจดัซ้ือ
วตัถุดิบท่ีมีราคาสูงและมีคุณภาพต ่าเป็นสาเหตุให้ตอ้งมีการสั่งซ ้ า จากนั้นได้ท าการหาแนวทาง
แกปั้ญหา โดยการท าเอกสารควบคุม แยกวตัถุดิบแต่ละประเภทโดยดูจากความถ่ีในการสั่งซ้ือ ท า
แบบสอบถามประเมินผูข้ายเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เพื่อให้ได้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาท่ี
เหมาะสม จากการด าเนินงานสามารถลดระยะเวลาการจดัซ้ือวตัถุดิบลงจาก 25 วนั เหลือเพียง 3 วนั 
สร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ช้งาน ผูข้ายสามารถเสนอราคาไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และสามารถน า
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ขอ้มูลสินคา้ หาแหล่งขายอ่ืนเปรียบเทียบได ้นอกจากนั้นยงัลดจ านวนผูข้ายลงจาก 28 ราย เหลือ
เพียง 8 ราย ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการจดัซ้ือ และการต่อรองดา้นราคา 

 
ระเบียบวธีิการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท่ีศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้น
การจดัซ้ือ ของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยั ได้แก่ พนักงานบริษทั แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 1,575 คน 
(ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2559) และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
โดยค านวณมาจากสูตรของการค านวณขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) กรณีทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน Taro Yamane (1967) และก าหนดให้มีค่าความคลาดเคล่ือน เป็น 0.05 ได้จ  านวนกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 319 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) ทั้งหมด3 ท่าน และไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.6 ถึง 1 และค่าความ
เช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.75 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชใ้นการบรรยาย
ลกัษณะของขอ้มูล ท าการวิเคราะห์โดยใช ้ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้เป็นสถิติท่ีใช้ในการหาความ
แตกต่างของขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานการวจิยั แบ่งการทดสอบเป็น 2 ลกัษณะคือ 

2.1 การวเิคราะห์ t-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าของตวัแปร 2 กลุ่ม 
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
2.3 หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย

วธีิ LSD (Least Significant Difference) 
2.4 สถิตท่ีใช้ในการทดสอบ สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) เพื่อใชท้ดสอบค่าความสัมพนัธ์กนัส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในคร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน (ร้อยละ 54.90) มีอายุ 31-40 ปี 
จ  านวน 154 คน (ร้อยละ 48.30) มีสถานภาพโสด จ านวน 191 คน (ร้อยละ 59.90) มีระดบัการศึกษา
สูงสุด ปริญญาตรี จ  านวน 228 คน (ร้อยละ 71.50) มีต าแหน่งพนกังานทัว่ไป จ านวน 279 คน (ร้อย
ละ 87.40) มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ  านวน 116 คน (ร้อยละ 36.40) และมีรายได ้20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 97 คน (ร้อยละ 30.40) 
ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัดา้นหลกั 7R’s 

ปัจจยัดา้นหลกัการจดัซ้ือ 7R’sมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการ
บริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service)  มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือมากท่ีสุดอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 รองลงมาคือ ดา้นส่งสินคา้ให้ไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
(Right Time)มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.49 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) มีความสัมพนัธ์
ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ืออยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
ดา้นการจดัซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
ปัจจัย สถิติ Sig. 
เพศ Independent Sample : t- Test 0.58 
อาย ุ One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.39 
สถานภาพ One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.58 
ระดบัการศึกษาสูงสุด One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.34 
ต าแหน่ง One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.33 
ประสบการณ์การท างาน One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.01* 
รายได ้ One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.49 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากผลการทดสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิต พบวา่ ประสบการณ์การ

ท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพด้านการจดัซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 และดา้นอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 หลกัการจดัซ้ือ 7R’s ประกอบดว้ย ซ้ือให้ไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการ 

(Right Quality) ซ้ือสินคา้ใหไ้ดป้ริมาณหรือจ านวนตามความตอ้งการ (Right Quantity) ส่งสินคา้ให้
ไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม (Right Time)ซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคายุติธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่ง
สินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) 
และคุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการ
จดัซ้ือในทิศทางเดียวกนั 

 
หลกัการจัดซ้ือ 7R’s การวดัผลประสิทธิภาพด้านการจัดซ้ือ 

Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(1-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 

ดา้นคุณภาพตามความตอ้งการ 
(Right Quality) 

0.15* 0.00 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นปริมาณหรือจ านวนตาม
ความตอ้งการ (Right Quantity) 

0.30* 0.00 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นส่งสินคา้ใหไ้ดใ้นเวลาท่ี
เหมาะสม (Right Time) 

0.03 0.26 ต ่ามาก ตรงกนัขา้ม 

ดา้นราคายติุธรรมและเหมาะสม 
(Right Price) 

0.13* 0.01 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ี
ตอ้งการ (Right Place) 

0.23* 0.00 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้
(Right Source) 

0.24* 0.00 ต ่า เดียวกนั 

คุณภาพการบริการเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ (Right Service) 

0.42* 0.00 ต ่า เดียวกนั 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานในทางสถิต พบว่า ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพตามความตอ้งการ (Right Quality) 
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ดา้นปริมาณหรือจ านวนตามความตอ้งการ (Right Quantity) ดา้นราคายุติธรรมและเหมาะสม (Right 
Price) ดา้นส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) ดา้นแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right 
Source) และ ดา้นคุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
และดา้น ดา้นส่งสินคา้ให้ไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม (Right Time) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ
ดา้นการจดัซ้ือ 

 
การอภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพด้านการจดัซ้ือท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ประสบการณ์การท างานสามารถเพิ่มพูนทกัษะการท างานในดา้นการจดัซ้ือได ้เพราะยิ่ง
พนกังานมีประสบการณ์ในการท างานสูงมากข้ึนเท่าไหร่ ความรู้และประสบการณ์ในการท างานก็มี
มากข้ึนตามไปมากเท่านั้นซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลงานวิจยัของ พนิดา ประยงค์ (2557) 
ท าการวิจยัศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการจดัซ้ือจดัหากบัประสิทธิผลของการจดัซ้ือ
จดัหาพสัดุในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหน่ึง สังกดัส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั 
พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตาม
กระบวนการจดัซ้ือจดัหาพสัดุ ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัหาพสัดุไม่แตกต่างกนัแต่แตกต่างกบังานวจิยัของ มลฤดี รัตนะคุณ (2558 )
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ ขององคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตจงัหวดัหนองคาย ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานพสัดุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และแตกต่างกบั
งานวจิยัของ อารีย ์คงอ านาจ (2552) ท่ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ 
: กรณีศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่พบ
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของ
วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ปัจจยัดา้นหลกัการจดัซ้ือ 7R’s ประกอบดว้ย ซ้ือให้ไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการ (Right 
Quality) ซ้ือสินคา้ให้ไดป้ริมาณหรือจ านวนตามความตอ้งการ (Right Quantity)ซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคา
ยติุธรรมและเหมาะสม (Right Price) ส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) ซ้ือสินคา้จาก
แหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) และคุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พนิดา ประยงค ์(2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างกระบวนการจดัซ้ือจดัหากบัประสิทธิผลของการจดัซ้ือจดัหาพสัดุในโรงพยาบาลของรัฐ
แห่งหน่ึง สังกดัส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการจดัซ้ือจดัหา
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พสัดุมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการปฏิบติัตามกระบวนการจดัซ้ือจดัหาพสัดุ ในระดบัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงจะสามารถน าผลการศึกษามาวิเคราะห์และปรับปรุงพฒันา
ระบบงานจดัซ้ือจดัหาพสัดุให้ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะการก าหนดนโยบายดา้นการจดัการจดัซ้ือจดัหา
พสัดุท่ี ชดัเจน การกระจายอ านาจท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างขององค์กรท่ีซับ ซ้อน และ ปรับปรุง
กระบวนการท างาน ท่ียงัขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ
และเป็นท่ีพึงพอใจของ หน่วยงานต่างๆอันเป็นการส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตนัติกร คงตั้งสมบุญ (2553) ไดศึ้กษาถึง การวางระบบจดัซ้ือ กรณีศึกษา
บริษทั เจ.เจ. คอนเทรนเนอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัพบว่า 
สาเหตุท่ีแทจ้ริงมาจากการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงและมีคุณภาพต ่าเป็นสาเหตุให้ตอ้งมีการสั่งซ ้ า 
จากนั้นไดท้  าการหาแนวทางแกปั้ญหา โดยการท าเอกสาร ควบคุม แยกวตัถุดิบแต่ละประเภทโดยดู
จากความถ่ีในการสั่งซ้ือ ท าแบบสอบถามประเมินผูข้าย เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ี
มีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม จากการด าเนินงาน สามารถลดระยะเวลาการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีได้
ศึกษาถึง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรศกัด์ิ สงวนสิงห์ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การหาปริมาณ
การสั่งซ้ืออย่างประหยดัโดย ค านึงถึงตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ท่ีแปรผนัของวตัถุดิบสินคา้อาหาร
ปัจจุบนัทางบริษทั ไดพ้บกบัปัญหาดา้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบ เพื่อมารองรับกบัความตอ้งการในแต่ละ
สาขาซ่ึงปัญหาท่ีพบ คือ บางคร้ังมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบจ านวนนอ้ยเกินไป จึงเกิดปัญหาวตัถุดิบไม่พียง
พอกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจริง และยงัพบอีกวา่ในบางคร้ังมีวตัถุดิบจ านวนมากเกินความตอ้งการ 
เน่ืองมาจากมีการสั่งซ้ือท่ีมากเกินไป ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต้นทุนการจดัเก็บรักษาท่ีสูงและ
วตัถุดิบดงักล่าวยงัมีขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ เช่น จ านวนการสั่งซ้ือขั้นต ่า จ  านวนการสั่งซ้ือท่ีมากสุดต่อ
หน่ึงคร้ัง เน่ืองจากขีดความสามารถในการผลิตสินคา้และความสามารถในการขนส่ง เป็นตน้  

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ 
2. งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนาท่ีเป็นการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะและ

ระดบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาวิจยัโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัเชิง
ทดลอง เป็นตน้ 

3. ควรศึกษาจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลประสิทธิภาพด้านการจัดซ้ือท่ี
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ของพนกังานองค์การ
เภสัชกรรม มีวตัถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ของพนักงานองค์การเภสัชกรรมและ (2) ศึกษาระบบการ
จดัการสินค้าคงคลัง ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลัง ของพนักงาน
องค์การเภสัชกรรมโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 353 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 209 คน 
(ร้อยละ 59.20) อายุ 31-40 ปี จ  านวน 119 คน (ร้อยละ 33.70) มีสถานภาพ สมรส จ านวน 154 คน 
(ร้อยละ 43.60) อยูใ่นต าแหน่ง ลูกจา้งประจ า จ  านวน 134 คน (ร้อยละ 38.00) รายไดอ้ยู่ท่ี 20,001-
30,000 บาท จ านวน 155 คน (ร้อยละ 43.90) ส่วนปัจจยัด้านระบบการจดัการสินค้าคงคลัง มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.25 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ต าแหน่ง และรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05และปัจจยัด้านระบบการจดัการสินคา้คงคลัง 
ไดแ้ก่ ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ (ABC Analysis) ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 
ระบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Inventory System) และการตรวจนบัจ านวนสินคา้คง
คลงั มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั, ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 
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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 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมยาเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจาก ยา เป็น
หน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติและสุขภาพของมนุษย ์เพราะหากเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บไขไ้ดป่้วย 
ก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัยาในการช่วยรักษาบรรเทา อุตสาหกรรมยาจึงเป็นการเสริมความมัน่คงทางดา้น
สุขอนามยัและความปลอดภยัของมนุษย์ ยาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและส่งผลให้อุตสาหกรรมยาใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน ท าให้หลาย ๆ ประเทศสามารถสร้างรายได้อย่างมากจากการ
ส่งออกสินคา้ประเภทน้ี 
 องคก์ารเภสัชกรรม (GPO) เป็นผูผ้ลิตและกระจายสินคา้รายใหญ่ท่ีสุดของภาครัฐ บริหาร
จดัการผลิตยาและเวชภณัฑ์ภายในประเทศ เพื่อแกปั้ญหาการน าเขา้ยาจากต่างประเทศและส่งเสริม
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เภสัชอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เจริญยิ่งข้ึน นอกจากการผลิตและจ าหน่ายยาแก่ประชาชน
ทัว่ไปแลว้ องค์การเภสัชกรรมยงัมีหน้าท่ีวิจยัและพฒันายาเพื่อป้องกนัรักษาโรคภยัท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
รวมถึงการให้ความรู้ถึงวิธีการใชย้าท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม รวมถึงเร่ืองสุขอนามยัอ่ืน ๆ แก่ประชาชน 
จึงท าให้ตอ้งมีการควบคุมดูแลสินคา้ท่ีมากตามไปดว้ย จึงมีปัญหาหลกั ๆ ท่ีองคก์ารเภสัชกรรมพบ
ได้แก่ การท่ีเกิดปัญหาจากการมีสินค้าคงคลังตกค้างอยู่เป็นจ านวนมากตามโรงพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐไดแ้ก่ สถานีอนามยัชุมชนต่าง ๆ อีกทั้งยงัประสบปัญหาการกระจายยา
ท่ีไม่เหมาะสมคือส่งยาและเวชภณัฑ์ไปแต่ไม่ไดใ้ช้เม่ือใกล้ก าหนดยาหมดอายุก็ส่งคืนกลบัมาท่ี
องคก์ารเภสัชกรรม 
 จากท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั เพราะเน่ืองจาก
สินคา้ประเภทยาเป็นสินคา้ท่ีมีความซบัซ้อนในการจดัเก็บ เป็นสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย และยาก
ในการควบคุม รวมไปถึงยงัมีข้อจ ากดัต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นอายุการใช้งาน การแยก
ประเภทและจ านวนของยา เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงตระหนกัไดถึ้งความส าคญัในการจดัการสินคา้คงคลงั
และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัขององค์การเภสัช
กรรม 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คง
คลงั ของพนกังานองคก์ารเภสัชกรรม 
 2. เพื่อศึกษาระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการ
สินคา้คงคลงั ของพนกังานองคก์ารเภสัชกรรม 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกนั 
 2. ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ (ABC 
Analysis) ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ระบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Inventory 
System) และการตรวจนบัจ านวนสินคา้คงคลงั มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คง
คลงัในทิศทางเดียวกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1.ขอบเขตดา้นประชากรประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานขององคก์ารเภสัชกรรม 
จ านวน 2,935 คน (ขอ้มูลฝ่ายทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2559) และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็น
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พนักงานฝ่ายคลังสินคา้และพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียงขอ้งกับสินคา้คงคลงัขององค์การเภสัชกรรม 
จ านวน 353 คน ค านวณมาจากสูตรของการค านวณขนาดตวัอย่าง (Sample Size) กรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane (1967) และด าเนินการเก็บกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่ม
ตัวอย่างวิธีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) แบบสุ่มตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ท าการวิจยัและเก็บขอ้มูลในช่วง ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ตวัแปรอิสระ 
 1. ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ต าแหน่ง และรายได ้
 2. ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ประกอบดว้ย ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ 
(ABC Analysis) ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ระบบสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Inventory System) และการตรวจนบัจ านวนสินคา้คงคลงั 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของพนกังานองคก์ารเภสัชกรรม 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพด้านการ
จดัการสินคา้คงคลงัขององคก์ารเภสัชกรรม 
 2. ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงัขององคก์ารเภสัชกรรม 
 3. เป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงัต่อไป 

 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
ทฤษฎปีระชากรศาสตร์ (Demography Characteristic) 
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) กล่าวว่า แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัการเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนออก 
เช่นแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้กล่าวถึงประชากรท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมและ
การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดของดา้นประชากรศาสตร์นั้น สามารถจ าแนก
ประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้จากลักษณะและพฤติกรรม เช่น กลุ่มคนท่ีมีลักษณะและบุคลิก
ใกลเ้คียงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั รวมถึงบุคลท่ีอยูใ่นชนชั้นทางสังคมเดียวกนัก็จะตอบสนองถึง 
ข่าวสาร ความตอ้งการ ไปในทิศทางเดียวกนั มากกว่านั้น ปัจจยัการเปล่ียนแปลงของประชากร
อาจจะมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอีกดว้ย 
 ดงันั้น ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ จึงเป็นความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล 
ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นตน้ 
โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ในหน่วยงานหรือในองคก์รต่าง ๆ 
ซ่ึงประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
แตกต่างกนัมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของบุคคลนัน่เอง 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบการจัดการสินค้าคงคลงั 
 Lambert และ Stock (2001) กล่าววา่ การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็นแนวคิดท่ีให้
ความส าคญักบัสินคา้ตามกลุ่มสินคา้โดยการจดัล าดบัสินคา้ตามยอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรของ
สินคา้นั้น ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A จะประกอบดว้ยสินคา้เพียงไม่ก่ีประเภทหรือมีจ านวน SKU 
(Stock Keeping Unit) น้อยแต่เป็นสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรมากท่ีสุด ส่วนสินคา้ท่ีมี
ยอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไปจะไดรั้บความส าคญันอ้ยลงเป็น B และ C ตามล าดบั 
 Meigs, Williams, Haka and Bettner (1999) FIFO (First in First out) เป็นระบบท่ีใชค้วบคู่
กบัระบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีเก็บไวภ้ายในคลงัสินคา้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถตรวจนบัสินคา้
หรือจ่ายสินคา้ออกตามหลกัมาก่อนใชก่้อนหรือมาก่อนจ าหน่ายก่อน ซ่ึงระบบเขา้ก่อนออกก่อนนั้น
สามารถช่วยลดของเสีย ของหมดอายุภายในคลงัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีสามารถ
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วดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ สินคา้ประเภทอุปโภคหรือบริโภคท่ีเก็บไดไ้ม่นาน มีอายุหรือระยะเวลาใน
การเก็บรักษาจึงเหมาะสมท่ีจะเลือกการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยใชว้ิธีค  านวณหาสินคา้ท่ีซ้ือหรือ
ผลิตได้ก่อนน าถูกขายหรือน าไปใช้ก่อน และสินค้าคงเหลือจะเป็นสินค้าท่ีซ้ือหรือผลิตได้คร้ัง
หลังสุดตามล าดบั วิธีน้ีเหมาะส าหรับกิจการท่ีไม่ต้องการให้สินค้าท่ีซ้ือไวค้ร้ังแรกเก็บไวน้าน
เกินไป ซ่ึงอาจจะท าใหสิ้นคา้นั้นเส่ือมคุณภาพไดห้ากไม่ขายออกไปก่อนเช่น สินคา้ประเภทยาต่างๆ 
ท่ีมีอายกุารใชง้านเป็นตวัก าหนดคุณภาพ เป็นตน้ 
 สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2557) กล่าววา่ เป็นระบบสินคา้คงคลงัท่ีมีวิธีการลงบญัชีทุกคร้ังท่ี
มีการรับและจ่ายของ ท าให้บญัชีคุมยอดแสดงยอดคงเหลือท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงคลงัอยู่เสมอ ซ่ึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งในการควบคุมสินคา้คงคลงัรายการท่ีส าคญัท่ีปล่อยให้ขาดมือไม่ได ้แต่ระบบน้ีเป็น
วิธีท่ีมีค่าใช้จ่ายดา้นงานเอกสารค่อนขา้งสูง และตอ้งใช้พนกังานจ านวนมากจึงดูแลการรับจ่ายได้
ทัว่ถึง ในปัจจุบนัการน าเอาคอมพิวเตอร์เขา้มาประยุกตใ์ชก้บังานส านกังานและบญัชีสามารถช่วย
แกไ้ขปัญหาในขอ้น้ี โดยการใชร้หสัแท่ง(Bar Code) หรือรหสัสากลส าหรับผลิตภณัฑ์ (EAN13) ติด
บนสินคา้แล้วใช้เคร่ืองอ่านรหัสแท่ง (Laser Scan) ซ่ึงวิธีน้ีนอกจากจะมีความถูกต้อง แม่นย  า 
เท่ียงตรงแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลของการบริหารสินคา้คงคลงัในซพัพลายเชนของสินคา้
ไดอี้กดว้ย 
 ไชยยศ ไชยมัน่คง และมยุขพนัธ์ุ ไชยมัน่คง (2550) กล่าววา่ ในการด าเนินงานของแต่ละ
องค์กรจะมีกิจกรรมหน่ึงซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องคก์รและจะตอ้งมีการปฏิบติัเป็นเร่ืองปกติเม่ือครบรอบบญัชีหรือแลว้แต่นโยบายขององคก์ร นั้น
ก็คือการ “ตรวจนบัสินคา้คงคลงั”  
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลงั 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนทางโลจิสติกส์ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์ระหว่างผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บกบัการใช้ทรัพยากรต่างๆให้คุม้ค่าท่ีสุด เช่น คน 
เงินเวลา วตัถุดิบ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นตน้ทุนของธุรกิจทั้งหมดและเพื่อความสามารถใน
การวางแผนและการควบคุมสินคา้คงบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ให้ไดผ้ลผลิตท่ีออกมามีคุณภาพและ
ประหยดัท่ีสุดโดยใช้ทรัพยากรต่างๆในการด าเนินงานให้คุม้ค่าท่ีสุด (พณัศา คดีพิศาล, 2553) 
นอกจากน้ีประสิทธิภาพยงัสามารถช่วยในการลดตน้ทุนและทรัพยากรต่อหน่อยของผลผลิตท่ีไดรั้บ
ให้มีต้นทุนต ่ า ท่ีสุดกว่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนก ก าไรยิ่งสูงกว่าต้นทุนมากเท่าไหร่แสดงถึง
ประสิทธิภาพมากข้ึน (วรัท พฤกษากุลนนัท,์ 2550) ก็เพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกคา้ทั้ง
ในดา้นของเวลา คุณภาพในการส่งมอบสินคา้ให้ครบตามจ านวนและเป็นไปอยา่งท่ีลูกคา้ตอ้งการ
และให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยตวัวดัผลประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์
นั้นประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ 
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 1. ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน (Cost Management) เน่ืองจากการบริหารตน้ทุนนั้นเป็น
เป้าหมายหลักของการประกอบธุรกิจท่ีองค์กรควรศึกษาและพฒันาให้องค์กรของตนสามารถ
บริหารต้นทุนสินค้าและบริการเพื่อน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึงการบริหารตน้ทุนนั้นยงัเป็นดชันีท่ีแสดงให้เห็นถึงสัดส่วน
ตน้ทุนของกิจกรรมในโลจิสติกส์เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบยอดขายประจ าปีทั้งหมดขององคก์ร  
 2. ประสิทธิภาพดา้นเวลา (Lead Time) เป็นการลดระยะเวลาการด าเนินงาน หรือกิจกรรม
การท างานท่ีไม่ก่อเกิดให้ประโยชน์หรือเท่าท่ีองคก์รสามารถหลีกเล่ียงได ้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
ท างานด าเนินงานได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงประสิทธิภาพท่ีผูป้ระกอบตอ้งให้
ความส าคญัมีดงัน้ีคือ ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ (Average Order Cycle 
Time), ระยะเวลาเฉล่ียของการจดัส่งสินคา้ (Average Delivery Cycle Time) และระยะเวลาเฉล่ียการ
เก็บสินคา้ส าเร็จรูปอยา่งเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Average Inventory Day) 
เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะส่งต่อความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ 
 3. ประสิทธิภาพดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความน่าเช่ือถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีองคก์รควร
ให้ความส าคญัในระดบัหน่ึงในเร่ืองของการส่งมอบสินคา้และการตอบสนองต่อลูกคา้ได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย  า โดยให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุดหรือเท่ากับศูนย์ซ่ึงประกอบด้วย อัตรา
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ (DIFOT), อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความตอ้งการของ
ลูกคา้ (Forecast Accuracy), อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ (Return Rate) และอตัราความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลสินคา้คงคลงั (Inventory Accuracy) เป็นตน้ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อคัรวฒัน์ ธนพตัจิรานนท ์และ นพปฎล สุวรรณทรัพย ์(2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษา บริษทั เอ บี ซี ยางรถยนต์และยาง
เคร่ืองบิน” ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศและอายุ ท่ีต่างกนมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังในทุกๆด้านไม่ต่างกัน ส่วนต าแหน่งท่ีต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ดา้นตน้ทุน ดว้ยสาเหตุใหห้นา้ท่ีความรับผิดชอบและความเขา้ใจ
ในด้านข้อมูลท่ีส่งผลต่อต้นทุนท่ีไม่ เท่ากัน และ ข้อมูลทางด้านรายได้ ท่ี ต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ด้านปริมาณกบัด้านคุณภาพ เน่ืองจากรายได้ท่ีน้อยส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติในการท างาน 
 ทศันี สุทธิรัตน์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารคลงัสินคา้ กรณีศึกษาบริษทั บีทาเกน้ จ  ากดั” พบว่า ปัญหาในการบริหารคลงัสินคา้ท่ีไม่
เหมาะสมกบัยอดขายนั้นจะมีผลกบัการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป และการจดัเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสมและ
การท างานท่ีเป็นระบบมีผลกระทบในเร่ืองของการจดัส่งให้ทนัเวลาและตน้ทุนในการจดัเก็บ และ
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จากการศึกษาพบวา่ในการน าอุปกรณ์ Racking มาใชใ้นการจดัเก็บช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนโดยการจดัเก็บมีจ านวน Pallet เพิ่มข้ึนจากเดิม 1,200 Pallet เป็น 2,072 Pallet ซ่ึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บจากรูปแบบเดิมได ้72.67% และสามารถควบคุมการจ่ายสินคา้ตาม FIFO 
ไดดี้ข้ึน 
 
ระเบียบวธีิการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท่ีศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้น
การการจดัการสินคา้คงคลงั ของพนกังาน องคก์ารเภสัชกรรม” โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
พนักงาน องค์การเภสัชกรรม จ านวน 2,935 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 
2559) และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั โดยค านวณมาจากสูตรของการค านวณขนาด
ตวัอยา่ง (Sample Size) กรณีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane (1967) และก าหนดให้
มีค่าความคลาดเคล่ือน เป็น 0.05 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 353 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire)เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บ รวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแลว้ น าไป
ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ทั้งหมด 3 ท่าน และไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) เท่ากบั 0.6 ถึง 1 และค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวม มีค่าเท่ากบั 0.78 ซ่ึงถือวา่
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้ในการบรรยาย
ลกัษณะของขอ้มูล ท าการวิเคราะห์โดยใช ้ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้เป็นสถิติท่ีใช้ในการหาความ
แตกต่างของขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานการวจิยั แบ่งการทดสอบเป็น 2 ลกัษณะคือ 

2.1 การวเิคราะห์ t-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าของตวัแปร 2 กลุ่ม 
2.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
2.3 สถิตท่ีใช้ในการทดสอบ สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) เพื่อใชท้ดสอบค่าความสัมพนัธ์กนัส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในคร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิจยัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 209 คน (ร้อยละ 59.20) อายุ 31-40 ปี จ  านวน 119 คน (ร้อยละ 33.70) มีสถานภาพ 
สมรส จ านวน 154 คน (ร้อยละ 43.60) อยู่ในต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า จ  านวน 134 คน (ร้อยละ 
38.00) รายไดอ้ยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 155 คน (ร้อยละ 43.90) 
ขอ้มูลดา้นระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 
 ผลการวจิยัปัจจยัดา้นระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการ
จดักาสินคา้คงคลงั พบวา่ ปัจจยัดา้นระบบการจดัการสินคา้คงคลงั มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ
การจดัการสินคา้คงคลงัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ด้านระบบเขา้ก่อน ออกก่อน (FIFO) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการ
สินคา้คงคลงั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมา คือ ดา้นระบบสินคา้คงคลงั
อย่างต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และน้อยท่ีสุดคือ ด้านระบบการจัดล าดับความส าคัญของสินค้า (ABC 
Analysis) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.01 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง
และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกนั 
 
ปัจจยั สถิต ิ Sig. 
เพศ Independent Sample : t- Test 0.10 
อาย ุ One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.70 
สถานภาพ One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.28 
ต าแหน่ง One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.87 
รายได ้ One – Way analysis of  Variance (ANOVA) 0.92 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานในทางสถิต พบว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งและรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที ่2 ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของ
สินค้า (ABC Analysis) ระบบเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO) ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Inventory System) และการตรวจนับจ านวนสินค้าคงคลัง มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัในทิศทางเดียวกนั 

 
ระบบการจดัการสินค้าคง

คลงั 
การวดัผลประสิทธิภาพด้านการจดัการสินค้าคงคลงั 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. (1-tailed) ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 

ระบบการจดัล าดบั
ความส าคญัของสินคา้ 

(ABC Analysis) 

0.20* 0.00 ต ่ามาก เดียวกนั 

ระบบเขา้ก่อน ออกก่อน 
(FIFO) 

0.47* 0.00 ต ่า เดียวกนั 

ระบบสินคา้คงคลงัอยา่ง
ต่อเน่ือง (Continuous 

Inventory System) 

0.27* 0.00 ต ่ามาก เดียวกนั 

การตรวจนบัจ านวนสินคา้
คงคลงั 

0.49* 0.00 ต ่า เดียวกนั 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิต พบวา่ระบบการจดัการ
สินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ (ABC Analysis) ระบบเขา้ก่อน ออก
ก่อน (FIFO) ระบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Inventory System) และการตรวจนบั
จ านวนสินคา้คงคลงั มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
 

การอภิปรายผล 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งและรายได ้
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ อมรา ไทยรัตน์และพฒัน์ พิสิษฐเกษม 
(2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงักรณีศึกษา : 
บริษทั เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
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การจดัการสินคา้คงคลงัไม่ต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรวฒัน์ ธนพตัจิรานนทแ์ละนพ
ปฎล สุวรรณทรัพย(์2559) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง”ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คง
คลงักรณีศึกษา บริษทั เอ บี ซี ยางรถยนตแ์ละยางเคร่ืองบิน” ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ประกอบดว้ย เพศและอายุ ท่ีต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัในทุกๆดา้นไม่
ต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญาภคัจิระภคเดช (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยั
ดา้นประสิทธิภาพการท างานท่ีมีผลต่อสมรรถนะการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของบริษทั
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี” ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
แผนกและอายุงานท่ีแตกต่างกันจะมีสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้าน
ประสิทธิภาพแตกต่างกนั 
 ปัจจยัระบบการจดัการสินคา้คงคลงัไดแ้ก่ ระบบการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ (ABC 
Analysis) ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ระบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Inventory 
System) และการตรวจนบัจ านวนสินคา้คงคลงั มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คง
คลงัในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุนันทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 
กรณีศึกษา บริษัท ภูมิไทย คอมซีส จ ากัด” จากการศึกษาพบว่า ผลการปรับปรุงนั้ นท าให้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในคลงัสินคา้เพิ่มมากข้ึน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน ลดเวลา
ในการเบิกจ่ายอะไหล่ได ้และลดขอ้ผิดพลาดในการตรวจนบัสินคา้จาก 46.14% เป็น 21.25%และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ จารุภา อุ่นจางวาง (2556) ได้ศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการสินคา้คงคลงั” ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบติังานการบนัทึกขอ้มูลใน
ระบบบญัชี แลว้น าระบบ Scan Barcode เขา้มาใชแ้ทน ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการปฏิบติังานจาก
เดิม 3,325 นาที ลดลง 995 นาที เหลือ 2,330 นาทีและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรรัตน์ ปาลกะ
วงษ์ ณ อยุธยา (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพคลงัสินคา้ดว้ยการจดัแผนผงั
คลงัสินคา้ใหม่ กรณีศึกษาบริษทั ABC”พบวาการจดัแผนผงัคลงัสินคา้แบบใหม่ช่วยลดเวลาในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและช่วยลดระยะทางท่ีใชใ้นการหยิบงานได ้รวมทั้งลดปัญหาการจดัเก็บ
สินคา้กระจดักระจายท าให้สินคา้หาไดง่้ายและสะดวกในการควบคุมFIFOให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั 
2. งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนาท่ีเป็นการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะและ

ระดบัการเขา้ไปมีส่วนร่วม ทางการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาวิจยัโดยใช้
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ระเบียบวิธีวิจยัอ่ืนๆ เพื่อให้ได ้ขอ้มูลเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัเชิง
ทดลอง เป็นตน้ 

3. ควรศึกษาจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัท่ี
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้ใชจ้กัรยานเสือหมอบ โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูล
จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยจะใช ้การวิเคราะห์สถิต
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยใช ้ค่าร้อยละ จ านวน (n) ค่าเฉล่ีย 
(x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พรรณนาร่วมกนัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อหาค่า  t-test ในกรณีประชากรมี 2 กลุ่ม ,One-way Analysis : 
ANOVA ในกรณีประชากรมากกวา่  2 กลุ่ม และ Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ผลจากวจิยัขอ้มูลดา้นส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
209 คน มีอายุ 30 ปีข้ึนไป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัทางดา้นกระบวนการ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกายภาพ และนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั โดยมีอ านาจการ
พยากรณ์ร้อยละ 37 ส่วนดา้นบุคคลไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่1. ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุและรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์
เลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบแตกต่างกนัแต่ สถานภาพ การศึกษาและ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์
ต่อการเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบไม่แตกต่างกนั 2. ปัจจยั     ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อเลือก
ซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 37 
 
ค าส าคัญ  :  ส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ, จกัรยานเสือหมอบ, การตดัสินใจซ้ือ 
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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 t-
test 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 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัแนวโนม้ในการป่ันจกัรยานมีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากกระแสการป่ันจากงาน  Bike for mom 
และ Bike for dad ในปี 2015 ท่ีผา่นมา ท าให้คนเร่ิมหนัมาสนใจ การรักสุขภาพ โดยการป่ันจกัรยานท่ีมาก
ข้ึนท าใหป้ระชาชนเลือกท่ีจะหนัมาให้ความสนใจในจกัรยานท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง และคาดการณ์วา่ส้ินปี 
2559 ประเทศไทยจะมีผูใ้ช้จกัรยานมากกว่า 4 ล้านคน ท าให้ธุรกิจจกัรยานมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึน 
นอกจากน้ีพบวา่ กลุ่มผูใ้ชจ้กัรยานเพื่อการกีฬา และกลุ่มผูใ้ชจ้กัรยานเพื่อการท่องเท่ียว มีแนวโนม้เติบโต
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดผูป้ระกอบการธุรกิจจกัรยานรายใหม่เขา้มาท าตลาดซ่ึงจะท าให้ธุรกิจ
จกัรยานในปี 2559 แข่งขนักนัอยา่งดุเดือดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาป่ันในบา้นเรามากกวา่ 3 หม่ืนคน
นั้น ท าให้สร้างรายไดด้า้นการท่องเท่ียวมากถึง 1,350 ลา้นบาทต่อปีและแนวโนม้เติบโตในปี 2559 ไดแ้ก่ 
ธุรกิจการปรับแต่งจกัรยาน ธุรกิจท่องเท่ียวด้านจกัรยาน รวมถึงธุรกิจบริการด้านสถานท่ีป่ันจกัรยาน      
ใหม่ ๆ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2559 ตลาดจกัรยานจะมีการเติบโตเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 5-10 มีมูลค่าตลาด
รวมอยู่ท่ีประมาณ 7,000 ลา้นบาทจะมีการผลกัดนักระแสการป่ันมากข้ึน เม่ือมีกระแสการป่ันจกัรยานท่ี
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เพิ่มมากข้ึน ท าให้คนหันมาเลือกจกัรยานท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการป่ัน (ททท. 20 กุมภาพนัธ์ 
2560) 
 ในประเทศไทยเร่ิมมีสถานท่ีป่ัน ร้านท่ีจ าหน่ายจกัรยาน ข้ึนมาตามถนนในเมือง และตามสถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีนกัป่ันมาป่ันกนั ท าให้ธุรกิจของจกัรยานนั้นเกิดทั้งในดา้นการจดัจ าหน่ายจกัรยาน อุปกรณ์
ตกแต่งจกัรยาน ศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงจกัรยานมากมาย แลว้ยงัมีกระแสการป่ันจากกิจกรรมการป่ันจกัรยาน
ตามงานต่างๆ และการป่ันจกัรยานตามบุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือตามกลุ่มอา้งอิง เช่น      
กลุ่มสังคมป่ันจกัรยานในโซเชียลมิเดีย ดารา นกัร้อง จึงไม่น่าแปลกใจมากนกัท่ีจะท าให้ตลาดจกัรยานมี
มูลค่าในแต่ละปีเพิ่มสูงข้ึน  แลว้ยงัมีแบรนดจ์กัรยานเสือหมอบออกมาวางจ าหน่ายกนัมากมาย จึงเกิดคู่แข่ง
กนัท าให้เกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน โดยการท่ีจะมียอดขายดีหรือไม่ดีนั้น ก็ข้ึนอยู่กบัการบริหารธุรกิจ
จกัรยานของแต่ละร้านแลว้การแข่งขนัในธุรกิจจกัรยานในสมยัน้ีไม่ใช่เพียงแค่ ตวัผลิตภณัฑ์ แต่ยงัรวมไป
ถึงทางดา้นการบริการ ดา้นบุคลากรท่ีให้ขอ้มูล เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ จึงใช้ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ซ่ึงจะมี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล/พนกังาน ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ ท่ีจะมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจจกัรยานต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ 
1.2.2 เพื่อศึกษาดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ 
 
สมมติฐาน 
1.3.1 ปัจจยัด้านส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ 
แตกต่างกนั 
1.3.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ 
 
ขอบเขตการวจัิย 
        ดา้นเน้ือหาศึกษาคน้ควา้มุ่งเนน้เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและปัจจยัส่วนบุคคลโดย 
ประชากรท่ีใชว้จิยั คือ ประชากรท่ีใชจ้กัรยานเสือหมอบหรือเคยใชจ้กัรยานเสือหมอบ โดยจะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ผลการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจจกัรยานเสือหมอบ ในการก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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1.5.2 ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจจกัรยานเสือหมอบ ในการแกไ้ข
และพฒันาสินคา้และการใหบ้ริการใหป้ระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
1.5.3 ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือจกัรยานเสือหมอบต่อไป 
 
กรอบแนวความคิด 
             ตัวแปรอสิระ                                                                        ตัวแปรตาม 

 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549) ไดอ้ธิบายไวว้่า ส่วนประสมการตลาดดั้งเดิมถูกพฒันาข้ึนมาส าหรับ
ธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้แต่ส าหรับผลิตภณัฑ์บริการนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสินคา้ บริการไม่
สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้บริการไม่สามารถไดรั้บสิทธิบตัร ผูใ้ห้บริการเป็นส่วนหน่ึงของบริการ ปัญหาการ
รักษาคุณภาพของการบริการ เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการบริการเหมือนสินคา้ เช่น เวลาท่ีเราซ้ือ
ผงซักฟอกแต่ละกล่อง เราสามารถเช่ือมัน่ได้ว่าผงซักฟอกน้ีจะซักผา้ให้สะอาดได้ แต่เม่ือเวลาเราพกัท่ีเข้า
โรงแรม เรามัน่ใจไดอ้ย่างไรวา่จะไม่มีส่ิงรบกวน หรือส่ิงน่าร าคาญเกิดข้ึนในโรงแรมส่วนประสมการตลาดท่ี
เป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 4P’S ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ ราคา 
ต่อมามีการร่วมกนัปรับปรุงและเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดข้ึนใหม่ให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ 
รูปแบบใหม่น้ีพฒันาข้ึนจะประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
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 ศาสตราจารย ์ฟิลลิป คอ็ตเล่อร์ (Philip Kotler, 1999) กูรูดา้นการตลาดชั้นน าของโลก ไดใ้ห้แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P’s  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 Schiffman and Kanuk (1994, p. 659) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ พิจารณาในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งด้านจิตใจ(ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็น
กิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือ และเกิด
พฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542, หนา้ 192) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าในการท่ีผูบ้ริโภค
จะซ้ือสินคา้ใดสินคา้ หน่ึงนั้นจะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีได ้ใช้สินคา้
แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การ
ประเมินทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ ทศันคติหลงัการซ้ือ 
แนวคิดปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล 
 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ไดก้ล่าววา่ ในหน่วยงานองคก์รต่าง  ๆจะประกอบไปดว้ยบุคลากร
ในระดบัต่าง  ๆเป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปลกัษณะพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกนัน้ี มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่าง  ๆซ่ึงได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41) ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบั การศึกษาอาชีพ และรายไดต่้อ
เดือน ลกัษณะทางดา้นส่วนบุคคลเป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดั ไดข้องประชากร ช่วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะ สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย คนท่ีมี
ลกัษณะดา้นส่วนบุคคล ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อรรัมภา จริงรักวงษ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้จกัรยานในการออก
ก าลงักายของประชาชนใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชแ้บบสอบถามปลายปิดกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่น การ
ทดสอบความเช่ือน่าเช่ือถือได้เท่ากบั 0.895 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามในการ เก็บรวมรวม
ขอ้มูลจากประชาชนท่ีออกก าลงักายดว้ยการข่ีจกัรยานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบสะดวก 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 ท่ีมีอาชีพนักเรียน/ 
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นกัศึกษา จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 สถานภาพโสด จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 94.5 น ้ าหนกั 51 – 60 
กก. จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ไม่มีโรคประจ าตวั จ  านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 จากการทดสอบ
หาความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน สรุปได้ดงัน้ี คือ ปัจจยัด้านการออกก าลังกายมีค่า 0.340 ส่วนประสมทาง
การตลาด 0.435 และทศันคติ 0.711 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 ปัจจยัทางดา้นออกก าลงักาย ส่วนประสม
การตลาด และทัศนคติมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้จกัรยานออกก าลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ข้อเสนอแนะคือควรท าการศึกษาให้
ครอบคลุมหลายพื้นท่ีมากข้ึน 
 ปาริชาต จ าเขียน (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานประเภทเสือภูเขา
ของผูท่ี้ป่ันจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีป่ันจกัรยานประเภทเสือภูเขาจ านวน 300 ตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) และวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) ผลการศึกษา พบว่า 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 40 – 49 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า อาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 25,000 บาท ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานใน
การซ้ือจกัรยานเสือภูเขาของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีจกัรยานเสือภูเขาจ านวน 1 คนั 
ยี่ห้อท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ Trek เหตุผลในการซ้ือจกัรยานเสือภูเขา คือ เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง ระดบัราคาในการซ้ือ
อยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ระยะเวลาการใช้งานของจกัรยานเสือภูเขาท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้อยู่ปัจจุบนั อยู่
ระหวา่ง 1 – 3 ปี ผลการศึกษาพฤติกรรมการป่ันจกัรยานเสือภูเขาของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ช่วงเวลาประจ า
ท่ีกลุ่มตวัอย่างออกป่ันจกัรยาน คือ ตอนเยน็ ความถ่ีในการป่ันจกัรยาน คือ 4 -5 คร้ังต่อสัปดาห์ ความถ่ีในการ
ป่ันเพื่อการท่องเท่ียว คือ 2 – 3 คร้ังต่อเดือน ลกัษณะการป่ัน ส่วนใหญ่จะป่ันเป็นกลุ่มเล็ก น้อยกว่า 20 คน 
รูปแบบของสถานท่ีท่ีป่ันไปเป็นประจ า คือ ภูเขา รูปแบบของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีป่ันไปเพื่อการท่องเท่ียว อยู่
ระหวา่ง       4 – 8 ชัว่โมง ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือจกัรยานเสือภูเขาของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ความสวยงามโดยรวมของสินคา้ ปัจจยัด้านราคาท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ ราคาท่ีจ าหน่ายมีความเหมาะสม ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 
หาส่ิงท่ีตอ้งการไดง่้าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ มีพนกังานและช่างท่ีมี
ความช านาญงาน 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชจ้กัรยานเสือหมอบหรือ
เคยใช้จกัรยานเสือหมอบ โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยก าหนด
ระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน  ร้อยละ 5 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) 5 ระดบั แบบสอบถามท่ีท าการ
ปรับปรุงแลว้น าไปทดสอบ ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง พรรณนา 
(Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี   การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ กลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
ใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่าง  ๆดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์ t-Test คือ ใชก้บัประชากรท่ีมี 2 กลุ่ม ปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ แตกต่างกนั และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : 
ANOVA) เป็นการวิเคราะห์กบัประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ แตกต่างกนั 
2. Multiple regression  analysis (MRA) เป็นการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ระหว่างปัจจยัทางดา้นส่วนประสม
การตลาดบริการส่งผลต่อกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลจากการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 
อายุ 30 ปีข้ึนไป จ านวน 173 คน (ร้อยละ 43.3)  มีสถานภาพ โสด จ านวน 258 (ร้อยละ 64.5) การศึกษา ระดบั
ปริญญาตรี จ  านวน 205 คน (ร้อยละ 51.2)  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท รายไดต่้อเดือน จ านวน 136 คน (ร้อยละ 
34) มีอาชีพเป็น พนกังานเอกชน จ านวน 167 (ร้อยละ 41.8) 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ผลจากการวิจยัปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
จกัรยานเสือหมอบ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ
ในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 หรือ ( x    = 4.23) รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์และดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ( x    = 4.17) ระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นกายภาพ ในระดบั มาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07   
( x    = 4.07) โดยแบ่งออกเป็นแต่ละดา้นดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17            
( x    = 4.17) โดยพิจารณารายขอ้ พบว่า สินคา้มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26                  
( x    = 4.26)  รองลงมาคือ วสัดุท่ีใชมี้ความแข็งแรงคงทนต่อการใชง้าน มี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ( x    = 4.24) และ
นอ้ยสุด คือ มีสินคา้และอะไหล่ขายควบคู่กบัจกัรยาน เช่น เส้ือ, ขวดน ้ า, หมวก, แวน่ตา, ยาง, เคร่ืองวดัชีพจร 
เป็นตน้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  ( x    = 4.04) 
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 ด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12                     
( x    = 4.12) โดยพิจารณารายขอ้ พบวา่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพจกัรยานเสือหมอบ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.21  ( x    = 4.21) รองลงมาคือ บริการซ่อมแซมจกัรยานเสือหมอบมีราคาท่ีเหมาะสม มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16                   
( x    = 4.16) และนอ้ยสุด คือ มีการผอ่นช าระเป็นงวด มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ( x    = 4.03) 
 ด้านช่องการจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17              
( x    = 4.17) โดยพิจารณารายขอ้ พบว่า สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26             
( x    = 4.26) รองลงมาคือ สินคา้ อะไหล่/วสัดุ มีความเพียงพอต่อความตอ้งการ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18                     
( x    = 4.12)  และน้อยสุด คือ มีส่ือโซเชียลมีเดีย ในการเขา้ถึง เช่น WEBSITE, FACEBOOK เป็นตน้ มาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12   
( x    = 4.12) โดยพิจารณารายขอ้ พบวา่ การรับประกนัสินคา้ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 ( x    = 4.34) รองลงมา
คือ การบริการหลงัการ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ( x    = 4.24)  และน้อยสุด คือ จดัอีเวน้ท์ ตามงานป่ัน
จกัรยาน มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ( x    = 3.98)   
 ดา้นบุคคล มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ( x    = 4.12)  
โดยพิจารณารายขอ้ พบวา่ พนกังานพูดจา สุภาพและนอบนอ้ม มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ( x    = 4.16)   รองลงมา
คือ มีไหวพริบในการแกปั้ญหา มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ( x    = 4.15) และนอ้ยสุด คือ พนกังานแต่งกายดูสะอาด
และน่าเช่ือถือ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ( x    = 4.09) 
 ดา้นกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  ( x    = 4.07)  
โดยพิจารณารายขอ้ พบว่า บรรยากาศภายในร้านดูสบายตาและมีท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้อย่างเพียงพอ มาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ( x    = 4.15)  รองลงมาคือ ป้ายร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13                 
( x    = 4.13)  และนอ้ยสุด คือ มีบริการเสริม ภายในร้าน เช่น WI-FI, กาแฟ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ( x    = 3.92) 
 ด้านกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.23 ( x    = 4.23) โดยพิจารณารายขอ้ พบวา่ ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  าแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  ( x    = 4.30) รองลงมาคือ บริการซ่อมแซมจกัรยานเสือหมอบมีประสิทธิภาพ มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ( x    = 4.28) และนอ้ยสุด คือ การบริการวดัสรีระร่างกายให้เขา้กบัจกัรยานเสือหมอบอยา่ง
ถูกตอ้ง มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ( x    = 4.16) 
 ดา้นกระบวนการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ โดยดา้นการตดัสินใจซ้ือ
ส่งผลต่อการสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ ในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ( x    = 4.31)  รองลงมา 
คือดา้นการรับรู้ส่งผล ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ( x    = 4.16)   รองลงมา คือดา้นการประเมินทางเลือก
ส่งผล ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ( x    = 4.12)  รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือส่งผลต่อ ใน
ระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ( x    = 3.99)  และน้อยสุดคือ ดา้นการแสวงหาขอ้มูลส่งผล ในระดบั มาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ( x    = 3.93)   
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานเสือหมอบ  
 กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ใน
ดา้นดา้นการตดัสินใจซ้ือ นั้น ส่วนใหญ่นั้นให้ความส าคญักบั เก่ียวกบัการซ้ือจกัรยานเสือหมอบจะพิจารณาถึง
คุณภาพการใชง้านเป็นอนัดบัแรก มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.588 อนัดบัรองลงมาคือ 
ดา้นการรับรู้ ให้ความส าคญักบั การป่ันจกัรยานเสือหมอบเป็นการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  4.16 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.584 และอนัดบัรองลงมาคือ ดา้นการประเมินทางเลือก ใหค้วามส าคญักบั ตราสินคา้มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.574 
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยาน เสือหมอบที่แตกต่าง
กนั 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พบวา่ เพศ อาย ุและรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือ
หมอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนด้าน
สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล สถิติทีใ่ช้การวจัิย Sig. 
เพศ t -Test 0.020* 
อาย ุ ANOVA 0.023* 

สถานภาพ ANOVA 0.244 
การศึกษา ANOVA 0.603 

รายไดต่้อเดือน ANOVA 0.000* 
อาชีพ ANOVA 0.391 
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สมมติฐานที ่2  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานเสือหมอบ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นกระบวนการส่งผล
ต่อการตดัสินใจในทางลบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั -0.231 โดยพิจารณา
จาก β เท่ากบั -0.219 รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.217 โดยพิจารณาจาก β เท่ากบั 0.217 ดา้นช่องการจ าหน่าย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.199 โดยพิจารณาจาก β เท่ากับ 0.199 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.178โดยพิจารณาจาก β เท่ากบั 0.178 ปัจจยัด้าน
กายภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.158 โดยพิจารณาจาก β เท่ากบั 0.158 
นอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.125 โดย
พิจารณาจาก β เท่ากบั 0.125 และดา้นท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานเสือหมอบ คือ ปัจจยัดา้นบุคคล 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.051โดยพิจารณาจาก β เท่ากับ 0.051 
ตามล าดบั 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ  =  1.307 + 0.137X1 + 0.202X2 + 0.181X3 + 0.161X4 + 0.134X6 + (-0.208)X7  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ZŶ  = 0.125X1 + 0.217X2 + 0.199X3 + 0.178X4 + 0.158X6 + (-0.231)X7 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

B 
std.erro

r 
β t Sig. 

Tole
ranc

e 
VIF 

Constant 1.307 0.202 
 

6.467 0.000 
  

ด้านผลติภัณฑ์ (x1) 0.132 0.053 0.125 2.483 0.013 0.636 1.573 
ด้านราคา (x2) 0.202 0.056 0.217 3.606 0.000 0.442 2.261 

ด้านช่องการจ าหน่าย (x3) 0.181 0.054 0.199 3.385 0.001 0.463 2.158 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  

(x4) 
0.161 0.055 0.178 2.917 0.004 0.427 2.340 

ด้านบุคคล  (x5) 0.079 0.054 0.089 1.469 0.143 0.433 2.311 
ด้านกายภาพ(x6) 0.134 0.051 0.158 2.642 0.009 0.449 2.227 

ด้านกระบวนการ (x7) -0.208 0.059 -0.231 -3.512 0.000 0.370 2.706 
R = 0.611  R2 = 0.373  Adj.R2 = 0.362  SEE = 0.381 F = 33.370  Sig. = 0.000* 
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การอภิปรายผล 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีสอดคล้องกับสมมติฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน โดยมี
สมมติฐานคือ ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบ
แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ สัจจา ไกรศรรัตน์ (2543)   เร่ือง พฤติกรรม
การซ้ือและส่วนผสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน     เสือภูเขา ผลการวิจยัพบวา่ อายุ และรายได้
ต่อเดือน แตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือจกัรยานเสือภูเขาแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากอายุท่ีแตกต่างกนัความคิดใน
แต่ละช่วงวยัแตกต่างกนัท าให้การตดัสินใจแตกต่างกนัอีกทั้งในส่วนของรายไดต่้อเดือนก็มีผลเน่ืองจากการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานเสือภูเขาหรือจกัรยานเสือหมอบตอ้งค านึงถีงก าลงัทรัพยท่ี์มีอยู่วา่สามารถผ่อนหรือจ่าย
ในคราวเดียวได้หรือไม่ ฉะนั้นเร่ืองรายได้ต่อเดือนจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึง แล้วยงัสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นันธิญา  ทองบุญส่ง (2555)ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ ของผูบ้ริโภคในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ อายุและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์แตกต่างกนั ในเร่ืองของอายุแตกต่างกนัท าให้ความคิด
การตดัสินใจเลือกซ้ือแตกต่างกนัและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนก็เป็นปัจจยัส่วนหน่ึงต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและ
พบว่าแตกต่างกบังานวิจยัของ หน่ึงฤทยั คมกฤส (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการรถจกัรยานสาธารณะให้เช่า ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่  อาชีพ  แตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจใช้บริการรถจกัรยานสาธารณะให้เช่า ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก
บางคร้ังอาชีพก็ไม่ไดส่้งผลต่อการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจจะเป็นทศันคติท่ีมีต่อจกัรยาน ปัจจยัทางดา้นรายได ้
และความช่ืนชอบจาการป่ันจักรยาน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพ และดา้น
กระบวนการ โดยมีสมมติฐานคือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือ
หมอบ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ คมกฤส (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะให้เช่า ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะให้เช่าของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผล
เพราะสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้าย สะดวกต่อการเขา้ถึง และการส่งเสริมการตลาดมีผลเพราะเป็นการ
ส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงตวัสินคา้ของเราและท าให้เป็นท่ีรู้จกัได้เร็ว แล้วยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ปาริชาต จ าขียน (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานประเภทเสือภูเขาของผูท่ี้ป่ัน
จกัรยานเสือภูเขาในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ทีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานประเภทเสือภูเขาของผูท่ี้ป่ันจกัรยานเสือ
ภูเขาในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะวา่ ทางดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคตอ้งดูวา่วสัดุท่ีใชน้ั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ มีความ
แข็งแรงคงทนและอายุการใช้งานมีมากน้อยแค่ไหน ดา้นราคาผุบ้ริโภคตอ้งดูว่าราคานั้นเหมาะสมกบัคุณภาพ
จกัรยานมากน้อยแค่ไหน ราคาในการบริการซ่อมแซมจกัรยานเหมาะสมหรือไม่ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย มีผล
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เพราะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงตวัสินคา้ไดง่้าย สะดวกแก่การเขา้ถึงและดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผล
เพราะ การท าการประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาใหผู้บ้ริโภครับรู้นั้นเป็นกลยุทธ์อยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ของเราและการบริการหลงัการขายนั้นท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและ
ความภกัดีต่อร้านจกัรยาน และ อิสริย ตรีประเสริฐ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ พฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ และนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถจกัรยานของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางดา้นผลิตภณัฑ์เองผูบ้ริโภคตอ้งพิจารณาถึงคุณสมบติั วสัดุการใชง้าน 
ความหลากหลายทางยีห่้อ วา่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานเสือหมอบ นั้ น มี
ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Marketing Communication) ท่ีประกอบ
ไปดว้ย การโฆษณา (Advertising) , การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ,การใช้พนกังานขาย (Personal selling) 
และการส่งเสริมการขาย (Sales Promotions) เพื่อน าไปใชก้บัธุรกิจจกัรยานเพื่อพฒันาต่อ 
2.ควรมีการศึกษาขอ้มูลในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือ
หมอบ 
3.ควรมีการศึกษาโดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีครอบคลุมในแต่ละพื้นท่ี เช่น กลุ่มตวัอย่างใน จงัหวดัปทุมธานี กลุ่ม
ตวัอยา่งในจงัหวดัอยธุยา เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือจกัรยานเสือหมอบมากข้ึน 
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ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต  

Marketing promotion mix with relation to purchasing decision via Internet of Rangsit 
University students 

 
พชร สุทธนะวงศ์, วนัีส จันทร์ประสงค์, จิตรายุส์ ธรรมสาคร  

นกัศึกษาปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
กจิติวฒัน์ รัตนมณี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัศึกษา และการใหค้วามส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกบัพฤติกรรมการพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีเคยมีประสบการณ์การซ้ือสินคา้
ออนไลน์ จ านวน 400 ตวัอย่าง เก็บอาคารละ 25 ตวัอย่าง ทั้งหมด 16 อาคาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วจิยั คือ แบบสอบถามท่ีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของ
แบบสอบถามทั้ งฉบับมีค่า 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นท่ีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach alpha Coefficient) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.857 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติส าหรับการวิจยัสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) และการหาความสัมพนัธ์ใชไ้คสแควร์ (Chi-square) 
 ผลการวิจยั พบวา่ (1) นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ชั้นปี ศาสนาและราบรับแตกต่าง
กนัให้ความส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั (2) ปัจจยัส่วนบุคคลเพศมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต  (3) การให้
ความส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
แหล่งท่ีไดรั้บการแนะน าและพฤติกรรมหลงัจากไม่พอใจในสินคา้ 
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด, การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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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 
 

บทน า 
 ในยคุแห่งโลกาภิวตัน์การซ้ือขายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตหรือท่ีเรียกวา่อีคอมเมิร์ซนั้นเป็น
ธุรกรรมท่ีนิยมแพร่หลายเป็นอยา่งมากเน่ืองจากอินเตอร์เน็ตไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั
ของคนจ านวนมากในโลก ปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตไดข้ยายวงกวา้งมากข้ึนประกอบกบัการซ้ือขาย
สินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นวธีิการท าตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว
และตน้ทุนในการลงทุนต ่าท าใหปั้ญหาท่ีตามมาจากการซ้ือขายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีผูบ้ริโภค
ร้องเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เป็นจ านวนมากก็คือสั่งซ้ือสินคา้
โดยโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารหรือผา่นบตัรเครดิตแลว้ไม่ไดรั้บสินคา้ ไดรั้บสินคา้ช ารุดบกพร่อง 
สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน สินคา้ไม่เป็นไปตามท่ีโฆษณา ติดต่อผูข้ายไม่ไดเ้ป็นตน้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบาง
กรณีสั่งซ้ือสินคา้ประเภทยาลดความอว้นโดยหลงเช่ือค าโฆษณาท่ีเกินจริงแลว้ไม่ไดใ้ชต้าม
ค าแนะน าของแพทยท์  าใหเ้สียชีวติไปดงัท่ีปรากฏเป็นข่าว ปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ทาง
อินเตอร์เน็ตนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ จึงควบคู่มากบัการโฆษณาโออ้วดเกินจริงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู ้
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ประกอบธุรกิจท่ีไม่สุจริตหวงัแต่เพียงก าไรโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคดงันั้น
ผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตตอ้งระมดัระวงัและตระหนกัถึงปัญหาเหล่าน้ี (สุวทิย ์วจิิตร
โสภา (2560) 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัอยา่งมาก ท าให้การติดต่อส่ือสาร
ระยะไกลสะดวกรวดเร็ว จึงได้มีการซ้ือขายสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต ์หรือท่ีเรียกกนัอีกอย่างหน่ึงว่า
การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีความสะดวกสบายต่อผูซ้ื้อ ลดค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง ผูพ้ฒันาจึงไดจ้ดัท าระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ร่วมกบัทางผูป้ระกอบการร้านคา้ ซ่ึง
ปัจจุบนัการขายสินคา้เพียงหน้าร้าน มีความซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ทางผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ได้ขยายช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้เพิ่มมากข้ึน และเป็นการเพิ่มจ านวนของลูกค้าอีก
ช่องทางหน่ึง ท่ีเรียกวา่ อีคอมเมิร์ซ หรือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จากแต่เดิมจะมีการจ าหน่ายสินคา้แต่
เพียงหนา้ร้านเท่านั้น จะท าให้ทางดา้นลูกคา้ไดรั้บความสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ สามารถรับสินคา้
ไดท่ี้บา้น เหมาะส าหรับบุคคลท่ีไม่สามารถจะไปซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยตวัเอง หรือคนท่ีมีเวลาจ ากดั เช่น 
พนกังานบริษทั พนกังานโรงงาน วรวงศศิ์ลป์ บุญศิลป์ และอาทิตย ์สายสุข (2560) 
 จากเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกบั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. นักศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริม
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิต 

3. การให้ความส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
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ขอบเขตการวจัิย 
 พื้นท่ี ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พื้นท่ีในมหาวิทยาลยัรังสิต ประกอบดว้ย ตึก1 อาคารอาทิตยอุ์ไร
รัตน์,  ตึก2 อาคารประสิทธิรัตน์, ตึก3 อาคารอุไรรัตน์, ตึก4 อาคารวิทยาศาสตร์, ตึก5 อาคารวิษณุ
รัตน์, ตึก6 อาคาร Student Center,ตึก7 อาคารหอสมุด, ตึก8 อาคารคุณหญิงพฒันา,ตึก9 อาคาร
คุณหญิงพฒันา, ตึก10 อาคารวิทยาลยัดนตรี, ตึก11 อาคารรัตนคุณากร, ตึก12,12/1 อาคารรังสิต
ประยรูศกัด์ิ,ตึก13 อาคารส านกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ตึก14 อาคารนนัทนาการ, ตึก15 อาคาร 
Digital Multimedia Complex, ตึก16 อาคาร Sun Herb Thai Chinese manufacturing 
 ประชากร  คือ นกัศึกษา ท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้ากการค านวณ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ค่าความเคล่ือน ในการประมาณไม่
เกิน ร้อยละ 5โดยใชสู้ตรทางสถิติหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545) ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 385 คน เพื่อเก็บขอ้มูลแต่ละหมวดหมู่คณะใหจ้ านวนเท่ากนั และสร้างความเช่ือมัน่ในการ
เก็บขอ้มูล ผูว้จิยัจึงเพิ่มขนาดของตวัอยา่ง 15 คน รวมเป็นจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง การ
สุ่มตวัอยา่ง ใชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา โดยก าหนดตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลเท่ากบั 25 คน
ต่อตึกในมหาวทิยาลยัรังสิต ขั้นตอนถดัไปท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญต่อ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                    ตัวอสิระ       ตัวแปรตาม 
        

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วธีิการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้(Index of Item – 

Objective Congruence: IOC) เท่ากบั1.00 มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach alpha Coefficient) เท่ากบั 0.86 แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 4 ตอน ดงัน้ี (1) ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด ประกอบดว้ย เพศ หมวดหมู่
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คณะ ชั้นปี ศาสนา และรายรับจากผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน (2) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาดของสินคา้ออนไลน์โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัท่ีมีต่อ
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดของสินค้าออนไลน์ประกอบด้วย การโฆษณา  การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคลการตลาดทางตรง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก             (3) แบบสอบถามเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ เป็นแบบปลายปิด ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง (4) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยัสังคมศาสตร์ 
โดยสถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) หรือการทดสอบเอฟ (F-test) โดยทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม
ดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) และการหาความสัมพนัธ์ใชไ้คสแควร์ (Chi-square) 
ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.00 อยูช่ั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 33.00 นับถือศาสนา พุทธ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.75 มีรายรับเฉล่ีย 5,001 – 
10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.25 หมวดหมู่คณะมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 32.00  
 กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดของร้านคา้
ออนไลน์ โดยรวมระดบัมาก ( x = 3.48) เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ
ด้านพบว่า  ด้านโฆษณาโดยภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.56)  ด้านการให้ข่าวและการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมในระดบัมาก ( x = 3.43) ด้านการส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมใน
ระดบัมาก ( x = 3.48) ดา้นการขายโดยบุคคล โดยภาพรวมในระดบัมาก ( x = 3.54) ดา้นการตลาด
ทางตรง โดยภาพรวมในระดบัมาก ( x = 3.41)  
 กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก ความตอ้งการส่วนตวั มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 41.75 มีแหล่งท่ีไดรั้บการแนะน าจากอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.25 มี
แหล่งขอ้มูลท่ีใช้พิจารณาสินคา้ก่อนซ้ือจากการอ่านบทความรีวิวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.50 มี
ส่ิงท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้คือ ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีช่องทางท่ีเลือก
สั่งทางไลน์ มาก คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ มีปัจจยัท่ีท าใหซ้ื้อสินคา้ออนไลน์คือความคุม้ค่า 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.75 ส าหรับช่องทางช าระเงินโดยเลือกโอนเงิน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
77.75  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลนกัศึกษาต่อระดบัการใหค้วามส าคญั
ของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นหมวดหมู่คณะพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีหมวดหมู่คณะต่างกนัมีการให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
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ดา้นหมวดหมู่คณะ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เฉพาะดา้นรวมโฆษณา มีจ านวน 2 
คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยมีีระดบัการใหค้วามส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด ดา้นรวมโฆษณา มากกว่ากลุ่มมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ และกลุ่มเศรษฐกิจ – ธุรกิจ
ระดบัการให้ความส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ด้านรวมโฆษณา น้อยกว่ากลุ่ม
วศิวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลย ี
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (1) เพศ หมวดหมู่คณะและ ชั้นปี มีความสัมพนัธ์
กบัเหตุผลท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ (2) ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ หมวดหมู่คณะและ รายรับ
เฉล่ีย มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีไดรั้บการแนะน าในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ (3) ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ มีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลท่ีใชพ้ิจารณาสินคา้ก่อนซ้ือ (4) ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ หมวดหมู่
คณะและ ศาสนา มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุด (5) ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ หมวดหมู่คณะและ รายรับเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางท่ีท่านเลือกสั่งซ้ือสินคา้ (6) ปัจจยั
ส่วนบุคคล รายรับเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลให้ท่านซ้ือสินคา้ออนไลน์ (7) ปัจจยัส่วน
บุคคล เพศ มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางท่ีท่านเลือกช าระเงิน (8) ปัจจยัส่วนบุคคล รายรับเฉล่ีย มี
ความสัมพนัธ์กบัเม่ือผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในสินคา้  (9) ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ หมวดหมู่
คณะและ ศาสนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัจากไม่พอใจในสินคา้ (10) ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับสินค้าออนไลน์ท่ีเลือกซ้ือมีรายละเอียดดังน้ี (10.1) ผลิตภัณฑ์ความงามมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ (10.2) สินคา้ไอที มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ 
หมวดคณะ/วิทยาลยัและ ชั้นปี (10.3) อาหารเสริม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ หมวด
คณะ/วทิยาลยั และรายรับเฉล่ีย(10.4) สินคา้ทางเพศ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ชั้นปี
และ ศาสนา (10.5) อาหาร มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ หมวดคณะ/วิทยาลยัและ ชั้นปี 
(10.6) ของช าร่วย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ (10.7) สินคา้เกษตร มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัส่วนบุคคล เพศและรายรับเฉล่ีย (10.8) เคร่ืองประดบั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล
เฉพาะเพศและชั้นปี (10.9) เคร่ืองเขียน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลเพศ (10.10) หนงัสือ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัน้ี (1) 
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กับเหตุผลท่ีท าให้
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์  (2) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับแหล่งท่ี
ได้รับการแนะน า (3) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ด้านโฆษณา มีความสัมพันธ์กับ
แหล่งขอ้มูลท่ีใชพ้ิจารณาสินคา้ก่อนซ้ือ (4) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ดา้นการให้ข่าวและ
การประชาสัมพนัธ์และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ (5) 
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ดา้นโฆษณา ดา้นการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการ
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ส่งเสริมการขายและดา้นการขายโดยบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางท่ีเลือกสั่งซ้ือสินคา้ (6) ส่วน
ประสมการส่งเสริมการตลาด ด้านการขายโดยบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ (7) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ดา้นโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขายและ 
ดา้นการขายโดยบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัจากพอใจในสินคา้ (8) ส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัจากพอไม่ใจในสินคา้ 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายเพื่อหาขอ้ยุติให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงโดยมีการน าเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมาอา้งอิงสนบัสนุนหรือขดัแยง้ดงัน้ี 
 1.ผลวิจยัพบว่า การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อยูช่ั้นปีท่ี 2-3 นบัถือศาสนาพุทธ มีรายรับเฉล่ีย 5,001 – 15,000 บาท สอดคลอ้ง
กบั เพ็ญศรี แช่มมณี (2554) ท่ีระบุว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
 2.ผลวิจยัพบว่า การซ้ือสินคา้ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตให้ความส าคญักบัส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และ บริการจากโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานรัฐและพนกังาน กรรณิกา วุฒิภดาดร 
(2552) ท่ีวา่ดว้ยการออกแบบโฆษณามีความส าคญักบัการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นส่วน
หน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจ ส่วนโฆษณาท่ี ดึงดูดความสนใจมากท่ีสุดเป็นแบบ Pop-Up และตอ้งเป็น
โฆษณาท่ีเป็นแบบภาพเคล่ือนไหว ท่ีอยู ่ในต าแหน่งบนสุดของหนา้ พนกังานของรัฐและเอกชนให้
ความส าคญักบัเทคนิคในการผลิต โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีลกัษณะแปลกใหม่ สาเหตุท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งสนใจสินคา้ท่ีโฆษณาทาง อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากรูปแบบทนัสมยัและน่าเช่ือถือ สินคา้และ
บริการทางอินเทอร์เน็ตท่ีตอ้งการ 
 3.นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเพศ ชั้ นปี ศาสนาและรายรับแตกต่างกัน มีการให้
ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นหมวดหมู่คณะ มี
การใหค้วามส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั อภิปรายผลดงัน้ี 
 3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเพศ ชั้ นปี ศาสนาและรายรับแตกต่างกันมีการให้
ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกนั ท าให้นกัศึกษาท่ีเพศ ชั้นปี ศาสนาและรายรับ
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการให้ความส าคญัของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ขดัแยง้กบั นภสั
กรณ์ อิสริยานนท์ (2553) ท่ีว่า ด้วยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มี
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ทางอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั 
 3.2นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีหมวดหมู่คณะแตกต่างกนัมีการให้ความส าคญัต่อส่วน
ประสมการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัในดา้นโฆษณา และ ดา้นการส่งเสริมการขาย มีความ
สอดคลอ้งกบั อ านาจ ศรีสมสุข (2557) ท่ีวา่ดว้ยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสปาท่ีมี
เพศ ระดบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ ต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
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ตดัสินใจเลือกใช้บริการสปาในภาพรวม แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ช้บริการ สปาท่ีมีอายุและสถานภาพ
ต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม การตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่ เพศและอายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพ ในขณะท่ีสถานภาพ และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัประเภท
ของบริการสปาเพื่อสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการสปาเพื่อสุขภาพต่อคร้ังและต่อเดือน พนกังานท่ีให้บริการ ส่ิงท่ีน าเสนอทางกายภาพ
และรูปแบบการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบั ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่วน
การใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพเฉล่ียต่อเดือน  ช่วงวนัและเวลา บุคคลท่ีมีส่วนในการแนะน าการ
ตดัสินใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 4.ปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้านมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีหัวข้อ
แตกต่างกันไปโดยด้านเพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์เป็นมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ หมวดหมู่คณะรายรับเฉล่ีย ศาสนา และชั้นปี ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั นารีรัตน์ ฟัก
เฟ่ืองบุญ (2554) ท่ีว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใน
ศูนยจ์  าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพฯแตกต่างกนัและผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในสวนจ าหน่าย เอส.บี.ดีไซด์ สแควร์ ในดา้นจ านวน
คร้ังท่ีซ้ือสินค้าในสวนและจ านวนเงินท่ีซ้ือสินค้าแต่ละคร้ังภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา
แตกต่างกนัแต่มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในศูนยจ์  าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เอส.บี.ดีไซด ์
สแควร์ ในดา้นความถ่ีในการไปศูนยไ์ม่แตกต่างกนั 
 5.การให้ความส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตในทุกด้านมี ด้านการโฆษณา, ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์, ดา้นการส่งเสริมการขาย, ดา้นการขายโดยบุคคล และดา้นการตลาดทางตรง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ รัตนากร เส
ริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) ท่ีระบุว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง อายุ 25-30ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รายได ้สูงกวา่ 20,000บาท ใชบ้ริการเฉล่ียต ่ากวา่ 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาท่ีใช ้5-9 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ 13.00-17.00 น. ชอบโฆษณาแบบแบนเนอร์ มีลกัษณะเป็นขอ้ความ
เน้น รายละเอียดของสินค้า ส่วนท่ีช่วยในการตดัสินใจคือระยะการรับประกนัสินคา้ และส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภค อยากเห็นตอ้งแสดงภาพจริงของสินคา้ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด และส่ิงท่ีกระตุน้
ความ สนใจคือโฆษณาท่ีใชภ้าษาไทยทั้งหมดและไม่ตอ้งสมคัรสมาชิกก็สามารถรับชมโฆษณาได้
ทนัที ส่ิงท่ีเลือกซ้ือ เคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 6. จากผลการวิจัย พบว่า การให้ความส าคัญส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 เป็นไปตามตวัแบบแสดงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หรือ “Stimulus-Response Model” ส่ิง
เร้าทางการตลาดในท่ีน้ีคือ การส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา, การประชาสัมพนัธ์, 
การส่งเสริมการขาย, การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง เป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้ส่วนส่ิงเร้า
อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ของผู ้บ ริโภคท่ีมีอิทธิพลผลักดันต่อการซ้ือ  ของผู ้บริโภค 
ประกอบดว้ย สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม ส่ิงเร้าใจทั้งหมดน้ีเป็นตวัน าเขา้ 
(Input) เขา้สู่กล่องด า (สมอง) ผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนภายในสมองหรือกล่องด า ซ่ึง
มองไม่เห็น และ แสดงผลออกมา (Output) อนัเป็นพฤติกรรมตอบสนองท่ีมองเห็นไดคื้อ การเลือก
บุคคลท่ีเขา้ใชบ้ริการดว้ย วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
การเลือกสถานท่ีใชบ้ริการ การเลือกวนัท่ีใชบ้ริการ การเลือกช่วงเวลาการใชบ้ริการ และความถ่ีใน
การใชบ้ริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2541 : 124-125 ; อา้งอิงจาก Kotler. 1997 : 172-175) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 1. จากการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตท่ีเพศ ชั้นปี ศาสนาและรายรับแตกต่างกนั 
มีการให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั จึงควรเนน้การท าการตลาดแบบวง
กวา้งไม่เฉพาะเจาะจงว่ากลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นกลุ่มเพศเดียว ชั้นปีเดียวกนั ศาสนาเดียวกนั หรือ
รายรับเท่าๆกนั แต่ควรมีการใชส่้วนผสมการตลาดท่ีครอบคลุม 
 2. จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ดงันั้นร้านคา้ออนไลน์ควรก าเนินการ ดงัน้ี 1) การตดัสินใจซ้ือ
สินคา้โดยส่วนใหญ่มาจากความตอ้งการส่วนตวั และความสะดวกด้านเวลาดงันั้นจึงควรมีการ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ เพื่อดึงดูดผูท่ี้ตอ้งการความสะดวกดา้นเวลามาซ้ือ เช่น 
บริการจดัส่งฟรี เม่ือซ้ือสินคา้ราคาครบยอดตามท่ีก าหนด 2) แหล่งท่ีไดรั้บการแนะน าส่วนใหญ่มา
จากอินเทอร์เน็ตและเพื่อนฝูงจึงควรท าการส่งเสริมการตลาดท่ีท าให้เกิดการบอกต่อจากลูกคา้และ
เกิดการแนะน าเพื่อนฝูงให้ซ้ือสินคา้ 3) มีแหล่งขอ้มูลท่ีใชพ้ิจารณาสินคา้ก่อนซ้ือส่วนใหญ่จากการ
อ่านบทความรีววิและถามจากผูมี้ประสบการณ์ ควรท าการติดต่อนกัเขียนกระทูเ้พื่อให้ทดลองใชต้วั
สินคา้และรีววิสินคา้ตามความพอใจของนกัเขียนเพื่อใชเ้ป็นส่ิงประกอบการตดัสินใจท่ีมีมวลความ
จริงและเช่ือถือได้จริงจากผูมี้ประสบการณ์ 4) ส่ิงท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าส่วนใหญ่ความ
น่าเช่ือถือและราคา ส่วนช่องทางการเลือกสั่งส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ไลน์และอินสตาแกรม จึงควรน าเสนอ
ส่ิงท่ียนืยนัความมีตวัตนของร้าน อยา่งเช่นมีใบอนุญาตขายสินคา้ แสดงให้เห็นบนร้านคา้ออนไลน์ 
การมีช่องทางการสั่งสินคา้ทางไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าให้ลูกคา้อุ่นใจว่าร้านน้ีมีตวัตนหรือ
อีกเหตุผลหน่ึงก็คือมีประวติัในการติดต่อกบัทางร้าน และสามารถน าไปใช้ในทางกฎหมายเพื่อ
ความเป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภคได ้และอินสตาแกรมก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของลูกคา้ท่ีใชก้นัมาก หาก
ทางร้านมีช่องทางการสั่งซ้ืออ่ืนอยูแ่ลว้ควรน าช่องทางน้ีไปพิจารณาแลว้ปรับใชก้บัร้านตวัเอง และ
ควรมีการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัราคาเพื่อดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคให้เกิดการซ้ือ  5) ปัจจยัท่ีท าให้ซ้ือ
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สินคา้ออนไลน์ส่วนใหญ่คือความคุม้ค่าและความรวดเร็วในการจดัส่ง ร้านคา้จึงควรมีการจดัการ
ส่งเสริมการขายอยา่งเช่นการซ้ือสินคา้ 2 ช้ิน ลด 20% ส่วนความรวดเร็วในการจดัส่งก็ควรคดัเลือก
ซพัพรายเออร์ท่ีมีความรวดเร็วน่าเช่ือถือในการส่งสินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภคโดยท่ีสินคา้ไม่เสียหาย
และมีการรับประกนัสินคา้หากเกิดการช ารุดระหว่างการขนส่ง 7) ช่องทางการช าระเงินส่วนใหญ่
คือการโอนเงินและบตัรเดบิต ทางร้านจึงความมีทางเลือกในการช าระซ้ือสินคา้ให้เลือกหลายๆ
ช่องทางเพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการคา้และไม่เกิดค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อให้ลูกคา้รู้สึกสบาย
ใจในการซ้ือและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อร้าน 
 3.จากผลวิจยัพบวา่ การให้ความส าคญัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต โดยการส่งเสริมการตลาดถือเป็นตน้ทุน
ท่ีสูง แต่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการส่ือสารทางการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สามารถด าเนินการส่งเสริมการตลาด ไดด้งัน้ี 1) กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือจากความตอ้งการส่วนตวัและความ
สะดวกดา้นเวลาควรเน้นดา้นการส่งเสริมการขายเช่นมีการจดัส่งแบบด่วนภายใน 6 ชัว่โมงโดยมี
การเก็บเงินเพิ่ม เฉพาะเขตท่ีก าหนด 2) กลุ่มลูกคา้ท่ีไดรั้บการแนะน าจากการคน้หาทางอินเทอร์เน็ต
เน้น ดา้นโฆษณา ส่วนท่ีไดรั้บการแนะน าจากเพื่อนฝูงเน้น ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการขาย
โดยบุคคลและดา้นการตลาดทางตรงเช่น การให้ส่วนลดราคาสินคา้ให้ผูท่ี้แนะเพื่อนมาซ้ือสินคา้ 3) 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้พิจารณาจากการอ่านบทความรีวิวและถามจากผูมี้ประสบการณ์เน้นด้านการ
โฆษณา เช่นท าบทความรีวิวบนช่องทางการขายสินคา้เองและมีการบ่งบอกสรรพคุณสินคา้ให้
ครบถ้วน 4) กลุ่มนักศึกษาท่ีความน่าเช่ือถือมีผลต่อการเลือกซ้ือเน้น การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพนัธ์ กลุ่มนกัศึกษาท่ีราคามีผลต่อการเลือกซ้ือเนน้ ดา้นการส่งเสริมการขาย เช่น ควรจะมี
การให้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้ สินคา้ หรือโปรโมชั้นลดราคาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือและ เพิ่มยอดขาย 5) นักศึกษาท่ีสั่งทางไลน์ เน้นด้านโฆษณา ด้านการให้ข่าวและ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการขายโดยบุคคลเช่น ควรมีแอดมินท่ีสามารถใน
การตอบค าถามลูกคา้จากไลน์ของร้านคา้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้รายละเอียดเก่ียวกบัตงั
ผลิตภณัฑ์หรือโปรโมชัน่ได ้6) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเลือกช่องทางการช าระเงินโดยโอนเงินและบตัรเด
บิต เนน้ดานการขายโดยบุคคลเช่นมีการยนืยนัหลกัฐานการโอนเงินท่ีรวดเร็ว 7) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกิด
การซ้ือซ ้ า เน้นดา้นโฆษณาและดา้นการขายโดยบุคคล กลุ่มนกัศึกษาท่ีบอกต่อคนรู้จกัในแง่บวก 
เนน้ดา้นโฆษณาเช่นควรจะมีการโฆษณาท่ีน่าเช่ือถือและน่าสนใจเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและควร
ตอบค าถามท่ีลูกคา้อยา่งสุภาพตรงไปตรงมา 8) กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่เกิดการซ้ือซ ้ าเนน้ ดา้นโฆษณา 
และการใหข้่าวประชาสัมพนัธ์ เช่นควรจะมีการใชส่ื้อโฆษณาท่ีบ่งบอกถึงตวัสินคา้ไม่เกินความจริง 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีบอกต่อคนรู้จกัในแง่ลบเน้นโฆษณา ดา้นการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ดา้น
การส่งเสริมการขาย ดา้นการขายโดยบุคคลและดา้นการตลาดทางตรง เช่น ควรจะมีการสอบถาม
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ลูกคา้หลงัใชง้านสินคา้วา่มีความพึงพอใจหรือไม่หากไม่จึงควรท่ีจะแกไ้ขสถานการณ์ให้ลูกคา้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อร้านคา้อีกคร้ัง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนต์  ของพนักงาน 
ศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTOR INFLUENCING ON EFFICIENCY CAR SERVICE PARTS  
A CASE OF EMPLOYEE IN MITSUBISHI SERVICE CENTER IN BANGKOK 
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ผูช่้วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนต์  ของพนักงานศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
อะไหล่รถยนต ์ ของพนกังานศูนยบ์ริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัได้แก่พนักงานของศูนยบ์ริการมิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั
จ านวน 264 ตวัอย่าง ใชว้ิธีการสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มตามความสะดวก 
(Convenience Sampling)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชายจ านวน 160 คน (ร้อยละ 60.6)   มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 177 คน (ร้อยละ 67.0) จบการศึกษา
สูงสุดคือ ม.6 หรือ ปวช.จ านวน 87 คน (ร้อยละ 33.0) มีต าแหน่งพนกังานทัว่ไป จ านวน 187 คน 
(ร้อยละ 70.9) มีรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท จ านวน 102 คน (ร้อยละ 38.6) ทางดา้นปัจจยัดา้น
กิจกรรมโลจิสติกส์ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการอะไหล่รถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จ าแนกตาม 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม และ รายได ้ มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริการอะไหล่รถยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปัจจัยด้าน
กิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบดว้ยการจดัซ้ือ (Purchasing) การขนส่ง (Transportation) การจดัการ
สินคา้คงคลงั (Inventory Management) การจดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่าง ๆ  (Part and Service 
Support) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนต์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคัญ : อะไหล่รถยนต,์ ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ, 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 

 
บทน า 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลงมาสักระยะเป็นผลมาจากภาพรวม
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัท าให้ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ประกอบกบัผลจาก
นโยบายภาษีรถคนัแรกของรัฐบาลและโครงสร้างภาษีตวัใหม่ของรถยนต ์จากสถานการณ์หลายปีท่ี
ผ่านมายอดขายรถยนต์ท่ีลดลงจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพึงพาการส่งออกและการซ้ือใช้ช้ินส่วน
อะไหล่ของรถยนต์จากภายในประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเก่ียวกบัยาน
ยนต ์ท าให้ศูนยบ์ริการรถยนตค์่ายต่างๆก็เล็งเห็นความส าคญัของการใชบ้ริการของลูกคา้ในแผนก
ศูนยบ์ริการ งานบริการหลงัการขายท่ีดีก็เป็นตวัช่วยให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจเลือกใชค้่ายรถยนต์
ไดม้ากข้ึนดว้ย การดูแลและการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอนั้นจึงเป็น
เร่ืองจ าเป็นอยา่งมาก เพื่อความปลอดภยัและความมัน่ใจในการใชร้ถยนตบ์นทอ้งถนน จะท าเช่นไร
ท่ีจะใหลู้กคา้ใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการรถยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง และการให้บริการช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์
ท่ีผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายจะตอ้งท าการสร้างความแตกต่างท่ีไม่เหมือนใคร ผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการของศูนยบ์ริการดา้นอะไหล่รถยนต ์ในการท าให้ลูกคา้เกิดความพึง
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พอใจสูงสุดเพราะยงัขาดประสิทธิภาพด้านการจดัการภายในศูนย์บริการเองในเร่ืองของการ
ให้บริการเก่ียวกบัอะไหล่รถยนต ์และการจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีดีอยู ่จึงไดเ้ลือกท าการศึกษา
ศูนยบ์ริการรถยนต์มิตซูบิชิภายในเขตกรุงเทพมหานครในการบริการอะไหล่รถยนต์ให้แก่ลูกคา้
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่
รถยนต ์ของพนกังานศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
อะไหล่รถยนต ์ของพนกังานศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายได ้ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนตท่ี์แตกต่างกัน  

2. กิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย การจดัซ้ือ (Purchasing) การขนส่ง (Transportation) 
การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) การจดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่าง ๆ (Part  and 
Service Support) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการอะไหล่รถยนตใ์นทิศทางเดียวกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

ด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  พนักงานของศูนย์บริการมิตซูบิชิ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 777 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 264 คน ดา้นเน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั  เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนต ์ ของพนกังานศูนยบ์ริการรถยนต์
มิตซูบิชิ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
กรอบแนวคิดของการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                        ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานภายในศูนยบ์ริการมา

ปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนได ้
2. ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวจิยัมาปรับใชเ้ป็นแผนการด าเนินงานได้ 
3. ท าใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่

กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 

Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา่พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
ต่าง ๆ ของบุคคล หรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆได้คือ 
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้นบุคคลท่ีอยู่ในลาดบัชั้นทางสังคม
เดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั  
แนวคิดและทฤษฎด้ีานกจิกรรมโลจิสติกส์ 

ธนิต โสรัตน์ (2554) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ Logistics หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท า
ใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ รวมถึงการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ และกระจายสินคา้ จากแหล่งท่ี
ผลิต (Source of Origin) จนสินคา้ไดมี้การส่งมอบไปถึงแหล่งท่ีมีความตอ้งการ (Source of Consumption) 
โดยกิจกรรมดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเนน้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งน้ีกระบวนการต่างๆของระบบ Logistics จะตอ้งมีลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้ง
ประสานกนั ในอนัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั  
แนวคิดและทฤษฎด้ีานการบริการและการวดัประสิทธิภาพด้านการบริการ 

ไพรพนา (2544) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับ
ความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้ น  โดยมี
ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและ
ไม่จ  าเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีน ้ าใจ ไมตรี เป่ียม
ดว้ยความ ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบท่ีส าคญัของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององคก์รนั้น ถา้
จะวดัจากปัจจยัน าเขา้เปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ีไดน้ั้นจะท าให้การวดัประสิทธิภาพคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริงประสิทธิภาพขององคก์ร หมายถึงการบรรลุเป้าหมาย  (Goal attainment) ขององคก์ร
ในการบรรลุเป้าหมายขององคก์รนั้น ปัจจยัต่าง ๆ คือการฝึกอบรม ประสบการณ์ความรู้สึกผูกพนั
ยงัมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพขององคก์รดว้ย 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
สุนทร สิงห์จนัทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์

น าเขา้ บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จ ากดั” และ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการ
รถยนตน์ าเขา้ของลูกคา้ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ เฉพาะลูกคา้ท่ีมีอายุ ต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์น าเขา้ 
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

งานวิจัยของณัฏฐนันธ์ อรุณศรีโสภณ (2554) ศึกษาเร่ือง “หาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ น าเขา้ชุดช้ินส่วนรถยนตข์องผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์” โดย
ใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์ดว้ย โปรแกรม Arena 10.0 สร้างตวัแบบจ าลองของกระบวนการ
ให้บริการน าเขา้ชุดช้ินส่วนรถยนต์ของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อศึกษาระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมให้บริการน าเขา้ชุดช้ินส่วนรถยนต ์1 คร้ังหลงัจากท าการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
น าเขา้ ชุดช้ินส่วนรถยนต์ของผูใ้ห้บริการโลจิสส์โดยการน าระบบการจดัการฐานขอ้มูลเข้ามา 
ประยุกต์ใช้สามารถลดขั้นตอนการท างานของพนักงานบางขั้นตอนได้ ผลท่ีจากการจ าลอง 
สถานการณ์และวเิคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมพบวา่ระยะเวลารวมเฉล่ียของกระบวนการให้บริการน าเขา้ 
ชุดช้ินส่วนรถยนต์ของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ใชเ้วลาในการให้บริการลดลง 14.49 ชัว่โมง หรือคิด
เป็น ร้อยละ 23.13 เม่ือเทียบกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และสามารถลดตน้ทุน09201กิจกรรมไดร้้อยละ 
5.35 โดยคิดเป็นมูลค่า 8,275 บาทของตน้ทุนกิจกรรมในกระบวนการให้บริการน าเขา้ชุดช้ินส่วน
รถยนต ์ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 

งานวิจยัของชยักาล ไชยเวช (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาจากการสั่งซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ี
ไม่เหมาะสม การบริหาร จดัการสินคา้คงคลงัขาดประสิทธิภาพ” และขาดการพยากรณ์ปริมาณ
สินคา้เพื่อจ าหน่ายในแต่ละ เดือนท า ให้เกิด ตน้ทุน และปริมาณสินคา้ท่ีไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย
หรือความตอ้งการใชสิ้นคา้จากปัญหาดงกล่าวควรหาวิธีการบริหาร การจดัการ ท่ีท าให้ตน้ทุนใน
การจดัเก็บสินคา้ลดน้อยลง และอยู่ในจุดท่ีประหยดัท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ การน าโมเดลต่าง ๆ มาใช้อนั
ไดแ้ก่ ABC Analysis ซ่ึงน ามาใชใ้นการจดักลุ่มโดยแยกล าดบัความส าคญัของสินคา้ตามยอดการ
ขายของสินคา้แต่ละประเภท การศึกษาพบว่าการใช้เคร่ืองมือในการหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบ
ประหยดันั้นสามารถท าให้ตน้ทุนในการสั่งซ้ือและการจดัเก็บสินคา้คงคลงัในสินคา้กลุ่ม A ได้
มูลค่าประมาณ 82,204.60 บาท หรือคิดเป็น 47.71 เปอร์เซ็นต ์
ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจท่ีศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการอะไหล่รถยนต์ ของพนักงานศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั พนกังานของศูนยบ์ริการมิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 777 คน 
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane (1973) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้มีความคลาดเคล่ือน 
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เป็น 0.05 กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีจึงมีจ านวนเท่ากบั  264 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้สุ่มตวัอยา่ง 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั แบบสอบถามท่ี
ท าการปรับปรุงแลว้น าไปใชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
และได้มีการทดสอบ ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมา และ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปท าการทดสอบ จ านวน 30 ชุด กบักลุ่มประชากร เพื่อตรวจสอบว่าค าถาม 
สามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่มีความยากง่าย
เพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม วิธีของครอนบาค (Cronbach’ 
Alpha) โดยใชเ้กณฑ์ยอมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.7  โดยค่าท่ีไดคื้อ 0.89  วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเพื่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชใ้นการบรรยาย
ลกัษณะของขอ้มูล ท าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเ้ป็นสถิติท่ีใชใ้นการหาความ
แตกต่างของขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานการวจิยั แบ่งการทดสอบเป็น 2 ลกัษณะคือ 

2.1 การวเิคราะห์ t-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าของตวัแปร 2 
กลุ่ม 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) เพื่อใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 

2.3 หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่วธีิแบบ Least Significant Difference (LSD)  

2.4 การทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน (Pearson Correlation) เพื่อใชท้ดสอบค่าความสัมพนัธ์กนัส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติ ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05  
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะสภาพทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายจ านวน 160 คน (ร้อยละ 60.60) และเพศหญิง
จ านวน 104 คน (ร้อยละ 39.40) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 177 คน (ร้อย
ละ 67.00) รองลงมาคือ 31-40 ปี จ  านวน 48 คน (ร้อยละ 18.20)  และน้อยท่ีสุดคือ 51 ปีข้ึนไป 
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 3.80) จบการศึกษาสูงสุด คือ ม.6 หรือ ปวช.จ านวน 87 คน (ร้อยละ 33.00) 
รองลงมาคือ อนุปริญญาหรือปวส. จ  านวน 77 คน (ร้อยละ 29.20)  และน้อยท่ีสุดคือ ปริญญาเอก 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.50) อยู่ในต าแหน่งพนักงานทั่วไป จ านวน 187 คน (ร้อยละ 70.90) 
รองลงมาคือ หัวหน้างาน จ านวน 60 คน (ร้อยละ 22.70) และน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการฝ่าย 
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จ านวน 17 คน (ร้อยละ 6.40) มีรายได้อยู่ท่ี 15,001-20,000 บาท จ านวน 102 คน (ร้อยละ 38.6) 
รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท จ านวน 89 คน (ร้อยละ 33.7) และน้อยท่ีสุดคือต ่ากว่า 10,000  
บาท จ านวน 12 คน (ร้อยละ 4.5) 
การวเิคราะห์ปัจจัยด้านกจิกรรมโลจิสติกส์ 

ปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการอะไหล่รถยนต ์โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.67 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่าง ๆ (Part  and Service Support) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริการอะไหล่รถยนต ์มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.77 รองลงมาคือดา้นการขนส่ง (Transportation) มผีลต่อประสิทธิภาพ
การบริการอะไหล่รถยนต์ อยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน 
เท่ากบั 0.71 และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการจดัการสินค้าคงคลงั (Inventory Management) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริการอะไหล่รถยนต ์ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.86 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิาน สถิต ิ ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานข้อที ่1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการอะไหล่รถยนตท่ี์แตกต่างกนั 
 เพศ t- Test 0.011* 

อาย ุ

 
 ANOVA 

 
0.000* 

ระดบัการศึกษาสูงสุด ANOVA 0.000* 

ต าแหน่ง 

 
ANOVA 

 
0.000* 

รายได ้ ANOVA 0.001* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิต ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม และ รายได ้มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการ
อะไหล่รถยนตแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมุติฐานข้อที่  2  กิจกรรมโลจิสติกส์  ประกอบด้วย  การจัดซ้ือ (Purchasing) การขนส่ง 
(Transportation) การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) การจดัเตรียมอะไหล่และ
ช้ินส่วนต่าง ๆ (Part  and Service Support) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่
รถยนต ์

กจิกรรมโลจสิตกิส์ การวดัผลประสิทธิภาพด้านการให้บริการอะไหล่รถยนต์ 

Pearson Correlation 
(r) 

Sig. (1-
tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 

การจดัซ้ือ(Purchasing) 0.797** 0.000 สูง เดียวกนั 
การขนส่ง (Transportation) 0.736** 0.000 สูง เดียวกนั 

การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory 
Management) 

0.606** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การจดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วน 
ต่าง ๆ (Part  and Service Support) 

0.610** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานในทางสถิตพบว่าปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนต์ ได้แก่ ด้านการจดัซ้ือ (Purchasing) 
ดา้นการขนส่ง (Transportation) ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) ดา้นการ
จดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่าง ๆ (Part  and Service Support) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผล 

ผลการวจิยัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชายจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6  มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 177 คน (ร้อยละ 67.0) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด คือ ม.6 หรือ ปวช.จ านวน 87 คน (ร้อยละ 33.0) ส่วน
ใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนกังานทัว่ไป จ านวน 187 คน (ร้อยละ 70.9)  มีรายได้อยู่ท่ี 15,001-20,000 
บาท จ านวน 102 คน (ร้อยละ 38.6) 

ผลการวิจยัปัจจยัด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริการอะไหล่
รถยนต์ พบว่า ปัจจยัด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการอะไหล่รถยนต ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 3.69) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การจดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่าง 
ๆ (Part and Service Support) มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการอะไหล่รถยนต ์มากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
มาก (x ̅ = 3.78) รองลงมาคือดา้นการขนส่ง (Transportation) มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการ
อะไหล่รถยนต์ อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.74) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการจดัการสินค้าคงคลัง 
(Inventory Management) มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการอะไหล่รถยนต ์ อยูใ่นระดบัมาก (x ̅ = 
3.61) 
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จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการอะไหล่รถยนต์  ของ
พนกังานศูนยบ์ริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานคร” มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถ
น ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และ
รายได ้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการให้บริการอะไหล่รถยนตท่ี์แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่ความแตกต่างทั้ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่ง และรายได ้ของแต่ละคนมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัทั้งส้ิน ซ่ึงยิง่ถา้คนแต่ละคนมี เพศ อาย ุ
การศึกษา รายได ้ต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนัมากเท่าไร ก็จะมีมุมมองทศันคติต่อการท างานท่ีแตกต่าง
กนัออกไป โดยมีความสอดคลอ้งกนังานวจิยัของสุนทร สิงห์จนัทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการ
ให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์ าเขา้ บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จ ากดั” พบวา่ ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ 
ผูท่ี้มีอาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และด้านการตอบสนองความตอ้งการ ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย ดา้นการจดัซ้ือ (Purchasing) ดา้นการขนส่ง 
(Transportation) ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) ดา้นการจดัเตรียมอะไหล่
และช้ินส่วนต่าง ๆ (Part and Service Support) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการ
อะไหล่รถยนตใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสอดคลอ้งกนั
งานวิจัยของชัยกาล ไชยเวช (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาจากการสั่งซ้ือสินค้าในปริมาณท่ีไม่
เหมาะสม การบริหาร จดัการสินคา้คงคลงัขาดประสิทธิภาพ” จากผลท่ีไดน้ ามาค านวณเพื่อหาค่า 
EOQ ท่ีเป็นจ านวนการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุดต่อคร้ัง ต่อช่วงระยะเวลาในการสั่งในแต่ละคร้ัง แต่ใน
การศึกษาน้ีไดท้  าการศึกษา อยา่งละเอียดเฉพาะสินคา้ในกลุ่ม A เท่านั้นเน่ืองจากสินคา้ในกลุ่มน้ีมี
ยอดขายมูลค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 11,812,040.00 บาท หรือ 72% ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด การศึกษา
พบว่าการใช้เคร่ืองมือในการหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดันั้นสามารถท าให้ตน้ทุนในการ
สั่งซ้ือและการจดัเก็บสินคา้คงคลงัในสินคา้กลุ่ม A ไดมู้ลค่าประมาณ 82,204.60 บาท หรือคิดเป็น 
47.71 เปอร์เซ็นต ์
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาอุปสรรคในการใชบ้ริการอะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการ ศูนยบ์ริการรถยนตมิ์ต
ซูบิชิและ ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการปฏิบติังานของพนกังานศูนยบ์ริการรถยนตใ์น
กานให้บริการดา้นอะไหล่รถยนต์ เพื่อเพิ่มการศึกษาครอบคลุมของงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
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