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National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2019 

(NCIBE-2019) 

วนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

เวปไซต์ของงานประชุมวชิาการ: www.thaiejournal.com 

หัวข้อ : กองบรรณาธิการจดัทาํรายงานการประชุม และคณะกรรมการจดัการประชุม เปิดรับหวัขอ้

งานวจิยัดา้นนวตักรรมธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อนาํเสนอในการประชุมในวนัศุกร์ท่ี 10 

พฤษภาคม 2562 โดยหัวข้อของงานวิจัยอาจประกอบด้วย การจดัการการเป็นผู ้ประกอบการ 

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 (กองบรรณาธิการจัดทาํรายงานการประชุม) : 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):   
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คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการ): 

รองศาสตราจารย ์วไิลวรรณ ทองประยรู  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ แสงสันต ์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ดร.วไิลพรรณ ตาริชกุล    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ดร.พยตั วฒิุรงค ์     มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ดร.ทรรศนะ บุญขวญั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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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.อาํพล 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.ไปรยา ทีปตศิ์ริ    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.มนสัชนก บริสุทธิญาณี   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปาจรีย ์เหล่ียงประดิษฐ ์   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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ดร.บุษกริน นิติวงศ ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมหมาย จงจิตรนนัท ์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประไพศรี ธรรมวริิยะวงศ ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยพ์ิพฒัน์พงศ ์ยาลงักาญจน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยณ์ฏัฐยศ สุริยเสนีย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยส์มิตา กล่ินพงศ ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร    มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยเ์นตรทิพย ์สุรศิริกลุ   มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยพ์ิษณุ สมบูรณ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยอ์ภิราม ทฬัหวรุิฬห์วงศ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยล์ดัดาวรรณ์ มณัยานนท ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยม์านิตา มะลิวลัย ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ประธานการประชุมกลุ่มย่อย : 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาดา คุปตานนท ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พฒัน์ พิสิษฐเกษม 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    ดร.บุษกริน นิติวงศ ์

ดร.สุมาลี สวา่ง     ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์

ดร.กฤษฎา มูฮมัหมดั    ดร.ปิยะรัตน์ จนัทรยคุล 

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล    ดร.นริศรา ภาควธีิ 

ดร.มนสัชนก บริสุทธิญาณี   ดร.ไปรยา ทีปตศิ์ริ 

ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร    ดร.ปาจรีย ์เหล่ียงประดิษฐ ์

     

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพจิารณาบทความ : 

รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ แสงสันต ์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 
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ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา    มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 

ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  

ได้กําหนดไวว้่า การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอ

บทความวิจยัในท่ี ประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่ือง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานการประชุม 

หรือ คณะกรรมการจดัการประชุม ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 

หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ อยา่งนอ้ย ร้อย

ละ 25 โดยต้องมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้ นด้วย และมีบทความท่ีมาจาก

หน่วยงานภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 

 

กาํหนดการ: 

08.30 – 09.30 น.    ลงทะเบียน 

09.30 – 10.00 น.    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

10.00 – 12.30 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 

12.30 – 12.45 น.  ประธานการประชุมกลุ่มย่อย มอบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอ

ผลงาน 

12.45 – 13.30 น.  รับประทานอาหาร 
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วนัจัดงานประชุม:  10 พฤษภาคม 2562 

สถานที:่   อาคารรัตนคุณากร ชั้น 4 มหาวทิยาลยัรังสิต  

แผนที:่   http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01 

 

         
 

 

การนําเสนอผลงาน: ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอผลงาน กรุณานาํคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์ในการ

นาํเสนอมาดว้ยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม สามารถนาํมาแจกไดใ้นวนั

ประชุม 

http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01
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โดย จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

18 

ปัจจัยอัตลักษณ์ตราสินค้าบริการและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์การค้าไอคอนสยามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

โดย ศศินา ลมลอย และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

37 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า

แบรนด์ซาร่า (ZARA) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดย วิมลภัทร พูลสวสัด์ิ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

55 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการและความสะดวกในการให้บริการทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 

ของลูกค้าในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษัท สมบัติทัวร์ จํากดั ในกรุงเทพมหานคร 

74 

โดย ธนัท หน่อฟ้า และวรีศักด์ิ ประเสริฐชูวงศ์  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์  

ของผู้โดยสารชาวไทย 

97 

โดย สุพิชญา กาญจนวิทย์ และสุมาลี สว่าง  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

120 

โดย ธนภัทร พิสิษฐ์กุล และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน

โครงการคอนโดลุมพนีิ ทาวน์ชิป รังสิต ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

138 

โดย  อมรรัตน์ สาํราญจิตต์ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท อาซาฮี  

อนิเทค (ไทยแลนด์) จํากดั 

154 

โดย สุพัตรา สุรวฒันาประเสริฐ และกฤษฎา มฮัูมหมดั  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าของลูกค้ากลุ่มร้านจําหน่ายสินค้าของทีร่ะลกึในตลาดนัดสวนจตุจักร 

175 

โดย เฉลิมรัชต์ วิรุญญะ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

196 

โดย สุรสิงห์ วัฒนอมรเกียรติ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  

การศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติที่มีผลต่อการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของ

บุคลากรสาธารณสุข  จังหวดัอ่างทอง 

210 

โดย รัตน์ชิตา ยอดเยีย่ม และสุมาลี สว่าง  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพประเภทสมุนไพรของผู้บริโภค 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

224 

โดย ภูมินทร์ จิตตะกาญจน์ และสุมาลี สว่าง  

คุณภาพในการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ใน

จังหวดัปทุมธานี 

239 

โดย ภัคสุดา สมคัรประโคน และกฤษฎา มฮัูมหมดั  

ปัจจัยในการเลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์ฟิวช่ันในย่านอารีย์ 259 

โดย สุทัศน์ สุขสันติภาพ และณกมล จันทร์สม  

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

277 

โดย ณัฏฐธิดา แสงสุระธรรม และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคจากร้าน 

“เอชแอนด์เอม็” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

292 

โดย  จารุสิริ สิทธิพร และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  

ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของ

พนักงานการท่าเรือกรุงเทพ 

309 

โดย สิทธิศักด์ิ จะระ และนพปฎล สุวรรณทรัพย์  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ทํานายการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ช่ืน

ชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

326 

โดย ณัฐสรรพ วงเวยีน และนพปฎล สุวรรณทรัพย์  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตันของผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

342 

โดย ชุติมา อินทรัตน์ และรุจาภา แพ่งเกษร  

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล่องบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่ม

บริษัทสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากดั 

360 

โดย อัญชลี สุจิตรประเสริฐ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือร้านอาหารมดดําของผู้บริโภค

ทีศู่นย์อาหารอาคาร 6 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต 

379 

โดย ศุพัชรา ผิวอ่อน, ศุภจิรา ศรีมธีรรม และวรีศักด์ิ ประเสริฐชูวงศ์  

ลักษณ ะการเรียนรู้ด้วยการช้ี นํ าตนเองของนักศึกษาระดับปริญ ญ าตรีชาวไทย

มหาวทิยาลยัรังสิต 

395 

โดย พัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล และกฤษฎา มฮัูมหมดั  

ปัจจัยเชิงสาเหตุของระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็จในการใช้

ระบบสารสนเทศของธุรกจิสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ 

414 

โดย มรกต จันทร์กระพ้อ, กิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และพัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล  

การตลาดเชิงเน้ือหาเป็นเคร่ืองมือทีสํ่าคัญในการตลาดดิจิทลั 430 

โดย ลัดดาวรรณ์ มณัยานนท์  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบโลจิสติกส์ไทยในยคุดิจิทลั 443 

โดย มานิตา มะลิวลัย์ และพิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเป้ิล 

(Apple Inc.) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

462 

โดย ธัญญรักษ์ ดาํริสถลมารค, ลลิตต์ โชติพนิชเศรษฐ์ และปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดีย

ของผู้ใช้ออนไลน์ 

478 

โดย พิพรพรรณ โชคเจริญนพคุณ, อฑิตยา สุตธรรม และปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์  
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ญ 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

495 

โดย ณัฐณิชา เพง็กรูด, พิณพร วรรณโสกเชือก และกัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์  

การตัดสินใจเลือกหอพกัของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 513 

โดย ชนาภา เจริญช่าง, โศภิษาฐ์ สู่ทรัพย์ และชนะเกียรติ สมานบุตร  

ความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากดั 529 

โดย ดวงกมล มหาพล, อรุณี จันทรวรินทร์ และณกมล จันทร์สม  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนวดัราชบพธิ 

547 

โดย เพ่ิมพฒัน์ สมวงศ์, อนันตชัย ดีคาํ และณกมล จันทร์สม  

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 562 

โดย กิตติ อ่อนประสพ, หัทยา เพ่ือนงาม และณกมล จันทร์สม  

การจัดการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอําเภอบางบัวทองของจังหวดันนทบุรี

ตามหลกั 3Rs 

580 

โดย นิรชา วิทยากาศ, โศภิษฐา สืบศิริวิริยะกุล และณกมล  จันทร์สม  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขต

กรุงเทพฯ 

600 

โดย กันตภณ เกษมสุข, ธันยพร ชาวกาํพร้า และชนะเกียรติ สมานบุตร  

พฤติกรรมการใช้บริการและความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ทีม่ีต่อสนาม S M F C  

สายไหมฟุตบอลคลบั 

620 

โดย ณัชพล สุจิรพัฒน์พงษ์, อรรถพนธ์ แจ่มขนุ และชนะเกียรติ สมานบตุร  

การตัดสินใจเลือกหอพกัในกลุ่มนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จังหวดันครปฐม 639 

โดย อภิษฎา กฤษณสุวรรณ, เฉลิมศักด์ิ เหลืองเสงี่ยม และภัสส์ศิรัส ศรีอาํพัน  

พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

658 

โดย อติวิชญ์ วิศิษฏจินดา, นภัสนันท์ บุญภา และปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์  

ความพงึพอใจในการทาํงานของบริษัททวีดีิจิตอลแห่งหน่ึง 675 

โดย สุวนันท์ โสมโสรส, ปัญจพร โสมโสรส และณกมล จันทร์สม  
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พฤติกรรมและทศันคติทีม่ีต่อการออกกาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 692 

โดย จุฬาลักษณ์ เดชะราช, อริศรา จังพานิช และเขมจิรา บุญลือ  

การดํารงชีวติอยู่ของวถิีชาวนาและเศรษฐกจิพอเพยีงใน อาํเภอมโนรมย์ จังหวดัชัยนาท 709 

โดย ณิชาภัทร์ ดิตต์ศรี, สุธชา เงินเนตร์ และชนะเกียรติ  สมานบุตร  
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิกของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัความงามวิ้งค์คลินิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภค

ชาวไทยในกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิก ซ่ึงผูว้จิยัไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การ

วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้

สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ

สมรส เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกใช้

บริการประเภททาํทรีทเมน้ต์ ใช้บริการ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 2,001-

5,000 บาท ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการช่วงเยน็ (15.00-18.00 น.) ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตวัเอง เหตุผลในการ

mailto:Wiranphat.wil@hotmail.com
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ตดัสินใจเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กับตวัเอง โดยปัจจยัคุณภาพการให้บริการและการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

(1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัความงามวิ้งค์คลินิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้แก่ ประเภทของการ

บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการและบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันความงามวิ้งค์คลินิกของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (3) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ ด้านการตอบสนองต่อความตอ้งการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจและดา้นความเห็นอกเห็นใจ

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.6  

 

คําสําคญั: ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 

Abstract 

 The purposes of this independent study were as follows to study: (1) demographic factors 

influencing decisions in choosing Wink clinic services of customers in Bangkok, (2) consumer behaviors 

affecting decisions in choosing Wink clinic services of customers in Bangkok, and (3) service quality 

factors influencing decisions in choosing Wink clinic services of customers in Bangkok. The sample used in 

this study is Thai consumers in Bangkok who used to use the services at Wink Clinic. Due to unknown 

exactly population so that the researcher had sampling using non-probability sampling technique and the 

purposive sampling technique. The researcher used questionnaires according to research objectives as a tool 

to collect data from 400 samples. Besides, the data were analyzed using descriptive statistics methodology 

regarding frequency distribution, mean, percentage, and standard deviation. Moreover, the data were 

analyzed using inferential statistics methodology including t-test and F-test, and also Multiple Regression 

Analysis. The research results revealed that the majority of respondents were women, with ages between 21 

– 30 years old, graduated bachelor degree, with married status, private sector employment, having an 

average salary between 20,001 – 30,000 baht. Most respondents chose treatment service. The frequency of 
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using the service is once a month, with average services cost between 2,001 – 5,000 baht, and using services 

generally in evening (15.00 – 18.00). Besides, most customers decided to use the services by themselves, 

with the reason to boost self-confidence. The overall score in service quality factors and purchase decision 

score in choosing Wink clinic services are at high level. The hypothesis testing results revealed that: (1) The 

demographic factors, there were statically significant differences in the decisions in choosing Wink clinic 

services of customers in Bangkok between highest education level, career, and average income per month at 

0.05 level. (2) Consumer behaviors, there were statically significant differences in the decisions in choosing 

Wink clinic services of customers in Bangkok between type of service, service period, and influencers at 

0.05 level. And (3 ) Service quality factors, there were statically significant differences in the decisions in 

choosing Wink clinic services of customers in Bangkok between tangibility, responsiveness, assurance, and 

empathy at 0.05 level. The prediction power of these predictors was 60.6 percent. 

 

Key words: Service Quality, Decision Making to choose service 

 

บทนํา 

 ความสวยความงามเป็นกิจวตัรท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ทาํให้ธุรกิจความงามเติบโตรุดหน้าอยา่งกา้ว

กระโดดในปัจจุบนั ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมไปถึงภูมิภาคต่าง ๆ ในอาเซียน ทาํให้ธุรกิจ

ความงามเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ (พิมพข์วญั บุญจิตต์พิมล, 2560) โดยตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิว (Skin care) 

ในไทย เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่ากว่า 60,544 

ลา้นบาท (ธนาคารกรุงไทย, 2561) และเติบโตข้ึนใน พ.ศ.2559 ถึง 7 หม่ืนลา้นบาท และในปี พ.ศ.2560 มี

มูลค่ามากถึง 7.87 หม่ืนล้านบาท (Marketingoops, 2561) จากข้อมูลรายงานการประจาํปีของบริษัท อี

ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) พบว่า ผูน้าํในอุตสาหกรรมสถานพยาบาลเสริมความ (Beauty Clinic) ใน

ประเทศไทยมีเพียงไม่ก่ีรายและสามารถแบ่งตลาดได้ 3 ระดบั ได้แก ตลาดระดบับน (High-end) ตลาด

ระดบักลาง (Mid-end) และตลาดระดบัล่าง (Low-end) โดยมีจาํนวนคลินิกไม่ตํ่ากว่า 3,000-4,000 แห่ง

ทัว่ประเทศไทย โดยตลาดระดบับน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ (1) กลุ่มโรงพยาบาล มีคู่แข่งขนัหลกั 20 

กว่าราย เช่น โรงพยาบาลยนัฮี โรงพยาบาลบาํรุงราษฏร์ โรงพยาบาลผิวหนงัอโศก โรงพยาบาลเวชธานี 

โรงพยาบาลนครธน และโรงพยาบาลหลุยส์ เป็นตน้ และ (2) กลุ่มคลินิกเสริมความงามซ่ึงมีคู่แข่งขนั

กวา่ 30 ราย เช่น ผิวดีคลินิก เอเพก็ซ์มคลินทร์คลินิก ธนิยะ เมดิคอลคลินิก เมโกะคลินิก และรมยร์วินท ์
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เป็นตน้ ส่วนตลาดระดบักลางเป็นกลุ่มท่ีมีการแข่งขนัสูงและจาํนวนคู่แข่งขนัมากกวา่ 100 ราย แต่เป็น

กลุ่มผูน้าํตลาดไม่ถึง 10 ราย ได้แก่ วุฒิศกัด์ิคลินิก นิติพน แพนราชเทวี พงษ์ศกัด์ิ พรเกษม ธนพร ดร.

สมชาย และเดอร์มแคร์ เป็นต้น และตลาดระดับล่าง มีคู่แข่งขนัมากกว่า 500 ราย เช่น หมอเมืองชล 

ลกัษณา กานตช์นกคลินิก และศิริเพญ็ เป็นตน้ (ผูจ้ดัการ, 2561)   

 จากสถานการณ์ขา้งตน้พบว่า ตลาดธุรกิจของสถานบนัเสริมความงามอตัราเติบโตข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด โดยวิ้งคลินิกเป็นสถานบนัเสริม

ความงามท่ีพึ่งก่อตั้งไดไ้ม่นาน ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561 ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook Wink 

Clinic มีสถานท่ีตั้งอยู ่ณ CDC เลียบด่วนรามอินทรา เป็นการรวมตวัของกลุ่มรักความสวยความงาม อีก

ทั้งไดมี้การนาํผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมาตรฐานและทนัสมยัท่ีสามารถตอบโจทยลู์กคา้

ได ้แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาและบาํรุงผิวหน้าและรูปร่างให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงในปัจจุบนัมี

ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก ดว้ยการให้บริการท่ีเอาใจใส่ อีกทั้งราคาอยูใ่นหลกัร้อยจนถึงหลกั

หม่ืน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดป้านกลาง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัความงามวิ้งค์คลินิกของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชใ้นการออกแบบ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถาบนัความงามวิง้คค์ลินิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวจัิย 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถาบนัความงามวิง้คค์ลินิกของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถาบนัความงามวิ้งค์คลินิกของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 3) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถาบนัความงามวิง้คค์ลินิก

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

5 

ขอบเขตของการวจัิย 

 งานวิจยัน้ีศึกษาจากผูบ้ริโภคชาวไทยในกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการหรือเคยใช้บริการ

สถาบันความงามวิ้งค์คลินิก ซ่ึงจาํนวนผูบ้ริโภคมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน จากการคาํนวณจากสูตรของ Cochran (1977) ได้จาํนวนตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน โดยใช้

ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวม

ทั้งหมดเป็นเวลา 5 เดือน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ประโยชน์ทางธุรกิจ 

 1.1) ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ฝ่ายลูกคา้สมพนัธ์ของวิง้คลินิก สามารถนาํ 

ผลการวิจยัไปใช้ในการคน้หากลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสร้างสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัส่วนแบ่งทางตลาดนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

 1.2) ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ฝ่ายลูกคา้สมพนัธ์ของวิง้คลินิก สามารถนาํ 

ผลการวิจยัไปใชใ้นการเพิ่มระดบัการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ เช่น การนาํเสนอส่ิงอาํนวยความสะดวก 

การสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภค เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจจากการ

ใชบ้ริการมากข้ึน 

 1.3) ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ฝ่ายลูกคา้สมพนัธ์ของวิง้คลินิก สามารถนาํ

ผลการวิจยัน้ีไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเพิ่มเติมเพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีในการ

บริการ 

 2) เป็นประโยชน์ให้แก่สถาบนัความงามอ่ืน ๆ ท่ีดาํเนินการอยู่รูปแบบคลินิกได้นําไป

ปรับปรุงธุรกิจใหเ้ขา้กบัลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

3) เพื่อเป็นประโยชน์เชิงวิชาการในการเป็นฐานขอ้มูลและต่อยอดการทาํวิจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจ

เลือกใชส้ถาบนัความงามของกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ และ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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กรอบแนวคดิการวจัิย  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                        ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดและสภาพครอบครัว ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน นิ ยมนํามาใช้ในการแบ่ งส่ วนการตลาด ลักษณะด้าน

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

- ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

- ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 

- ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 

- ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 

- ดา้นความเห็นอกเห็นใจ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบัน

ความงามวิง้คลนิิกของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

- ประเภทของการบริการ 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

- ค่าใชจ่้าย 

- ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ 

- เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

7 

ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550)  ซ่ึงช่วย

ในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย อีกทั้งลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิด

และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผล

ต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัและมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ

หรือใช้บริการ (Gaspareniene and Remeikiene, 2016) นอกจากน้ี  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มี

ความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะมนัเก่ียวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินค้าทั้ งหลาย โดยการ

เปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์จะช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2551)  

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและกระบวนการท่ีพวกเขา ใช้ในการ

เลือกสรร รักษา และกาํจดั โดยผ่านประสบการณ์หรือแนวคิด เพื่อสนองความต้องการของตนและ

ผลกระทบของกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผู ้บริโภคและสังคม (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) ซ่ึง

พฤติกรรมน้ีรวมถึงกิจกรรมและบทบาทท่ีหลากหลายจาํนวนหน่ึงของผูบ้ริโภค (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2552) 

หรือทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการซ้ือ พฤติกรรมการใช้ และพฤติกรรมการทิ้งสินค้าและ

บริการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม ก่อนไดรั้บ ระหวา่งบริโภค

และภายหลงัการไดรั้บสินคา้และบริการ (Kardes, Cronley and Cline, 2011)  

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

 การให้บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น (จิตตินนัท ์

นนัทไพบูลย,์ 2551)  เป็นการปฏิบติังานท่ีกระทาํ หรือติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ การให้บุคคลต่าง 

ๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึงดว้ยความพยายามใด ๆ ก็ตาม ในการทาํให้บุคคลนั้น ๆ ไดรั้บความ

ช่วยเหลือ (สมิต สัชฌุกร, 2550) โดยแบบวดัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality: SERVQUAL) ของ 

Parasuraman et al. (1985) ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibility) ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ 

(Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจ (Assurance) ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เพื่ อ

ประเมินผลท่ีไดรั้บจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง (สมวงศ ์พงศส์ถาพร, 2550) 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 การตดัสินใจใช้บริการ คือ ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือโดยเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (คาํนาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2558)  จากการสรรหาสินค้าค่าท่ีสามารถตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของ

ตนเอง การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีใกล้ชิด เช่น เพื่อนหรือครอบครัว (ชูชัย 

สมิทธิไกร, 2554) อีกทั้งยงัตอ้งมีการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกสินคา้หรือบริการนั้นเพิ่มเสริมความ

มัน่ใจตนเองหรือคิดวา่เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยในกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการหรือเคยใช้

บริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิก ซ่ึงจาํนวนผูบ้ริโภคมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้ิจยัเก็บ

ข้อมูลจาํนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้

คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้ งแต่ 

0.847 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี  (1) การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูล และ (2) การวิเคราะห์

ข้อมู ลสถิ ติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่  Independent Sample t-Test, F-test และ Multiple 

Regression Analysis โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

หญิง จํานวน 266 คน (ร้อยละ 66.50) มีอายุ 21-30 ปี จ ํานวน 171 คน (ร้อยละ 42.75) มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 187 คน (ร้อยละ 46.75) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 205 

คน (ร้อยละ 51.25) เป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน จาํนวน 126 คน (ร้อยละ 31.50) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 131 คน (ร้อยละ 32.75) ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการประเภททาํ
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ทรีทเมน้ต์ จาํนวน 123 คน (ร้อยละ 30.75) เขา้ใช้บริการ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 194 คน 

(ร้อยละ 48.50) มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 2,001-5,000 บาท จาํนวน 112 คน (ร้อยละ 28.00) เขา้ใช้

บริการช่วงเย็น (15.00-18.00 น.) จาํนวน 154 คน (ร้อยละ 38.50) ตดัสินใจใช้บริการด้วยตวัเอง 

จาํนวน 170 คน (ร้อยละ 42.50) และเลือกใช้บริการเพราะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง 

จาํนวน 185 คน (ร้อยละ 46.25) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัคุณภาพการให้บริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04) โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ดา้นความเห็นอกเห็นใจ (  = 4.07) รองลงมาด้านความน่าเช่ือถือในการ

ให้บริการ (  = 4.05) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ (  = 4.03) และนอ้ยท่ีสุดดา้นความเป็น

รูปธรรมของการบริการและด้านการสร้างความมั่นใจ (  = 4.01) ตามลําดับ และการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันความงามวิ้งค์คลินิกของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก (  = 3.92) โดยตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัความงามวิ้งคค์ลินิก เพราะวา่สามารถขจดัปัญหาของตนได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.20) 

รองลงมา ท่านใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้ค์คลินิก เพราะเสริมสร้างความมัน่ใจของตนเอง (  = 

3.93) และนอ้ยท่ีสุด ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิก เน่ืองจากท่านตอ้งการ

ทดลองการรักษา (  = 3.75) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัความงามวิ้งค์คลินิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 โดยพบว่า ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการตดัสินใจมากท่ีสุด และอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ 

หมอ ทนายความ นักแสดง มีการตดัสินใจมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ผูท่ี้มีรายได้ 10,001-20,000 

บาทมีการตดัสินใจมากท่ีสุด 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ประเภทของการบริการ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการและบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัความงามวิ้งค์คลินิกของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 โดยพบวา่ การยกกระชบัผิว ฉีดโบท็อกซ์มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัความงามวิ้งค์

มากท่ีสุด และเลือกใช้บริการสถาบันความงามวิ้งค์ในช่วงคํ่ าหลัง 18.00 น. เป็นต้นไปมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีการตดัสินใจดว้ยตนเองมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คม์ากท่ีสุด 

 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ ด้านการสร้างความมัน่ใจและด้านความเห็นอกเห็นใจส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบันความงามวิ้งค์คลินิกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.6 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ b Std. Error β t Sig. VIF 

Constant 0.223 0.154  1.451 0.148  

- ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.166 0.057 0.154 2.910 0.004* 2.855 

- ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 0.077 0.054 0.071 1.410 0.159 2.594 

- ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 0.214 0.052 0.212 4.096 0.000* 2.714 

- ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 0.247 0.053 0.252 4.677 0.000* 2.933 

- ดา้นความเห็นอกเห็นใจ  0.212 0.054 0.204 3.960 0.000* 2.683 

R = 0.782   R2 = 0.612   Adjusted. R2 = 0.607    SEest = 0.327    F = 124.052    Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ (1) ด้านระดับการศึกษาสูงสุดท่ี แสดงให้เห็นถึงความสามารถทาง

สติปัญญาและมุมมองในการมองโลกของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่าง ซ่ึงการเลือกใช้บริการคลินิก

เสริมความงามเป็นการให้บริการทางการแพทย์โดยใช้ยาและเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ี มีความ

หลากหลาย หลากไม่มีความรู้ความเขา้ใจจะทาํให้เขา้ใจผิดในเร่ืองของวตัถุประสงคข์องยาและเคร่ืองมือ

นั้น ๆ โดยจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า ยิ่งมีระดับการศึกษาสูงข้ึนจะทาํให้การตดัสินใจ

สูงข้ึนตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการตดัสินใจใช้บริการสถานบนัเสริมความงามวิง้คค์ลินิกข้ึนอยู่กบั

ระดบัการศึกษาอย่างมาก (2) ดา้นอาชีพ เน่ืองจากหลาย ๆ อาชีพจาํเป็นตอ้งใช้หน้าตา ผิวพรรณ เพื่อ

แสดงให้ถึงความสวยความงามหรือเป็นหน้าเป็นตาในสังคมนั้น โดยผลจากการเปรียบเทียบรายคู่
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พบวา่ อาชีพหมอ ทนายความ นกัแสดงมีการตดัสินใจใช้บริการวิง้ค์คลินิกมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ ทาํ

ให้เห็นว่า อาชีพต่าง ๆ ท่ีว่ามาน้ีเป็นฐานอาชีพท่ีใช้หน้าตาหรือความสวยความงามมากกว่าอาชีพ

อ่ืนๆ และ (3) ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชาํระค่าบริการหรืออาํนาจ

ในการตดัสินใจทางการเงิน โดยรายได้นั้นเกิดจากการทาํงานหรือค้าขายเพื่อใช้ในการดาํรงชีวิต ใน

ปัจจุบนัรายไดส่้วนใหญ่ของคนไทยใชจ่้ายไปกบัสินคา้ฟุ่มเฟือยเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะดา้นความ จะ

เห็นไดจ้ากตวัเลขของตลาดความงามท่ีสูงข้ึนทุก ๆ ปี โดยจากผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบวา่ ผูมี้

รายได ้10,001-20,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูท่ี้มีรายไดใ้นระดบัอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นถึง

กลุ่มเป้าหมายหลกัของสถานบนัเสริมความงามวิง้คค์ลินิก เน่ืองจากสินคา้และบริการของวิง้คค์ลินิก

ท่ีแสดงผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์หรือทางร้านแสดงราคาค่าใช้จ่ายไวอ้ย่างชัดเจน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กนกนภสั ตั้งใจไวศ้กัด์ิ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2561) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้าน

ระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกทาํศลัยกรรม

ตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีสในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิราพร ฟองขาว (2560) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา 

ดา้นอาชีพและดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเสริมความงามภายใตก้าร

ดูแลของแพทยแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (1) ด้านประเภทของการบริการ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการ

ตดัสินใจใช้บริการในประเภทท่ีต่างกนั เน่ืองจากปัญหาหรือวตัถุประสงค์ของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการมี

ความแตกต่างอย่างมาก เช่น ปัญหาสุขภาพผิว ปัญหาสิว ปัญหาเร่ืองรูปร่าง รอยแผลเป็น การตกแต่ง 

เป็นตน้ ทาํให้การเขา้มาใชบ้ริการท่ีมุ่งหวงัจึงแตกต่างกนั (2) ดา้นช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ แสดงให้เห็นการ

เลือกเข้าใช้บริการคลินิก โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคมีเวลาว่างหรือสะดวกในการเดิน

ทางเขา้มาใช้งาน เน่ืองจากการบริการดา้นความงามส่วนใหญ่ใช้เวลานาน เช่น การมาร์กหน้า การขดัผิว 

เป็นตน้ ทาํให้การเขา้ใช้บริการจึงตอ้งเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือสะดวกในวนันั้น อีกทั้งหากเป็น

ลูกคา้ประจาํหมอแต่ละท่านจะมีการนดัคิวและสามารถจองวนัและเวลาไดล่้วงหนา้อีกดว้ย และ (3) ดา้น

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากภายในตวัของผูบ้ริโภคและบุคคลหรือ

สังคมรอบขา้งตวัผูบ้ริโภคท่ีแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนเร่ืองปัญหาหรือสอบถามเร่ืองความงาม 

โดยบางคร้ังหากมีจุดตาํหนิบุคคลรอบขา้งอาจจะเตือนหรือแนะนาํให้เราไปใช้บริการเพื่อปรับปรุงหรือ

เปล่ียนแปลงจุดตาํหนินั้น ๆ ให้เบาลง สอดคล้องกบังานวิจยัของ เยาวภา ปฐมศิริกุล โชติรัส ชวนิชย ์

และเร่ิม ใสแจ่ม (2557) พบว่า พฤติกรรมดา้นสุขภาพของผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลบา้นนา ดา้นรูปแบบ
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การดูแลสุขภาพ ดา้นช่วงเวลาท่ีใช้บริการ และดา้นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดา้นสุขภาพด้วยวิธีการแพทยท์างเลือกของลูกคา้โรงพยาบาลบา้นนา 

จงัหวดันครนายกแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

นรินทร ชมช่ืน (2556) ท่ีพบวา่ ประเภทของพฤติกรรม ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และผูมี้อิทธิพลใน

การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ สามารถอภิปรายผลตามค่านํา้หนักได้ดังนี ้

 1) ด้านการสร้างความมั่นใจ แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้บริการสถานบันความงามของ

ผูบ้ริโภคนั้นจะเลือกจากความมัน่ใจเป็นอนัดบัแรก โดยการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทกัษะความรู้

ในการรักษาหรือการเสริมสร้างความสวยความงามให้กับผู ้บริโภคได้ อีกทั้ งยงัมีการสร้างความ

น่าเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภคเป็นส่วนสําคญัอีกหน่ึงปัจจยั เช่น การตรวจรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้น หรือการไดรั้บรองของสถานบริการถูกตอ้งตามกฎหมาย  

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ท่ีพบวา่ คุณภาพการให้บริการ ดา้นความ

มัน่ใจต่อลูกคา้มีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูม้าใช้บริการคลินิกผิวหนงัและความงามของประชาชนใน

เขตจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัพล ชูสนุก มิ

ลินลดา กุลนายุ ฉวีวรรณ ชูสนุก และสุภาพพร เพ่งพิศ (2559) ท่ีพบวา่ คุณภาพการให้บริการในมิติการ

รับประกนัมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าท่ีรับรู้และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของ

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 2) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ แสดงให้เห็นถึงผูบ้ริโภคตอ้งการเขา้ใชบ้ริการสถานบนั

ความงามท่ีมีการตอบสนองผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เช่น การตอ้นรับ การสอบถาม การแนะนาํ ต่าง ๆ อีกทั้ง 

ยงัแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการของทางสถานบนัความงามท่ีพร้อมจะรับใชผู้บ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้

บริการอย่างเต็มความสามารถไดอ้ย่างรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ท่ี

พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูม้าใช้

บริการคลินิกผิวหนงัและความงามของประชาชนในเขตจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ท่ีพบวา่ คุณภาพการให้บริการ ดา้นความ
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รวดเร็วในการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูม้าใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของ

ประชาชนในเขตจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3) ด้านความเห็นอกเห็นใจ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการของทางสถาบัน

ความงามและพนกังาน ดว้ยการให้บริการดว้ยความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้และเห็นอกเห็นใจ

ในปัญหาท่ีผูบ้ริโภคนั้น ๆ เป็นอยู่ เน่ืองจากปัญหาทางดา้นความสวยความงามเป็นธรรมชาติของมนุษย์

ทุกคนท่ีตอ้งประสบพบเจอในช่วงวยัต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ อมัพล ชูสนุก มิ

ลินลดา กุลนายุ ฉวีวรรณ ชูสนุก และสุภาพพร เพ่งพิศ (2559) ท่ีพบวา่ คุณภาพการให้บริการในมิติการ

เอาใจใส่ผู ้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าท่ีรับรู้และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจในการใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ

จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยนาถ 

ไชยวงศ ์(2559) ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 4) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการของสถานบนั

ความงามท่ีมีการสร้างหรือออกแบบส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นหรือจบั

ตอ้งได้ เพื่อใช้ในการอาํนวยความสะดวกได้ด้วยตนเอง โดยการออกแบบคลินิกและชุดแต่งกายของ

พนักงานนั้นจะตอ้งสอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ โลโก้ สีหลกัของทางองค์กรธุรกิจ อีกทั้งยงัตอ้งมีความ

สะอาดสะอา้น เน่ืองจากการให้บริการทางด้านความสวยความงามด้วยหลกัการทางแพทย์นั้นความ

สะอาดเป็นส่ิงสําคญัในการเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจยัของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ท่ี

พบว่า คุณภาพการให้บริการ ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูม้าใช้

บริการคลินิกผิวหนงัและความงามของประชาชนในเขตจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัพล ชูสนุก มิลินลดา กุลนายุ ฉวีวรรณ ชูสนุก และสุภาพร เพ่ง

พิศ (2559) ท่ีพบว่า คุณภาพการให้บริการในมิติส่ิงท่ีสัมผสัได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าท่ีรับรู้และ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ฝ่ายลูกคา้สมพนัธ์ของ

วิ้งค์คลินิก ควรทาํใช้ภาษาในการทาํเน้ือหาหรือการส่ือสารกับผูบ้ริโภคให้ครอบคลุมทุกระดับ

การศึกษา โดยการให้ความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ดว้ยภาษาท่ีง่ายและ

เขา้ใจได ้และควรทาํการส่ือสารการตลาดให้เขา้ถึงกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการส่ือสารผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ หรือสังคมออนไลน์ท่ีอาชีพนั้น ๆ นิยมใช้งาน เช่น โฆษณาผ่านกลุ่มอาชีพท่ีใชง้าน โดยการ

จดัแคมเปญ การกดไลคแ์ละแชร์ในส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อทาํให้เกิดการนาํเสนอแก่กลุ่มอาชีพของ

ผูบ้ริโภคท่ีสังกดัอยู ่นอกจากน้ีควรมีการนาํเสนอราคาท่ีใชใ้นการโฆษณาหรือการแสดงรายละเอียด

ราคาของผลิตภณัฑ์หรือบริการต่าง ๆ โดยจดัเป็นกลุ่ม ๆ ให้สอดคลอ้งกบัระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค 

โดยไม่ควรมีการโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์กลุ่มสินคา้นั้นแบบกระจาย ตวัอย่างเช่น การจดั

แพ็คเกจราคาสุดคุม้ การโฆษณาโดยใช้รูปภาพควรเป็นกลุ่ม ๆ หรือต่อเน่ือง โดยแยกให้เด่นชัด

ระหว่างสินค้าราคาประหยดัไปจนถึงราคาสูง เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาํนาจในการซ้ือต่างกัน

สามารถคน้หาสินคา้นั้น ๆ ไดง่้าย อีกทั้งยงัง่ายต่อการคน้หาหรืออธิบายของพนกังานอีกดว้ย  

 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ฝ่ายลูกคา้สมพนัธ์ของ

วิง้คค์ลินิก ควรมีการโฆษณาผลิตภณัฑ์หรือบริการหลกัของทางสถานบนัความงามวิง้คค์ลินิกเป็น

อนัดบัตน้ ๆ ให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เช่น การักษาสิว แผลเป็น ฝ้า กระ เน่ืองจากเป็นปัญหา

ของสุขภาพผิวท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัควรเน้นด้านการยกกระชับสัดส่วน ผิว และการฉีด

โบท็อกซ์ โดยการนําเสนอในการช่วยเสริมความสวยความงามให้แก่ผูบ้ริโภค โดยการแนะนํา

ผูบ้ริโภคหลงัจากสามารถรักษาปัญหาผิวเบ้ืองตน้แลว้ จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจไดง่้ายข้ึน 

เน่ืองจากไม่มีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ มาเป็นอุปสรรคในการเลือกใชบ้ริการประเภทสินคา้นั้น ๆ และควรมี

การบริหารคิวท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการบริการ เช่น การจดัคิวล่วงหน้าของแพทยป์ระจาํของผูบ้ริโภค

ท่าน ๆ นั้น ให้มีมาตรฐาน หรือการบริหารคิววนัคู่วนัค่ีของแพทยท์่าน ๆ นั้น เพื่อทาํให้สามารถ

บริหารคิวของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีควรมีระบบแอพพลิเคชนัท่ีใชใ้นการแจง้คิว

ให้แก่ลูกคา้เม่ือใกล้ถึงคิว เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถใช้เวลาในการรอคอยไปทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

หรือช้อปป้ิงในร้านคา้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัได ้อีกทั้งการบริหารเวลาในการตรวจของผูบ้ริโภคใน

แต่ละท่านไม่มีความแน่นอน ทั้งไวและชา้ การบริหารคิวอาจจะมีความคาดเคล่ือนไดสู้ง นอกจากน้ี 

ควรนาํเสนอบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีมีลกัษณะหรือปัญหาใกลเ้คียงกบัผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ มาเป็นกลุ่มอา้งอิง

ของทางคลินิก เน่ืองจากมีประสิทธิภาพอย่างมากท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคมาใช้บริการ หรือในปัจจุบนั
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อาจจะนํากลุ่มอา้งอิงในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มาทดลองใช้บริการและนาํเสนอผลลพัธ์ท่ีตนเอง

หลงัจากท่ีได้บริการ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้และประสิทธิผลของผลิตภณัฑ์และบริการของ

คลินิก 

 3) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ฝ่ายลูกคา้สมพนัธ์

ของวิ้งคลินิก (1) ในดา้นการสร้างความมัน่ใจ ควรรักษาระดบัมาตรฐานในการบริการแก่ผูบ้ริโภค โดย

การรับผิดชอบผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดท้ั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใน

การรับบริการและไม่ลังเลสงสัยในสินค้านั้ น ๆ (2) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ควรมีการ

ฝึกอบรมพนักงานในดา้นการให้ขอ้มูลหรือสาระท่ีผูบ้ริโภคควรจะรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ

ของทางคลินิก โดยมีการสุ่มการทดสอบกบัพนกังานต่าง ๆ เพื่อตรอกย ํ้าความรู้ ความเขา้ใจของพนกังาน 

และเกิดการเตรียมพร้อมในการให้บริการแก่ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้บริการได้โดยแม่นยาํและชัดเจน (3) 

ดา้นความเห็นอกเห็นใจ ควรให้บริการโดยเรียงตามคิว ณ วนันั้น กบัคิวนดัประจาํของแพทยแ์ต่ละท่าน

ให้สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคเกิดมุมมองด้านการแซงคิวในการรับบริการ ดังนั้ นควรมีการ

บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามคิวนัดประจาํนั้น ๆ ในช่วงเวลาท่ีเขาประสงค์เขา้ใช้

บริการ เพื่อเสนอคิวลาํดบัต่อไปให้กบัผูบ้ริโภครายใหม่ท่ีเขา้ใชบ้ริการ เน่ืองจาก ความเท่าเทียมนั้นเป็น

หลกัการท่ีสําคญัในการให้บริการ และ (4) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรมีการตรวจสอบ

ปริมาณการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในแต่ละวนั เพื่อให้แน่ใจว่าส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจดัเตรียมไว้

บริการแก่ผูบ้ริโภคนั้นเพียงพอ เช่น เกา้อ้ี นํ้ าด่ืม ต่าง ๆ เพื่อให้แสดงถึงความเพียงพอและความพร้อมใน

การให้บริการไม่ขาดตกบกพร่อง อีกทั้งการให้บริการดา้นอินเตอร์เน็ตเป็นส่ิงสําคญัสําหรับสถานบนั

การบริการต่าง ๆ ดงันั้น ควรมีการติดตั้งหรือแสดงวธีิการใชง้านอินเตอร์เน็ตของทางคลินิกไวใ้ห้ชดัเจน

และเห็นไดง่้าย 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด คุณค่าตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ เป็นตน้ เพื่อให้ได้รายละเอียดและผลการวิจยัท่ีครอบคลุมมาก

ยิ่งข้ึน และควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูบ้ริโภค  โดย

การทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสัมภาษณ์กลุ่มกบับริโภคท่ีใชบ้ริการสถาบนัความงามวิง้คค์ลินิก  
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และปริมณฑล (2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั เจ.

ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (3) ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ช้บริการใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูท่ี้ใช้บริการหรือเคยใชบ้ริการ เจ.ไอ.บี. 

ออนไลน์ในกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่มตวัอย่างแบบ

ไม่อาศยัความน่าจะเป็น แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคุณ ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพ

โสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า

หรือเท่ากบั 15,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชัน่ เจ.ไอ.บี. ออนไลน์

mailto:fah_07052538@hotmail.com
mailto:pashatai.c@rsu.ac.th
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อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 501-1,000 บาท  สั่งซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเวบ็ไซตแ์ละ

แอพพลิเคชั่น เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ ท่ีบ้าน ใช้ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ 16-30 นาที และสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ช่วงเท่ียง (12.00-15.00 น.) ปัจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยีและมีการตดัสินใจใช้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

(1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละ

แอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ได้แก่ ด้านสถานท่ีในการสั่งซ้ือและช่วงเวลาในการสั่งซ้ือของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ (3) ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้

ประโยชน์ ดา้นความง่ายในการใช้งาน ดา้นการับรู้ถึงความเส่ียง และดา้นการนาํมาใช้งานจริงส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 51.2  

 

คําสําคัญ: ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย,ี การตดัสินใจใชบ้ริการ 

 

Abstract 

 The objectives of this independent study were to study (1) demographic factors influencing 

decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan 

Region, (2) behavior of consumers influencing decision to service website and applications J.I.B. 

ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan Region, and (3) technology acceptance factors 

influencing decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok 

Metropolitan Region. Populations in the research were the customers of former customers of J.I.B 

ONLINE in Bangkok Metropolitan Region. The researcher could not recognize the exact number of 

populations and applied nonprobability sampling and purposive sampling to find the sample group. The 

questionnaire, as the tool for data collection, was used to ask for information from 400 samples. Statistics 

for data analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics 

consisted of t-test, f-test, and Multiple Regression Analysis. According to the research, it was found most 
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respondents are male, aged 21-30 years old, who are single and earn basically lower or equal to THB 

15,000. Most buy online products via website and applications of J.I.B. ONLINE at least once a month, 

spending THB 501-1,000 per once. They ordered through website and applications of J.I.B. ONLINE at 

home and spend 16-30 minutes for the activity. The majority of them make an order through website and 

applications of J.I.B. ONLINE in the afternoon (12.00-15.00). The overall technology acceptance factors 

and decision to service are at the high level. Based on the hypothesis testing, the findings are as follows: 

(1) The different demographic factors which are age, education, career, and monthly salary influence 

decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan 

Region differently with statistical significance at 0.05. (2) The different behaviors of consumers which 

are the place of purchasing and time of purchasing influence decision to service website and applications 

J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan Region differently with statistical significance at 

0.05. (3) The technology acceptance which is perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, 

and usability influence decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in 

Bangkok Metropolitan Region with statistical significance at 0.05 with the predictive power at 51.2%. 

 

Key words: Technology Acceptance, Decision to Service  

 

บทนํา 

 เทคโนโลยีนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการดาํรงชีวิตของมนุษยม์าอย่างช้านาน โดยธรรมชาติ

ของมนุษยมี์ความอยากรู้อยากเห็น อยากทาํและแสดงหาความรู้ ซ่ึงสร้างความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

มนุษยท่ี์แตกต่างจากในอดีต (สุกรี เกสรเกศรา, 2560) ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า โดยมี

อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร ทาํให้สามารถติดต่อส่ือสารไดห้ลากหลายช่องทาง 

เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น แต่ช่องทางท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ 

โทรศพัทมื์อถือ (สมาร์ทโฟน) เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถพกพาไดส้ะดวกและสามารถใชง้าน

ได้หลากหลาย เช่น การติดต่อส่ือสาร การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงิน 

แมก้ระทัง่การสั่งซ้ือของออนไลน์ เป็นตน้ (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล, 2554) โดยแนวโน้มคนไทยมี

การใช้สมาร์ทโฟนมากข้ึน จากผลการสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

ครัวเรือน พ.ศ.2559 พบวา่ ประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไปประมาณ 62.8 ลา้นคน เป็นผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ
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สมาร์ทโฟน มากถึง 31.7 ลา้นคน (ร้อยละ 50.5) โดยมีอตัราการใชเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ ปี 

2555 ท่ีมีเพียง 5 ล้านคน หรือ (ร้อยละ 8.0) ส่วนกิจกรรมท่ีทําส่วนใหญ่ผ่านสมาร์ทโฟน คือ 

โซเชียลเน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 91.5) ดาวน์โหลด หนงั เพลง (ร้อยละ 88.0)  ใชอ้พัโหลดขอ้มูล  (ร้อยละ 

55.9) และติดตามข่าวสาร (ร้อยละ 46.5) ซ่ึงจากผลการสํารวจจะเห็นวา่ดิจิทลัไดเ้ร่ิมเขา้มาเป็นส่วน

หน่ึงในชีวิตประจาํวนัของทุกคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) องค์กร Hootsuite และ we are 

social ไดเ้ปิดเผยรายงาน 2018 Global Digital Trends ซ่ึงพบวา่ มีประชากรจาํนวนกวา่ 4.18 พนัลา้น

คนท่ีมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต และมีประชากร 3.4 พนัล้านคน ท่ีใช้โซเช่ียลมีเดียเป็นประจาํ และ

อตัราการเติบโตท่ีเพิ่มมากเร่ือย ๆ ของการติดต่อกนัผา่นทางอุปกรณ์มือถือ จากผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตผา่น

ทางโทรศพัทมื์อถือ 5.11 พนัลา้นคน ทาํให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย เป็นตลาดยกัษใ์หญ่มี

หลายรายเขา้มาแข่งขนัเพื่อแยง่ตลาดคนไทย โดยแต่ละรายมีการเอาเทคโนโลยีและเงินลงทุนเขา้มา

อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงส่งผลเป็นอยา่งมากต่อ ธุรกิจ e-Commerce เพราะผูบ้ริโภคในปัจจุบนัส่วนใหญ่ลว้นมี

สมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกต่อการสั่งซ้ือของออนไลน์ 

 อีกทั้งเทคโนโลยีมีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ติดต่อส่ือสาร จึงทาํให้เทคโนโลยีดิจิทลัต่าง ๆ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดาํรงอยูใ่นตลาดและยงัเป็น

ส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึนหรือทดัเทียมคู่แข่งใน

ตลาด (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2560) จึงทาํให้บริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

โดยทาํการปรับปรุงเวบ็ไซต์ท่ีใช้ในการบอกราคาสินคา้ โดยการเพิ่มคาํสั่งซ้ือผา่นออนไลน์เขา้ไป 

ซ่ึงพบว่ามียอดขายจากการขายออนไลน์ในคร้ังแรกถึง 800,000 บาท และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ยอดขายแบบออฟไลน์ แต่กลบัสนับสนุนส่งเสริมกนัและกนั จึงทาํให้บริษทั เจ.ไอ.บี. มุ่งสู่การทาํ

ธุรกิจ e- Commerce ทั้ งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ (Blognone, 2560)  ดังนั้ น 

ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซต์

และแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาถึง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์และปัจจยั

การยอมรับเทคโนโลยใีนการเลือกใชเ้วบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์เพื่อเป็นแบบแผน

ในการกาํหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แก่ผูป้ระกอบการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไป

ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ช้บริการใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.

ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง สถานท่ีในการสั่งซ้ือ 

ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ และช่วงเวลาในการสั่งซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอป

พลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3) ปัจจยัยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นความง่ายในการใช้งาน 

ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช้งาน ด้านการับรู้ถึงความเส่ียง ดา้นทศันคติต่อการใช้ และด้านการนาํมาใช้

งานจริง ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 โดยการคน้ควา้อิสระน้ีมุ่งเนน้ศึกษาตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์  พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ปัจจยัยอมรับเทคโนโลยี และ การตดัสินใจใชบ้ริการ จากประชากร คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการหรือ

เคยใชบ้ริการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรในการคาํนวณกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากร

แน่นอน โดยกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 400 คน โดยงานวิจยัเร่ิมตน้ เดือน ตุลาคม 

พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 เดือน  
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

  

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลวจิยัมีประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ 

 1.1) เป็นประโยชน์ในการสามารถนําไปใช้ในการกาํหนดส่วนแบ่งทางการตลาดและ

สามารถเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีธุรกิจสนใจ 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละ

แอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE ของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ความถ่ีในการซ้ือ 

- ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

- สถานท่ีในการสั่งซ้ือ 

- ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ 

- ช่วงเวลาในการสั่งซ้ือ 

 

 

 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี

- ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 

- ดา้นความง่ายในการใชง้าน 

- ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้าน  

- ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง 

- ดา้นทศันคติต่อการใช ้

- ดา้นการนาํมาใชง้านจริง 
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 1.2) เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

 1.3) เป็นประโยชน์ในการพฒันารูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับ

ความสามารถในการใชง้านและการเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใชง้าน เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคให้

เกิดความสะดวกและความช่ืนชอบในการใชง้าน 

 2) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ ในการศึกษาและต่อยอดความรู้ดา้นการยอมรับ

เทคโนโลยใีนการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั 

 3) เป็นประโยชน์ให้แก่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกนัใช้ในการปรับกลยุทธ์ให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะและการใชเ้ทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  อาย ุ เพศ ลกัษณะของครอบครัว การศึกษา รายได ้ เป็นตน้ 

มีความสําคญัต่อนกัการตลาด เพราะเก่ียวเน่ืองกบัอุปสงค ์(Demand) ในสินคา้ทั้งหมด และเป็นเกณฑ์ใน

การแบ่งส่วนตลาด (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2551)   ซ่ึงช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย เน่ืองจากสามารถวดัค่าสถิติ

ไดง่้ายกว่าตวัแปรอ่ืน ๆ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยา

แตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรืออตัราการใช้จะมีความ

เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์และสามารถวดัไดง่้ายกว่าตวัแปรอ่ืน ส่วนใหญ่จะใช้ตวัแปร

หลายดา้นมาประกอบกนัในการแบ่งส่วนตลาด ตวัอยา่งเช่น การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ตวัแปรดา้นอายุ

ของหวัหนา้ครอบครัว ขนาดครอบครัว และระดบัของรายไดป้ระกอบกนัดงัน้ี (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

 

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ

การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินคา้หรือบริการของบุคคล (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) หรือ

การรักษา กาํจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) โดยเป้าหมายการศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในทางธุรกิจมีดว้ยกนั 4 ประการ ไดแ้ก่ (1) การบรรยายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (2) 

เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (3) เพื่อทาํนายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ (4) เพื่อควบคุมพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557)  
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 นอกจากน้ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดใ้ห้แนวทาง การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็น

วิธีการศึกษาแต่ละบุคคลท่ีทาํการตดัสินใจจะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา สถานท่ี บุคลากร และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกับการบริโภคสินค้า จากคาํถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 7 คาํถาม 6Ws 1 H ได้แก่ ใครคือ

ผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ทาํไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ืออย่างไร (How) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือ

ท่ีไหน (Where) ซ้ือและใช้บ่อยมากน้อยเพียงใด (How often) และการพยายามคน้หาคาํตอบ 7 ประการ 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการซ้ือ (Objects) วตัถุประสงค์ในการซ้ือ 

(Objective) บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) โอกาสในการซ้ือ (Occasions) ช่องทางหรือสถานท่ี

จาํหน่าย (Outlets) และ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) 

  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี

 ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: 

UTAUT) เป็นแนวคิดโดยการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีโดยมีปัจจยัขบัเคล่ือน 3 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (2) ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort 

Expectancy) และ (3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) (Venkatesh, Davis, and Morris, 2003)โดยการ

นาํเทคโนโลยีนั้นมาใชซ่ึ้งเม่ือแน่ใจแลว้วา่เทคโนโลยีท่ีนาํมาใชน้ั้นเป็นไปไดส่ิ้งท่ีตามมา คือก่อให้เกิด

การลงทุนกับการยอมรับ (เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (The 

Technology Acceptance Model: TAM) ท่ี พัฒนามาจาก ทฤษฎี การกระทําอย่างมี เหตุผล (Theory 

Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB) โดยประกอบ

ไปดว้ย (1) การรับรู้ประโยชน์ (2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (3) ความตั้งใจในการใช้งาน (4) การ

รับรู้ความเส่ียง (5) ทศันคติต่อการใชง้าน และ (6) การนาํมาใชง้านจริง (Davis, 1989) 

  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจใช้บริการ 

 การตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ การตดัสินใจของมนุษยท์ัว่ไปท่ีจะเกิดจากการเรียนรู้ และการ

รับรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อให้เกิดเป็นการสั่งสม และประสบการณ์ และแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1) 

การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ ท่ี แน่นอน (Decision Making Certainty) (2) การตัดสินใจภายใต้

สภาวการณ์ท่ีเส่ียง (Decision Making Under Risk) คือ การตดัสินใจโดยสามารถคาดคะเนถึงความน่าจะ

เป็นในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดได ้และ (3) การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Decision Making 

Under Uncertainty) (วิเชียร วิทยอุดม, 2556) ซ่ึงเป็นลักษณะการแลกเปล่ียนทรัพยากรของผูบ้ริโภค 
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ผูบ้ริโภค เกิดจากนกัธุรกิจตอ้งการจะขายสินคา้หรือบริการของตน ส่วนผูบ้ริโภคก็ตอ้งการสินคา้หรือ

บริการเพื่อมาใช้แกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเอง การแลกเปล่ียนของผูบ้ริโภค

ไม่ใช่ใชเ้งินเพียงแต่อยา่งเดียว แต่จะใชเ้วลา ความรู้ความเขา้ใจ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2550) 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. 

ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชสู้ตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

การทดสอบความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.753 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมี

ความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ดังน้ี (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูล และ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 

Independent Sample t-Test, F-test  และ Multiple Regression Analysis โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จาํนวน 250 คน (ร้อยละ 62.50) มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 217 คน (ร้อยละ 54.25) มีสถานภาพ

โสด จาํนวน 319 คน (ร้อยละ 79.75) มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 231 คน (ร้อย

ละ 57.75) เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่

หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 121 คน (ร้อยละ 30.25) ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์

และแอพพลิเคชั่น เจ.ไอ.บี. ออนไลน์อย่างน้อย 1 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 357 คน (ร้อยละ 89.25) มี

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 501-1,000 บาท จาํนวน 196 คน (ร้อยละ 49.00) สั่งซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง

เวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ท่ีบา้น จาํนวน 302 คน (ร้อยละ 75.50) ใชร้ะยะเวลาใน
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การสั่งซ้ือ 16-30 นาที จาํนวน 258 คน (ร้อยละ 64.50) และสั่งซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์และ

แอพพลิเคชัน่ เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ช่วงเท่ียง (12.00-15.00 น.) จาํนวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.18) 

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ด้านการรับรู้ประโยชน์ (  = 4.24) ดา้นความง่ายในการใช้

งาน (  = 4.23) ด้านความตั้งใจท่ีจะใช้งาน (  = 4.20) ด้านการนํามาใช้งานจริง (  = 4.18) ด้าน

ทัศนคติต่อการใช้งาน (  = 4.17) และด้านการับรู้ถึงความเส่ียง (  = 4.04) ตามลําดับ และการ

ตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ

ตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัJ.I.B. Online เพราะท่านมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.35) รองลงมา การตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันJ.I.B. 

Online เน่ืองจากมีภาพลักษณ์และช่ือเสียงท่ีดี (  = 4.29) และน้อยท่ีสุด การตดัสินใจใช้บริการ

เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัJ.I.B. Online เน่ืองจากตั้งใจจะซ้ือสินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (  

= 4.14) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

โดยพบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซต์

และแอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีการตดัสินใจ

ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE มากกว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั 

J.I.B. ONLINE มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และ (4) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีการ

ตดัสินใจใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 พฤติกรรมผู ้บริโภค ได้แก่ ด้านสถานท่ีในการสั่งซ้ือและช่วงเวลาในการสั่งซ้ือของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซต์

และแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีทาํการสั่งซ้ือท่ีทาํงาน มีการตดัสินใจใช้บริการเวบ็ไซต์

และแอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีทาํการสั่งซ้ือท่ีพื้นท่ีสาธารณะและ

สั่งซ้ือท่ีบา้น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้วลาในการสั่งซ้ือ 

ช่วงเท่ียง (12.00-15.00 น.)  มีการตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE 

มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้วลาในการสั่งซ้ือ ช่วงเยน็ (15.00 -18.00 น.) อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี b Std. Error β t Sig. VIF 

Constant -0.215 0.226  -0.950 0.343  

- ดา้นการรับรู้ประโยชน์  0.340 0.061 0.260 5.553 0.000* 1.795 

- ดา้นความง่ายในการใชง้าน 0.121 0.056 0.100 2.159 0.031* 1.759 

- ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้าน 0.089 0.055 0.078 1.633 0.103 1.888 

- ดา้นการับรู้ถึงความเส่ียง  0.098 0.038 0.115 2.612 0.009* 1.579 

- ดา้นทศันคติต่อการใช ้ -0.004 0.058 -0.004 -0.074 0.941 1.995 

- ดา้นการนาํมาใชง้านจริง  0.418 0.054 0.365 7.696 0.000* 1.846 

R = 0.721   R2 = 0.521   Adjusted. R2 = 0.513    SEest = 0.268    F = 71.103    Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นความ

ง่ายในการใช้งาน ดา้นการับรู้ถึงความเส่ียง และดา้นการนาํมาใช้งานจริงส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 51.2 
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านอายุ เน่ืองจากในปัจจุบนัการใช้เวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนัในการ

เลือกซ้ือสินคา้ ทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุน้อยจะมีความรู้ความเช่ียวชาญในการใช้

เคร่ืองมือสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นตน้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมาก เพราะวา่ ใน

การศึกษาสมยัใหม่มีการสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ทั้งในและนอกสถานบนัเพื่อ

ใช้ในการเรียนรู้หรือการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุน้อยมีความเช่ียวชาญและความถนดั

ในการเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั เจ.ไอ.บี. ออนไลน์แตกต่างจากผูท่ี้มีอายุมาก สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ฤทยัภทัร ทาํว่อง (2557) ท่ีพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตลาํปาง 1 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ วรรณพร หวลมานพ และกลัป์ยกร 

วรกุลลฏัฐานีย ์(2559) ท่ีพบวา่ ลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชง้าน อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน

การใช้แอพพลิ เคชั่นเคโมบายแบงก์ ก้ิ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด แสดงให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการ

เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั ท่ีเกิดจากการสะสมความรู้จากสถานบนัการศึกษาผา่นเน้ือหาการเรียนรู้จากครู 

อาจารย์ผูส้อน อีกทั้ งเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้อุปกรณ์สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ ซ่ึง

ผลการวิจยักลับพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจใช้บริการ

เวบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี แสดงให้เห็นวา่ ยิ่งผูบ้ริโภคมีการศึกษาสูงข้ึนมากเท่าใด ก็

จะทาํให้เกิดความรู้สึกนึกคิดถึงความสมเหตุสมผลในดา้นต่าง ๆ มาข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) ท่ีพบวา่ ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ กฤษณี เสือใหญ่, 

พชันี เชยจรรยา (2559) ท่ีพบวา่แอพพลิเคชัน่ใชง้านง่ายมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ ในดา้นการส่ือสาร ดา้น

เวลา ดา้นสังคม/การแสดงออก ดา้นความบนัเทิง และดา้นการทาํงาน นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการศึกษา 

ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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 ดา้นอาชีพ แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัท่ีใชอ้าํนวยความสะดวก ดา้น

ต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นเวลา เน่ืองจากอาชีพแต่ละอาชีพมีเวลาในการทาํงานหรือเวลาเรียนแตกต่างกนั ยิง่ถา้

เป็นเจา้ของธุรกิจจะยิง่มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้นอ้ยกวา่อาชีพอ่ืน ๆ เน่ืองจากตอ้งบริหารจดัการธุรกิจ 

อีกทั้งนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการศึกษา เรียนรู้ และทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทาํ สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ วรรณพร หวลมานพ และกลัป์ยกร วรกุลลฏัฐานีย ์(2559) ท่ีพบวา่ ลกัษณะทางประชากร

ของผูใ้ช้งาน อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัของ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และงานวิจยัของ จิรวฒัน์ วงศ์ธงชัย (2555) ท่ีพบว่า ผูใ้ช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ีมีปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ อาชีพแตกต่างกนัมีการรับรู้และยอมรับในเทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใชจ่้ายหรือการตดัสินใจใน

การชาํระบริการ ซ่ึงในปัจจุบนัการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเขา้ถึงและครอบคลุมอย่างมาก เช่น 

การมีกระเป๋าเงินออนไลน์ การทาํธุรกิจกรรมออนไลน์ มีความสะดวกมากข้ึน ข้ึน อีกทั้งการท่ีมีรายได้

ยิ่งเยอะ ยิ่งทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เยอะนั้นมีความกังวลในการทาํธุรกรรมออนไลน์ เน่ืองจาก 

ความปลอดภยั และการโจรกรรมทางออนไลน์นั้นยงัเป็นปัญหาท่ียงัอยูใ่นสังคมต่าง ๆ ทาํให้มีการ

ตดัสินใจในการใช้บริการน้อย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณี เสือใหญ่, พชันี เชยจรรยา (2559) ท่ี

พบว่า แอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายมีการนําไปใช้ประโยชน์ ในด้านการส่ือสาร ด้านเวลา ด้านสังคม/การ

แสดงออก ด้านความบันเทิง และด้านการทํางาน นอกจากน้ียงัพบว่า รายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยั

ของ ทรงสิทธ์ิ  สงวนศักด์ิ  (2559) ท่ีพบว่า นักศึกษาท่ี มีรายได้ท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อแอพ

แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) บบบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ด้านสถานท่ีในการสั่งซ้ือ ในปัจจุบันการเข้าถึงของอินเตอร์เน็ตมีการ

กระจายตวัครอบคลุมทุกพื้นท่ี ทาํให้สามารถใชง้าน เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั ไดทุ้กหนทุกแห่ง ดงันั้น 

การตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE สามารถทาํใหทุ้กสถานท่ี สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กมล สการะเศรณี และอภิวรรตน์ กรมเมือง (2560) ท่ีพบวา่ ความถ่ีในการใชบ้ริการ สถานท่ี 

เวลาท่ีเลือกใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

แท็กซ่ีผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 และช่วงเวลาในการสั่งซ้ือ เน่ืองจาก การดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันใน

ช่วงเวลาท่ีสะดวกหรือวา่งในการใช้งานเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั โดยเฉพาะช่วงพกักลางหรือหลงัเลิก

งาน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนใช้เวลาในการพกัผ่อน อีกทั้ งปัจจุบัน ผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักบัการพกัผอ่นโดยการใชอิ้นเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิม

พงษ ์ลินลา (2558) ท่ีพบวา่ ดา้นช่วงเวลาในการใชแ้อพพลิเคชัน่ ส่งผลต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่บนสมาร์ท

โฟนและแท็บเล็ตของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ

งานวิจยัของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย ์(2558) ท่ีพบว่า พฤติกรรม ดา้นสถานท่ีใชบ้ริการและดา้นช่วงเวลาใน

การใช้บริการมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคาร

ออมสินคา้ภาค 3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ีสามารถอภิปรายผลตามค่านํา้หนักได้ดังนี ้

 1) ดา้นการนาํมาใชง้าน แสดงใหเ้ห็น มาตรฐานของ เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE ท่ี

สามารถส่งมอบการบริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ผูบ้ริโภค โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ เวบ็ไซตแ์ละ

แอปพลิเคชัน J.I.B. Online ทาํให้เพิ่มความสนใจในสินคา้ทางด้านอิเล็กทรอเพิ่มมากข้ึน การนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั โดยใชรู้ป วีดิโอ และการรีวิวการใชง้านให้เห็นถึง

รูปแบบ คุณสมบติัและความพิเศษโดดเด่นของผลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ท่ีพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนาํมาใช้งานจริงมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และงานวิจยัของ คุณิตา เทพวงค ์(2557) ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับ

ทางเทคโนโลยีและทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั่น Buluang mBanking ของลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2) ดา้นการรับรู้ประโยชน์ แสดงให้เห็นว่า บริการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE มี

ประโยชน์ในการใชง้านในดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้

และบริการไดห้ลากหลายช่องทาง อีกทั้งมีประโยชน์การคน้หาหรือเปรียบเทียบ ขอ้ดีขอ้เสียของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ เป็นตน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท ์

(2557) ท่ีพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยั
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ของ รัฐนนท์ วรทตั และวศิณ ชูประยูร (2561) ท่ีพบว่า ดา้นการมีประโยชน์ทาํให้เกิดพฤติกรรมการใช้

งานระบบคิวอาร์โคด้เพยเ์มนตข์องผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนัวายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3) ดา้นการับรู้ถึงความเส่ียง แสดงให้เห็นผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั J.I.B. 

ONLINE มีการยอมรับความเส่ียงดา้นต่าง ๆ  ซ่ึงการใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัในปัจจุบนัจะตอ้ง

มีการตอบรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการใช ้เช่น การให้อีเมลล์ เบอร์โทรติดต่อ ช่ือและท่ีอยู ่ซ่ึงอาจจะทาํให้

เกิดความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัยนิยอมในดา้นของขอ้สัญญาในการรับผดิชอบ

ของแอปพลิเคชัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ท่ีพบว่า การยอมรับ

เทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ เดชาพล สวนสุข (2561) ท่ี

พบวา่ ปัจจยัการใชบ้ริการ ดา้นความเช่ือมัน่และดา้นการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการชาํระ

เงินทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผ่านแอปพลิ เคชัน มายโม่  เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4) ด้านความง่ายในการใช้งาน แสดงถึงความสามารถในการใช้งานของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ

เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั หากเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนันั้นมีตวัเลือกหรือการเขา้ถึงท่ีสลบัซบัซ้อนจะ

ทาํให้เกิดความยากในการใช้งาน อีกทั้งในปัจจุบนัการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะตอ้งมีการ

ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกหรือผูใ้ชง้านในเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนันั้น ๆ โดยเวบ็ไซต์และแอปพลิเค

ชัน J.I.B. ONLINE มีการจดัระบบและระเบียบของตวัเลือกต่าง ๆ ไวเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่ออาํนวยความ

สะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัฐนนท ์วรทตั และวศิณ ชูประยูร (2561) ท่ีพบวา่ ดา้น

การใช้งานไดง่้ายในการใช้งานทาํให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานระบบคิวอาร์โคด้เพยเ์มนต์ของผูบ้ริโภค

กลุ่มเจเนอเรชนัวายอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท ์

(2557) ท่ีพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการการตลาด ควรมีการพฒันาเวบ็ไซต์และ

แอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE ให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ช่วงอายุ และปรับปรุงรายละเอียดของสินคา้

โดยเฉพาะคาํศพัท์ทางเทคนิคให้มีความเขา้ใจง่ายข้ึน เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึง

ทุกระดบัการศึกษา นอกจากน้ียงัตอ้งจดักลุ่มสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละอาชีพ เช่น อุปกรณ์สําหรับเล่น
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เกมส์ อุปกรณ์สํานกังาน อุปกรณ์สําหรับนกัออกแบบ เป็นตน้ และ กาํหนดช่วงราคาของสินคา้ เพื่อช่วย

ตอบสนองความตอ้งการในการซ้ือสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบังบประมาณในการใชจ่้าย 

 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการการตลาดควรมีการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละแอป

พลิเคชัน J.I.B. ONLINE โดยทาํการร่วมมือกบัผูป้ระกอบการพื้นท่ีสาธารณะ เช่น การให้ส่วนลดร่วม

รายการ การให้สิทธิพิเศษสําหรับลูกคา้ร้านคา้ต่าง ๆ เพิ่มทาํให้เกิดการกระตุน้ในการซ้ือและการรับรู้

เก่ียวกบัเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชันและควรมีการพฒันาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE ใน

ด้านการทาํเน้ือหาทางการตลาด (Content Marketing) ในช่วงเวลากลางวนัท่ีผูบ้ริโภคมีการใช้งานมาก

ท่ีสุด  

 3) ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการการตลาดควรดูแล รักษาระบบการ

ปฏิบติัการและเซริฟเวอร์เครือข่ายให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ช.ม. เพื่อไม่เกิดปัญหาหรือเหตุขดัขอ้ง

ต่าง ๆ และควรมีประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE ในดา้นการเช่ือมต่อ

กับมือถือทุกรุ่น ทุกระบบ และสามารถเลือกใช้งานได้ทั้ งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยใช้ระบบ

สมาชิกร่วมกันได้อย่างอิสระ นอกจากน้ีควรมีการแสดงราคาสินคา้ท่ีมีการข้ึนลงหรือส่วนลดอย่าง

ชดัเจน เพื่อทาํให้เห็นถึงความแตกต่างในดา้นราคา ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบซ้ือหรือ

เปรียบเทียบราคาจากทอ้งตลาดทัว่ไปได ้และควรมีการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั J.I.B. ONLINE 

ในดา้นการจดัหมวดหมู่สินคา้ให้ใชง้านไดง่้ายหรือทาํระบบท่ีใชใ้นการปรับปรุงรายการสินคา้อตัโนมติั

ไดต้ามความสนใจของผูบ้ริโภคโดยใชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น คุณค่าตราสินค้า การ

ส่ือสารการตลาด กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั J.I.B. 

ONLINE เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละแอป

พลิเคชนั J.I.B. ONLINE เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมาจากความรู้สึกภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารค้าไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจยัอตั

ลกัษณ์ตราสินคา้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และ (3) ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคชาว

ไทยท่ีใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 

ไดแ้ก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั/คา้ขาย และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ ปัจจยั

รูปแบบการดาํเนินชีวิต และการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรสและอาชีพ
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ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าไอคอนสยามของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปัจจยัอตัลักษณ์ตราสินค้า

บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเน้นพนักงานและลูกคา้ ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้และดา้นความคิดริเร่ิม

ด้านทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.6 และ (3) 

ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ด้านกิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็นส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 40.8 

 

คําสําคัญ: อตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ, รูปแบบการดาํเนินชีวติ, ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 

Abstract 

 This independent study has the objectives as follows to study: (1) the demographic factors that 

influence the decision to choose service provided by Iconsiam of customers in Bangkok Metropolis; (2) 

the brand identity factors that influence the decision to choose service provided by Iconsiam of customers 

in Bangkok Metropolis; and (3) the lifestyle factors that influence the decision to choose service provided 

by Iconsiam of customers in Bangkok Metropolis. The population in the research is Thai customers who 

are using or used service provided by Iconsiam in Bangkok Metropolis. Since the researcher was 

unaware of the exact number of the population, nonprobability sampling and purposive sampling were 

applied accordingly. In addition, the researcher used a questionnaire as the data collection tool with a 

sampling group consisting of 400 persons. According to the data analysis, the researcher applied 

descriptive statistics, including frequency, percentage, mean and standard deviation, as well as inferential 

statistics, including t-test, F-test and multiple regression analysis. The results of the study, in terms of 

demographic factors, it was found that most of the respondents totaling were females; age of 21-30 years; 

single status; had level of education of bachelor’s degree; self-employed/merchant; and had a monthly 

income of 20,001 – 30,000 Baht. In terms of brand identity factors, lifestyle factors, and the decision-

making to choose service, the overall factors were at a high level. The results of testing hypothesis, it was 

found that: (1) Demographic factors, including different marital status and occupations, influenced the 
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different decisions to choose service provided by Iconsiam of customer’s in Bangkok Metropolis with 

statistical significance at 0.05. (2) Brand identity factors, including employee and client focus, brand 

personality and human resource initiatives, influenced the decisions to choose service provided by 

Iconsiam of customer’s in Bangkok Metropolis with statistical significance at 0.05 and predictive power 

at 32.6. (3) Lifestyle factors, including activity, interest and opinion, influenced the decisions to choose 

service provided by Iconsiam of customer’s in Bangkok Metropolis with statistical significance at 0.05 

and predictive power at 40.8. 

 

 Key words: Service Brand Identity, Lifestyle, Decision to Choose Service 

 

บทนํา 

 จากการเปิดเสรีทางการคา้ประกอบกบัพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้รูปแบบและโครงสร้างทางการคา้เปล่ียนไป ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่จากต่างชาติเขา้มามีบทบาท

มากข้ึนมาในหลาย ๆ ประเทศและขยายตวัอย่างรวดเร็วเขา้ไปในพื้นท่ีต่าง ๆ เน่ืองจากห้างคา้ปลีกขนาด

ใหญ่มีสินคา้ท่ีหลากหลายมีการขายสินคา้ท่ีจูงใจผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการ (นิวตัร์ สอนผา และเลิศวทิย ์รังสิ

รักษ์, 2560) ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิต ตลอดจนทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของ

ผูบ้ริโภคทัว่โลกเปล่ียนแปลงไป (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย, 2559) ซ่ึงธุรกิจคา้

ส่งและคา้ปลีกถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีจาํหน่ายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ไดแ้ก่ ร้านคา้ปลีกขนาด

เล็ก ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ร่วมไปถึงห้างสรรพสินคา้ ท่ีขายสินคา้ครบทุกประเภทและจดัต่างหมวดหมู่

ของสินค้าอย่างชั้นเจน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ทาํให้เป็นธุรกิจท่ีสําคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553) โดยโครงการไอคอนสยาม (The Icon Siam) ประกอบไปดว้ย

ศูนยก์ารค้าขนาดใหญ่พื้นท่ีเช่ากว่า 1.7 แสนตร.ม. และปัจจุบนัมียอดจองเช่าพื้นท่ีเต็มทุกพื้นท่ี และ

คอนโดมิเนียมติดศูนยก์ารคา้ริมแม่นํ้ าเจาพระยาอีก 2 โครงการมูลค่า 2.1 หม่ืนลา้นบาท ปัจจุบนัมียอด

จองแล้วมากกว่าร้อยละ 90 ด้วยยอดจองพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ จึงอาจทาํให้เกิดโครงการระดับไฮเอนด์ใน

พื้นท่ี ฝ่ังธนบุรีอ่ืน ๆ ตามมาในอนาคตถือเป็นการเปิดพื้นท่ีใหม่ ๆ ของกรุงเทพมหานคร (บริษัท

หลักทรัพท์ หยวนต้า ประเทศไทย จาํกัด, 2561) จากสถานการณ์ข้างต้นทาํให้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา 

เน่ืองจากศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามท่ีเปิดตวัอยา่งยิ่งใหญ่สะทอ้นความเป็นศูนยก์ารคา้ระดบัประเทศท่ีมุ่ง

สู่ระดบัโลก โดยมีความโดดเด่นและอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมุ่งเนน้สร้างความเป็นท่ีสุดของศูนยก์ารคา้ท่ีมี
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ความหรูหราและยงัรวบรวมร้านคา้ระดบัโลกไวท่ี้น้ี อีกทั้งยงัสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมของไทยต่าง ๆ 

ไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ีรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคยงัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ และปัจจยัรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัอตัลักษณ์ตราสินค้าบริการ ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นพนักงานและลูกค้า ด้านอัต

ลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดข้ององคก์ร ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ ดา้นการส่ือสารท่ีสมํ่าเสมอและดา้น

ความคิดริเร่ิมด้านทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 3) ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็น

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 งานวิจัยน้ีศึกษาจากผู ้บริโภคท่ีใช้บริการหรือเคยใช้บริการศูนย์การค้าไอคอนสยาม ใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาํนวนผูบ้ริโภคมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จากการ

คาํนวณจากสูตรของ Cochran (1977) ได้จาํนวนตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน โดยงานวิจยัน้ีใช้ระยะเวลาใน

การศึกษา ระหวา่งเดือน กนัยายน พ.ศ.2561 ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ 2562 รวมทั้งหมดเป็นเวลา 6 เดือน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) สามารถนําผลการวิจยัในปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการทาํความ

เขา้ใจภาพรวมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้บริการ ซ่ึงสามารถช่วยให้คิดคน้กลยุทธ์การแบ่งส่วน

ทางการตลาดตามลกัษณะความแตกต่างทางดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2) สามารถนาํผลการวจิยัในปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการ

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์โดยการคน้หาและพฒันาส่ิงท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงลกัษณะเฉพาะใน

แบบของไอคอนสยามหรืออตัลกัษณ์เพื่อช่วยให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ถึงอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและ

แตกต่างจากคู่แข่งขนั 

 3) ผลการวิจัยน้ีมีประโยชน์ให้แก่ผูป้ระกอบการศูนย์การค้าไอคอนยามโดยตรง โดย

สามารถนําผลการวิจยัในปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ในด้านกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ

ออกแบบแผนจดักิจกรรมท่ีตรงกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ในดา้นความสนใจไปใช้

ประโยชน์ในการคดัสรรสินค้าท่ีสามารถตอบโจทยค์วามสนใจของผูบ้ริโภคได้ตรงตามความ

ตอ้งการ และในดา้นความคิดเห็นในการสนบัสนุนให้เกิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากศูนยก์ารคา้อ่ืน ๆ 

เช่น การออกกําลัง การแต่งตัว หรือการทํากิจกรรมร่วมกันภายในพื้นท่ีไอคอนสยาม เพื่อให้

ผูบ้ริโภคไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและเปล่ียนมุมมองในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 4) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ในทางวิชาการในการเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้แก่ นกัวิชาการ 

นกัศึกษา ผูป้ระกอบกิจการหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปในการคน้ควา้หาขอ้มูลหรือวธีิการในการดาํเนินการ

วจิยั และต่อยอดไดใ้นอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                               ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

Kotler, Keller, Brady, Goodman and Hansen (2016) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย เป็น

กระบวนการประเมินในส่วนแบ่งการตลาดท่ีสนใจและเลือกหน่ึงส่วนหรือมากกว่าหน่ึงส่วน เป็นความ

ทา้ทายสาํหรับธุรกิจท่ีตอ้งการตอบสนองความตอ้งการท่ีแน่นอนของผูบ้ริโภคแต่ละราย  

ในขณะท่ี Schiffman and Wisenblit (2015) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดประชากรนั้ นสามารถทาํได ้

โดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตาม อายุ รายได ้เช้ือชาติ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาด

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยอตัลกัษณ์ตราสินค้าบริการ 

- ดา้นการมุ่งเนน้พนกังานและลูกคา้  

- ดา้นอตัลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดข้ององคก์ร 

- ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้  

- ดา้นการส่ือสารท่ีสมํ่าเสมอ  

- ดา้นความคิดริเร่ิมดา้นทรัพยากรมนุษย ์

Coleman et al (2011) 

ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวติ 

- ดา้นกิจกรรม (Activities) 

- ดา้นความสนใจ (Interests) 

- ดา้นความคิดเห็น (Opinions) 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม 

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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ของใช้ในครัวเรือน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ตวัแปรเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เชิงประจกัษแ์ละสามารถถาม

หรือการสังเกตจากผูบ้ริโภคไดง่้าย ช่วยให้นกัการตลาดสามารถจาํแนกผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามท่ี

กาํหนดไวไ้ด้ อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มอายุหรือกลุ่มรายได้ เช่นเดียวกับนอกจากน้ีความแตกต่างทาง

ประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Mehmet & Gul, 2014)  

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 41-42) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยอายุ เพศ 

ขนาดและสภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่ง

ส่วนการตลาด ลกัษณะงานด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร

ช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยอัตลกัษณ์ตราสินค้าบริการ 

 Vignoles, Schwartz and Luyckx (2011) ได้ ทํ าก ารท บ ท วน วรรณ ก รรม ท่ี เก่ี ยวข้ องกั บ 

อตัลกัษณ์ (Identity) พบวา่ คาํว่า อตัลกัษณ์ ถูกเผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 โดยได้รับความสนใจอย่าง

มากจากนกัวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยอตัลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง กลุ่มความเช่ือมโยงของตรา

สินค้าท่ีนักการตลาดมีความปรารถนาท่ีจะสร้างข้ึนหรือรักษาเอาไว ้ท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งตราสินคา้และผูบ้ริโภคผา่นการให้คุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งในดา้นคุณประโยชน์ดา้นหน้าท่ี 

(Functional Benefit) คุณประโยชน์ทางด้านอารมณ์  (Emotional Benefit) และคุณประโยชน์ในการ

แสดงออกของตวัตนของผูบ้ริโภค (Self-expressive Benefit) (Aaker, 1996)  

 ซ่ึง Coleman (2011) ได้กล่าวว่า อตัลักษณ์ตราสินคา้บริการ เป็นวิสัยทันยข์องนักการตลาด

เก่ียวกบัการรับรู้แบรนด์ของการบริการ ซ่ึงวดัไดจ้ากดา้นการมุ่งเน้นพนกังานและลูกคา้ (Employee and 

Client Focus) ด้านอัตลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ขององค์กร (Corporate Visual Identity) ด้านบุคลิกภาพของ

ตราสินค้า (Brand Personality) ด้านการส่ือสารท่ีสมํ่ าเสมอ (Consistent Communications) และด้าน

ความคิดริเร่ิมด้านทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Initiatives) ซ่ึงเป็นความท้าทายของนักการตลาด

ในการพฒันาอตัลกัษณ์ของตราสินคา้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทความสําคญัของพนักงานท่ีมี

ส่วนร่วมในการส่งมอบตราสินคา้ 

 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวติ 

 Kotler and Keller (2006) กล่าวว่า ผู ้บริโภคจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลาย ซ่ึง

สามารถพิจารณาไดจ้ากลกัษณะการใช้เวลาในการทาํกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีบุคคลมี
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ต่อตนเอง และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั แสดงให้เห็นถึงค่านิยม หรือรสนิยมในการดาํเนินชีวิตผ่านรูปแบบ

ของการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค เป็นกลุ่ม ๆ โดยจะมีส่ิงท่ีชอบ ทาํกิจกรรมและซ้ือสินคา้เหมือนกนั 

โดยทาํความเขา้ใจ กาํหนดกลยุทธ์ หรือผลิตสินคา้ใหต้รงกบัลกัษณะความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

ความแตกต่างกนั (Solomon, 2013)  

 ซ่ึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ให้ความหมายว่า รูปแบบ

การดาํเนินชีวิต (Life Styles) หมายถึง รูปแบบการดาํรงชีวิตในโลกมนุษย ์นอกจากน้ีอดุลย ์จาตุรงคกุล 

(2551) ท่ีได้อธิบายว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวับุคคล (Personal) ซ่ึงมีผล

ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยแสดงออกมาเป็นแบบแผนของการดาํเนินชีวิตท่ีแสดงออกในทาง

กิจกรรม (Activities) คือ วิธีการใช้เวลาของแต่ละบุคคล การให้ความสนใจกบัสภาพแวดล้อมรอบตวั 

(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) เก่ียวกบับุคคล สถานท่ีและส่ิงของต่าง ๆ โดยรูปแบบการดาํเนิน

ชีวตินั้นเป็นลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics)  

 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการใน

การเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการในชีวิตประจาํวนั โดยผูบ้ริโภค

ตอ้งยอมรับความเส่ียงจากผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ  

 นอกจากน้ี ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลักษิตานนท์ (2550) ยงักล่าวว่า การ

ตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการของมนุษยต์ลอดจนสัมผสัอนัเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางสังคมและส่วน

บุคคลท่ีมีค่านิยมและความเช่ือแฝงอยู่ ซ่ึงรวมทั้งพฤติกรรมการเลือก ทางเลือกของปัจเจกบุคคล เพื่อ

สามารถกา้วไปสู่สภาพท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงผ่านการพิจารณาและประเมินมาอย่างดีแล้ว ในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น เป็นการเลือกท่ีช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใช้สินคา้และ

บริการนั้นของผูต้ดัสินใจหรือผูรั้บบริการ แสดงให้เห็นถึงการตกลงหรือหาขอ้ยุติ จากความขดัแยง้ ขอ้

ถกเถียง เพื่อให้เกิดการกระทาํท่ีเป็นไปในทางใดทางหน่ึงท่ีไดมี้การพิจารณาเลือกและตรวจสอบอย่าง

รอบคอบ (วจิิตร ตนัฑสุทธ์ิ, 2550) 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีใช้บริการหรือเคยใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอน
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สยามในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาํนวนผูบ้ริโภคมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้ิจยัเก็บข้อมูล

จํานวน 400 คน ใช้วิ ธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

การทดสอบความเช่ือมัน่ด้วยครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.837 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่า

แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

โดยใช ้แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูล และ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ได้แก่ Independent Sample t-Test, F-test  และ Multiple Regression Analysis โดยมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

หญิง (ร้อยละ 62.50) มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 39.50) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 57.25) มีระดบัการศึกษา

อยู่ในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 56.50) ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย (ร้อยละ 31.25) และมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 27.25) (2) ปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 3.99) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการส่ือสารท่ีสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด (  = 4.07) รองลงมา ด้านบุคลิกภาพของตราสินคา้ (  = 4.02) ด้านอตัลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ของ

องค์กร (  = 4.01) ด้านความคิดริเร่ิมด้านทรัพยากรมนุษย ์(  = 3.94) และน้อยท่ีสุด ด้านการมุ่งเน้น

พนกังานและลูกคา้ (  = 3.90) ตามลาํดบั (3) ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(  = 4.01) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นกิจกรรม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.05) รองลงมา 

ด้านความสนใจ (  = 4.02) และน้อยท่ีสุด ด้านความคิดเห็น (  = 3.97) ตามลําดับ และ (4) ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05) โดยตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเน่ืองจากสถานท่ีมีความสวยงามและบรรยากาศ

ท่ีดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.14) รองลงมา ตดัสินใจเลือกใช้บริการเน่ืองจากมีสินค้าและบริการท่ี

หลากหลายตรงกบัความต้องการ (  = 4.11) และน้อยท่ีสุด ตดัสินใจเลือกใช้บริการเน่ืองศูนย์การค้า

ไอคอนสยามมีภาพลกัษณ์ตรงกบัรสนิยม (  = 3.95) 
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การทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพสมรสและอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ 

ปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ b Std. Error β t Sig. VIF 

Constant 1.32 0.20  6.73 0.00*  

- ดา้นการมุ่งเนน้พนกังานและลูกคา้  0.14 0.06 0.15 2.44 0.02* 2.12 

- ดา้นอตัลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดข้ององคก์ร  0.07 0.06 0.08 1.12 0.23 2.31 

- ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ 0.17 0.06 0.16 2.58 0.01* 2.30 

- ดา้นการส่ือสารท่ีสมํ่าเสมอ 0.11 0.07 0.11 1.66 0.10 2.43 

- ดา้นความคิดริเร่ิมดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 0.20 0.06 0.20 3.31 0.00* 2.28 

R = 0.582   R2 = 0.339   Adjusted. R2 = 0.331    SEest = 0.423    F = 40.448    Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเนน้พนกังานและ

ลูกค้า ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้าและด้านความคิดริเร่ิมด้านทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.6 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต  

ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต b Std. Error β t Sig. VIF 

Constant 1.39 0.16  8.59 0.00*  

- ดา้นกิจกรรม  0.23 0.05 0.24 4.24 0.00* 2.08 

- ดา้นความสนใจ  0.22 0.05 0.26 4.52 0.00* 2.20 

- ดา้นความคิดเห็น  0.21 0.05 0.24 4.43 0.00* 1.96 

R = 0.642   R2 = 0.412   Adjusted. R2 = 0.408    SEest = 0.397    F = 92.659    Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติ ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจและ

ดา้นความคิดเห็นส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 40.8 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพสมรสและด้านอาชีพส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เน่ืองจากสถานภาพสมรส

เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสดจะมีอิสระทางความคิด

มากกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้ เน่ืองจากการใชชี้วิตรูปแบบครอบครัว ทาํให้การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ตอ้ง

ใชค้วามคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัว (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2551) จึงทาํให้เห็นบทบาทในการตดัสินใจ

ท่ีแตกต่างกัน โดยผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม มากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิตรกมล สังขเ์พชรและสุพิศ ฤทธ์ิแกว้ (2559) ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นอาชีพ แสดงให้เห็นพฤติกรรมการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ

อาชีพท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม (Christia & Ard, 2016) ซ่ึงศูนยก์ารคา้

ไอคอนสยามเป็นแหล่งการคา้ท่ีรวบรวมแบรนดร์ะดบักลางจนถึงระดบัลกัซ์ชวัร่ีทาํให้ไดรั้บความสนใจ

จากกลุ่มอาชีพท่ีต้องการสินค้าหรือบริการท่ีแสดงออกทางสถานะทางสังคม เช่น เจ้าของกิจการ 

ผูบ้ริหาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีรายไดสู้งและมีอาํนาจทางการเงิน ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํให้

เกิดภาพลกัษณ์หรือบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความสําเร็จในอาชีพของตนและเพื่อให้ไดก้ารยอมรับจาก

สังคมและบุคคลรอบขา้ง แต่เม่ือพิจาณาจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ กลบัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

เป็นนักเรียน/นักศึกษามีการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารค้าไอคอนสยาม มากกว่า อาชีพอ่ืน ๆ 

สอดคล้องกับงานวิจยัของ จิตรกมล สังข์เพชรและสุพิศ ฤทธ์ิแก้ว (2559) ท่ีพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานีอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเอมมิกา แตงรอด (2557) ท่ีพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

พึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะเซอร์เคิล 

ราชพฤกษอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจัยอตัลกัษณ์ตราสินค้าบริการ อภิปรายผลตามค่านํา้หนักได้ดังนี ้

 1) ดา้นความคิดริเร่ิมดา้นทรัพยากรมนุษย ์การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ จะตอ้งให้ความใส่ใจ

ในการบริการของพนักงานซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการส่งมอบบริการดี ๆ ให้แก่ผูบ้ริโภค (Berry and 

Seltman, 2007) เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า ไอคอนสยามมีการจดัสรรพื้นท่ีการทํางานให้กับ

พนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก การทาํงานของพนักงานแต่ละคน

ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนต่าง ๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ เพราะว่าไอคอนสยามเป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ การถาม

ตอบ การตอบสนอง การช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานและลูกคา้ อีกทั้งดา้น

ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานยงัเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างมากในการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนั เพื่อให้เกิด

นวตักรรมใหม่ในการบริการเพื่อไปสู่ในความเลิศในการบริการท่ีผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการ

สั่งงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Wood and Wall, 2005)  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Buil, Catalan and Martinez (2016) ท่ีพบว่า ปัจจัยอัตลักษณ์ตรา

สินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความคิดริเร่ิมดา้นทรัพยากรมนุษย ์ส่งผลทางบวกต่อต่อความผูกพนัธ์กบัองคก์รและ

ยงัช่วยเพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิภาพของตราสินคา้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

งานวิจยัของ มธุรา สวนศรี (2559) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวมีการรับรู้อตัลกัษณ์ท่ีมีต่อชุมชนตลาดนํ้ าบาง

นํ้าผึ้งดา้นวธีิชีวติ คือ ดา้นบุคลากรให้บริการนกัท่องเท่ียวดา้นความเต็มใจและใส่ใจนกัท่องเท่ียว  

 2) ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการทาํการตลาด เน่ืองจากทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดการตระหนกัรู้หรือเขา้ใจบุคลิกภาพท่ีดีของตราสินคา้และจะทาํการเปรียบเทียบกบัตนเอง 

สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของไอคอนสยามจากการรับรู้ผูบ้ริโภค (Coleman, 2011) เน่ืองจากเป็น

ศูนยก์ารคา้ท่ีมีความยิง่ใหญ่และหรูหราในปัจจุบนั และเป็นแหล่งรวมรวบสินคา้ท่ีโดดดงัจากเมืองนอก 

อีกทั้งยงัยึดถือการสืบสานวฒันธรรมไทย โดยการออกแบบโครงสร้างของตวัอาคารเป็นรูปทรงกระทง

และบายศรีแสดงถึงเอกลกัษณะความเป็นไทย และภายในยงัตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม ศิลปะ จิตกรรม 

ลวดลายไทย ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกลายนาํสัญลกัษณ์หรือไอคอนของประเทศไทยมาไวใ้นศูนยก์ารคา้ทาํให้นกั

เท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทยของศูนยก์ารคา้น้ีตั้งแต่เขา้มาใชบ้ริการ  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฬารัตน์ ม่วงแกว้ (2559) ท่ีพบวา่ อตัลกัษณ์รายการข่าวของสถานีโทรทศัน์

สีกองทพับกช่อง 7 ประกอบไปด้วย บุคลิกภาพตราสินค้า ตาํแหน่งทางการตลาด และส่วนขยายอตั

ลกัษณ์ดา้นพฤติกรรม และงานวิจยัของ Buil, Catalan and Martinez (2016) ท่ีพบว่า ปัจจยัอตัลกัษณ์ตรา

สินคา้ ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ ส่งผลทางบวกต่อต่อความผูกพนัธ์กบัองคก์รและยงัช่วยเพิ่มความ

พึงพอใจและประสิทธิภาพของตราสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 3) ดา้นการมุ่งเน้นพนกังานและลูกคา้ ในทาํธุรกิจการให้บริการหากขาดการมุ่งเน้นท่ีพนกังาน

และลูกคา้จะเกิดผลทางลบต่อประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจอย่างมาก (Siddiqi, 2009; Jaramillo, 2009) 

ดงันั้นในปัจจุบนั องค์กรธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความสําคญักบัการบริหารโดยมุ่งเน้นการบริหารลูกคา้

สัมพนัธ์โดยให้ลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ารขององคก์ร โดยองคก์รมีหนา้ท่ีคดัสรรพนกังาน ฝึกอบรมและการ

ถ่ายทอดอตัลกัษณ์ขององค์กรสู่ผูบ้ริโภคได้โดยตรง (Coleman, 2011) โดยตอ้งเน้นการเขา้ใจถึงความ

ตอ้งการ การช่วยเหลือ การตอบสนองแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้กบัผูบ้ริโภค เม่ือพิจาณาจากผลการวเิคราะห์

ขอ้มูลพบว่า การได้รับการช่วยเหลือจากพนักงานของทางไอคอนสยามอย่างมีมารยาท มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด แสดงให้เห็นถึง ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอย่างมากต่อการไดรั้บความช่วยเหลือจากพนกังาน เช่น 

การช่วยเหลือในการขนสินค้าเม่ือซ้ือสินค้าในปริมาณมาก การแนะนําหรือการนําทาง ด้วยความมี

มารยาท ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ียินดีช่วยเหลือผูบ้ริโภคในทุก

กรณี เช่น การหาพื้นท่ีจอดรถให้แก่ลูกคา้ การแนะนาํทางเขา้และทางออก การให้ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ เช่น 

การบอกเวลาเปิดปิดของศูนย์การค้าและบอกเวลาในการจัดแสดงแสงสีเสียงของระบํานํ้ าพุได้

หลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นผูบ้ริโภค

หลากหลายชาติ อีกทั้งเขตท่ีปลอดภยัในการชมการแสดง นอกจากน้ีการอาํนวยความสะดวกในการสัน

จรทั้งทางบกและทางนํ้าให้แก่ผูบ้ริโภค 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Buil, Catalan and Martinez (2016) ท่ีพบว่า ปัจจัยอัตลักษณ์ตรา

สินคา้ ดา้นการมุ่งเน้นพนักงานและลูกคา้ ส่งผลทางบวกต่อต่อความผูกพนักบัองค์กรและยงัช่วยเพิ่ม

ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของตราสินคา้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ 

Salehi and Ekhlassi (2017) ท่ีพบว่า การลงทุนในตราสินคา้ การปฏิบติัของผูบ้ริหารระดบัสูง อตัลกัษณ์

ของตราสินคา้ สัญลกัษณ์ตราสินคา้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อการพฒันาตราสินคา้

บริการใหแ้ขง็แกร่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวติ สามารถอภิปรายผลตามค่านํา้หนักได้ดังนี ้

 1) ดา้นความสนใจของผูบ้ริโภคมีความสําคญัต่อการทาํการตลาดอยา่งมาก สะทอ้นให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการตลาดท่ีใช้ในการส่ือสารกับผูบ้ริโภคท่ีแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นท่ี

วฒันธรรม ประเพณีของไทย จากการออกแบบ การตกแต่งและการแสดง (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558) โดย

เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า ความสนใจเก่ียวกับบุคลิกภาพของตนเองและสนใจข้อมูลหรือ

เหตุการณ์ท่ีเป็นกระแสนิยม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึง การเปิดตวัของศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม
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ท่ียิ่งใหญ่ผ่านทุก ๆ ส่ือทั้งในประเทศและต่างประเทศทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในปรากฏการณ์ท่ี

เป็นกระแสในสังคมให้ความสนใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดพฤติกรรมการตั้งใจไปใช้บริการเพื่อ

คน้หาส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิทธิพนัธ์ ทนนัไชยและดวง

กมล ชาติประเสริฐ (2555) ท่ีพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติของผูซ้ื้อสินคา้เสมือน ดา้นความสนใจ ส่งผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมือนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชลวิกา อาจองค์ (2555) ท่ีพบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต ดา้นความสนใจมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ท

โฟนยีห่อ้ไอโพนของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2) ดา้นความคิดเห็น แสดงออกถึงความตอ้งการหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการสอบถามเก่ียวกบัสถานท่ี 

สภาพแวดลอ้ม สินคา้หรือบริการต่าง ๆ ของทางศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม เพราะศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม

เป็นศูนยก์ารค้าท่ีเปิดใหม่ได้ไม่นาน ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย โดยจะพบว่าใน

ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีแหล่งขอ้มูลมากมายท่ีช่วยในการคน้หาส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจ อีกทั้งการเขา้ถึงของ

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัมีอิทธิพลอยา่งมากในการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ วรท แสงสวา่งวฒันะ (2558) ท่ีพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติ ไดแ้ก่ ดา้นการแสดงออกทางความคิด

ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานท่ีออกกาํลังกายของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการสถานท่ีออก

กาํลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3) ดา้นกิจกรรม โดยการใชเ้วลาวา่งหรือความช่ืนชอบในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึง 

ประเภทของกิจกรรม สถานท่ี และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (Well and Tigert, 1971) ซ่ึงศูนยก์ารคา้ไอคอน

สยามมีสินคา้และบริการและสถานท่ีเหมาะสําหรับทาํกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การเลือกซ้ือสินคา้

จากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยในโซนสุขสยาม (SOOKSIAM) การเลือกสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่นใน

โซน สยามทาคาชิมาย่า (Siam Takashimaya) การชมพิพิธภณัฑ์ การดูหนงั การออกกาํลงักาย สถานบนั

การศึกษา การชมการแสดง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพวรา ลภิศพิมาน (2554) ท่ีพบวา่ ปัจจยั

รูปแบบการดาํเนินชีวติ ดา้นกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต ์TOYOTA ขนาดเคร่ืองยนต ์

1500 CC. ของผูข้บัข่ีรถยนตใ์นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และงานวิจยัของ ชลวิกา อาจองค์ (2555) ท่ีพบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโพนของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ผูป้ระกอบการศูนย์การค้าไอคอนสยามหรือผูจ้ดัการท่ีมีหน้าท่ี

เก่ียวข้องกับทางด้านการตลาด ควรออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพ

สมรสแตกต่างกนั โดยเฉพาะผูท่ี้มีสถานภาพสมรสหรือพาครอบครัวมาใช้บริการ โดยการออกแบบ

พื้นท่ีจอดรถเฉพาะครอบครัว การออกแบบศูนย์อาหาร พื้นท่ี ศูนย์เด็กเล็ก และกิจกรรมสําหรับ

ครอบครัว ส่วนในดา้นอาชีพ ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้แก่นกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีชอบความสนุกหรือกิจกรรม เช่น มุมการเรียนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาท่ี

ตอ้งการใช้บริการเพื่อทาํการบา้นหรือการติวหนงัสือ การจดักิจกรรมอบรม สัมมนาทางวิชาการหรือ

ศูนยก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 2) ปัจจยัอตัลกัษณ์ตราสินคา้บริการ ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามหรือผูจ้ดัการท่ีมี

หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการตลาด ควรแบ่งพื้นท่ีทาํงานให้ครอบคลุมและพฒันาฝึกอบรมพนกังาน

ในดา้นการให้บริการลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อทาํให้พนกังานมีบทบาท มีอาํนาจในการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ 

อีกทั้ งต้องพัฒนานวตักรรมในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ และควรรักษาบุคลิกภาพท่ีแข็งแกร่งของ

ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามท่ีเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีนาํเสนออตัลกัษณ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็น

ศูนยก์ารคา้ชั้นนาํของประเทศไทย โดยทาํการส่ือสารการตลาด ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมบุคลิกภาพของตราสินคา้ นอกจากน้ี ควร

เพิ่มระดบัการให้บริการโดยมุ่งเน้นท่ีพนกังานและลูกคา้ โดยการถ่ายถอดตน้แบบของพนกังานท่ีมีการ

ใหบ้ริการดีเด่น พร้อมใหร้างวลัแก่พนกังานนั้น ๆ เพื่อเป็นขวญักาํลงัใจแก่พนกังาน  

 3) ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติ ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามหรือผูจ้ดัการท่ีมีหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการตลาด ควรมีช่องทางในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือแบรนด์ในแต่ละคอเล็กชัน่ 

โดยการนาํเสนอผา่นนายแบบนางแบบของแต่ละแบรนด์ผ่านทางป้ายกลางแจง้หรือส่ือสังคมออนไลน์ 

เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในการเลือกซ้ือสินคา้ และสินคา้นั้น และควรทาํการส่ือสารการตลาด

ในดา้นของสินคา้และบริการให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุมเพื่อช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการวางแผนใน

การมาใชบ้ริการ นอกจากน้ีควรมีการกระตุน้การท่องเท่ียว โดยการทาํกิจกรรมท่ีน่าสนใจสอดคลอ้งกบั

กิจกรรมของผูบ้ริโภค เช่น กิจกรรมการแสดงจากศิลปินดารา กิจกรรมมรดกไทย กิจกรรมการเกษตร

หรือกิจกรรมสินคา้ส่ีภาค เพื่อเป็นจุดดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีกิจกรรมชอบท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่าง ๆ ให้มี

จุดมุ่งหมายในการมาใชบ้ริการไอคอนสยาม 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด คุณภาพการให้บริการ คุณค่าตราสินคา้ เป็นตน้ เพื่อให้ไดร้ายละเอียดและผลการวิจยัท่ี

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกถึงอารมณ์ความรู้สึก

ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยามในแต่ละกลุ่มรายได ้โดยการทาํการสัมภาษณ์

เชิงลึกหรือสัมภาษณ์กลุ่มกบัผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  ) 1 (ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ) 2 (ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดซ์าร่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) ปัจจยั

คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่าในกรุงเทพมหานครซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การ

วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้

สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26- 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20, 001 – 30, 000 บาท ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า ในภาพรวม อยูใ่นระดบั

มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพสมรสและอาชีพของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดซ์าร่าแตกต่างกนั ท่ี
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ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซา

ร่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์

ร้อยละ 49.9 และ (3) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้

และด้านการเช่ือมโยงตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 59. 9  

 

คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาดบริการ, คุณค่าตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

 The objectives of this independent study are to study (1) the demographic factors of the people 

in Bangkok that influenced the purchase decision of the clothes from Zara, (2) the service marketing mix 

factors that contributed to the purchase decision of the clothes from Zara from the consumers in 

Bangkok,  and (3) the brand equity factors that led to the purchase decision of the clothes from Zara from 

the consumers in Bangkok. The target population in this study was the people living in Bangkok, which 

were assumed by the researcher as infinite population. The method of nonprobability sampling and 

purposive sampling were used. The researcher collected the information from the sampling group of 400 

people. The information was analyzed by the tool of descriptive statistics, which included frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The method of inferential statistics was also used, which 

comprised T-test, F-test and multiple regression analysis. The study found that most of the respondents 

were women, between 26-30 years old, were single, graduated with a bachelor degree, were an office 

worker for a private company, and had an average monthly income between 20, 001 – 30,000 Baht. The 

result showed that the overall service marketing mix factors, brand equity factors and purchase decision 

have high level. The result of the hypothesis testing indicated that: (1) the demographic factors such as 

differences in status and profession of the consumers in Bangkok led to different purchase decisions. 

They had the statistical significance of 0.05. (2) The service marketing mix factors, which comprised 

products, pricing, channels of distribution and physical environment that contributed to the purchase 

decision of the clothes from Zara from the consumers in Bangkok had the statistical significance of 0.05. 
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It had the statistical power of 49.9%. And (3) the brand equity factors, which included brand awareness, 

perceived quality and brand association that led to the purchase decision of the clothes from Zara from 

the consumer in Bangkok had the statistical significance of 0.05 .It had the statistical power of 59.9%. 

 

 Key words: Service Marketing Mix, Brand Equity, Purchase Decision 

 

บทนํา 

 เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มนบัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเป็นดชันีบ่งให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของยุคสมยั 

โดยจะตอ้งมีความสวยงาม ทนัสมยัและตามแฟชัน่ ซ่ึงครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่โลก (กรมส่งเสริมการคา้

ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ 2559) โดยอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงมีความสําคญัต่อ

เศรษฐกิจไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า ไดแ้ก่ การ

ผลิตเส้นใย ป่ันด้าย ทอผา้และถกัผา้ ฟอกยอ้ม พิมพ์ แต่งสําเร็จและตดัเยบ็เส้ือผา้สําเร็จรูป (สํานกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561) กระแสแฟชั่นของเคร่ืองแต่งกายของเด็กวยัรุ่นทั้ งชายและหญิงใน

สหรัฐอเมริกา ไม่ตอ้งการท่ีจะซ้ือเส้ือผา้ในราคาท่ีสูงและตอ้งการท่ีจะเปล่ียนเส้ือผา้บ่อยคร้ังข้ึน ซ่ึงเป็น

ปัจจัยท่ีสําคัญในการผลักดันการแจ้งเกิดของแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) เป็นวิธีการท่ีใช้ในการ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคให้ได้รวดเร็ว (Quick Response) อีกทั้งเป็นการผสมผสานการ

ออกแบบเส้ือผา้ โลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เขา้ดว้ยกนั โดยเส้ือจะตอ้งมี

แบบท่ีทนัสมยั (Trendy) และราคาท่ีย่อมเยา (Inexpensive) จะช่วยเพิ่มผลกาํไรให้แก่ร้านคา้ไดม้ากกว่า

การขายแบบปกติประมาณร้อยละ 8-10 โดยมีหลายบริษัทสนใจแนวโน้มท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค 

ได้แก่  ZARA, H&M, New Look, TOP SHOP และ Benetton เป็นต้น (สํานักงานส่งเสริมการค้าใน

ต่างประเทศ ณ นครชิคาโก, 2555) โดยเจา้ของธุรกิจแบรนด์ดงัทัว่โลกหลากหลาย ไดป้รับตวันาํแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จ เช่น กลุ่มบริษัท H&M แบรนด์เส้ือผา้ สัญชาติ สวีเดนท่ี

ประสบความสําเร็จ สามารถขยายร้านคา้ไปกว่า 4,500 สาขาใน 65 ประเทศ ซ่ึงมีซัพพลายเออร์กระจาย

อยู่ทัว่โลก กลายเป็นแบรนด์เส้ือผา้อนัดับสองของโลกตามหลงับริษทั Inditex เจา้ของแบรนด์เส้ือผา้ 

ZARA (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560) สัญชาติสเปน ท่ีมีร้านคา้ในประเทศจีนมากกว่า 

100 สาขา และอีกมากกว่า 300 ร้านคา้ในเครือบริษทัอินดิเท็กซ์ (Inditex) โดยปัจจุบนัซาร่า ผลิตเส้ือผา้

จาํนวน 850 ลา้นช้ินต่อปี (Greenpeace, 2555)  
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 จากสถานการณ์ขา้งตน้ทาํให้เห็นวา่ กระแสแฟชัน่สําหรับอุตสาหกรรมเส้ือผา้ นั้นเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว และผูบ้ริโภคมีความต้องการคน้หาเส้ือผา้ใหม่ ๆ อยู่สมํ่าเสมอ เพื่อช่วยเสริมสร้าง

บุคลิกภาพและความมัน่ใจในการสวมใส่ ทาํให้ผูป้ระกอบการแบรนด์เส้ือผา้ต่าง ๆ เร่ิมมีการปรับตวั

และปรับกลยุทธ์การออกแบบ การผลิต และการส่งมอบสินคา้ของตนให้รวดเร็ว หรือ การแจง้เกิดของ

แฟชัน่รวดเร็ว (Fast Fashion) ซ่ึง ZARA เป็นแบรนด์ชัน่นาํดา้น Fast Fashion มีส่วนแบ่งการตลาดเหนือ

การคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทั้งมีจุดแข็งในการออกแบบท่ีรวดเร็วและการบริการคลงัสินคา้

และความสัมพนัธ์กบัคู่คา้อย่างโดดเด่น จึงทาํให้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการและคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดซ์าร่า (ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือในด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีดีของแบรนด์เส้ือผา้ 

ZARA และการสร้างแบรนด์ของ ZARA ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ทาํให้สามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปใชใ้น

การต่อยอด ปรับปรุงกลยทุธ์ต่าง ๆ ของแบรนด์เส้ือผา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ และปัจจยัคุณค่าตรา

สินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดซ์าร่า (ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์ซาร่า (ZARA) ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านพนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดซ์าร่า (ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ไดด้า้นการ

เช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 โดยงานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจยัคุณค่า

ตราสินคา้ และตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) โดยไม่ทราบ

จาํนวนท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรในการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่นอน ได้

เท่ากบั 385 คน ผูว้ิจยัตั้งใจเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม อีก 15 ชุด เป็น 400 คน และขอบเขตดา้นเวลา 

เร่ิมตน้ เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ประโยชน์ทางธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการ 

1.1) ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจถึงความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อเส้ือผา้แบรนดซ์าร่า 

(ZARA) เพื่อนาํไปใชใ้นการกาํหนดการตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย หรือแบ่งส่วนทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสม 

  1.2) นาํไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ และ

การปรับปรุงส่วนเสริมด้านการบริการ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การปรับปรุงกระบวนการ

ใหบ้ริการ และการสร้างสรรคส่ิ์งอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคภายในร้านคา้ได ้

  1.3) สร้างคุณค่าของตราสินคา้ให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพ 

การจดจาํ การคิดเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 2) งานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเส้ือผา้ ให้มีการ

ปรับตวัแผนยทุธศาสตร์ใหเ้คา้กบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค 

 3) งานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ โดยผลวิจยัใชเ้ป็นแนวทางการต่อยอดทางวิชาการ

ของผูท่ี้สนใจศึกษา คน้ควา้เร่ืองคุณค่าตราสินคา้ และนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                        ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการขาย 

- ดา้นพนกังาน 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์

ซาร่า (ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

- ดา้นการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ 

- ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้

- ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

- ดา้นความจงรักภกัดี 
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แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในการตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพล

จากลักษณะต่าง ๆ โดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามอายุ รายได้ เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ 

สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใชใ้นครัวเรือน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ (Kotler and Keller, 2009) 

ตวัแปรเหล่าน้ีสามารถซักถามหรือการสังเกตไดอ้ย่างง่ายดาย ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้นกัการตลาดไดจ้าํแนก

ผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้อยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มอาย ุหรือกลุ่มรายได ้เช่นเดียวกบัระดบั

ชนชั้นทางสังคมท่ีจะถูกกาํหนดโดยวตัถุประสงค ์(Schiffman and Wisenblit, 2015) เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้

ในการแบ่งส่วนการตลาด ทาํให้ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงสําคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ี

ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

 การตลาด คือความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความตอ้งการของสังคม โดยมนุษยมี์ความจาํเป็น

มากมายและซบัซ้อน ซ่ึงความตอ้งการของมนุษยมี์มากมายแตกต่างกนั ตามสังคม วฒันธรรมและบุคลิก

ส่วนบุคคล นกัการตลาดมีหนา้ท่ีกระตุน้ความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ จึงจาํเป็นตอ้งเลือกผลิตภณัฑ์

ท่ีตอบสนองความตอ้งการและคุม้ค่ามากท่ีสุด ซ่ึงความต้องการถูกจาํกัดด้วยอาํนาจซ้ือจึงกลายเป็น

อุปสรรคการตลาด เป็นงานท่ีองค์การธุรกิจ จาํเป็นตอ้งโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ เพื่อการบรรลุ

วตัถุประสงค ์(Kotler & Keller, 2012) ตวัแปรทางการตลาดท่ีมีการควบคุมไดซ่ึ้งธุรกิจสามารถนาํมาใช้

เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1990 ธุรกิจต่าง ๆ ไดใ้ชส่้วนประสม

การตลาดแบบดั้งเดิมในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบไปดว้ย 4Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (place) และด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ในยุคต่อมาได้มีการเพิ่มดา้นบุคคล (People) ซ่ึงเป็นด้านท่ีเพิ่มเขา้มาสําหรับอุตสาหกรรม

บริการ ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) (The 

Chartered Institute Marketing [CIM], 2015)  

 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

 คุณค่าตราสินค้า เป็นการรับรู้โดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า โดยมีความสัมพนัธ์

ระหวา่งคุณภาพของสินคา้ สถานภาพทางการเงิน ความภกัดีของลูกคา้ ความพึงพอใจ และคุณค่าท่ีมีต่อ
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ตราสินคา้ (Knapp, 2000) โดยเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกของผูบ้ริโภค ลูกคา้ พนกังานและผูถื้อหุ้นทั้งหมด

ท่ีมีต่อตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้จะช่วยทาํให้สินคา้ภายใตต้ราสินคา้นั้นมีคุณค่าเป็นเอกลกัษณ์โดด

เด่น เรียกว่า คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) เป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ท่ีจะเพิ่มหรือ

ลดคุณค่าของสินค้าหรือบริการ นอกจากน้ียงัเป็นมุมมองทางการเงินของตราสินค้า ท่ีทาํให้สินค้า

สามารถขายไดร้าคาแพงข้ึนหรือถูกลง (Auken, 2002) 

 ดงัน้ีปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ หมายถึง สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้หรือบรรจุภณัฑ ์ท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัและช่ือของตรายงัคงอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค โดยสามารถวดัไดจ้ากการจดจาํและการระลึกได ้ซ่ึงจะ

เร่ิมตั้งแต่ การรู้จกัในตราสินคา้ การยอมรับในตราสินคา้ ความชอบและความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยแบ่ง

ออกเป็น การตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) คุณภาพท่ีรับรู้ (Perceived Quality) ความเช่ือมโยง

กบัตราสินคา้ (Brand Associations) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) (Aaker, 1996) 

 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ 

 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยเร่ิมจากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้

นั้น ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผู้ข้ายไม่

สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ  ของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะนาํไปสู่

การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) นั้น 

เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการบริโภค ซ่ึงจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นนาํเขา้ ขั้นกระบวนการ และขั้น

ผลลพัธ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดต่าง  ๆ

เช่น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เขา้สู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาก

ปัจจยัด้านสังคม วฒันธรรม แรงจูงใจ การรับรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ จึงทําให้เกิดความ

ตระหนักถึงความตอ้งการ พฤติกรรมการซ้ือ หลงัจากนั้นเขา้สู่ขั้นผลลพัธ์คือการประเมินผลหลงัการซ้ือ 

อาจพึงพอใจอาจจะเกิดพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า และการบอกต่อ (ปณิศา มีจินดา, 2553) 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

จาํนวนผูบ้ริโภคมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

63 

สูตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง

แบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบ

ความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้ งแต่ 0.832 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช ้แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบาย

ขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Independent Sample t-Test, 

F-test  และ Multiple Regression Analysis โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 254 คน (ร้อยละ 63.50) มีอายุ 26-30 ปี จาํนวน 142 คน (ร้อยละ 35.50) มีสถานภาพ

โสด จาํนวน 224 คน (ร้อยละ 56.00) มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 253 คน (ร้อย

ละ 63.25) เป็นพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 204 คน (ร้อยละ 51.00) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล (1) ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.71) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (  = 3.84) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (  = 3.82) ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ (  = 3.75) ดา้นผลิตภณัฑ ์(  = 3.74) ดา้นพนกังาน (  = 3.73) ดา้นราคา (  = 3.62) และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (  = 3.50) ตามลาํดบั (2) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบั

มาก (  = 3.57) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ได้ (  = 3.69) ด้านการ

เช่ือมโยงตราสินคา้ (  = 3.67) ดา้นการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ (  = 3.58) และดา้นความจงรักภกัดี 

(  = 3.35) ตามลาํดบั และ (3) การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (  = 3.62) โดยตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า 

(ZARA) เพราะส่งเสริมให้ท่านมีบุคลิกภาพท่ีดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 3.71) รองลงมา ติดสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้ซาร่า (ZARA) มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการของท่านอยา่งครบคร้ัน (  = 3.70) และน้อย

ท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดซ์าร่า (ZARA) โดยพิจารณาจากช่ือเสียงของแบรนด ์(  = 3.48) 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ จาํนวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
สถิติทดสอบ 

เพศ    t Sig. 

- ชาย 146 3.57 0.60 -1.221 0.223 

- หญิง 254 3.65 0.60   

อาย ุ    F Sig. 

- นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 70 3.62 0.67 0.666 0.616 

- 26-30 ปี 142 3.67 0.58   

- 31-35 ปี 118 3.56 0.56   

- 36-40 ปี 53 3.67 0.54   

- 41 ปีข้ึนไป 17 3.56 0.89   

สถานภาพสมรส    F Sig. 

- โสด 224 3.71 0.60 6.624 0.001* 

- สมรส 147 3.54 0.57   

- หยา่ร้าง/หมา้ย 29 3.37 0.72   

ระดบัการศึกษาสูงสุด    F Sig. 

- ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 75 3.50 0.62 2.759 0.065 

- ปริญญาตรี 253 3.63 0.57   

- สูงกวา่ปริญญาตรี 72 3.73 0.67   

อาชีพ    F Sig. 

- นกัเรียน/นกัศึกษา 41 3.69 0.66 2.390 0.037* 

- พนกังานบริษทัเอกชน 204 3.64 0.57   

- ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 67 3.54 0.58   

- รับจา้งทัว่ไป 33 3.36 0.56   

- ธุรกิจส่วนตวั 48 3.73 0.72   

- อ่ืน ๆ 7 3.97 0.48   
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    F Sig. 

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 16 3.51 0.65 1.875 0.114 

10,001 – 20,000 บาท 89 3.53 0.57   

20,001 – 30,000 บาท 158 3.61 0.59   

30,001 – 40,000 บาท 71 3.66 0.52   

มากกวา่ 40,000 บาทข้ึนไป 66 3.78 0.71   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพสมรสและอาชีพของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) 

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ b Std. Error β t Sig. VIF 

Constant 0.446 0.161  2.774 0.006*  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.219 0.052 0.224 4.216 0.000* 2.281 

- ดา้นราคา  0.136 0.055 0.136 2.463 0.014* 2.450 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.139 0.053 0.143 2.632 0.009* 2.365 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.037 0.038 0.042 0.987 0.324 1.478 

- ดา้นพนกังาน  0.063 0.057 0.063 1.111 0.267 2.591 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X6) 0.100 0.064 0.103 1.577 0.116 3.431 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  0.153 0.053 0.163 2.886 0.004* 2.564 

R = 0.717   R2 = 0.514   Adjusted. R2 = 0.505    SEest = 0.424    F = 59.215    Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้      
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แบรนดซ์าร่า (ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี

อาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 49.9 

  

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 1 

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ b Std. Error β t Sig. VIF 

Constant 0.345 0.137  2.511 0.012*  

- ดา้นการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้  0.296 0.045 0.307 6.621 0.000* 2.156 

- ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ 0.320 0.047 0.322 6.761 0.000* 2.267 

- ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้  0.222 0.048 0.210 4.648 0.000* 2.038 

- ดา้นความจงรักภกัดี  0.066 0.036 0.074 1.864 0.063 1.584 

R = 0.778   R2 = 0.606   Adjusted. R2 = 0.602    SEest = 0.381    F = 151.838    Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ได้แก่ ดา้นการตระหนักรู้ถึงตราสินคา้ ด้าน

คุณภาพท่ีรับรู้ได ้และด้านการเช่ือมโยงตราสินค้าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า 

(ZARA) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีอาํนาจใน

การพยากรณ์ร้อยละ 59.9 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แบรนด์ซาร่า (ZARA) แตกต่างกนั แสดงให้เห็นถึง เน้นไปทางคนท่ีโสด จะแต่งตวัตวัมากกว่า 

สถานภาพอ่ืน เน่ืองจากคนโสดนั้นยงัไม่มีคู่ครอง มีอิสระทางการแต่งกาย และดูดี เพื่อให้เป็นท่ีน่าน

ใจและดึงดูเพศตรงขา้ม จึงทาํให้มีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ซาร่ามากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ อุมาภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล สถานภาพ ภูมิลําเนา มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูป อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กานต์ชนก ล้ิมมณี (2559) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองผา่นช่องทางเฟสบุ๊คของนกัศึกษาหญิง: กรณีศึก

มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการแต่งกายในแต่ละอาชีพนั้นมี
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ความสาํคญัในการเขา้สังคมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค โดยจะพบวา่ ผูป้ระกอบการเส้ือผา้ต่าง ๆ นาํเสนอ

ขายเส้ือผา้ท่ีหลากหลาย ท่ีเหมาะแก่ช่วงโอกาสต่าง ๆ ท่ีตอ้งแต่งกาย หรือช่วงเวลาพกัผ่อน โดย

เส้ือผา้แบรนด์ซาร่านั้นมีการออกแบบท่ีหลากหลาย ท่ีแบ่งโซนอย่างชัดเจนในแต่คอเล็กชั่นให้

ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกตรงตามท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงรัก ใจโต (2558) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภค

ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกันกันตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้โดยคาํนึงถึงปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ อุมาภรณ์ ภาคาแพทย ์(2557) ท่ี

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูป 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ สามารถอธิบายผลตามค่านํา้หนักได้ดังนี ้

 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในการทาํธุรกิจอุตสาหกรรมเก่ียวกบัเส้ือผา้ โดยมีการ

ออกแบบ การเลือกใชว้ตัถุท่ีเหมาะสม ยืดหยุน่และตอบสนองลูกคา้ได ้นอกจากน้ีการเป็นผูน้าํดา้น

แฟชั่นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันตามกระแสนิยม แตกต่างจากแบรนด์สินค้าอ่ืน จากผลการ

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียพบว่า ตราสินค้าซาร่า (ZARA) มีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และ

รองลงมา เส้ือผา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) มีรูปแบบ เช่น สีสันและรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม แสดง

ให้เห็นว่าผูบ้ริโภคจะพิจารณาจากคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีจะได้รับจากตราสินค้าจะต้องมีความ

น่าเช่ือถือและมีสีสันและรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามเหมาะแก่ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงรัก ใจ

โต (2558) ท่ีพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปตราสินคา้ไทยท่ีผลิต

ภายในประเทศของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ท่ีพบวา่ ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟสบุค๊และอินตาแกรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 2) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ แสดงให้เห็นถึง การจดัวางรูปแบบของพื้นท่ีภายในร้าน 

การออกแบบสีสันและบรรยากาศของร้านคา้ มีความสําคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดย

การจดัออกแบบร้านของซาร่าจะเน้น พื้นท่ีจดัวางสินคา้ท่ีมีความสวยงามและจะแสดงสินคา้ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ในแต่ละฤดูกาลเท่านั้น โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า แสงสว่างภายในร้านมี

ความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และรองลงมา รูปแบบการจดัร้านท่ีสะอาด เรียบร้อย แสดงให้

เห็นถึงการใชแ้สงสวา่งมีความสําคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีทาํให้เห็นถึงรายละเอียดและสีสันของเส้ือผา้ท่ีชดัเจน อีกทั้งความสะอาดภายในร้านยงัเป็น



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

68 

ส่ิงท่ีสําคญัในการตีความถึงคุณภาพการให้บริการของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรา

ภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ

ส่ งผ ลต่อการตัด สิ น ใจซ้ื อเส้ื อผ้าพ รี เม่ี ยม แบ รน ด์  (Premium Brand) ข องผู ้บ ริโภคใน เข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ธนากาญจน์ ดวงใน และกนกพร ชยัประสิทธ์ิ (2561) ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่งเดอะแพลทินมั แฟชั่น

มอลลอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ความสะดวกในการเขา้ถึงร้านนั้นเป็นส่ิงสําคญัอยา่งมากใน

ปัจจุบนั ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีพบวา่ ทาํเล ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทาํให้

เห็นว่า การเลือกตาํแหน่งท่ีตั้งของร้านคา้เส้ือผา้ซาร่า (ZARA) ส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนยก์ารคา้หรือ

ห้างสรรพสินคา้ เป็นสถานท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย อีกทั้งยงัมีการอาํนวยความสะดวกในเร่ืองของ

พื้นท่ีจอดรถ การเดินทางและเป็นท่ีรู้จกั และการมีช่องทางเดินภายในร้านมีขนาดท่ีเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงรัก ใจโต (2558) ท่ีพบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปตราสินคา้ไทยท่ีผลิตภายในประเทศของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมทันี ชูมณีและวิกานดา พรสกุลวานิช (2557) 

ท่ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ดีไซเนอร์กรุงเทพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4) ดา้นราคา แสดงให้ถึงราคามีความสําคญัอนัดบัสุดทา้ยในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ซา

ร่า เน่ืองจากการซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่นั้นสําคญัท่ีการออกแบบ รูปลกัษณ์ สีสันเป็นหลกั แต่หากมี

ราคาท่ีแพงจนผูบ้ริโภคไม่สามารถจบัตอ้งการสินคา้นั้นจะเป็นสินคา้ท่ีขายไดแ้ค่ในเฉพาะกลุ่มผูมี้

รายไดสู้ง แต่สินคา้ของซาร่านั้นมีราคาท่ีไม่แพงมาก เหมาะแก่ผูมี้รายไดทุ้กระดบั เน่ืองจากมีการ

บริหารจดัการตน้ทุก ต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งมีการแสดงป้ายกาํกบัราคาชดัเจน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จงรัก ใจโต (2558) ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปตราสินคา้ไทยท่ีผลิตภายในประเทศของผูบ้ริโภค อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมทันี ชูมณีและวิกานดา พรสกุล

วานิช (2557) ท่ีพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจ

ซ้ือสินคา้แฟชัน่ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ดีไซเนอร์กรุงเทพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า สามารถอธิบายผลตามค่านํา้หนักได้ดังนี ้

 1) ดา้นการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ แสดงให้เห็นการท่ีเส้ือผา้แบรนด์ซาร่า สามารถเขา้ไป

อยู่ในความทรงจาํของผูบ้ริโภคได ้จากการใช้ตราสินคา้แบรนด์ซาร่า (ZARA) ท่ีจดจาํไดง่้าย และ

ลงทุนกบัการสร้างแบรนด์มาอย่างยาวนาน โดยจากผลการพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า สามารถ

จดจาํตราสินคา้ซาร่า (ZARA) ไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่ การใชช่ื้อตราสินคา้

ท่ีมีความโดดเด่นและกระชับ นั้นมีอิทธิพลอย่างมากท่ีจะให้ผูบ้ริโภค จดจาํและระลึกถึงได้ง่าย 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิรินนัท ์จนัทร์หยวก และจุรีวลัย ์ภกัวฒิุ (2559) ท่ีพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ 

ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เส้ือกีฬาแกรนด์สปอร์ตที

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และสอดคล้องกับงานวิจยัของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ท่ีพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์และ

คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบ Adidas NMD ของ

กลุ่มสมาชิก Fanpage NMD อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2) ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงเก่ียวกบัคุณภาพเม่ือพูดถึงตรา

สินคา้ เน่ืองจากส่ิงท่ีซ่อนอยูภ่ายในตราสินคา้นั้นจะมีทั้งสินคา้ ภาพลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ความโดดเด่น

ต่าง ๆ ซ่อนอยู่ อีกทั้งคุณภาพนั้นจะบ่งบอกไดท้ั้งตวัสินคา้และบริการทาํให้การจะเพิ่มระดบัของ

คุณค่าตราสินคา้จะตอ้งมีการส่งมอบคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคสามารถนึกถึงไดโ้ดยท่ียงัไม่เขา้มาใชบ้ริการ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภายในร้านซาร่า (ZARA) มีความสะอาด ทุกคร้ังมาใช้บริการ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศุภมทันี ชูมณีและวิกานดา พรสกุลวานิช (2557) ท่ีพบว่า คุณค่าตรา

สินคา้ ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ใน

กลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ศศินภา เลาหลินณรงค ์(2557) ท่ีพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบ

รนดเ์นมแท ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3) ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการวางกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมี

การเช่ือมโยงกบัส่ิงต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั เช่น โลโก้ บรรจุภณัฑ์ หรือกิจกรรมร่วมกบัพนัธมิตรทาง

การคา้ เพื่อทาํให้เกิดการนึกถึงหรือทราบถึงช่ือเสียงและเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ เม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียพบวา่ เม่ือเห็นโลโก ้สามารถทาํให้ทราบถึงเส้ือผา้ซาร่า (ZARA) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย
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มากท่ีสุด ทาํให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคเขา้ใจในความโดดเด่นของโลโกท่ี้ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษมาใชใ้น

การสร้างตราสินค้า อีกทั้ งยงัสามารถเข้าใจและสะกดได้ง่าย เน่ืองจากเป็นตัวอักษรท่ีเป็น

มาตรฐานสากลทัว่โลก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมทันี ชูมณีและวกิานดา พรสกุลวานิช (2557) 

ท่ีพบว่า คุณค่าตราสินคา้ ด้านการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือ

สินคา้แฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

งานวิจยัของ ศศินภา เลาหลินณรงค์ (2557) ท่ีพบว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ) 

สินคา้แบรนดเ์นมแท ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการร้านคา้ในแต่ละแห่งของแบรนด์เส้ือผา้

ซาร่า (ZARA) ควรทาํการตลาดท่ีดึงดูดความโดดเด่น  และควรมีการจบักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัใน

แต่ละพื้นท่ี เช่น ในพื้นท่ีกรุงเทพชั้นในจะมีผูบ้ริโภคท่ีเป็นพนกังานเอกชนและทาํธุรกิจส่วนตวัมากกวา่

พื้นท่ีชั้นกลางและชั้นนอก ดงันั้นควรมีการนาํเสนอเส้ือผา้ท่ีดูสุภาพเหมาะแก่ใส่ไปทาํงานหรือการใช้

ชีวิตประจาํวนัท่ีเหมาะสมแก่อาชีพพนกังานเอกชนหรือนกัธุรกิจ ส่วนชั้นกลางและชั้นนอกควรจบักลุ่ม

ผูบ้ริโภคนกัเรียน/นกัศึกษามากกวา่ 

 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการร้านค้าในแต่ละแห่งของ   

แบรนด์เส้ือผา้ซาร่า (ZARA) (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมีการพฒันาโดยการนาํตราสินคา้ซาร่า ปักลงไปใน

เส้ือผา้ เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และความน่าเช่ือในแบรนด์สินคา้ อีกทั้งการออกแบบรูปแบบ 

ลวดลายต่าง ๆ จะตอ้งสอดคล้องกบัแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (2) ด้านส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ ควรส่งเสริมและดูแลรักษาแสงสวา่งภายในร้านไว ้เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ได้อย่างสบายตาและเห็นถึงสีท่ีแทนจะของเส้ือผา้เม่ืออยู่ในพื้นท่ีแสดงสว่างเดียวกัน (3) ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรรักษามาตรฐานในเร่ืองของสถานท่ีตั้งท่ีมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ดงัในปัจจุบนัท่ีตั้งอยูต่ามศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีอาํนวยความสะดวก

ในการเดินทางของผูบ้ริโภคและยงัเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคนิยมในการเขา้ถึงสินคา้ และ (4) ดา้นราคา 

ควรให้ความสําคญักบัการจดักระทาํป้ายแสดงสินคา้ท่ีติดอยูบ่นชั้นวางหรือภายในตวัสินคา้ เพื่อให้ถึง

ความใส่ใจในการให้ข้อมูลท่ีเป็นตวัเลข อีกทั้ งยงัต้องมีการติดรายละเอียดเพิ่มเติมเม่ือมีการทาํการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีการลดราคา เพื่อแสดงใหเ้ห็นความคุม้ค่าในการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค 
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 3) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการร้านคา้ในแต่ละแห่งของแบรนด์เส้ือผา้ซา

ร่า (ZARA) (1) ด้านการตระหนักรู้ถึงตราสินคา้ ควรมีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ภายนอกและภายใน

ศูนยก์ลางหรือห้างสรรพสินคา้ของร้านคา้ท่ีตั้ง เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการตระหนักรู้ถึงตราสินคา้ใน

กลุ่มเส้ือผา้ ทาํให้เกิดการเลือกซ้ือจากแบรนด์เส้ือผา้ซาร่าเป็นอนัดับตน้ ๆ (2) ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ได ้

ควรทาํการประชาสัมพนัธ์หรือบอกล่าวในด้านของความสะอาดของสินคา้ทดลองของแบรนด์ซาร่า 

เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีถูกทดลองสวมใส่จากผูบ้ริโภคหลาย ๆ คนจนอาจเกิดความสกปรกหรือปนเป้ือน

เช้ือโรค ดงันั้นเพื่อให้ทาํลูกคา้เกิดความมัน่ใจควรมีการส่งต่อหรือมอบรายละเอียดในดา้นความสะดวก 

เพื่อช่วยให้มัน่ใจในการทดลองสวมใส่เส้ือผา้ทุกคร้ัง และ (3) ด้านการเช่ือมโยงตราสินคา้ ควรมีการ

นาํโลโก้ตราสินคา้ ZARA มาใช้ในทุก ๆ ผลิตภณัฑ์เน่ืองจากเป็นตวัช่วยให้เกิดการรับรู้ว่างเป็นเส้ือผา้

แบรนด์ซาร่า เน่ืองจากแฟชั่นในปัจจุบนัมีความคลา้ยคลึงกนัทาํให้ผูบ้ริโภคหลาย ๆ คน เม่ือตอ้งการ

เส้ือผา้ท่ีมีลกัษณะแบบท่ีตนตอ้งการไม่ทราบวา่จะไปหาซ้ือท่ีไหน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปแบบการดาํเนินชีวิต กลุ่ม

อา้งอิง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการให้ครอบคลุมศาสตร์การบริหารธุรกิจ และควรทาํการศึกษา

เชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกจากการ สัมภาษณ์เชิงลึกหรือกลุ่ม เพื่อทาํให้เขา้ใจถึงอารมณ์ความรู้ท่ี

นอกเหลือจากกาํหนดตวัแปร นอกจากน้ีควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบัแบรนด์สินคา้คู่แข่งเพื่อทาํ

ใหส้ามารถนาํไปเป็นใชท้างกลยทุธ์หรือการออกแบบธุรกิจท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ (1) เพื่ อศึกษาความแตกต่างปัจจัย

ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีแตกต่างในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร 

บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดัในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการใชบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัด สิ น ใจข องลู ก ค้าใน ก ารใช้บ ริก ารรถ ยน ต์โดยสาร บ ริษัท  ส ม บัติ ทัว ร์  จ ํากัด  ใน

กรุงเทพมหานครและ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัความสะดวกในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ของลูกคา้ในการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ี

ใช้ใน งาน วิจัย  คื อ  กลุ่ มผู ้โดยสารท่ี มาใช้บริการรถโดยสาร บริษัท สมบัติทัวร์  จ ํากัด ใน

กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุ่มตัวอย่างคํานวณโดยใช้วิ ธี  W.G.Cochran (1953) โดยผู ้วิจ ัยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เพื่อป้องกันการ

ผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ t-Test, F-Test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

mailto:taisunshine801@gmail.com
mailto:veerasak.p@rsu.ac.th
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 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 คน (ร้อยละ 

57.75) มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 139 คน (ร้อยละ 34.75) มีสถานภาพ สมรสมาก

ท่ีสุด จาํนวน 225 คน (ร้อยละ 56.25) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 163 คน (ร้อย

ละ 40.75) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 186 คน (ร้อยละ 46.50) ผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมาก

ไปน้อยดงัน้ี ดา้นการสร้างความมัน่ใจในการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ดา้น

การตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการให้บริการ และดา้นความเอาใจใส่ต่อ

การให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสะดวกในการให้บริการ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี ดา้นความสะดวกในการทาํธุรกรรม ดา้น

ความสะดวกในการเขา้ถึง ดา้นความสะดวกในการตดัสินใจ ดา้นความสะดวกในการรับบริการและ

ด้านความสะดวกในการบริการหลังการขาย ตามลาํดับ และการตดัสินใจใช้บริการรถโดยสาร 

บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการใช้บริการรถยนต์

โดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 

0.052) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ และดา้นการ

ตอบสนองต่อลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร บริษทั สมบติั

ทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 

17.73) ปัจจยัความสะดวกการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการตดัสินใจ ความสะดวกในการทาํ

ธุรกรรมและ ความสะดวกในการรับบริการส่งผล ต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการ

รถยนตโ์ดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และมี

อาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 17.8 

 

คําสําคัญ : คุณภาพการใหบ้ริการ, ความสะดวกการในการใหบ้ริการ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this independent study are (1) to study whether the differences of 

demographic factors will provide the difference to the decision making to use SomBat Tour 

Company Limited service in Bangkok (2) to study the factors of service quality that influence the 

decision making to use the SomBat Tour Company Limited service in Bangkok and (3) to study 

the factors of service convenience that influence the decision making to use the SomBat Tour 

Company Limited service in Bangkok. The population used in the research is the group of 

passengers who using the SomBat Tour Company Limited service in Bangkok and the numbers of 

sampling was calculated by using the method of W.G.Cochran (1953) which equaled to 385. The 

researcher used a questionnaire as a tool to collect data from 400 samples to prevent error 

occured. The collected data were analyzed by using descriptive statistics which are frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. As for the inferential statistic, t-Test, F-Test, and 

multiple regression analysis are used to analyze data. The results of the study revealed that most 

of the respondents were females (57.75%) which equal to 231 passengers. There were 139 

passengers (34.75%) with age between 41-50 years. There were 225 passengers (65.25%) with 

married status. There were 163 passengers with under graduated education level which is 

(40.75%). There were 180 passengers (45.00%) working as private company employees. There 

were 186 passengers (46.50%) got salary between 10,001-20,000 baht per month. The 

respondents’ perception of passengers on service quality factors is extremely high which can be 

ranking from high to low, reliability, tangibles, responsiveness, assurance, and empathy 

respectively. Similarly, a level of perception of passengers on service convenience factor is 

extremely high which can be ranking from high to low, transaction convenience, access 

convenience, decision convenience, benefit convenience, and post benefit convenience 

respectively. Finally, decision making to use transportation service of SomBat Tour Company 

Limited service in Bangkok is in the highest level. The results of testing hypothesis found that: 1) 

For demographic factors, the different demographic factors provide insignificant different toward 

decision making to use of the bus service at SomBat Tour Company Limited service in Bangkok 

at the level of 0.05 2) For service quality factors, tangibles, and responsiveness had the influential 
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effect on decision making to use bus at SomBat Tour Company Limited service in Bangkok with 

statistical significance level of 0.05 and provided 17.7 percent as a prediction ability. 3) For 

service convenience factors, decision convenience, transaction convenience, and benefit 

convenience had the influential effect on decision making to use bus at SomBat Tour Company 

Limited service in Bangkok with significance level of 0.05 and provided 17.8 percent prediction 

ability. 

 

Key Words : SERVICE QUALITY, SERVICE CONVENIENCE, SOMBAT TOUR 

 

บทนํา 

 การขนส่งทางถนนนับเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เน่ืองจาก

ข้อจาํกัดของระบบขนส่งอ่ืนท่ีไม่สามารถขนส่งให้ถึงท่ีหมายปลายทางแบบจุดเร่ิมต้นไปยงัจุด

ปลายทางได้ ทาํให้การขนส่งทางถนนเกิดข้อได้เปรียบ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ส่งผลต่อรูปแบบของธุรกิจทุก ๆ ประเภทรวมทั้งธุรกิจรถโดยสารปรับอากาศ

หรือท่ีคนทัว่ไปมกัเรียกกนัสั้ น ๆ ว่า “รถทวัร์” ปัจจุบนัมีรถร่วมเอกชนและบขส. ให้บริการเส้นทาง

กรุงเทพฯ-ต่างจงัหวดักว่า 7,000 คนัใน 309 เส้นทางทั่วประเทศ (วิภาวรรณ พันธ์ุสังข์, 2554) การ

บริการด้านการขนส่ง ด้วยการดําเนินการบริการผู ้โดยสาร มีความสําคัญเป็นอย่างมาก มีความ

สอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาของเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางเดียวกบัความเจริญด้านการ

คมนาคมขนส่ง ในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจการขนส่ง มีการขยายตวัและเติบโตอย่างต่อเน่ือง จาก

การแข่งขนักันเองระหว่างบริษัทขนส่งภาคเอกชน ท่ีได้ขออนุญาตเปิดให้บริการขนส่งผูโ้ดยสาร 

ผูบ้ริหารต่างก็มีกลยุทธ์และแผนการดาํเนินการ ท่ีจะนํามาเพื่อจูงใจผูโ้ดยสารให้ตดัสินใจเลือกใช้

บริการหลายปีท่ีผ่านมาธุรกิจรถทวัร์เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจโดยตรง เช่น 

ระยะใกล ้ตลาดถูกแยง่ชิงจากรถตู ้ส่วนระยะไกล ความเฟ่ืองฟูของโลวค์อสตแ์อร์ไลน์เขา้มาทบัพื้นท่ี

ตลาดบางส่วนสร้างความกดดนัให้ รถโดยสารปรับอากาศ ตวัอยา่งท่ียกมานั้นลว้นเป็นปัจจยักดดนัให้

ธุรกิจรถทวัร์ต้องปรับตวัเพื่อรักษาฐานตลาดของตวัเอง รูปธรรมหน่ึงท่ีเห็นชัดคือ การดีไซน์ห้อง

โดยสารใหม่ มีท่ีนัง่โดยสารสะดวกสบายเทียบเคียงกบัเคร่ืองบินและเป็นจุดขายใหม่ท่ีผูป้ระกอบการ

นาํมาเสนอกบัผูโ้ดยสารการจดัเท่ียววิ่งใหเ้หมาะสมในเส้นทางท่ีซํ้ าซ้อนกบัโลวค์อสตแ์อร์ไลน์ ทั้งการ

ประยุกตไ์อทีมาใชก้บัธุรกิจ ปริมาณผูโ้ดยสารท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา อนั
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สืบเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนการใช้บริการรถไฟฟรี อีกทั้งยงั มีสายการบินโลว์

คอสตท่ี์มีการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็วเขา้มาให้บริการ (บริษทัขนส่งจาํกดั, 2560) 

 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้ทาํการวิจยั เน่ืองจากสนใจศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการและความ

สะดวกในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั เพื่อตอ้งการ

ทราบถึง ปัจจยัคุณภาพการให้บริการและความสะดวกในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและ

ตดัสินใจของลูกค้าในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดัในกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้ งเก็บข้อมูลความต้องการด้านการบริการท่ียงัต้องเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจ รวมทั้งคาดหวงัถึงขอ้มูลท่ีได้ จะเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ แวดวงการ

ศึกษาวิจยัในการเพิ่มพูนควรรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ และต่อ

ยอดองคค์วามรู้ทางธุรกิจได ้

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้

ในการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดัในกรุงเทพมหานคร 

 2) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการใช้

บริการรถยนตโ์ดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดัในกรุงเทพมหานคร 

 3) เพื่อศึกษาปัจจยัความสะดวกในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการ

ใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดัในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร 

บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการให้บริการ  การ

ตอบสนองต่อลูกคา้  ด้านการสร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ ด้านความเอาใจใส่ต่อการให้บริการมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกค้าในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษทั สมบัติทัวร์ จาํกัด ใน

กรุงเทพมหานคร 
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 3) ปัจจยัด้านความสะดวกในการให้บริการได้แก่ ความสะดวกในการตัดสินใจ  ความ

สะดวกในการเขา้ถึง  ความสะดวกในการรับบริการ ความสะดวกในการทาํธุรกรรม ความสะดวกใน

การบริการหลงัการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษทั 

สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจัิย  

 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัน้ี เป็นกลุ่มผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการรถโดยสาร บริษทั 

สมบติัทวัร์ จาํกดัในกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาท่ีทาํการวิจยัตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ไดแ้ก่ การบริการท่ีผูม้าใชบ้ริการสามารถสัมผสั

ไดห้รือมองเห็นได้ ผูใ้ห้บริการมีความรู้และความสามารถในการให้บริการท่ีเป็นมืออาชีพเต็มใจ

ให้บริการ ตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการไดอ้ย่างรวดเร็ว แสดงถึงทกัษะความรู้และ

ความสามารถในการให้บริการคอยดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงตอ้งอาศยัการสังเกต 

ศึกษา เรียนรู้และจดจาํรายละเอียดของลูกคา้ 

 ความสะดวกในการให้บริการ (Service Convenience) ได้แก่ ปัจจัยท่ีทําให้ผู ้ใช้บริการ

สามารถตดัสินใจในการใชบ้ริการไม่จาํเป็นตอ้งคิดมากนกั เดินทางจากท่ีพกัอาศยัของผูโ้ดยสารมายงั

จุดให้บริการ สะดวก ช่วงเวลาในการเปิดปิดให้บริการมีความเหมาะสม รูปแบบการชาํระหลากกลาย

และสะดวดรวดเร็วขั้นตอนการใช้บริการ ไม่ซับซ้อน มีเจา้หน้าท่ีคอยให้คาํแนะนาํและบริการการ

บริการท่ีผูโ้ดยสารสามารถเขา้รับบริการไดห้ลงัการขาย 

  ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการไตร่ตรอง นึกคิด ดว้ยเหตุผลท่ีซ่ึงผา่นการวิเคราะห์จากขอ้มูล

การเดินรถของหลากหลายบริษทั มาเปรียบเทียบ แลว้จึงเลือกบริษทัเดินรถ ท่ีผูโ้ดยสารเห็นเหมาะสม  

 

 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการและความสะดวกในการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษัท สมบัติทัวร์ จ ํากัด ใน

กรุงเทพมหานคร ” ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบแนวคิดไวด้งัน้ี 
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     ตัวแปรต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

- ความเป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการ (Tangible) 

- ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการใหบ้ริการ (Reliability) 

- การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 

- การสร้างความมัน่ใจในการบริการ (Assurance) 

- ความเอาใจใส่ต่อการใหบ้ริการ (Empathy) 

(Parasuraman, Ziethml and Berry, 1990) 

 

การตัดสินใจของลูกค้าในการ

ใช้บริการรถยนต์โดยสาร 

บริษัท สมบัติทวัร์ จํากดั ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ความสะดวกในการให้บริการ (Service Convenience) 

- ความสะดวกในการตดัสินใจ (decision convenience) 

- ความสะดวกในการเขา้ถึง (access convenience) 

- ความสะดวกในการรับบริการ (benefit convenience) 

- ความสะดวกในการทาํธุรกรรม (transaction convenience) 

- ความสะดวกในการบริการหลงัการขาย (post-benefit 

convenience) 

( Berry, L.L., Seiders, K., & Grewal, D., 2002) 

ประชากรศาสตร์ (demography) 
- เพศ  

- อาย ุ 

-สถานภาพ 

- การศึกษา 

- อาชีพ  

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผลการวิจยัน้ีทาํให้ผูป้ระกอบการทราบถึงความตอ้งการของผูโ้ดยสาร ท่ีแตกต่างของ

ลูกคา้ท่ีตดัสินใจ จากคุณภาพและความสะดวกในการใหบ้ริการ เพื่อวางแผนกลยทุธ์ การบริการ ให้

เหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

 2) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ แวดวงการศึกษาวิจยัในการเพิ่มพูนควรรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ และต่อยอดองคค์วามรู้ทางธุรกิจได ้

 3) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่ออาชีพท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัรถโดยสารประเภทรถทวัร์ 

โดยตรงหรือเป็นอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัรถทวัร์ทางออ้ม อาชีพเช่น ช่างตดัเย็บ ช่างเคร่ืองหนัง ช่าง

เคร่ืองกล ช่างไฟ นกัออกแบบภายใน เป็นตน้ นาํไปปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  

 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

 Schiffman and Wisenblit (2015) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์โดยแบ่งตาม อายุ  รายได ้เช้ือชาติ เพศ อาชีพ สถานภาพ ประเภทของใช้ในครัว 

และแหล่งท่ีอยูอ่าศยัทางภูมิศาสตร์ ขอ้มูลขา้งตน้น้ีสามารถสอบถามและสังเกตเห็นไดง่้าย ส่ิงน้ีช่วย

ให้นกัการตลาดไดจ้าํแนกผูบ้ริโภคแต่ละประเภทท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ผูศึ้กษาสนใจศึกษา ลกัษณะของ

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เน่ืองจากว่าเป็นตวัแปรท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสําคญั บริษทัสมบติัทวัร์ จาํกดัสามารถ

นาํไปใชใ้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมได ้

 

ทฤษฏีคุณภาพการบริการ  

 Parasupaman, Ziethaml and Berry (1990) คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  ( Servqual) 

ประกอบดว้ย 

 มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) เป็นการบริการท่ีผูม้าใชบ้ริการ

สามารถสัมผสัไดห้รือมองเห็นได ้ซ่ึงอาจมาจากส่ิงอาํนวยความสะดวก หรืออาคารสถานท่ี ๆ เปิด

ใหบ้ริการ เคร่ืองมือท่ีพร้อมใชง้านมีความปลอดภยั สะอาดและพร้อมใหบ้ริการเสมอ 
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 มิติท่ี 2 ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการให้บริการ ( Reliability) ผูใ้ห้บริการมีความรู้

และความสามารถในการให้บ ริการ ท่ี เป็นมืออาชีพ สามารถให้การบริการท่ีได้ประกาศ

ประชาสัมพนัธ์หรือออกปากไวก้บัลูกคา้ได ้ซ่ึงมีความสมํ่าเสมอในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ไม่ลดลงไปจากท่ีไดก้ล่าวไวม้ากจนถึงไม่ลดเลย มีมาตรฐานในการให้บริการ อย่างสมํ่าเสมอและ

ถูกตอ้ง และไดผ้ลออกมาเป็นเช่นเดิมเสมอ ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 

 มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) คือความพร้อมและความเต็มใจท่ี

ให้บริการโดยสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการได้อย่างรวดเร็วในช่วงท่ี

ลูกคา้เขา้มารับบริการ มีความสะดวกในการรับบริการ และสามารถกระจายการบริการให้กบัลูกคา้

อยา่งทัว่ถึง ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีเหมาะสมและความเตม็ใจในการบริการ 

 มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (Assurance) ความสามารถท่ีจะทาํให้เกิดความ

เช่ือมั่นแก่ลูกค้า ผู ้ให้บริการต้องแสดงถึงทักษะความรู้และความสามารถในการให้บริการ 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ด้วยความสุภาพอ่อนโยน การส่ือสารท่ีสามารถส่ือต่อผูม้าใช้

บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและเขา้ใจง่าย สร้างความเช่ือมัน่กบัลูกคา้วา่จะไดรั้บบริการท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด 

 มิติท่ี 5 ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการ (Empathy) ผูใ้ห้บริการคอยดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 

ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงตอ้งอาศยัการสังเกต ศึกษา เรียนรู้และจดจาํรายละเอียดของลูกคา้แต่ละท่าน

ท่ีเขา้มาใชบ้ริการรวมถึงการรักษาความลบัของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

ทฤษฏีความสะดวกในการให้บริการ 

 นักการตลาดได้รับทราบความต้องการผูบ้ริโภค ท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อความ

สะดวกและคุณลกัษณะท่ีหลากหลายของแนวโนม้ปัจจยัทางเศรษฐกิจและทางสังคมวฒันธรรม ในการ

ปฏิบติังาน บริษทั ทุ่มเททรัพยากรมากข้ึนเพื่อให้ความสะดวกสบายเป็นส่วนหน่ึงของ ยุทธศาสตร์

เปล่ียนการจดัการลูกคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน นักวิจยัยงัสนใจในการทาํความเขา้ใจมากข้ึน ผลของ

ความสะดวกในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และล่าสุด การศึกษาเชิงประจกัษ์พบว่าอิทธิพลของความ

สะดวกสบาย ผลการตลาดท่ีสาํคญั รวมทั้งการประเมินลูกคา้ และพฤติกรรมการซ้ือเราอยูใ่นช่วงเวลาท่ี

ลูกคา้จาํนวนมากท่ีแสวงหา ความสะดวกสบาย ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถอธิบายไดว้า่สะดวกสบาย เป็นส่ิงท่ี

ช่วยให้ลด เวลาและความพยายาม ของลูกค้าได้ Feldman, Laurence P and Jacob Hornik (1981) ได้

นาํเสนอ แง่มุมของผูบ้ริโภค 2 ดา้น คือ ดา้นเวลาและความตั้งใจ 
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ทฤษฏีการตดัสินใจ 

 ทฤษฏีการตัดสินใจ (Schiffman and Kanuk, 1994) ได้กล่าว รูปแบบการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภค Model of consumer decision making รูปแบบการรวมความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 

 1. Input เป็นการนําเอาข้อมูลภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค ท่ีมาจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ท่ีพยายามส่ือสารไปยงัลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ โดยการใช้

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีความพยายามในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค 

ท่ีได้มีกาํหนดกลุ่มเป้าหมายและจูงใจผูบ้ริโภคให้มาเป็นลูกคา้ โดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด

ต่างๆ เช่น ใช ้บรรจุภณัฑ ์ขนาด การรับประกนั และดา้นราคา เป็นตน้ 

 2. Process เพื่อให้เข้าใจกระบวนการๆพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจยัด้านจิตวิทยาท่ีมี

อิทธิพลภายใน การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ แรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้ 

รวมถึงปัจจยัอีก 2 ปัจจยัคือ การรับรู้ถึงความเส่ียง กบัความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญ 

 3. Output การแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือการซ้ือและประเมินหลังการซ้ือ 

วตัถุประสงค์ทั้ งสองกิจกรรมน้ีเพื่อท่ีจะเพิ่มความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือของเขา 

พฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคมีอยู่ 2 ประเภท คือ การทดลองซ้ือและซ้ือซํ้ า ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หน่ึงหรือ

ตราสินค้าหน่ึงเป็นคร้ังแรก และซ้ือในจาํนวนท่ีน้อยกว่าท่ีเคยซ้ือ การซ้ือน้ีถูกพิจารณาว่าเป็นการ

ทดลองซ้ือ จากการทดลองซ้ือและบริโภคแลว้พบวา่ ทาํให้พึงพอใจมากกวา่สินคา้ตราอ่ืนหรือตราเดิม

ท่ีผูบ้ริโภคใช้อยู่ ก็จะทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า การตดัสินใจซ้ือซํ้ าน้ีตรงกบัแนวคิดความภกัดีในตราสินคา้

ผูบ้ริโภคก็จะทาํการประเมินนั้นเป็นไปไดท่ี้จะออกมาใน 3 รูป แบบ ดงัน้ี  

 รูปแบบท่ี 1 สินคา้นั้นตรงกบัท่ีคาดหวงั นาํไปสู่ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ 

 รูปแบบท่ี 2 สินคา้นั้น ดีกวา่ท่ีคาดหวงั ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นบวก 

 รูปแบบท่ี 3 สินคา้นั้น ไม่ดีเกินความคาดหวงั ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นลบ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ศุภชัย นามพูลวนั (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถ

โดยสารระหวา่งวทิยาเขตของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี” พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจโดยรวม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ และปัจจยั

ดา้นความสะดวกในการใช้บริการ อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 นอกจากน้ี คะแนน
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ผลกระทบสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาตวัแปรท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขก่อนและพบวา่ตวัแปรท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการสามอนัดบัแรกท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขก่อนคือ จาํนวนท่ีนัง่

ในรถโดยสารเพียงพอต่อการให้บริการ ความตรงต่อเวลาในการเดินทางและความนุ่มนวลในการ

ขบัข่ีของรถโดยสารตามลาํดบั พิพฒัน์ ตณัฑลีลา (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความตอ้งการของผูโ้ดยสาร

ต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัสมบติัทวัร์ ในจงัหวดัเชียงราย” พบวา่ ผูต้อบแบบสอถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,001 บาท 

และมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเพื่อทราบ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการและความสะดวกในการให้บริการ

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดัใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ)Quantitative research (โดยวิจยัเชิงสํารวจ ) Survey research (

และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) โดย

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เพื่อป้องกนัการ

ผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คุณภาพการให้บริการ ประกอบดว้ย  ความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ (Tangible) ความน่าเช่ือถือ

ไวว้างใจในการให้บริการ (Reliability)  การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ด้านการให้ความ

เช่ือมั่นแก่ลูกค้า (Assurance) ด้านความเอาใจใส่ ต่อการให้บริการ (Empathy) ความสะดวกการ

ให้บริการ ประกอบด้วย ความสะดวกในการตดัสินใจ )Decision Convenience) ความสะดวกในการ

เขา้ถึง )Access Convenience) ความสะดวกในการรับบริการ)Benefit Convenience) ความสะดวกในการ

ทําธุรกรรม )Transaction Convenience) ความสะดวกในการบริการหลังการขาย )Post-Benefit 

Convenience ) การตดัสินใจของลูกคา้ในการใช้บริการประกอบดว้ย ท่านประสงค์ท่ีจะใช้บริการกบั

บริษทั สมบติัทวัร์จาํกดั หากภายใน 6 เดือนขา้งหน้ามีการใช้บริการโ ดยสารรถยนต์ท่านมีความตั้งใจ

ใช้บริการกบับริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั และท่านเลือกใชบ้ริการของบริษทั สมบติัทวัร์แมมี้ราคาท่ีสูง

กว่าบริษทัอ่ืน เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั แบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให้

ค่าความน่าเช่ือถือได้ของสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0. 7 จากการดําเนินการ

สอบถามจาํนวนกแบบลจาทดสอบขอ้มู 30 ชุดแรก ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha มีค่านอ้ย

สุดอยูท่ี่ 0. 771 และสูงสุดเท่ากบั 0 . 950  
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 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาความแตกต่าง

ดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 คน (ร้อยละ 57.75) มีอายุ 31-40 

ปี จาํนวน 139 คน (ร้อยละ 34.75) มีสถานภาพ สมรสมากท่ีสุด จาํนวน 225 คน (ร้อยละ 56.25) มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 163 คน (ร้อยละ 40.75) มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

มากท่ีสุด จาํนวน 186 คน (ร้อยละ 46.50) 

 

ข้อมูลปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (  = 4.12) โดยมีความคิดเห็นต่อดา้นการสร้างความมัน่ใจในการบริการมากท่ีสุด (  = 

4.29) รองมาด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ (  = 4.25) ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ (  = 

4.14) ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการ  ใหบ้ริการ (  = 4.10) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นความเอาใจใส่ต่อ

การใหบ้ริการ (  = 3.81) 

 

ข้อมูลปัจจัยความสะดวกการให้บริการ  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสะดวกการให้บริการ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อดา้นความสะดวกในการทาํธุรกรรมมากท่ีสุด (  = 4.39) รองมาดา้นความสะดวก

ในการเขา้ถึง (  = 4.10) และนอ้ยท่ีสุดดา้นความสะดวกในการบริการหลงัการขาย (  = 3.75) 
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ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด (  = 4.31, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ประสงค์ท่ีจะใช้บริการกบับริษทั สมบติัทวัร์จาํกดัมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 

4.46, S.D. = 0.62) รองลงมาหากภายใน 6 เดือนขา้งหนา้มีการใชบ้ริการโดยสารรถยนตมี์ความตั้งใจ

ใชบ้ริการกบับริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.36, S.D. = 0.69) และน้อย

ท่ีสุด เลือกใชบ้ริการของบริษทั สมบติัทวัร์แมมี้ราคาท่ีสูงกวา่บริษทัอ่ืน โดยอยู่ในระดบัมาก (  = 

4.13, S.D. = 0.78) 

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกค้าในการใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษทั สมบัติทัวร์ จาํกัด ใน

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.327 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-test 0.269 ไม่สอดคลอ้ง 

สถานภาพ F-test 0.124 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-test 0.068 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-test 0.160 ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.677 ไม่สอดคลอ้ง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน คุณภาพการใหบ้ริการารางท่ี 4.    

การตัดสินใจในการ

เลือกใช้บริการ 
b 

Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 1.052 0.343   3.069 0.002*     

ความเป็นรูปธรรมใน

การใหบ้ริการ(X1) 
0.337 0.072 0.238 4.698 0.000* 0.794 1.260 

ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ

ในการใหบ้ริการ(X2) 
0.053 0.074 0.041 0.714 0.476 0.609 1.641 

การตอบสนองต่อลูกคา้

(X3) 
0.178 0.082 0.138 2.171 0.031* 0.504 1.986 

การสร้างความมัน่ใจใน

การบริการ(X4) 
0.100 0.085 0.070 1.173 0.242 0.577 1.733 

ความเอาใจใส่ต่อการ

ใหบ้ริการ(X5) 
0.119 0.064 0.104 1.841 0.066 0.633 1.581 

R = 0.444   R2 = 0.197  Adjusted. R2 = 0.187   SEest = 0.549   F = 19.359   Sig. = 0.000*     

Durbin-Watson = 1.797 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกค้าในการใช้บริการรถยนต์

โดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ

และ การตอบสนองต่อลูกคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 

18.7 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ความสะดวกในการใหบ้ริการ 

การตัดสินใจในการ

เลือกใช้บริการ 
b 

Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 1.313 .333   3.941 0.000*     

ความสะดวกในการ

ตดัสินใจ(X6) 
0.238 0.059 0.217 3.995 0.000* 0.697 1.435 

ความสะดวกในการ

เขา้ถึง(X7) 
0.074 0.072 0.058 1.022 0.307 0.646 1.548 

ความสะดวกในการ

รับบริการ(X8) 
0.139 0.060 0.125 2.318 0.021* 0.709 1.410 

ความสะดวกในการ

ทาํธุรกรรม(X9) 
0.264 0.069 0.194 3.817 0.000* 0.798 1.253 

ความสะดวกในการ

บริการหลงัการขาย

(X10) 

0.012 0.062 0.010 0.185 0.853 0.682 1.466 

R = 0.433   R2 = 0.187  Adjusted. R2 = 0.177   SEest = 0.552   F = 18.135   Sig. = 0.000*     

Durbin-Watson = 1.745 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 ปัจจัยปัจจัยความสะดวกการให้บริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการใช้บริการ

รถยนตโ์ดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความสะดวกในการตดัสินใจ 

ความสะดวกในการเขา้ถึงและความสะดวกในการทาํธุรกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

รถยนตโ์ดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 17.7 
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อภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัคุณภาพการให้บริการและความสะดวกในการให้บริการท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู ้โดยสารใช้บริการรถยนต์โดยสาร บริษัท สมบัติทัวร์ จ ํากัดใน

กรุงเทพมหานคร” มีประเด็นท่ีสาํคญัและน่าสนใจท่ีผูว้จิยันาํมาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถยนต์โดยสาร 

บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดัในกรุงเทพมหานคร พบว่าไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05  

เพราะบริการรถยนตโ์ดยสารปรับอาการหรือรถทวัร์นั้น เป็นบริการประเภท Mass Market ซ่ึงเน้น

จาํนวนลูกคา้ในวงกวา้ง แบบไม่เจาะจงกลุ่ม เป็นบริการท่ี เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มลูกคา้หลากหลาย 

ทุกเพศทุกวยั มีความแตกต่างกนัดา้นสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ มยุรี ตั้งพานทอง (2552) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบว่า งานวิจัยท่ีเป็นลูกค้ากลุ่มตลาด Mass Market เหมือนกัน ผลการวิจัยจึงพบว่าปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการ 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูโ้ดยสารใชบ้ริการ

รถยนตโ์ดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกใช้บริการ เพราะพนักงานของ บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั แต่งชุดพนักงานท่ีสะอาด

เรียบร้อย ในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  อุปกรณ์ท่ีผูโ้ดยสารจะสามารถมองเห็นและสัมผสัไดง่้าย

ท่ีสุด คือการแต่งกายของพนกังาน มีความสะอาดความเรียบร้อย และมีความเหมาะสม สามารถทาํ

ให้ผูโ้ดยสารท่ีเห็นเกิดความประทบัใจ และบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั มีรถยนต์โดยสารท่ีมีความ

สะดวกสบายได้มาตรฐานมาให้บริการ (เช่นเบาะท่ีนั่งท่ีสบาย, ห้องนํ้ าท่ีสะอาด, ผา้ห่มท่ีสะอาด)  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา ไชยอนุกูล ( 2557  ) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของ

สถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จากการ

ประเมินคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม พบว่า โดยภาพรวมในระดบัเห็น



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

90 

ด้วยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.908 ข้อท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด คือ พนักงานมีบุคลิกภาพ การแต่งกาย 

ความเป็นระเบียบท่ีช่วยเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิพฒัน์ ตณัฑลีลา 

(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความตอ้งการของผูโ้ดยสารต่อการเลือกใช้บริการบริษทัสมบติัทวัร์ ในจงัหวดั

เชียงราย” พบวา่ ผูต้อบแบบสอถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,001 บาท และมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ความตอ้งการของผูโ้ดยสาร

ต่อการเลือกใช้บริการบริษทัสมบติัทวัร์ในจงัหวดัเชียงรายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ี

ผูโ้ดยสารมีความตอ้งการสูงสุด คือดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

 2) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูโ้ดยสารใช้บริการรถยนต์

โดยสารบริษัท สมบัติทัวร์ จาํกัด ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกใช้บริการ เพราะ พนักงานบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั สามารถตอบคาํถามและขอ้สงสัย 

ให้กบัผูโ้ดยสารไดจึ้งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูโ้ดยสารมองวา่เป็นการบริการ ส่งผลให้ผูโ้ดยสารรู้สึกไดถึ้งการ

บริการท่ีได้รับ รองลงมา คือพนักงานต้อนรับบนรถของ บริษัท สมบัติทัวร์มีการตรวจสอบและ

ให้บริการเป็นระยะๆ โดยการแจกผา้ห่ม สอบถามผูโ้ดยสารถึงความตอ้งการหูฟัง นอกจากนั้นก็ยงั

คอยตรวจเช็ค ความสว่างไฟระหว่างการเดินทางท่ีอาจส่งผลต่อการนอนของผูโ้ดยสาร สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการและความภคัดีต่อตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ การตอบสนองต่อ

ความต้องการการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพของการใหบ้ริการรถยนตโ์ดยสารประจาํทางของบริษทัขนส่ง จาํกดั ณ สถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี พบว่าโดยภาพรวมขอ้มูลคุณภาพการให้บริการรถยนต์โดยสาร

ประจาํทางในดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ด้านความมัน่ใจได ้และความ

เข้าถึงจิตใจผูอ่ื้นกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถยนต์โดยสารประจาํทางในด้านบุคลากรมี 

ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกและมีความสัมพนัธ์ในระดบัมาก 

 

ปัจจัยความสะดวกการให้บริการ  

 1) ด้านความสะดวกในการตดัสินใจ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผูโ้ดยสารใช้บริการ

รถยนตโ์ดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกใช้บริการ ได้อย่างง่ายดาย และ สามารถตดัสินใจใช้บริการได้อย่างทันที เพราะ 
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บริษัท สมบัติทัวร์ จาํกัด ศูนย์วิภาวดี ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีๆ ค่อนข้างสะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงมีรถ

สาธารณะผ่านเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งมีศูนยแ์ยกจากขนส่งอ่ืน ๆ และจากการท่ีบริษทั สมบติัทวัร์ 

จาํกัด ได้มีการนําเทคโนโลยีมาเสริมมากข้ึน ทั้ งเร่ืองกล้องนิรภัยในรถโดยสาร ระบบ GPS ท่ี 

ควบคุมความเร็ว และมีการติดตามลกัษณะการขบัรถของ พนกังานขบัรถ ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติของ

ผูโ้ดยสารในทางบวก  และผูโ้ดยสารสามารถหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวก ก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจใชบ้ริการ เน่ืองจากปัจจุบนั การดาํเนินการธุรกิจ ตอ้งปรับเขา้หา ออนไลน์มากข้ึนซ่ึงเป็น

แหล่งขอ้มูลท่ี จะสามารถเช่ือมต่อกบัผูโ้ดยสาร จึงตอ้งปรับตวัตามไลฟ์สไตล์ของผูโ้ดยสาร ยุคท่ี

มกัจะหาขอ้มูลก่อนในการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใช้บริการ มีการเปรียบเทียบราคา ความคุม้ค่า ทั้ง

ยงัสามารถดูการรีวิว จากผูท่ี้เคยใช้บริการแล้ว เป็นขอ้มูลให้กบัคนผูใ้ช้บริการรายใหม่ได้นํามา

พิจารณา สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธีรภทัร์ ศุจิจนัทรรัตน์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การตลาดแบบ

บูรณาการ ความไวว้างใจ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาตรา

สินค้าแอปเปิล ท่ีพบว่า ปัจจัยการส่ือสารแบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

 2) ด้านความสะดวกในการรับบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูโ้ดยสารใช้บริการ

รถยนตโ์ดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร เพราะ บริษทั 

สมบติัทวัร์ จาํกดั ไดแ้ยกช่องจาํหน่ายบตัรโดยสารแต่ละภูมิภาคอย่างชดัเจน ส่งผลให้ผูใ้ช้บริการ 

สามารถติดต่อไดโ้ดยเร็ว คือเม่ือเขา้ไปถึงศูนยแ์ลว้สามารถ เดินเขา้ไปซ้ือตัว๋โดยสารท่ีภาคนั้น ๆ ได้

เลย โดยท่ีไม่ตอ้งใช้เวลาไปกบัการเดินหาช่องจาํหน่าย ซ่ึงมกัจะเกิดกบัลูกคา้ ทาํให้เสียเวลาในการ

ดาํเนินการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพนักงานช่อง

จาํหน่ายบตัรโดยสาร บริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั แจง้สถานท่ีรอรถและกาํหนดการเดินทางรวมทั้ง

ขั้นตอนการใช้บริการทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ช่วยให้ผูโ้ดยสารใช้เวลาน้อยลงในการใช้บริการ 

ส่งผลต่อความผูกพนัธ์ุระหว่างบริษทั กบัผูโ้ดยสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภชยั นามพูลวนั 

(2558) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถโดยสารระหว่างวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี” พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ และปัจจยัด้านความสะดวกในการใช้

บริการ อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 นอกจากน้ี คะแนนผลกระทบสามารถนาํไปใช้

ในการศึกษาตวัแปรท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขก่อนและพบวา่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
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ของผูใ้ชบ้ริการสามอนัดบัแรกท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขก่อนคือ จาํนวนท่ีนัง่ในรถโดยสารเพียงพอต่อ

การใหบ้ริการ  

 3) ดา้นความสะดวกในการทาํธุรกรรม ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูโ้ดยสารใช้บริการ

รถยนตโ์ดยสารบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เพราะการชาํระค่าตัว๋โดยสาร ใชเ้วลาเพียงเล็กนอ้ย โดยมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ทั้งน้ีเน่ืองด้วยผูเ้ขา้ใช้บริการกาํลงัอยู่ในระหว่างการเดินทางจึงได้เตรียมสําภาระ มีความอ่อนล้า 

ตอ้งการเวลาพกัผ่อนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีมีเวลา และผลการวิเคราะห์ข้อมูลยงัพบว่า การซ้ือตัว๋

โดยสารของบริษทั สมบติัทวัร์ จาํกดั สามารถดาํเนินการเสร็จส้ินทุกขั้นตอน ณ จุดเดียว และ บริษทั 

สมบติัทวัร์ จาํกดั มีระบบท่ีง่ายในการซ้ือบตัรโดยสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ้งกาญจน์ แสวง

กาญจน์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีตดัสินใจมาท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมี

ผลต่อการท่องเท่ียว ณ วดัไชโยวรวิหาร จงัหวดัอ่างทอง พบว่า ดา้นสถานท่ี ดา้นการอาํนวยความ

สะดวก นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เพราะสถานท่ีภายในวดัจดัเป็นสัดเป็น

ส่วน   

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

 1) ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ เป็นส่ิงสําคญัเป็นอย่างมากในธุรกิจบริการ 

เน่ืองจากกวา่เป็นส่ิงท่ีมีความชดัเจนมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถมองเห็นและสมัผสัได ้

ฉะนั้น หนา้ท่ีของผูบ้ริหารหรือผูใ้ห้บริการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจึงตอ้งให้ความสนใจอยา่งยิง่ในส่วนท่ี

เป็นอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีคอยให้บริการกบัผูใ้ช้บริการ โดยเฉพาะในธุรกิจรถทวัร์

แล้ว ตวัรถท่ีมีมาตรฐานท่ีสามารถมองเห็นได้ หนังสือแสดงข้อมูลมาตรฐานรถ มีให้ผูโ้ดยสาร

สามารถเข้าถึงและรับรู้ว่ารถท่ีผูโ้ดยสารใช้บริการนั้ นมีความปลอดภัยอยู่ในระดับใด สร้าง

ความรู้สึกท่ีดีกบัผูโ้ดยสาร รถโดยสารมีความสะดวกสบาย เช่นเบาะท่ีนั่งสบาย มีความพอดีกับ

สรีระของผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ และสามารถปรับตามความเหมาะสมให้เกิดความรู้สึกสบายในขณะ

นั่งหรือนอน ควรมีเคร่ืองยนต์ท่ีได้มาตรฐานไม่เกิดเสียงดังหรือการสั่นสะเทือนจนรบกวน

ผูโ้ดยสารท่ีกําลังพักผ่อนระหว่างเดินทาง อีกส่วนท่ีสําคัญไม่น้อยเช่นกันคือการแต่งชุดของ
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พนักงานควรมีมาตรฐานท่ีเท่ากัน มีความสะอาดเรียบร้อยและเหมาะสม เน่ืองจากกว่าผูท่ี้คอย

ใหบ้ริการลูกคา้ถือเป็นหนา้ตาของบริษทั หรือเป็นด่านแรกในการใหบ้ริการลูกคา้  

 2) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า เป็นอีกขอ้ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของผูโ้ดยสารท่ีมาใช้

บริการเป็นอยา่งมาก เม่ือพูดถึงเร่ืองของการบริการแลว้ การตอบสนองของพนกังานท่ีมีต่อลูกคา้ถือ

วา่เป็นส่วนหลกัท่ีจะบอกวา่บริการดา้นการให้บริการน้ีมีคุณภาพในการให้บริการมากน้อยเพียงใด 

ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้การตอบสนองต่อลูกคา้ ไดค้่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดบัมาก ฉะนั้นส่ิงท่ีทางบริษทั

ควรทําคือการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง ให้สามารถตอบคาํถามและข้อสงสัยได้ ตามท่ี

ผูโ้ดยสารตอ้งการโดยการใชค้าํพูดและจิตวิทยาในการตอบ ทั้งการตอบขอ้สงสัยของผูโ้ดยสารนั้น

พนกังานตอ้งตอบดว้ยความเต็มใจแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริการ มีภาพลกัษณ์ท่ีดูเป็น

มิตรรอยยิม้เป็นส่ิงท่ีพนกังานทุกคนควรจะไดรั้บการฝึกฝนให้แสดงออกไดอ้ยา่งธรรมชาติ อีกส่วน

หน่ึงท่ีจะทาํใหผู้โ้ดยสารรู้สึกถึงการตอบสนองต่อการบริการคือความสมํ่าเสมอในการให้บริการ ซ่ึง

บริษทัจาํตอ้งมีการกาํหนดระบบการให้บริการอยา่งมีแบบแผนท่ีพนกังานตอ้งทาํตาม ช่วงเวลาไหน

ควรเสิร์ฟอาหารและนํ้ า เวลาการเก็บขยะ เวลาการเปิดหนงั เวลาการเปิดปิดไฟ รวมทั้งเวลาในการ

ปลุกผูโ้ดยสาร เหล่าน้ี มีเวลาท่ีชดัเจนใหก้บัพนกังาน ท่ีตอ้งทาํตามมีมาตรฐานเดียวกนั  

 

ปัจจัยความสะดวกในการให้บริการ 

 1) ดา้นความสะดวกในการตดัสินใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให ้

สามารถตดัสินใจใช้บริการไดอ้ย่างง่ายดาย ส่ิงท่ีบริษทัควรดาํเนินการคือ แหล่งขอ้มูลท่ีผูโ้ดยสาร

สามารถหาไดง่้ายก่อนท่ีจะมีการเขา้รับบริการ ในปัจจุบนัการหาขอ้มูลทางออนไลน์ถือเป็นช่องทาง

ต้น ๆ ผูบ้ริโภคจะใช้เพื่อหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ หากบริษัทให้ความสนใจและเพิ่มช่องทาง

การตลาดออนไลน์มากข้ึนก็จะเป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูโ้ดยสารเข้าถึงบริการได้โดยง่าย สามารถ

ตดัสินใจใชบ้ริการไดอ้ยา่งง่ายดาย สามารถตดัสินใจใชบ้ริการไดอ้ยา่งทนัที และสามารถหาขอ้มูล

ไดง่้าย ก่อนท่ีจะตดัสินใจ ใชบ้ริการ 

 2) ด้านความสะดวกในการรับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบั การแยกช่องนาํหน่ายบตัรโดยสารแต่ละภูมิภาค การแยกช่องจาํหน่ายอยา่งชดัเจนนั้น 

มีประโยชน์อยา่งมาก ดา้นพนกังานเม่ือมีช่องจาํหน่ายท่ีชดัเจนพนกังานท่ีคอยใหบ้ริการก็จะสามารถ

ตอบไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งเน่ืองจากวา่การรับผดิชอบหนา้ท่ี ๆ ชดัเจนไม่มากจนเกิดความสับสน

ให้กบัพนักงานจาํหน่ายตัว๋ ก็จะเกิดความรวดเร็วในการให้บริการ การจดัการช่องจาํหน่ายตัว๋อย่าง
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ชดัเจนเป็นส่ิงท่ีทางบริษทัควรทาํเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาเป็นเร่ืองของการท่ีพนักงานช่องจาํหน่ายบตัร

โดยสาร แจง้สถานท่ีรอรถและกาํหนดการเดินทางชดัเจน ส่ิงท่ีทางบริษทัควรทาํคือการ ลงขอ้มูลท่ี

ชดัเจน ผูโ้ดยสารซ้ือโดยท่ีสามารถทราบไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งถามพนกังานเลย รายละเอียดหยบิยอ่ย มี QR 

Code หรือ รหัสในตัว๋ท่ีสามารถเช็คทางออนไลน์ได้ ว่าตัว๋โดยสารท่ีซ้ือนั้นเป็นรถประเภทไหนสี

อะไร เลข สถานท่ีจอด เวลา เป็นตน้ให้พร้อม จะสร้างความอุ่นใจให้กบัผูโ้ดยสาร พร้อมทั้งสร้าง

ความประทบัใจในการใชบ้ริการ 

 3) ดา้นความสะดวกในการทาํธุรกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และทุกดา้นท่ีทาํการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลปรากฏวา่ผูโ้ดยสารให้ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ส่วนดา้น

ท่ีไดค้่าเฉล่ียมากท่ีสุดนั้น ได้แก่ การชาํระค่าตัว๋โดยสาร ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงว่า

ผูโ้ดยสารค่อนข้างให้ความสําคญัในเร่ืองของเวลาในการใช้บริการ ฉะนั้ นส่ิงท่ีทางบริษัทควร

ตระหนกัถึงคือการจดัการระบบในการให้บริการในแต่ละข้ึนตอนให้ใชเ้วลาในการดาํเนินงานนอ้ย

ท่ีสุด ต่อมาการซ้ือตัว๋โดยสารสามารถดาํเนินการ เสร็จส้ินทุกขั้นตอน ณ จุดเดียว ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้

บริการส่วนใหญ่แลว้เป็นผูเ้ดินทางไกลฉะนั่นจึงมีสําภาระมาก ส่ิงท่ีบริษทัควรดาํเนินการคือ การ

ช่วยลดความกงัวลเร่ืองสําภาระให้กบัผูโ้ดยสาร พนกังานจึงตอ้งควบคุมเวลาในการให้บริการ และ

ต่อมามีระบบท่ีง่ายในการซ้ือบัตรโดยสาร มีขั้นตอนในการดําเนินการไม่มาก สามารถซ้ือตัว

โดยสารไดโ้ดยไม่ตอ้งยุง่ยาก สามารถดาํเนินการไดโ้ดยขั้นตอนท่ีนอ้ยท่ีสุด บริษทัควรนาํระบบการ

ชาํระเงินท่ีสะดวกรวดเร็วมาให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูโ้ดยสารซ่ึงจะ

ส่งผลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริการรถยนต์โดยส ารบ ริษัท  ส ม บัติทัว ร์ จ ํากัด  ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํงานวิจยัในลกัษณะเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีมีการ

บริการใกลเ้คียงกบั บริษทัสมบติัทวัร์ จาํกดั 2 บริษทัข้ึนไป เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของบริการ

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2. ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกจาก 

บริษทัสมบติัทวัร์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นต่าง ๆ เช่น ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ พนกังาน เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล

การให้บริการของบริษทัท่ีตั้งใจจะมอบให้กบัผูโ้ดยสารของบริษทัเพื่อเปรียบเทียบกบัการบริการท่ี

ผูโ้ดยสารไดรั้บมีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร 
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 3. เพื่อความสมบูรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีความหลากหลาย เน่ืองจากว่า

ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการมีหลายส่วนท่ีไม่สามารถให้ขอ้มูลได ้เช่น แรงงานต่างดา้ว ผูสู้งอายุ และกลุ่ม

คนท่ีไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได ้ 
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บทคัดย่อ  

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภกัดี

ต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทยและ ( 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาว

ไทย โดยศึกษาจากผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยหรือกาํลงัใชบ้ริการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ โดยการ

สุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability) แบบสะดวก (Convenience sampling)ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล

อาศยัการคาํนวณโดยใช้สูตรการหาจาํนวนกลุ่มตวัอย่างของ Cochran เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชส้ถิติเชิงอนุมาน F-test หรือ 

One way ANOVA และสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (MRA) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี  สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ท่ี

mailto:supichaya_kw@yahoo.com
mailto:sumalee.sa@rsu.ac.th
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แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้าน

กระบวนการ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการ

บิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ท่ี

ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

คําสําคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความภกัดี, สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ 

 

Abstract 

 The objectives of this research are (1) To study demographic factors that affect loyalty to  

Thai Lion Air Airline and (2) To study the factors of the service marketing mix that are related to 

Thai passengers’s loyalty toward Thai Lion Air Airline. Studying from Thai passengers who used 

to or are using Thai Lion Air by random sampling without probability with convenience 

sampling, using questionnaires as a tool to collect data from a sample of 400 people. Data 

analysis is based on the calculation using the sample number formula of Cochran since the exact 

population is unknown. The analysis using descriptive statistics such as frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and inferential statistics ( F-test ,One way ANOVA, and statistics for 

correlation between variables Multiple Regression Analysis (MRA)) . The results showed that 

most respondents were female aged 30-39 years, single education on status, bachelor's degree 

education, occupation of private company employees and have an average monthly income 

15,001-25,000 baht. Service marketing mix factors affecting loyalty to Thai Lion Air Airline’s 

Thai passengers at a high level. The hypothesis test founds that Demographic factors, consisting 

of gender and marital status affect loyalty to Thai Lion Air Airline’s Thai passengers. Moreover, 

service marketing mix factors, Physical Evidence, Products or Services and Pricing and 

Distribution channels relate to  loyalty of Thai passengers with exception of promotion and 

personnel that not relate to loyalty of Thai Lion Air Airline’s Thai passengers at statistical 

significance level of 0.05 
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 Key words: Service Marketing Mix Factors, Brand Loyalty, Thai Lionair 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยมีบทบาทหลกัท่ีสาํคญัในการปฏิวติัอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชยใ์นภูมิภาค

เอเชีย ปัจจุบนัสนามบินในประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางดา้นการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมี

ปริมาณนักเดินทางมากกว่า 90 ล้านคนต่อปี (S-Curve Hub, 2560) ท่ีเดินทางผ่านสนามบินของ

ประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง หลงัจากท่ีประเทศไทยได้

ถูกติดธงแดงจาก ICAO มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ทาํให้ธุรกิจการบินของประเทศไทยนั้น

มีอุปสรรคในการบินไปในหลายประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น และ เกาหลี ในขณะเดียวกนันั้น FAA ไดท้าํ

การปรับลดอนัดบัมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการขนส่งทางอากาศเป็นระดบัตํ่ากวา่มาตรฐาน ทาํ

ให้สายการบินของไทยเกิดค่าเสียโอกาสคิดเป็นมูลค่า 11,300 ลา้นบาท เพียงแค่ในระยะเวลา 2 ปี 

(Brandinside, 2560) ซ่ึงปัจจุบนั ICAO ได้ปลดธงแดงบนเว็บไซต์หน้าช่ือของประเทศไทยเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว ทาํให้ ญ่ีปุ่น  เกาหลี และ FAA ยกเลิกการตั้งข้อจาํกัดการบินต่อสายการบินของ

ประเทศไทย และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทย สามารถเปิดเส้นทาง

ใหม่ของสายการบินสัญชาติไทย เพิ่มความถ่ีเท่ียวบินและเปล่ียนขนาดเคร่ืองบินให้มีความจุ

ผูโ้ดยสารให้เพียงพอในเท่ียวบินแต่ละเท่ียว บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ ทอท. 

พบว่ามีสัดส่วนปริมาณของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศร้อยละ 57.44 และผูโ้ดยสารภายในประเทศ

ร้อยละ 42.56 ในปัจจุบนัมีสายการบินท่ีมีเส้นทางบินภายในประเทศไทยหลายสายการบิน ไม่วา่จะ

เป็นสายการบินของประเทศไทยเองหรือสายการบินของต่างชาติท่ีเขา้มาทาํตลาดสายการบินใน

ประเทศไทย อีกทั้งในขณะน้ีธุรกิจการบินมีสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน แต่ก็ยงัคงมีความทา้

ทายในอนาคตข้างหน้าซ่ึงเกิดจากการขยายตวัของธุรกิจสายการบินท่ีมีความเติบโตอย่างก้าว

กระโดด โดยแต่ละสายการบินนั้นมีการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์และการบริการรวมถึงส่วนแบ่งทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั กล่าวถึงสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เป็นสายการบินนอ้งใหม่ท่ีเร่ิมเปิดตวั

ข้ึนในปี 2556 ปัจจุบนัน้ี สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ไดมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากสายการบิน

หลกัเป็นอนัดบัท่ี 3 โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์มีกลยุทธ์ในการตั้งราคาและมีการทาํการตลาด

ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลท่ีจะทาํให้ผูโ้ดยสารชาวไทย เกิดความภกัดีในตราสินคา้ของสายการ

บิน ไทยไลออ้นแอร์ และอีกทั้งทาํให้บริษทัเกิดการรับรู้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูโ้ดยสาร 
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และสร้างกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสาร เพื่อทาํให้ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการ

สายการบิน เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการและนาํไปสู่การกลบัมาใช้บริการซํ้ าของผูโ้ดยสาร 

ทาํให้การดาํเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายท่ีสายการบินตั้งไว ้และ

ยงัสร้างความโดดเด่นในการบริการให้เหนือคู่แข่ง สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์เป็นสายการบินนอ้ง

ใหม่ท่ีมาแรงและน่าจบัตามองท่ีสุด เพราะในปัจจุบนัส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบิน ไทยไล

ออ้นแอร์อยูเ่ป็นอนัดบัท่ี 3 ซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ืองยากถา้ในอนาคตสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ สามารถข้ึน

เป็นเบอร์หน่ึงของสายการบินท่ีมีเส้นทางการบินในประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์      

ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้น

แอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

 

สมมติฐานของการวจัิย (หรือคําถามงานวจัิย) 

 1. ปัจจยัลกัษณะของประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน 

ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาว

ไทย 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  - ตวัแปรอิสระ 

 1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย ไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน…… 
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 1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคาดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ    

               - ตัวแปรตาม ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผู ้โดยสารชาวไทย 

ประกอบดว้ย ท่านมีความตอ้งการท่ีจะใช้บริการสายการบินซํ้ าอีกในโอกาสหน้าถ้าท่านตอ้งการ

เดินทาง ,สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เป็นสายการบินแรกในใจของท่าน ท่ีท่านจะเลือกใชบ้ริการ, 

ท่านตอ้งการท่ีจะแนะนาํการบริการของสายการบินให้ผูใ้ช้บริการท่านอ่ืน, ท่านมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

ตราสินคา้และการบริการของสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ และ ท่านมีความประทบัใจ และมัน่ใจต่อ

การใช้บริการของสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ โดยลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด ซ่ึงคาํตอบ

เป็นคะแนนระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ใชม้าตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวดัแบบไล

เคิร์ท (Likert Scale) 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ ผูโ้ดยสารชาวไทย 

ท่ีเคยหรือกาํลงัใชบ้ริการ สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ จาํนวน 400 คน  

 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในจดัเก็บขอ้มูลและการทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่

เดือนกนัยายนพ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

ตัวแปรอสิระ (Independent variable)   ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลงานการวิจยัในคร้ังน้ี ทาํให้เห็นถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และสามารถนาํไปใช้ในการวางแผนกลุ่มเป้าหมาย วา่สาย

การบินควรจะเนน้ไปท่ีกลุ่มเป้าหมายใดเป็นหลกั   

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) สถานภาพ 

4) ระดบัการศึกษาสูงสุด 

5) อาชีพ 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(ภาวณีิ กาญจนาภา, 2559) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1) ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 

2) ดา้นราคา 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5) ดา้นบุคลากร 

6) ดา้นกระบวนการ 

7) ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

ความภกัดีต่อสายการบิน  

ไทยไลออ้นแอร์ 

ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

(ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2550) 
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 2. ผลงานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปช่วยในการกาํหนดส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการทาํให้ผูโ้ดยสารเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ และเลือกท่ีจะใชบ้ริการของสายการ

บิน ไทยไลออ้นแอร์ 

 

แนวคิดทฤษฎ ี 

1. แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demography) คือปัจจยัท่ีองค์กร

ธุรกิจนิยมนาํมาใช้ในการอธิบายถึงคุณลกัษณะประชากรดา้นโครงสร้างของประชากร ขนาดของ

ประชากร และการกระจายของประชากร ประกอบไปด้วยตวัแปรท่ีสําคญัดังต่อไปน้ี เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ขนาดและการกระจายของประชากร องค์กรธุรกิจต่างๆ

นิยมใช้ประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วนการตลาด เพราะคุณลกัษณะของประชากรศาสตร์นั้นมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้งทางตรง และทางออ้ม โดยผา่นทางรูปแบบการตดัสินใจ และ

ค่านิยมิของบุคคล  

 

2. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ท่ีได้อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการของ Philip Kotler ไวว้า่เป็นแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะใชส่้วนประสมทาง

การตลาดบริการ (Marketing Mix) หรือเรียกวา่ 7Ps ใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด ดงัต่อไปน้ี  

ผลิตภัณ ฑ์  (Product) ส่ิ ง ท่ีผู ้ขายต้องการมอบ ให้กับผู ้ใช้บ ริการ และผู ้ใช้บ ริการจะได้รับ

ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแล้วผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

 ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 

(Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้นๆ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผูใ้ช้บริการจะตดัสินใจซ้ือ 

การกาํหนดราคาการให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการอยา่งชดัเจน และง่ายต่อ

การจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

 การจัดจาํหน่าย (Place) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการนําเสนอ

บริการให้แก่ผูบ้ริโภค ทาํให้มีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี 

นาํเสนอ จะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เคร่ืองมือท่ีมีความสําคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมี

วตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจ

สาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

 บุคลากร (People) พนกังาน (Employee) โดยอาศยัการสรรหา และการคดัเลือก รวมถึงการ

ฝึกอบรม และการจูงใจ ให้กับบุคลากร หรือพนักงานในองค์กร เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่าง

เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการ เพื่อท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้บริการท่ีมาใช้บริการ 

และต้องสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งขัน  โดยเจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทศันคติท่ี

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การนาํเสนอทางกายภาพใหก้บั

ผูใ้ชบ้ริการ โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพ และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง

คุณค่าให้กับผู ้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย การพูดคุยกับ

ผู ้ใช้บริการอย่างสุภาพ อ่อนน้อม และการให้บริการท่ีรวดเร็ว รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆท่ี

ผูใ้ชบ้ริการควรไดรั้บจากการใหบ้ริการ 

 กระบวนการ (Process) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัในการบริการ 

ท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว รวมถึงทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ

เกิดความประทบัใจ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎคีวามภักดีต่อตราสินค้า 

 ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2550 , น. 38-47) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดี มีดงัน้ี 

 1. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Customer satisfaction) ส่ิงท่ีไดรั้บหลงัจากท่ีผูใ้ชบ้ริการซ้ือ

สินคา้หรือใชบ้ริการแลว้ ประเมินผลหลงัจากการซ้ือสินคา้ไปแลว้ โดยผูบ้ริโภคเปรียบเทียบผลจาก

ความคาดหวงัก่อนซ้ือกบัส่ิงท่ีไดรั้บจริง ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูท่ี้ใชบ้ริการ 

 2. ความเช่ือถือและความไวว้างใจ (Trust) ปัจจยัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งกนัและ

กนัโดยเป็นความสัมพนัธ์ดา้นอารมณ์ ความไวว้างใจเม่ือบุคคลมีความมัน่ใจ ซ่ึงความไวว้างใจ จะ

ช่วยลดความไม่แน่นอน ความเส่ียง และความระมดัระวงัของกระบวนการ 15 ความคิดในการ

ตอบสนองอยา่งทนัทีทนัใด ท่ีมีต่อตราสินคา้ ถา้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจ นกัการตลาดจะตอ้ง

รักษาและซ่ือสัตยต่์อคาํพูดของตนเอง ตลอดจนยดึมัน่ในคาํสัญญาท่ีมีต่อผูใ้ชบ้ริการใหไ้ด ้
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 3. ความเช่ือมโยงผูกพนักับอารมณ์ (Emotional bonding) ผูบ้ริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อตรา

สินคา้ มีความหมายถึงความผูกพนัท่ีมีต่อสินคา้หรือมีการติดต่อเป็นประจาํกบัองค์กร และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการมีความช่ืนชอบต่อองคก์ร หรือบริษทันั้นๆ โดยส่ิงเหล่าน้ีสะสมเป็นคุณค่าหรือทรัพยสิ์น 

ของตราสินคา้ (Brand equity) ท่ีเกิดจากประโยชน์ของสินคา้หรือบริการท่ีนอกเหนือจากบทบาท

หน้าท่ีของตราสินค้าเพียงลําพังทําให้การบริหารผู ้บ ริโภคสัมพันธ์ (Customer Relationship 

Management : CRM) เขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลเหนือจากความคิดของผูใ้ช้บริการและสร้าง

ความรู้สึกท่ีใกลชิ้ดผกูพนักบัผูใ้ชบ้ริการผา่นความไวว้างใจ 

 4. ลดทางเลือกและนิสัย (Choice reduction and habit) ปกติผู ้บ ริโภคมีแนวโน้มโดย

ธรรมชาติท่ีจะลดทางเลือก ซ่ึงมกัจะมีทางเลือกไม่เกิน 3 ทางเลือก คนมกัรู้สึกมีความสุขกบัความ

คลา้ยคลึงในเร่ืองของตราสินคา้หละสถานการณ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั ความภกัดีของผูบ้ริโภค เช่นการไม่

เปล่ียนตราสินคา้ หรือการซ้ือสินคา้ท่ีมีตราสินคา้เดิมซํ้ าๆ เป็นตน้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะคิดว่า

ตราสินคา้ใหม่มีคุณภาพท่ีดีไม่เท่าตราสินคา้เดิมท่ีผูใ้ชบ้ริการเคยใชม้าก่อน  

 5. ประวติัของบริษัทผูผ้ลิตสินค้า (History with the company) เป็นการสร้างลักษณะท่ี

แตกต่างประกอบกับส่ิงอ่ืนๆ เกิดข้ึนระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และประวติัการติดต่อกับ

องค์กร ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อในเร่ืองของความภกัดีในตราสินคา้ การรับรู้

ของผูใ้ช้บริการท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และประวติัขององค์กรมีผลต่อความตั้งใจ ความภกัดี รวมถึง

การซ้ือสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ 

  

ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี ้

 ระดบัท่ี 1 ผูซ้ื้อไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Non-loyal buyer) ซ่ึงเป็นความภกัดีในระดบั

ตํ่าท่ีสุด เพราะผูใ้ชบ้ริการไม่เห็นความแตกต่างระหวา่งสินคา้ ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเปล่ียนไปใชบ้ริการ

ตราสินคา้อ่ืนไดง่้าย โดยเปล่ียนไปตามความสะดวก หรือความช่ืนชอบส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการเอง 

หรือเปล่ียนเพราะการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจของตราสินคา้คู่แข่งขนั 

 ระดับท่ี 2 ผูซ้ื้อซ้ือจากความเคยชิน (Habitual buyer) ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีพอใจใน

ระดบัตํ่า หรือเร่ิมพอใจกบัตราสินคา้ท่ีใชอ้ยู ่แต่อาจคิดวา่ไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเปล่ียนไปใชต้รา

สินคา้อ่ืน 

 ระดบัท่ี 3 ผูซ้ื้อคิดถึงตน้ทุนในการเปล่ียนตราสินคา้ (Switching cost loyal) ผูใ้ชบ้ริการรู้สึก

ว่าเม่ือเปล่ียนไปใช้ตราสินคา้อ่ืน อาจหมายถึงตน้ทุนของเวลา (Cost in time) ตน้ทุนทางการเงิน 
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(Money) ต้นทุนในความเส่ียง (Risk) และต้นทุนในการค้นหา (Performance) ในการเปล่ียนตรา

สินคา้ 

 ระดบัท่ี 4 ผูซ้ื้อรู้สึกเป็นมิตรกบัตราสินคา้ (Friend of the brand) ระดบัผูใ้ช้บริการรู้สึกว่า

ตราสินคา้คือเพื่อน โดยผูใ้ชบ้ริการจะให้ความสําคญักบัตราสัญลกัษณ์ (Symbol) ความช่ืนชอบต่อ

ตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง จากประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ (Set of use experiences) คือมีการ

รับรู้ต่อคุณภาพของตราสินคา้นั้นในระดบัสูง (A high perceived quality) ผูใ้ช้บริการมีการรับรู้ว่า

สินคา้น้ีมีคุณภาพและผูใ้ชบ้ริการมีความพร้อมท่ีจะซ้ือหรือใชบ้ริการในตราสินคา้นั้นๆ 

 ระดับท่ี 5 ผูซ้ื้อมีความผูกพนั (Committed buyer) เป็นความภกัดีต่อตราสินค้าในระดับ

สูงสุดของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผูใ้ช้บริการกลุ่มน้ีมีความรู้สึกผูกพนักบัตราสินคา้ท่ีตนใช้บริการอยู่ และ

สามารถสะทอ้นความเป็นตวัตนของผูใ้ชบ้ริการจนเกิดความภาคภูมิใจในตราสินคา้หรือผลิตภณัฑ์

นั้นๆ 

 ระดบัของความภกัดีของตราสินคา้นั้น สามารถวดัไดจ้ากรูปแบบการซ้ือท่ีเกิดข้ึนจริงของ

ตราสินคา้หรือจากอตัราในการซ้ือซํ้ า (Repurchase rates) วดัจากความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคกลบัมา

ซ้ือหรือใชบ้ริการ 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี 

คือผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ณ สนามบินดอนเมือง ซ่ึงไม่สามารถ

หาจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) จาํนวน

กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดเท่ากับ 400 คน ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) ใช้การเก็บ ข้อมู ลโดยการสุ่ มตัวอย่างแบ บ ส ะดวก  (Convenience 

sampling) ผู ้วิจ ัยต้องการเก็บข้อมูลจากผู ้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ลักษณะคาํถามเป็น

คาํถามปลายปิด ซ่ึงคาํตอบเป็นคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ทาํการทดสอบค่าความเช่ือมั่น 

Cronbach’s Alpha มีค่า ตั้งแต่ 0.718 ถึง 0.913  ดงันั้นแบบสอบถามน้ีจึงมีความน่าเช่ือถือและสามารถ

นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานแบ่ง

ออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยนําเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้น

เก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Independent 

Sample : t-Test, One-way analysis of Variance (ANOVA) ทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD และ 

Multiple Linear Regression Analysis โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 240 คน (ร้อยละ 60.00) มีอายุ 30-39 ปี 

จาํนวน 127 คน (ร้อยละ 31.70) มีสถานภาพโสด จาํนวน 222 คน (ร้อยละ 55.50) มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 267 คน (ร้อยละ 66.70) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 152 คน (ร้อยละ 

38.00) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 109 คน (ร้อยละ 27.30) 

 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.83) โดยในแต่ละ

ดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.85) โดยในแต่ละขอ้

พบว่า การบริการของพนกังานบนเคร่ืองบินมีความใส่ใจผูโ้ดยสารเป็นอยา่งดี มากท่ีสุด ( X  = 3.94) 

รองลงมาความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงท่ีมีคุณภาพของสายการบิน ( X  = 3.89) และน้อยท่ีสุดตาราง

เท่ียวบินมีให้เลือกได้หลากหลาย ตรงตามความตอ้งการของผูโ้ดยสาร ( X  = 3.77) (2) ดา้นราคาใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.79) โดยในแต่ละขอ้พบว่า มีการแจง้ราคาและค่าธรรมเนียมบริการ

ต่างๆอย่างชดัเจน มากท่ีสุด ( X  = 3.90) รองลงมาราคาค่าตัว๋โดยสารมีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ

จากสายการบิน( X  = 3.84) ราคาค่าตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสายการบินอ่ืน( X  = 

3.84) และน้อยท่ีสุดราคาบริการเสริมอ่ืนๆมีความเหมาะสม เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้ าหนักกระเป๋า 

( X  = 3.57) (3) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98) โดยในแต่ละข้อ

พบวา่ มีช่องทางการชาํระเงินท่ีสะดวกและมีหลายช่องทาง เช่น ATM , เคาร์เตอร์เซอร์วสิ มากท่ีสุด 

( X  = 4.143) รองลงมามีความสะดวกสบายในการจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นเวบ็ไซต ์ของสายการบิน  ( X  

= 4.04) และน้อยท่ีสุดสอบถามขอ้มูลการบริการของสายการบินผ่าน Call-Center ไดห้ลายช่องทาง 

เช่น โทรศพัท ์และ E-mail ของสายการบิน( X  = 3.83) (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 3.54) โดยในแต่ละขอ้พบวา่ มีศูนยบ์ริการ Call-Center ของสายการบินคอยให้บริการ
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ข้อมูลแก่ผู ้ใช้บริการ มากท่ีสุด ( X  = 3.74) รองลงมามีช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ท่ี

หลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Instagram  ( X  = 3.66) และน้อยท่ีสุดตั๋วค่าโดยสารสามารถ

นาํไปลดราคาอาหาร กบัร้านคา้ท่ีร่วมรายการกบัสายการบินภายในสนามบินดอนเมือง ( X  = 3.31) 

(5) ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X  = 3.89) โดยในแต่ละขอ้พบว่า พนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน มีมารยาทและมีความยินดีในการให้บริการ มากท่ีสุด ( X  = 3.97) รองลงมาคือพนักงาน

ภาคพื้น มีมารยาท และมีความยินดีในการให้บริการ ( X  = 3.93) และน้อยท่ีสุดพนกังานภาคพื้นทุก

ภาคส่วนของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาให้กบัผูโ้ดยสาร  

( X  = 3.81) (6) ดา้นกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.89) โดยในแต่ละขอ้พบวา่ 

ระบบในการจองซ้ือตัว๋โดยสารมีความถูกตอ้ง มากท่ีสุด ( X  = 3.93) รองลงมาคือขั้นตอนการเช็คอินมี

ความสะดวกและรวดเร็ว( X  = 3.86) และน้อยท่ีสุดคือจาํนวนเคาน์เตอร์ จาํนวนตัว๋โดยสารในท่า

อากาศยาน มีเพียงพอต่อการให้บริการ  ( X  = 3.73) (7) ด้านลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัระดบัมาก ( X  = 3.92) โดยในแต่ละขอ้พบวา่ สภาพแวดลอ้มห้องโดยสารมีความสะอาดพร้อม

ให้บริการ มากท่ีสุด ( X  = 3.95) รองลงมาคือเคร่ืองบินมีความทนัสมยั พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆพร้อม

ในการใหบ้ริการ(X  = 3.94) และนอ้ยท่ีสุดคือหอ้งนํ้าบนเคร่ืองบินมีความสะอาด พร้อมใหบ้ริการ (X  = 3.87)  

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 

ความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.83) โดยเรียงลาํดบัได ้

ดงัน้ี ท่านมีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการสายการบินซํ้ าอีกในโอกาสหนา้ถา้ท่านตอ้งการเดินทาง มาก

ท่ีสุด ( X  = 4.13) รองลงมาท่านมีความประทับใจ และมั่นใจต่อการใช้บริการของสายการบิน 

ไทยไลออ้นแอร์ ( X  = 4.03) ท่านมีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้และและการบริการของสายการบิน 

ไทยไลออ้นแอร์ ( X  = 3.87) ท่านตอ้งการท่ีจะแนะนาํการบริการของสายการบินให้ผูใ้ชบ้ริการท่าน

อ่ืน ( X  = 3.57) นอ้ยท่ีสุดสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เป็นสายการบินแรกในใจของท่าน ท่ีท่านจะ

เลือกใชบ้ริการ ( X  = 3.53) 

 

4.  การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อสายการ

บิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีแตกต่างกนั 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

109 

ตัวแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.00* แตกต่างกนั 

อาย ุ F-test 0.70 ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ F-test 0.00* แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-test 0.93 ไม่แตกต่างกนั 

อาชีพ F-test 0.16 ไม่แตกต่างกนั 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-test 0.09 ไม่แตกต่างกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD ดา้นสถานภาพ ดงัต่อไปน้ี  

 การทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีความภกัดีต่อสาย

การบิน ไทยไลออ้นแอร์ นอ้ยกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีความภกัดีต่อสาย

การบิน ไทยไลออ้นแอร์ มากกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสมีความภกัดีต่อ

สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ มากกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 ตารางท่ี  2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย   
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* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดี

ต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อ

ความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 มี

อาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 57.7 (Adjusted R2 = 0.577)   

 

การอภิปรายผลข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผล 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นเพศ และดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 1. ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสาร

ชาวไทยแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัวฒัน์ 

รุ่งน่ิม (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพทัยาปาร์ค 

ความภักดีต่อสายการบิน 

 ไทยไลอ้อนแอร์ 
b 

Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.026 0.167  0.153 0.878   

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.261 0.070 0.221 3.710 0.000* 0.300 3.339 

- ดา้นราคา (X2) 0.146 0.055 0.134 2.677 0.008* 0.421 2.374 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) 0.143 0.061 0.127 2.344 0.020* 0.364 2.751 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.056 0.043 0.063 1.304 0.193 0.458 2.184 

- ดา้นบุคลากร (X5) -0.085 0.062 -0.077 -1.366 0.173 0.335 2.987 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X6) 0.182 0.072 0.164 2.528 0.012* 0.251 3.987 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X7) 0.258 0.056 0.248 4.639 0.000* 0.372 2.688 

R = 0.764   R2 = 0.584  Adjusted. R2 = 0.577   SEE = 0.447   F = 78.644   Sig. = 0.000* 
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บีช รีสอร์ท ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย” พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การใชบ้ริการโรงแรมพทัยาปาร์ค บีช รีสอร์ท มีความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม

ดา้นระยะเวลาท่ีเขา้พกัต่อคร้ังแตกต่างกนั โดยเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกนั โดยเพศ

หญิงมีระยะเวลาเขา้พกัต่อคร้ังมากกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของผูว้ิจยั ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

เป็นธุรกิจบริการเหมือนกัน และผลการวิจยัพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน แต่

ต่างกนัตรงท่ีงานวจิยัของผูว้ิจยันั้นเป็นสายการบิน เน่ืองจาก เพศ แสดงออกถึงความแตกต่างกนัทาง

สรีระร่างกาย จึงทาํใหค้วามตอ้งการของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนั   

 2. ดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ จิตติ

ยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด บริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ต้นทุนตํ่าภายในประเทศในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ของ

ผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร์” พบวา่ สถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนต่าํภายในประเทศในเขต จงัหวดัอุบลราชธานี ของผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร์ 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บจากแบบสอบถามนั้นมีความแตกต่างผูว้จิยัไม่ไดท้าํการเจาะจงกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเก็บแบบสอบถามจากเขตจงัหวดัอุบลราชธานี เน่ืองจาก สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของแต่

ละบุคคล บ่งบอกถึงพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตวา่เป็นไปในลกัษณะไหน เช่น บุคคลท่ีมีสถานภาพ

โสดก็จะมีการดาํเนินชีวิตแบบเด่ียว ส่วนบุคคลท่ีมีสถานภาพสมรสก็จะมีการดาํเนินชีวิตแบบ

ครอบครัว ซ่ึงลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวน้ี ทาํให้มีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้น

แอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีแตกต่างกนั  

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มี

ความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 1. ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไล

ออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สุภชัชา วิทยาคง (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า ของผูใ้ช้บริการชาวไทย” พบว่า ลักษณะทางกายภาพของเคร่ืองบิน เช่น การตกแต่ง

ภายนอก เคร่ืองบินมีความสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์, การตกแต่งภายในเคร่ืองบินมีความสวยงาม 
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และเป็น ระเบียบเรียบร้อย, อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบินไดม้าตรฐาน ใชง้านไดดี้, ห้องโดยสาร

บนเคร่ืองบินมีความสะอาด, ห้องนํ้ าบนเคร่ืองบินมีความสะอาด รวมทั้ง ระบบในการชาํระเงิน มี

ความถูกต้อง ล้วนมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนตํ่ า ภายในประเทศ   

เน่ืองจาก สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ 

สภาพแวดลอ้มห้องโดยสารมีความสะอาดพร้อมให้บริการ เคร่ืองบินมีความทนัสมยั พร้อมทั้งมี

อุปกรณ์ต่างๆพร้อมในการให้บริการ และอุปกรณ์เสริมต่างๆบนเคร่ืองบิน มีความปลอดภยั ได้

มาตรฐานสากล อยู่ในระดบัมาก จึงมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน   ไทยไลออ้นแอร์ 

ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

 2. ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภชัชา 

วทิยาคง (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนตํ่า ของ

ผูใ้ช้บริการชาวไทย” พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ เช่น สายการบินมีเส้นทางการบินท่ี

ครอบคลุม, เท่ียวบินมีการให้บริการหลาย ช่วงเวลา รวมทั้งเท่ียวบินมีการให้บริการเสริมตรงกบั

ความตอ้งการ ลว้นแลว้ส่งผลต่อความภกัดีต่อ ตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ 

เน่ืองจาก สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การ

บริการของพนกังานบนเคร่ืองบินมีความใส่ใจผูโ้ดยสารเป็นอยา่งดี ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงท่ีมี

คุณภาพของสายการบิน ความตรงเวลาของเท่ียวบินท่ีต้องออกเดินทาง และการบริการของ

เคาน์เตอร์ Check-in มีความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดบัมาก จึงมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสาย

การบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

 3. ด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิราภรณ์ 

เอ็นดู (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของ

ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการ สายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กระบวนการบริการท่ีมีความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเช็คอิน การเตรียมความ

พร้อมของเคร่ืองบินก่อนออกเดินทางท่ีมีระยะเวลาสั้ นจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างความ

ประทับใจให้แก่ผูใ้ช้บริการซ่ึงจะทําให้มีการตัดสินใจใช้บริการ กับสายการบินแอร์เอเชียได ้

เน่ืองจาก สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั ระบบ
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ในการจองซ้ือตัว๋โดยสารมีความถูกตอ้ง ขั้นตอนการเช็คอินมีความสะดวกและรวดเร็ว และมีการ

แจ้งเตือนเม่ือใกล้เวลาเดินทาง อยู่ในระดับมาก จึงมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน   

ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

 4. ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของมนสินี เลิศคชสีห์ 

(2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินการบินไทย สาํหรับการให้บริการ

ภายในประเทศ” พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบิน การบินไทย สําหรับ

การให้บริการ ภายในประเทศ โดยผูโ้ดยสารจะเลือกใช้บริการ หากราคาค่าโดยสารมีมาตรฐาน

เหมาะสมกบัคุณภาพการให้บริการ เหมาะสมกบัระยะทาง รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง

และส่ิงอาํนวยความสะดวกเน่ืองจาก สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใหค้วามสําคญักบั มีการแจง้ราคาและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆอยา่งชดัเจน ราคาตัว๋โดยสารมี

ความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บจากสายการบิน ราคาค่าตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสาย

การบินอ่ืน และราคาค่าตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทางการบิน อยู่ในระดับมาก จึงมี

ความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย   

 5. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ 

ของผูโ้ดยสารชาวไทย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสินี 

เลิศคชสีห์ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย สําหรับ

การให้บริการภายในประเทศ” พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจาํหน่ายและบริการ ส่งผลต่อการ

เลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย สําหรับการให้บริการภายในประเทศ โดยผูโ้ดยสารจะ

เลือกใชบ้ริการ หากมีช่องทางการเลือกซ้ือบตัรโดยสารท่ีหลากหลาย สะดวก หาไดง่้าย ช่องทางใน

การรับชําระค่าบัตรโดยสารท่ีเข้าถึงได้ง่าย เน่ืองจากสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั มีช่องทางการชาํระเงินท่ีสะดวกและมีหลายช่องทาง เช่น 

ATM, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ความสะดวกสบายในการจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นเวบ็ไซตข์องสายการบิน มี

ช่องทางการจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินหลากหลาย และความสะดวกรวดเร็วในการซ้ือตัว๋โดยสารผ่าน

ช่องทางต่างๆ อยู่ในระดบัมาก จึงมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทย 
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ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 1. ดา้นเพศ ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง

ทางดา้นเพศ ดงันั้น กลยทุธ์สําหรับเพศชายและเพศหญิงก็อาจจะแตกต่างกนั เช่น เพศหญิงควรท่ีจะ

เน้นในเร่ืองของการเพิ่มนํ้ าหนกักระเป๋า เพราะเพศหญิง เวลาเดินทางจะมีสัมภาระในการเดินทาง

ค่อนขา้งเยอะ จึงทาํให้เพศหญิงตอ้งการนํ้ าหนกัระเป๋าเพิ่ม ส่วนเพศชายนั้น ผูป้ระกอบการสายการ

บิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรท่ีจะเน้นในเร่ืองของขนม เคร่ืองด่ืมท่ีให้บริการบนเคร่ือง จึงอยากให้

ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ตระหนักถึงความแตกต่างทางดา้นเพศของผูโ้ดยสาร

เป็นสาํคญั ในการท่ีจะออกแบบกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อให้ผูโ้ดยสารเกิดความ

พึงพอใจและก่อเกิดเป็นความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ต่อไป 

2. ดา้นสถานภาพ ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ควรท่ีจะออกแบบ และสร้างกลยุทธ์

การตลาดบริการโดยคาํนึงถึงความแตกต่างกนัของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม โดยเน้นไปท่ีการ

แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามสถานภาพและออกแบบส่วนประสมทางการตลาดบริการให้สอดคลอ้งตรง

กบัความตอ้งการของบุคคลในแต่ละสถานภาพ  

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสมการ MRA พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย มีเพียง 5 ดา้น

เท่านั้น คือ ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา 

และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยอภิปรายผลเรียงลาํดับตามนํ้ าหนักของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ควรท่ี

จะตอ้งเนน้ในเร่ืองของ การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพเป็นอนัดบัแรก เพราะผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ ลกัษณะทางกายภาพด้านสภาพแวดล้อมของห้องโดยสารมีความ

สะอาดพร้อมให้บริการ เคร่ืองบินมีความทนัสมยั พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมในการให้บริการ 

และอุปกรณ์เสริมต่างๆบนเคร่ืองบิน มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล  เน่ืองจาก ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความคาดหวงัด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ควรท่ีจะออกแบบส่วนประสมทางการตลาดบริการโดย
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คาํนึงถึงการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพเป็นสําคญั เพื่อท่ีจะทาํให้ผูโ้ดยสารเกิดความประทบัใจ

ในขณะท่ีมาใช้บริการ และทาํให้ผูโ้ดยสารกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าจนก่อเกิดเป็นความภกัดีต่อสายการ

บิน ไทยไลออ้นแอร์ 

 2. ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ควรออกแบบส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ โดยเนน้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ เช่น ควบคุมดูแล ให้พนกังานสามารถ

ส่งมอบบริการท่ีดีให้กับผูโ้ดยสาร ทั้งพนักงานบนเคร่ืองและพนักงานภาคพื้นของสายการบิน 

ไทยไลออ้นแอร์ ให้มีมารยาทและมีความยินดีในการส่งมอบบริการของสายการบิน ไทยไลออ้น

แอร์ ให้กบัผูโ้ดยสาร อีกทั้งตอ้งมีการอบรมพนกังานให้มีความสามารถท่ีจะส่งมอบบริการท่ีรวดเร็ว

และทนัต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร อีกทั้ง สายการบินควรเพิ่มตารางเท่ียวบิน เพราะผูโ้ดยสาร

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการของสายการบิน และมีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการสาย

การบิน ไทยไลออ้นแอร์ในเท่ียวบินอ่ืนอีก แต่บางตารางเท่ียวบินของสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ 

ไม่มีให้บริการในจงัหวดั หรือเวลาดงักล่าว บางจงัหวดัมีตารางเท่ียวบินน้อย ทาํให้ผูโ้ดยสารมี

ตวัเลือกในการเดินทางค่อนข้างท่ีจะจาํกดั และ สายการบินควรท่ีจะจดัตารางการบินให้มีความ

ชดัเจน ถา้เกิดการล่าชา้ ก็ไม่ควรท่ีจะล่าชา้มากเกินกวา่ท่ีผูโ้ดยสารจะยอมรับได ้เพื่อให้ผูโ้ดยสารเกิด

ความประทบัใจ และมีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีสายกานบินมอบให ้

 3. ดา้นกระบวนการ  ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ควรออกแบบส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ โดยเน้นในเร่ืองของกระบวนการ เพราะเม่ือผูโ้ดยสารได้ทาํการจองซ้ือตัว๋

โดยสารเพื่อการเดินทางแล้วนั้น ส่ิงท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการคือความถูกตอ้ง ทั้งช่ือ นามสกุล รวมถึง

จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการเดินทางอย่างถูกตอ้ง ถ้าในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดนั้น ย่อมทาํให้

ผูโ้ดยสารเสียเวลา และเกิดความไม่พงึพอใจรวมถึงความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อสายการบินลดลงไป และสาย

การบินอาจเสียผูโ้ดยสารรวมถึงมีการบอกกล่าวปากต่อปากทาํให้ผูโ้ดยสารหมดความเช่ือมัน่ของ

สายการบิน ก่อให้สายการบินเกิดความเสียหายได้ ดังนั้ น สายการบินควรมีระบบการจองตั๋ว

โดยสารท่ีดี และมีคุณภาพ รวมทั้งตอ้งมีการตรวจสอบระบบให้ทนัสมยั มีการพฒันาระบบการจอง

ตัว๋โดยสารให้พร้อมให้บริการอยา่งสมํ่าเสมอ และเกิดขอ้ผิดพลาดของระบบการให้บริการให้นอ้ย

ท่ีสุดเพื่อใหผู้โ้ดยสารเกิดความเช่ือมัน่ และมัน่ใจในการเลือกใชบ้ริการของสายการบิน ไทยไลออ้น

แอร์ และทาํให้ผูโ้ดยสารกลบัมาใช้บริการซํ้ าจนก่อเกิดเป็นความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้น

แอร์ 
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 4. ด้านราคา ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรออกแบบส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ โดยเนน้ในเร่ืองของราคา เพราะ เม่ือผูโ้ดยสารทาํการจองตัว๋โดยสารเสร็จส้ินแลว้ ส่ิง

ท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการทราบคือ ราคาการเดินทางรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีผูโ้ดยสารตอ้งทาํการชาํระเงิน 

ถา้สายการบินไดมี้การแจง้ราคาและค่าธรรมเนียมต่างๆออยา่งชดัเจน ทาํให้ผูโ้ดยสารเขา้ใจ และยอมรับ

ในการแจง้ชาํระเงินให้กบัสายการบิน ดงันั้น ส่ิงท่ีสายการบินควรมีเพิ่มเติมคือการบอกรายละเอียด หรือ

นโยบายเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การปรับข้ึนของค่านํ้ ามนัท่ีตอ้งทาํให้สายการบินปรับราคาตัว๋

โดยสารท่ีสูงข้ึน หรือการลดปริมานการโหลดนํ้ าหนกักระเป๋าของผูโ้ดยสาร เพื่อท่ีจะทาํให้ผูโ้ดยสารเกิด

การรับรู้ และยอมรับในส่ิงท่ีสายการบินไดบ้อกกล่าว เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูโ้ดยสารเกิดทศันคติท่ีไม่ดีกบั

สายการบิน และสายการบินควรท่ีจะรักษาความรู้สึกท่ีดีของผูโ้ดยสารไว ้เพื่อให้ผูโ้ดยสารกลบัมาใช้

บริการกบัสายการบินซํ้ า และทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ต่อไป  

 5. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ควรออกแบบ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยเน้นในเร่ืองของช่องทางการจดัจาํหน่าย เพราะผูโ้ดยสาร

ตอ้งการความรวดเร็ว และความสะดวกสบายในการชาํระเงินค่าตัว๋โดยสาร จึงทาํให้สายการบินตอ้งมี

การเปิดช่องทางการชาํระเงินการจองตัว๋โดยสารท่ีหลากหลายช่องทางมากข้ึน เพื่ออาํนวย ความสะดวก

ใหก้บัผูโ้ดยสาร ดงันั้น สายการบินควรทาํการสานสัมพนัธ์กบัธนาคาร ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ช่องทางการชาํระเงินให้กบัผูโ้ดยสารให้มีความสะดวกเพิ่มมากข้ึน อีกทั้ง สายการบินควรเพิ่มช่อง

ทางการให้บริการการสอบถามขอ้มูลให้กบัผูโ้ดยสาร เช่น การเพิ่มระบบ Call Center online เพื่อ

การแก้ปัญหาท่ีรวดเร็วให้กับผู ้โดยสารได้อย่างทันท่วงที เพื่อท่ีจะทําให้ผู ้โดยสารเกิดความ

ประทับใจ และทําให้ผู ้โดยสารกลับมาใช้บริการซํ้ าจนก่อเกิดเป็นความภักดีต่อสายการบิน       

ไทยไลออ้นแอร์   

 

ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ท่านมีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการสายการ

บินซํ้ าอีกในโอกาสหน้าถ้าท่านตอ้งการเดินทาง โดยอยู่ในระดบัมาก ผูป้ระกอบการสายการบิน 

ไทยไลออ้นแอร์ ควรท่ีจะตอ้งเนน้ในเร่ืองของการรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี มีคุณภาพ ของสาย

การบิน ไทยไลออ้นแอร์ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีมากอยูเ่สมอ เช่น เนน้ท่ีลกัษณะทางกายภาพของสายการ

บิน ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของห้องโดยสาร ความสะอาดของห้องนํ้ าบนเคร่ืองบิน และ

อุปกรณ์เสริมต่างๆบนเคร่ืองบิน มีความปลอดภยั ได้มาตรฐานสากล เพื่อท่ีจะทาํให้ผูโ้ดยสารมี
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ความรู้สึกท่ีดีและมัน่ใจในการใช้บริการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ และทาํให้ผูโ้ดยสารเกิดความ

ภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ต่อไป  

 ดา้นความภกัดีนอ้ยสุดคือ สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เป็นสายการบินแรกในใจของท่าน 

ท่ีท่านจะเลือกใช้บริการ ผูป้ระกอบการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ควรท่ีจะตอ้งเน้นในดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด เพื่อท่ีจะให้ผูโ้ดยสารรับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และโปรโมชัน่ต่างๆของสายการ

บิน ไทยไลอ้อนแอร์ อีกทั้ งผู ้ประกอบการ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรท่ีจะเน้นสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีสามารถจบัมือกนัเพื่ออาํนวยต่อการทาํธุรกิจร่วมกนั เช่น 

ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ จดัโปรโมชัน่ 

เช่น ชาํระตัว๋โดยสารผ่านบตัรเครดิตธนาคารพนัธมิตรเพื่อเป็นส่วนลดในการซ้ือตัว๋โดยสาร หรือ

สะสมไมลค์รบตามจาํนวนนาํมาลดราคาค่าหอ้งพกัของโรงแรมพนัธมิตรในราคาพิเศษ เป็นตน้ ควร

จดัโปรโมชัน่ท่ีทาํให้ผูโ้ดยสารรู้สึกพึงพอใจ และสามารถกระตุน้ความรู้สึกให้ผูโ้ดยสารตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เป็นสายการบินแรกในใจของผูโ้ดยสาร จนกลายเป็น

ความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดังนั้ น     

ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีทาํให้มีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไล

ออ้นแอร์ เช่น คุณภาพของการให้บริการ ท่ีมีผลอต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เป็นตน้ 

 2. เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณเท่านั้น ดงันั้น เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิง

ลึก จึงควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์ควบคู่กนัไปกบัการตอบแบบสอบถาม จาก

แหล่งขอ้มูลท่ีสําคญั เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูโ้ดยสาร ให้ไดม้ากท่ีสุดและเพื่อ

นาํมาเป็นประโยชน์ในการนาํไปพฒันาแผนธุรกิจของสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ต่อไป 

 3. ควรทาํการขยายกลุ่มผูโ้ดยสารเป้าหมายอ่ืน เช่น ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ และควรทาํ

การตลาดท่ีมุ่งเน้นไปทางส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มจาํนวนผูโ้ดยสาร

กลุ่มเป้าหมาย ให้มาใช้บริการสายการบิน และจดัทาํการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน เช่น สิทธิ

พิเศษสําหรับราชการ หรือสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกของสายการบิน เพื่อท่ีจะทาํให้ผูโ้ดยสารเกิด

การใชบ้ริการซํ้ าๆ และก่อเกิดเป็นความภกัดีท่ีมีต่อสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ต่อไป 
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บทสรุป 

 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อสายการ

บิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผู ้โดยสารชาวไทย” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive Research) ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน พบวา่ เพศ และสถาภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อสายการบิน ไทยไลออ้น

แอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ เม่ือไดผ้ลการวิเคระห์ขอ้มูล สามารถเรียงลาํดบัตามนํ้ าหนกัของส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ พบว่า ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้าน

กระบวนการ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อสายการ

บิน ไทยไลออ้นแอร์ ของผูโ้ดยสารชาวไทย  
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https://scurvehub.com/article/detail/85
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

โทรศัพท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 

MARKETING MIX AND BRAND EQUITY FACTORS INFLUENCING IPHONE 

PURCHASE DECISION OF CONSUMERS IN PATHUM THANI  ON STUDIO 7 SHOP 

 

ธนภัทร พสิิษฐ์กุล 

(pisitkul.thanapat@gmail.com) 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 

(pashatai.c@rsu.ac.th) 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจโทรศพัท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

(2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจโทรศพัท์มือถือไอโฟนของ

ร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ประชากร

ท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ท่ีอาศยัอยู่ใน

จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนและทาํการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 385 คน และใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การ

วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test, F-Test และ

การวิ เคราะห์ การถดถอยพ หุ คูณ  (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย  พ บ ว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.17) มีอายุ 26-30 ปี (ร้อยละ 50.65) มีสถานภาพ

โสด (ร้อยละ 86.23) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 83.90) มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

(ร้อยละ 42.60) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท (ร้อยละ 41.82) ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.00) เม่ือพิจารณา

mailto:pisitkul.thanapat@gmail.com
mailto:pashatai.c@rsu.ac.th
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เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

ราคา และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัคุณค่าตรา

สินคา้ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดท่ี (  = 4.40) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ 

ดา้นการรับรู้ต่อตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และน้อยที่สุดคือดา้น

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ี สุด  (  = 4.28) เม่ือพิ จารณ าเป็ นรายด้านโดยเรียงลําดับ จากมากไป หาน้อย คือ ซ้ื อ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ท่ีร้านสตูดิโอ 7 เน่ืองจากมีการรับประกนัสินคา้ท่ีสะดวกรวดเร็ว มากกวา่ท่ี

อ่ืน, ร้านสตูดิโอ 7 เป็นร้านท่ีมีความเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ  และนอ้ยท่ีสุดคือ เลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ไอโฟน ท่ีร้านสตูดิโอ 7 เน่ืองจากมีโปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมการตลาด, ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 

 

ABSTRACT 

 This independent study has objective (1) to study the difference of demographic factors 

influencing iPhone purchase decision consumers in Pathum thani on Studio 7 shop, (2) to study 

marketing mix factors influencing iPhone purchase decision of consumers in Pathum thani on 

Studio 7 shop and (3) to study brand equity factors influencing iPhone purchase decision of 

consumers in Pathum thani on Studio 7 shop. For populations in this study were studied 385 

people who have purchased iPhone from Studio 7 in Pathum thani. Statistical analysis is 

conducted by using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. Moreover Inferential statistics including t-Test, F-Test, and Multiple Regression 

Analysis are also used in this study. The results of the study, in terms of demographic factors, it 

was found that most of the respondents t 197 persons ( 51. 17% )  were Females; 195 of them 

(50.65%) were at the age of 26-30 years; 332 of them (86.23%) were single; 323 of them 

(83.90%) had level of education of bachelor’s degree; 164 of them (42.60%) were employee; and 

161 of them (41.82%) had a monthly income of 15,001-25,000 Baht. In terms of marketing mix 

factors, the overall factors were at a high level (  = 4.00) which can be arranged in descending 

order as follows: product, place, price and the least is promotion, In terms of brand equity factors, 
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the overall factors were at a highest level (  = 4.40) which can be arranged in descending order as 

follows, brand awareness, brand association, perceived quality and the least one is brand loyalty, 

In terms of purchase decision factors, the overall factors were at highest a level (  = 4.28) which 

can be arranged in descending order as follows, purchase iphone from Studio 7 has a quick and 

convenient warranty, Studio 7 is reliable and acceptable and Choose purchase Iphone from Studio 

7 because Studio 7 has a variety of promotions. 

 

Key Words : MARKETING MIX FACTORS, BRAND EQUITY FACTORS 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทสําคญั และเขา้มามีส่วนร่วมกบัมนุษยไ์ด้อย่างกลมกลืน 

โดยถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในปัจจุบนั และเป็นยุคเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีไร้พรมแดนโดยมีการ

พฒันาอย่างไม่หยุดน่ิง โทรศพัท์มือถือก็ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทสําคญัในการดาํรงชีวิตในสังคม

ปัจจุบนั และขีดความสามารถของโทรศพัท์มือถือนั้นก็ถูกนาํมาพฒันามากข้ึนไปตามลาํดบั โดยมี

การพฒันาในด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการรับส่งขอ้มูล และดา้นความบนัเทิง โทรศพัทมื์อถือจึงกลายเป็นอุปกรณ์ท่ี

ขาดไม่ไดใ้นชีวติประจาํวนั หรือแมด้า้นการศึกษาโทรศพัทมื์อถือกลายเป็นอุปกรณ์ท่ีขาดไม่ไดข้อง

สังคมยคุใหม่ไปโดยปริยาย (Siamphone, 2557)  

 การศึกษาการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษา สมาร์ทโฟน ของผลิตภณัฑ์แอปเป้ิล (Apple) หรือ 

โทรศพัท์ (iPhone) เป็นสมาร์ทโฟนท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ของโลก โดยในปัจจุบนั พ.ศ. 

2561 ยอดขายของไอโฟน (iPhone) ของ Appleในไตรมาสแรกประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมากใน

ประทศสหรัฐอเมริกา ไอโฟนถือวา่เป็นนวตักรรมท่ียอดเยี่ยมแห่งยุค ท่ีนาํนวตักรรมท่ีลํ้าสมยัมาใช้

และมีความเสถียรภาพมากท่ีสุดของสมาร์ทโฟนในยคุนั้น โดยทางบริษทัแอปเป้ิลนั้นไดท้าํการผลิต

สมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ ออกมาในทุก ๆ ปี และปี พ.ศ.2561 แอปเป้ิลไดอ้อกสมาร์ทโฟนแห่งยุคคือ 

ไอโฟน Xs ไอโฟน Xs Max และ ไอโฟน Xr ซ่ึงนบัเป็นสมาร์ทโฟนท่ีทัว่ทั้งโลกให้การจบัตามอง

อยา่งมาก (Apple Inc ,2561) 

 สตูดิโอ 7 (Studio 7) เป็นหน่ึงในตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์แบรนด์แอปเป้ิล (Apple) ใน

ประเทศไทย ร้านสตูดิโอ 7 นั้นมีสาขาในประเทศไทยมากกวา่ 100 สาขา โดยครอบคลุมทัว่ประเทศ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

123 

ไทยเพื่อท่ีผู ้บริโภคสินค้าภายใต้แบรนด์แอปเป้ิล สามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกภูมิภาค โดยการ

เปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัน้ีทางร้านสตูดิโอ 7 พร้อมปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ โดยมีคอน

เซ็ปต ์“Seven is more” ท่ีจะนาํเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่คือ More location ซ่ึงมีสาขามากกวา่ 

100 สาขาในประเทศไทย More Value ดว้ยการจดัโปรโมชั่นท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค More Benefit ให้

สิทธิประโยชน์สําหรับผู ้บ ริโภคในร้านสตูดิโอ 7 มากกว่าใคร More Experience เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ผลิตภณัฑ์แบรนด์แอปเป้ิลให้กับผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน More Channel มีช่องทางท่ี

หลากหลายเพื่อผูบ้ริโภคจะสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของร้านสตูดิโอ 7 ได้ตลอดเวลา More 

Product Solution ผูบ้ริโภคจะสามารถเพลิดเพลินกบัผลิตภณัฑ์ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้อย่าง

เอ็กซ์คลูซีฟ และสุดทา้ย More Service สามารถติดต่อสอบถาม และแกปั้ญหาอุปกรณ์ไดต้ลอด 24 

ช.ม. (Studio 7, 2559) 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง ทาํให้ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจังหวดั

ปทุมธานี เพื่อทราบปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจของผูซ้ื้อโทรศพัท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 เพื่อนาํผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง

ให้แก่ผูป้ระกอบการร้านสตูดิโอ 7 ในการวางแผนการตลาดและสร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณค่า

ตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของร้าน

สตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
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 2) ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 3) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ได้แก่ ด้านการรับรู้ต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการ

เช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยทาํการ

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 385 คน อยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ 

-เพศ   -ระดบัการศึกษาสูงสุด 

-อาย ุ   -รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

-สถานภาพสมรส  -อาชีพ 

(ภาวณีิ กาญจนาภา, 2559) 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

 
ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

1. ดา้นการรับรู้ต่อตราสินคา้ 

2. ดา้นการรับรู้คุณภาพ 

3. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

4. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

(Kotler, 2003) 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ

ไอโฟน 

ของร้านสตูดิโอ 7 ของผู้บริโภคใน

จังหวดัปทุมธานี 

(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550) 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการวิจยัน้ีนาํไปเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านสตูดิโอ 7 ในการวางแผน

การตลาดและสร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงเป็รแนวทางให้กบั

ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านสตูดิโอ 7 ในการวางแผนดา้นคุณค่าตราสินคา้ เพื่อสร้างกลยุทธ์สร้างการ

รับรู้ให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือต่อไปในอนาคต และผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ทางการการศึกษาและเป็นฐานขอ้มูลต่อยอดในการทาํวจิยัต่อไป 
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แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ได้ให้ความหมายของคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ต่าง ๆ 

เก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ เป็นคุณลกัษณะ

ขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีมีความสําคญัมากกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ เน่ืองจาก เป็นลกัษณะ

สาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใชสิ้นคา้สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

  1) เพศ จะสามารถวิเคราะห์การในการวางแผนท่ีสําคัญของตลาด ทาํให้นักการตลาด

จาํเป็นท่ีตอ้งทาํการวางแผน วา่เพศนั้นมีการส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 2) อายุ จะสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ ผลิตภณัฑ์นั้นตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่ม

อายท่ีุมีความแตกต่างกนั จะมีลกัษณะการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

 3) สถานภาพสมรส โดยนกัการตลาดจะสามารถแบ่งกลุ่มไดเ้ช่น กลุ่มบุคคลท่ีมีครอบครัว 

จะมีลกัษณะในการซ้ือ ท่ีมีความแตกต่างกบั กลุ่มบุคคลโสด ซ่ึงนกัการตลาดสามารถท่ีจะจดักลุ่ม

สินคา้ เพื่อตรงกบักลุ่มตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4) ระดบัการศึกษาสูงสุด เป็นปัจจยัหลกั ท่ีทําให้คนมีความคิด มีค่านิยม รวมถึงมี

พฤติกรรมแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีการศึกษาท่ีสูงจะมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าท่ีดีกวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาในระดับตํ่า เน่ืองจากการหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อนํามาพิจารณา

คุณสมบติั เพื่อท่ีจะนาํไปสู่การเลือกซ้ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีความเหมาะสม 

 5) ดา้นอาชีพ มีความจาํเป็นรวมถึงระดบัความตอ้งการในสินคา้ ท่ีมีความแตกต่างกนั ทาํให ้

นกัการตลาดจาํเป็นท่ีจะทาํการศึกษาว่าผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัตอ้งการของกลุ่มสาขาอาชีพใดและ

วางตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะเป็นตวัช้ีวดัการมีอาํนาจในการซ้ือ หรือ ไม่มีอาํนาจการจ่ายสินคา้ 

ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑรู์ปแบบการดาํรงชีวติ รสนิยม ค่านิยม ฯลฯ 

 

ส่วนประสมการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554) ไดใ้หค้วามหมายของทฤษฎีส่วนประสมการตลาดไวว้า่

เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้โดยทางดา้นนกัการตลาดจะนาํมาประยกุตใ์ช ้เพื่อท่ีจะ

ใชก้บักลุ่มเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

127 

 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเขา้สู่ตลาดเพื่อท่ีจะใหเ้กิดการสนใจ รวมถึง

การใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินคา้ 

 2) ราคา (Price) มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้ถึงผลิตภณัฑ์ หรือหมายถึง

คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเอง ราคาตน้ทุน ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ของ

ผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑถ์า้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจ 

 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นโครงสร้างของช่องทาง โดยจะประกอบไปดว้ย

สถาบนั และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้ ผลิตภณัฑ์จากองค์กรหน่ึงไปยงัองค์กร

หน่ึงหรือ จากองคก์รไปสู่ตลาดและผูบ้ริโภค 

 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการในการติดต่อส่ือสารกนัในส่วนของ 

ผูซ้ื้อ และผูข้ายเพื่อท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่รวมถึงทศันคติท่ีดี เพื่อทาํการจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความ

ตอ้งการท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์

 

แนวคิดและทฤษฎคุีณค่าตราสินค้า 

 Kotler (2003) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าไว้ว่า เป็นการสร้างตัวตนของ

ผลิตภณัฑ์ ในรูปแบบบุคลิกท่ีมีความโดดเด่น เน่ืองจากตราสินคา้นั้นเปรียบเสมือน มนุษย ์ท่ีมีกลุ่ม

ผูบ้ริโภคช่ืนชม และภกัดีโดยคุณค่าตราสินคา้นั้นจะประกอบไปดว้ยดงัน้ี 

 1) การรับรู้ต่อตราสินคา้ เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัเน่ืองจากเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะทาํให้ตรา

สินคา้นั้นมีความมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑ์ของตราสินคา้นั้นมี คุณภาพท่ีดี มีความ

น่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

 2) การรับรู้คุณภาพ เป็นการรับรู้คุณภาพในภาพรวมของผลิตภณัฑ์ในตราสินคา้นั้น ๆ หรือ 

คุณสมบติัท่ีเหนือกว่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ทาํให้เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของทฤษฎี

คุณค่าตราสินคา้ 

 3) การเช่ือมโยงตราสินคา้ เป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างตราสินคา้ และผลิตภณัฑ ์

เขา้ดว้ยกนั ทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ซ่ึงเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูบ้ริโภคโดยมีอิทธิผลมาจาก

การรู้จกั การหาแหล่งขอ้มูลเป็นตน้ 

 4) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ นั้นคือความเหนียวแน่นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะ

มีผลใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าในคร้ังต่อ ๆ ไป 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

128 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น เป็นกระบวนการใน

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคโดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนไดด้งัน้ี 

 1) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ โดยเกิดข้ึนในตวับุคคลท่ีมีความรู้สึกแต่งต่าง

จากท่ีเป็นอุดมคติ เป็นสภาพท่ีผูบ้ริโภครู้วา่ส่ิงน้ีดีต่อตนเอง และสภาพท่ีเป็นอยู ่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูบ้ริโภคจริง จึงทาํให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนท่ียงัขาดเหลือต่าง ๆ โดยปัญญาภายในแต่

ละตวับุคคลของผูบ้ริโภคนั้นจะมีลกัษณะท่ีมีความแตกต่างกนั 

 2) การเสาะแสวงหาแหล่งข้อมูล โดยเม่ือผู ้บริโภคเร่ิมเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคจะทําการ

แสวงหาช่องทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆ จากหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยในการตดัสินซ้ือ 

 3) การประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคหลงัจากไดท้าํการคน้หาขอ้มูลแล้ว จะทาํการประเมิน

ทางเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตนเองพอใจท่ีสุด โดยทางเลือกนั้นจะมีหลากหลายตรายี่ห้อ อาจ

ข้ึนอยู่กับภาพลักษณ์ของตราสินค้า ในการตดัสินใจในการประเมินทางเลือกนั้ นอาจข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตเป็นตน้ 

 4) การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคในแต่ละตวับุคคลนั้นจะมีการคน้หาขอ้มูลเพื่อทาํการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากบางผลิตภณัฑ์ไม่จาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลามากในการ

ตดัสินใจ เช่น นํ้ามนัพืช หรือนํ้าปลา 

 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยหลักจากการซ้ือผลิตภัณ ฑ์  นั้ นๆ ผู ้บ ริโภคจะได้รับ

ประสบการณ์ในการใช้สินคา้ ซ่ึงหลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินวา่ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ไดรั้บ

ความพึงพอใจหรือไม่ และมีทศันคติยงัไงต่อผลิตภณัฑ์ ท่ีได้บริโภคไป ซ้ึงถ้าเกิดความพึงพอใจ

ผูบ้ริโภคจะทาํการแนะนาํเพือ่เกิดลูกคา้รายใหม่เป็นตน้ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ธราธิป แววศรี (2557) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานเอกชน สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-

25,000 บาท 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 

 เสาวภาคย ์วรุิโป (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน

เขตเทศบาลนครสมุทรสาครต่อการซ้ือสมาร์ทโฟน” พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านส่วนประสมการตลาด

ตามลาํดบั 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 

 เนตรนภา ชินะสกุลชยั (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้กบัการรับรู้คุณค่า

ตราสินคา้โทรศพัท์มือถือยี่ห้อไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคญัด้านการรู้จกัตราสินค้ามากท่ีสุด รองลงมาด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ตามลาํดบั 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ของ

ร้านสตูดิโอ 7 ของผู ้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี” โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้สูตรของ William G. Cochran (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2558) ได้

ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384.16 หรือ 385 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) จากเห็นดว้ยมากท่ีสุดถึงระดบั

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด แบบสอบถามการวจิยัคร้ังน้ีกาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือไดข้องสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าจาํนวนมากกวา่หรือเท่ากบั 0.7  

   การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาความแตกต่าง

ดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.17) มีอายุ 26-30 ปี (ร้อยละ 50.65) 

มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 86.23) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 83.90) มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน (ร้อยละ 42.60) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท (ร้อยละ 41.82) และ

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก (  = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด (2) ปัจจยัคุณค่า

ตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจาก

มากไปหาน้อย พบว่าด้านการรับรู้ต่อตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ด้านการรับรู้คุณภาพ 

และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และ (3) การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.28)  

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ T-Test 0.109 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test 0.001* สอดคลอ้ง 

สถานภาพสมรส T-Test 0.733 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.480 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test 0.056 ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.051 ไม่สอดคลอ้ง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด b 
Std. 

Error 

 

B 

 

t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.390 0.308  7.756 0.000*   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.111 0.053 0.103 2.096 0.037* 0.941 1.062 

ดา้นราคา  0.117 0.045 0.152 2.580 0.010* 0.649 1.541 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.135 0.059 0.125 2.293 0.022* 0.756 1.322 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.109 0.037 0.180 2.926 0.004* 0.594 1.685 

R = 0.380 R2 = 0.144 Adjusted R2 = 0.135 SEest = 0.34165 F = 15.986 Sig. = 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ของร้าน

สตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ b 
Std. 

Error 

 

B 

 

t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.392 0.322  7.424 0.000*   

ด้านการรับรู้ต่อตราสินคา้  -0.069 0.069 -0.056 -0.992 0.322 0.695 1.439 

ด้านการรับรู้คุณภาพ  0.063 0.057 0.058 1.096 0.274 0.786 1.273 

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 0.116 0.068 0.096 1.687 0.092 0.692 1.446 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.328 0.051 0.338 6.369 0.000* 0.793 1.261 

R = 0.388 R2 = 0.150 Adjusted R2 = 0.142 SEest = 0.34037 F = 16.823 Sig. = 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ไอโฟน ของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี เท่ากบั 0.338 (B = 0.338) 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 1) ดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ของ

ร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจากอายเุป็นตวัแปรท่ีสามารถแสดงออกถึงความรู้ ทศันคติ และวฒิุภาวะท่ีแตกต่างกนั โดย

ลกัษณะการใชโ้ทรศพัทข์องประชากรในปัจจุบนัมีลกัษณะการทาํงานท่ีหลากหลาย เช่น ช่วงอายตุ ํ่า

กว่า 20 ปี เป็นกลุ่มวยัรุ่นโดย กลุ่มวยัรุ่นนั้นจะมีลกัษณะการใช้งานดา้นความบนัเทิง และใช้การ

ติดต่อส่ือสารเพื่อสนทนากบักลุ่มเพื่อนเป็นหลกั ซ่ึงแตกต่างจากช่วงอายุ 26-30 ปี ท่ีอยู่ในกลุ่มวยั

ทาํงาน ลกัษณะการใช้โทรศพัท์มือถือเพื่อเป็นการส่งขอ้มูลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในลกัษณะงาน

ปัจจุบนัท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับส่งขอ้มูล และเม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงพบวา่ 

ช่วงอายุต ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี มีการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกบัช่วงอายุ 21-30 ปี จึงทาํให้เห็นว่า

กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยกว่าจะสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี เพื่อการสนทนาในการพูดคุย รวมถึงความ

บนัเทิงในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ อีกทั้งผูบ้ริโภคจาํเป็นท่ีจะเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือโดยเฉพาะร้านสตูดิโอ 7 ซ่ึงร้านคา้จาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือไอโฟน รวมถึง

ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ในตราสินคา้แอปเป้ิล และอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

เสาวภาคย ์วิปุโร (2558) และธราธิป แววศรี (2557) พบวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

  1) ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของร้านสตูดิโอ 7 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มากท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม อีกทั้งยงัช่วยให้
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เกิดการกระตุน้ ให้เกิดการซ้ือในรูปแบบส่ือโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

การโฆษณาผ่านโทรทัศน์  นิตยสาร ส่ือออนไลน์ รวมถึงการทดสอบจากผู ้เช่ียวชาญด้าน

โทรศพัท์มือถือผ่านส่ือผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ต เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือออนไลน์

มากกว่าส่ือประเภทอ่ืน รวมถึงส่ือออนไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูง ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง

ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้แอปเป้ิลไดง่้ายข้ึนกวา่ในอดีต เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่มีศูนยรั์บ

แจง้ปัญหาของสินคา้ท่ีสะดวกต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เน่ืองจากสตูดิโอ 7 นั้นมีศูนยรั์บแจง้ปัญหาของ

โทรศพัท์มือถือไอโฟนท่ีมีความน่าเช่ือถือมาก ในประเทศไทยรวมถึงมีสาขามากกว่า 100 สาขา 

และสามารถแกไ้ขเม่ือโทรศพัท์มือถือเกิดการชาํรุด หรือขอ้ผิดพลาดดา้นระบบปฏิบติัการไดจ้าก

ผูเ้ช่ียวชาญได้อย่างว่องไว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสิริประภา วุฒิชนม ์

(2555) และวรินดา บุญพิทกัษ์ (2554) พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  2) ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นอนัดบัท่ีสอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากราคา

นั้นหมายถึงตน้ทุนค่าใชจ่้าย ในการไดม้าซ่ึงสินคา้ ซ่ึงทั้งน้ีผูบ้ริโภคนั้นจะทาํการเปรียบเทียบคุณค่า

ของสินคา้ และราคาเขา้ดว้ยกนัเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือของสินคา้ โดยทั้งน้ีการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคนั้นจาํเป็นตอ้งใหเ้กิดความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคในเร่ืองของมูลค่า ดงันั้นโทรศพัทมื์อถือ

ไอโฟนนั้น ไดม้อบมูลค่าในรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความหรูหรา เน่ืองจากโทรศพัทมื์อถือไอโฟนมีรา

คาท่ีสูง ทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีมีโทรศพัทมื์อถือไอโฟนจะมีความเปรียบท่ีคุณภาพกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคได้

จ่ายออกไป และรู้สึกมั่นใจเวลาใช้โทรศพัท์มือถือไอโฟน เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า มี

ทางเลือกในการชาํระเงินท่ีมีทั้งเงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้ มากท่ีสุดเน่ืองจากการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ท่ีมีราคาสูงนั้น ผูป้ระกอบการส่วนจึงมีการจดัการทางเลือกในการเลือกจ่ายให้กบัผูบ้ริโภค ทั้งดา้น

การซ้ือแบบผอ่นชาํระผา่นบตัรเครดิต และสตูดิโอ 7 นั้นมีรูปแบบในการชาํระหลากหลายรูปแบบ 

ท่ีให้สําหรับลูกคา้ท่ีไม่เหมือนกบัร้านคา้อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธราธิป แววศรี (2557) 

และเดโชชยั อาจมนตรี (2555) พบวา่ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของร้านสตูดิโอ 7 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นอนัดบัท่ีสาม ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากสตูดิโอ 7 เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้จากภายใตแ้บรนด์แอปเป้ิล โดยสตูดิโอ 7 นั้นมีสาขา

ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศไทยอยูม่ากถึง 100 สาขา โดยตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได้
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อยา่งรวดเร็ว เช่น ภายในศูนยก์ารคา้ และห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคจะพกัผอ่นกบั

ครอบครัว รวมถึงกลุ่มเพื่อน และเป็นสถานท่ีท่ีมีส่ิงบริการอาํนวยความสะดวก เช่นท่ีจอดรถท่ี

มากมาย หน้าร้านสามารถมองเห็นไดง่้าย โดยภายในร้านคา้นั้นมีการแสดงสินคา้ตวัอย่างเพื่อให้

ทดลองใชเ้พื่อนาํไปประกอบกบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีพบวา่ มีการจดัแสดงสินคา้ตวัอยา่ง และสามารถทดลองใชไ้ดภ้ายในร้านคา้ มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถไดท้ดลองใช้เพื่อท่ีจะทดลองใช้โทรศพัท์มือถือไอโฟนในต่าง ๆ 

ภายใตแ้บรนด์แอปเป้ิลเพื่อท่ีจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะซ้ือ 

รวมถึงมีพนกังานท่ีให้ความรู้ความเขา้ใจเพื่อท่ีจะนาํไปประกอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคตาม

ความเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประมุข ขาวปากช่อง 

(2556) และธีราทร ภู่เขียว (2555) พบว่าด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมีต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 4) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นอนัดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากสตูดิโอ 7 เน่ืองจาก สตูดิโอ 7 เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์แอปเป้ิลท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศไทยและมีสาขามากกว่า 100 สาขา รวมถึงเป็นร้านจาํหน่ายอุปกรณ์เสริมท่ี

นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์แบรนด์แอปเป้ิลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมากมาย เช่น Marshalls Jabra และอ่ืน ๆ 

เพื่อท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีทางสตูดิโอ 7 มอบให้ โดยเม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียจะพบว่า ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงและ มีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด นั้นก็

เพราะวา่ผูบ้ริโภครับรู้ถึงสินคา้แบรนดแ์อปเป้ิลของร้าน สตูดิโอ 7 นั้นมีช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ

สูง แมว้า่ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดแ์อปเป้ิลนั้นจะมีราคาท่ีสูงแต่ทางสตูดิโอ 7 นั้นตอ้งการท่ีจะสร้าง

ประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากราคาให้กบัผูบ้ริโภคนั้นก็คือ มูลค่าท่ีเหนือกว่า เช่น ความหรูหรา 

ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่มีผลิตภณัฑ์ใดเหมือนทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความพรีเม่ียมท่ีร้านสตูดิโอ 7 

มอบให้เป็นตน้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เสาวภาคย ์วิรุโป (2558) และประมุข ขาวปากช่อง 

(2556) พบวา่ดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

 1) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของร้านสตูดิโอ 7 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริโภค
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เช่ือมัน่วา่ถา้ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดแ์อปเป้ิลนั้นจาํเป็นตอ้งซ้ือท่ีสตูดิโอ 7 เท่านั้น โดยผู ้

ท่ีมีความภกัดีกบัโทรศพัทไ์อโฟนนั้นจะทาํการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนในรุ่นถดั ๆ ไป ทั้งน้ีร้านสตูดิโอ 

7 เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด์แอปเป้ิลท่ีเป็นของแท ้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ใน

การใชบ้ริการของร้านสตูดิโอ 7 และใชบ้ริการต่อไป โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่ ผูบ้ริโภค

ช่ืนชอบโทรศพัท์มือถือไอโฟนมากกว่าโทรศพัท์มือถือยี่ห้ออ่ืน ๆ เน่ืองจากโทรศพัท์มือไอโฟนมี

เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากโทรศพัท์รุ่นอ่ืน ๆ อย่างชดัเจน โดยระบบปฏิบติัการในรูปแบบของ IOS 

ซ่ึงมีความแตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงสามารถสร้างความแตกต่างกบัโทรศพัทมื์อถือยี่ห้ออ่ืน ๆ 

ได ้ทั้งน้ีระบบดา้นความปลอดภยัท่ีเหนือกวา่ทั้งน้ีดา้นวสัดุตวัเคร่ืองท่ีใช้มีความแข็งแรง ทนทาน 

กนันํ้ า ไดอ้ยา่งดีมาก อีกทั้งระบบปฏิบติัการท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง ทาํให้ผูใ้ช้โทรศพัท์

ไอโฟนนั้นจะไม่สามารถ ไปใช้โทรศพัท์ภายใตแ้บรนด์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากแอปเป้ิลไดอ้ย่างไม่

คล่องแคล่ว โดยร้านสตูดิโอ 7 นั้นเป็นร้านท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใตแ้บรนด์แอปเป้ิล ผูบ้ริโภคท่ี

ตอ้งการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนจะทาํการเลือกซ้ือของร้านสตูดิโอ 7 เป็นส่วนมากเน่ืองจากมี

ความน่าเช่ือถือสูง และมีการรับประกนัท่ีเหนือกวา่ ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ รวมถึงทาํให้

เกิดการซ้ือซํ้ า และบอกต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกิตติพงศ ์ออนเป็ง (2557) และเนตรนภา ชิ

นะสกุลชยั (2553) พบวา่ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูป้ระกอบการ ควรทําการตลาดกับผู ้บริโภคท่ีอายุต ํ่ ากว่า 20 ปีให้เกิดการทดลองใช้

ผลิตภณัฑ์ไอโฟน ภายใต้ร้านสตูดิโอ 7 เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปีนั้นยงัไม่มี

รายไดท่ี้จะสามารถซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนไดด้ว้ยตนเอง และควรทาํการปรับปรุงเก่ียวกบัศูนย์

รับแจ้งปัญหาของโทรศพัท์มือถือไอโฟนหลังการขาย โดยให้มีการจดัตั้ง Apple care อยู่ในร้าน 

สตูดิโอ 7 เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ภายใตร้้านสตูดิโอ 7 นอกจากน้ี 

ควรจะส่งเสริม หรือรักษาช่องทางในการชําระให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และเพิ่มสินค้า

ทดลองภายในร้านสตูดิโอ 7 ให้มีจาํนวนท่ีมากกว่าเดิม นอกจากน้ี ควรรักษา และดูแลช่ือเสียงของ

ร้านสตูดิโอ 7 เน่ืองของร้านสตูดิโอ 7 เป็นร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง และปรับรูปแบบร้านค้า

สตูดิโอ 7 ให้มีความสอดคล้องกับ Apple Store เน่ืองจาก กลุ่มผูบ้ริโภคโทรศพัท์มือถือไอโฟน 

ภายใตแ้บรนดแ์อปเป้ิลนั้นจะทาํใหเ้กิดการอยากใชบ้ริโภคในร้านสตูดิโอ 7 มากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 งานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา งานวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกกบั

ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการในร้านสตูดิโอ 7 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อนาํขอ้มูล

เหล่านั้ นมาเติมเต็มงานวิจัยเชิงปริมาณ และศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัท์มือถือไอโฟน ของร้านสตูดิโอ 7 เช่น กลุ่มอ้างอิง เอกลักษณ์ รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้นในทุก ๆ ดา้น เพื่อนาํไปพฒันา

ต่อยอดงานวจิยัต่อไปในอนาคต 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการ
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิตของประชากรในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ี

แน่นอนและทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 385 คน และใชว้ธีิ

สุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา 

ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test, One-Way ANOVA และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จาํนวน 226 คน (ร้อยละ 58.70) 

มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 46.23) มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 277 

mailto:amonrutjj119@gmail.com
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คน (ร้อยละ 71.95) ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 240 คน (ร้อยละ 62.34) และ

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 168 คน (ร้อยละ 43.64) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านโดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านกระบวนการ ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรและน้อยท่ีสุดคือดา้น

ราคา ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.00) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือทาํเลท่ีตั้งของโครงการ ราคาเหมาะสมกบั

ขนาดหอ้ง และการไดอ่้านความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

 1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่  อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ด้านราคา และ ด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการ

คอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 56.7 

 

คําสําคัญ : คอนโดมิเนียม, ส่วนประสมการตลาดบริการ 

 

ABSTRACT 

 This independent study has objectives as follows: (1) to study the demographic factors 

that influencing condominium purchase decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini 

township Rangsit condominium project; (2) to study marketing mix factors that influencing 

condominium purchase decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini township Rangsit 

condominium project. The sampling in this study are 385 people who have purchased or who are 

involved for purchased decisions on Lumpini township condominium in Rangsit, Pathum Thani. 

Statistical analysis is conducted by using descriptive statistics including frequency, percentage, 
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mean, and standard deviation. Inferential statistics including t-Test, One-Way ANOVA (F-Test), 

and Multiple Regression Analysis are using in this study as well. 

The results of the study, in terms of demographic factors, found that most of the respondents 

totaling 226 persons (58.70%) were females, 178 of them (46.23%) were at the age of 21-30 

years, 277 of them (71.95%) had level of education of bachelor’s degree, 240 of them (62.34%) 

were employees; and 168 of them (43.64%) had a monthly income more than 30,000 Baht. In 

terms of marketing mix factors (7Ps), the overall factors were at a high level (  = 3.79) which can 

be arranged in descending order as follows: place, process, physical evidence, product, 

promotion, people, and the least is price respectively. In terms of purchase decision factors, the 

overall factors were at high a level (  = 4.00) which can be arranged in descending order as 

follows: the location of the condominium, reasonable price for a room size, and reading others' 

opinions and recommendations. 

The results of testing hypothesis found that: 

 1) In term of demographic factors, only occupation influencing condominium purchase 

decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini township Rangsit condominium project with 

statistical significance at 0.05 

 2) In term of marketing mix factors, there are process, physical evidence, price, and 

people influencing condominium purchase decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini 

township Rangsit condominium project with statistical significance at 0.05 with predictive power 

at 56.7 percent. 

 

Key Words: CONDOMINIUM, MARKETING MIXED 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมีการแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะใน 

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สถานท่ีตั้งคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มีการกระจุกตวัและ

กระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคญัอยา่งชดัเจน สังคมไทยในปัจจุบนัมีรูปแบบครอบครัวเด่ียว

มากข้ึนพฤติกรรมการอยูอ่าศยัจึงเปล่ียนไป (พชัรา กล่ินชวนช่ืน, 2560) โดยในแต่ละปีมีบา้นจดัสรร
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เปิดขายมากกวา่ 3,000  ยูนิตแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนผูป้ระกอบการมีการเปิดขายโครงการใหม่ ๆ มากข้ึน อยา่งเช่น 

โครงการคอนโดมิเนียม ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ท่ีไดก่้อสร้างคอนโดจาํนวน 10,074  ยูนิต เพื่อให้

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างเช่น นกัศึกษาและพนกังานบริษทัเอกชนรวมถึงนกั

ลงทุนท่ีซ้ือไวเ้กร็งกาํไรในพื้นท่ีรังสิต และปัจจุบนัตลาดคอนโดมิเนียมมีการแข่งขนักนัสูง อีกทั้ง

การเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานของประชากร จึงเกิด

ปัญหาวา่ผูป้ระกอบการจะดาํเนินธุรกิจอยา่งไรเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือ

คอนโดมิเนียมไดอ้ยา่งแทจ้ริง (สุรเชษฐ กองชีพ, 2560) 

 ดงันั้น ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิตของประชากรในจงัหวดัปทุมธานีเพื่อ เป็นแนวทางให้

ผูป้ระกอบการคอนโด บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และผูท่ี้สนใจในธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อนาํข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และพฒันาโครงการให้สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค และใชป้ระกอบการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงเชิงธุรกิจใน

ดา้นการตลาดในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน

โครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

ในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์

ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้าน
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กระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป 

รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 

ขอบเขตของการวจัิย   

 ดา้นเน้ือหา ศึกษาคน้ควา้มุ่งเนน้เก่ียวกบัตวัแปรส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม และดา้นประชากร ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี คือผู ้

ท่ีเคยซ้ือหรือผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป 

รังสิต โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 385 คน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 คอนโดมิเนียม  หมายถึง  อาคารชุด ซ่ึงเป็นรูปแบบของท่ีอยู่อาศยัอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมี

ลกัษณะเป็นห้องพกัหลาย ๆ ห้องในอาคารเดียวกนัและมีหลายชั้น หรือจะเรียกอีกอย่างวา่ ห้องชุด 

โดยเจา้ของห้องชุดจะตอ้งแชร์ความเป็นเจา้ของร่วมกบัเจา้ของห้องชุดคนอ่ืน ๆ โดยตามกฎหมาย

แลว้เจา้ของหอ้งชุดทุกท่านจะตอ้งเป็น “เจา้ของร่วม”  

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552)               
 การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับ

การซ้ือการใช้สินคา้หรือบริการเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ

ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการและพึงพอใจ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 
 ผู้ซ้ือคอนโดมิเนียม หมายถึง บุคคลผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียม หรือ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

การพิจารณาท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมโดยมีศกัยภาพอยา่งพอเพียงเพื่อซ้ืออยูเ่องหรือซ้ือเพื่อปล่อยเช่า 

และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหรือ ซ้ือเพื่อเป็นบา้นหลงัท่ีสอง 
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กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผลงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาให้กบัโครงการคอนโดลุมพินี

และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบคอนโดให้ตรงต่อความตอ้งการ

ของผูอ้ยูอ่าศยัมากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํการตลาดและสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัเชิงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) ระดบัการศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550) 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2) ดา้นราคา 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5) ดา้นบุคลากร  

6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ                     

7) ดา้นกระบวนการ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม                                    

ในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์

ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 
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 2) ผลงานวจิยัน้ีเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้งานวจิยั เพื่อนาํขอ้มูลไปใชใ้น

การต่อยอดการทาํวิจยั เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต

ต่อไป 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าววา่ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

สถานภาพครอบครัว ขนาดของครอบครัว รายได ้อาชีพ และ ระดบัการศึกษา ซ่ึงเกณฑท์างดา้น

ประชากรศาสตร์เหล่าน้ีส่วนมากนกัการตลาดจะนิยมนาํมาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ซ่ึงใชส้ถิติ

ท่ีวดัไดน้าํมากาํหนดตลาดเป้าหมายรวม ซ่ึงง่ายต่อการวดัผลมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ๆ  

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps นั้ นเป็น

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสําคญัท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละสามารถนาํมาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนาํเสนอแก่ผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดการซ้ือ การใช ้

หรือการบริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความจาํเป็นและความตอ้งการ เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคและทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ  

  2) ราคา (Price) หมายถึง ราคา หรือ มูลค่าของห้องชุด คอนโดมิเนียม ในโครงการ

คอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพวสัดุในการก่อสร้าง สามารถ

เปรียบเทียบไดมี้การระบุราคาไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 

  3) ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจดัส่งสินค้าหรือบริการ

รวมถึงวิธีการท่ีจะนําสินคา้หรือบริการนั้น ๆ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

เพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการขาย เพื่อส่ือสาร

ระหวา่งผูป้ระกอบการถึงผูบ้ริโภคในเร่ืองข่าวสาและขอ้มูลต่าง ๆ ใชเ้ป็นกลยุทธ์เพื่อกระตุน้ความ

สนใจของผูบ้ริโภคใหส้นใจสินคา้มากยิง่ข้ึน 
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  5) บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับการ

นาํเสนอสินคา้และบริการไดแ้ก่ลูกคา้ เช่นพนกังานตอ้นรับ และการบริหารจดัการบุคลากรเป็นตน้  

 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีปรากฏ ให้

ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีซ้ือขายผลิตภณัฑ์หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกิดปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งผูซ้ื้อกบับริษทั  

 7) กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัระเบียบวิธีการท่ีเช่ือมโยงกนั 

เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู ้รับบริการเป็นกระบวนการในการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ตัง่แต่ตน้จนสาํเร็จกระบวนการ 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคคือ ขั้นตอนท่ี

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการในสินคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนคือ

การตระหนักรู้ถึงความตอ้งการ ต่อมาเป็นการท่ีจะคน้หาขอ้มูล ต่อมาเป็นการประเมินทางเลือก 

ต่อมาคือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และสุดทา้ยคือ พฤติกรรมหลงัซ้ือ ซ่ึง 5 ขั้นตอนดงัท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้นั้น สามารถขา้มหรือยอ้นกลบัไปเร่ิมขั้นตอนใดก่อนก็ได ้ซ่ึงจะแสดงให้เห็นวา่กระบวนการ

ซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริงไดโ้ดยมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี    

     

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Problem Recognition) 

ขั้นท่ี 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ซ่ึงแหล่งข้อมูลของผูบ้ริโภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม

ดงัต่อไปน้ี 

 2.1) แหล่งบุคคล (Personal Source) ไดแ้ก่ เพื่อน ครอบครัว และคนรู้จกั เป็นตน้ 

 2.2) แหล่งการคา้ (Commercial Source) ไดแ้ก่ พนักงานขาย ส่ือโฆษณา ตวัแทนการคา้

การจดัแสดงสินคา้และการบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

 2.3) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Source) ไดแ้ก่การ การตรวจ ควบคุม และ การใช้

สินคา้ เป็นตน้ 

 2.4) แหล่งชุมชน (Public Source) ไดแ้ก่ องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค ส่ือมวลชน เป็นตน้ 
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 2.5) แหล่งทดลอง (Experimental Source) ได้แก่  หน่วยวิจัยสถานการณ์ตลาดของ

ผลิตภณัฑ์ หรือ หน่วยงานท่ีสํารวจคุณภาพของผลิตภณัฑ์ รวมถึง ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภค

ในการใชผ้ลิตภณัฑ ์

ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

ขั้นท่ี 5 การประเมินหลงัการซ้ือ หรือพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 เจริญจิตต ์ผจงวิริยาทร (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบั

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 30,001-40,000 บาท  

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

 นฤตยอ์ร ศรีคงแกว้ และคณะ (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 ภูวิศ สิงหสกุลชยัชาญ (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั

ด้าน บุ คลากร และปั จจัยด้านส ถานท่ี  ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก ซ้ื อคอนโดมิ เนียมใน

กรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี 
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ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้สูตรของ Cokland (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2558) ได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั 384.16 หรือ 385 คน ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) จากเห็นด้วยมากท่ีสุดถึงระดบัเห็นดว้ย

น้อยท่ีสุด แบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือได้ของสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

จาํนวนมากกวา่หรือเท่ากบั 0.7 

  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่าง

ดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 226 คน (ร้อยละ 58.70) มีอาย ุ21-30 ปี 

จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 46.23) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 277 คน (ร้อยละ 71.95) มี

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 240 คน (ร้อยละ 62.34) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

มากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 168 คน (ร้อยละ 43.64) 

 

ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ ดา้นบุคลากร ตามลาํดบั 

 

ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือ 

 การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจาก
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มากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัทาํเลท่ีตั้งของโครงการส่ง, ราคากับ

ขนาดหอ้ง,ภาพลกัษณ์และแบรนด,์ การประชาสัมพนัธ์ของโครงการอยา่งต่อเน่ือง และนอ้ยท่ีสุดคือ

การไดอ่้านความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น ตามลาํดบั 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการ

ทดสอบ 

เพศ T-Test 0.425 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test 0.698 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.657 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test 0.043* สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.762 ไม่สอดคลอ้ง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ ด้านอาชีพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน

โครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 
b 

Std. 

Error 

B 

 
t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.234 0.126  9.760 0.000*   

ดา้นกระบวนการ 0.411 0.069 0.457 5.969 0.000* 0.192 5.210 

ดา้นราคา  0.179 0.044 0.202 4.046 0.000* 0.454 2.202 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.239 0.065 0.265 3.679 0.000* 0.217 4.610 

ดา้นบุคลากร -0.101 0.048 -0.128 -2.108 0.036* 0.306 3.264 

R = 0.756 R2 = 0.572 Adjusted R2 = 0.567 SEest = 0.46851 F = 126.770 Sig. = 0.000* 
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*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นบุคลากร ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโด

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกนันั้นย่อมมีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบท่ีพกัอาศยัท่ีมีการเดินทางสะดวก มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน อยูใ่กล้

สถานท่ีสําคญั และอยูใ่กลท่ี้ทาํงาน ผูอ้าศยัส่วนใหญ่มองหาท่ีพกัอาศยัท่ีสามารถเดินทางไปทาํงาน 

หรือไปเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านเวลาในการเดินทาง 

อยา่งเช่น พนกังานออฟฟิส นกัเรียนนกัศึกษาท่ีตอ้งไปทาํงานหรือไปเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วง

ท่ีมีการจราจรหนาแน่น คอนโดลุมพินีเป็นคอนโดท่ีเหมาะกบัการอยูอ่าศยัเน่ืองจากอยูใ่กลก้บัแหล่ง

ขนส่งมวลชน โดยผลการวิเคราะห์รายคู่พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนักศึกษานั้นมีการตดัสินใจซ้ือ

มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากนักศึกษานั้ นต้องการท่ีพักอาศยัท่ี

เดินทางสะดวกและอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยั อีกทั้งภายในคอนโดมิเนียมยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ครบครัน ทั้งร้านสะดวกซ้ือ ร้านซกัรีด ร้านอาหารต่าง ๆ สระวา่ยนํ้ า ฟิตเนส เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ธงชยั ชูสุ่น (2556) และ นฤตยอ์ร ศรีคงแกว้ และคณะ (2558) พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล

ในดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 1) ดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโด

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีอาจเนื่องจากผูบ้ริโภคชอบการบริการที่มีความยืดหยุน่ในการใหบ้ริการ 

นอกจากน้ีระบบการให้บริการตอ้งมีความสะดวกรวดเร็วและน่าเช่ือถือ ระบบการทาํงานตอ้งมี
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มาตรฐาน ขั้นตอนและกระบวนการในการซ้ือขายคอนโดโดยปกติแลว้จะมีขั้นตอนค่อนขา้ง

ซบัซ้อน ยุง่ยาก ดงันั้นการที่คอนโดลุมพินีมีการจดัเตรียมเอกสารให้กบัผูซ้ื้ออยา่งครบถว้นยอ่ม

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่รวดเร็ว และสามารถสร้างทศันคติที่ต่อผูซ้ื้อโดยเม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียจะพบวา่สัญญาซ้ือขายหอ้งชุดตอ้งมีมาตรฐานถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ี

เพราะเอกสารต่าง ๆ ท่ีผูซ้ื้อตอ้งใชใ้นการยื่นซ้ือหรือขอกูก้บัธนาคารค่อนขา้งซบัซ้อน ตอ้งใชข้อ้มูล

และเอกสารหลายอยา่งประกอบในการซ้ือ และใชเ้พื่อยืนยนัตวัตนดงันั้นสัญญาซ้ือขายห้องชุดตอ้ง

มีมาตรฐานถูกตอ้งและน่าเช่ือถือเพื่อสร้างความไวว้างใจให้กบัผูซ้ื้อและเป็นหลกัฐานในการซ้ือขาย

ตามกฏหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมา หวงัเบ็ญหมดั และคณะ (2556) และ ภูวศิ สิงหสกุล

ชัยชาญ (2558) พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโดยมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 2) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการ

คอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 เป็นอนัดบัที่สอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกคอนโดมิเนียม ทั้งน้ีผูอ้ยูอ่าศยัยงัตอ้งการที่พกัอาศยัที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบวงจร 

เช่น ไฟฟ้า ประปา เคร่ืองข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณโทรศพัท ์เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มหรือลกัษณะทาง

กายภาพท่ีดียอ่มส่งผลเชิงบวกต่อผูบ้ริโภคและผูอ้ยูอ่าศยั ทั้งน้ีผูพ้กัอาศยัยงัให้ความสําคญักบัระบบ

รักษาความปลอดภยัภายในคอนโดมิเนียม คือภายในอาคารและท่ีจอดรถมีกลอ้งวงจรปิด มีพนกังาน

รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง โครงการมีการตกแต่งอาคารท่ีสวยงาม ดูทนัสมยั มีความ

น่าเช่ือถือโดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่าในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร เช่น 

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศพัท์ เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ทั้งน้ี

ระบบสาธารณูปโภคตอ้งมีมาตรฐานใชง้านไดดี้ เกิดขอ้พกพร่องนอ้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุติ

มา หวงัเบ็ญหมดั และคณะ (2556) และ ธงชยั ชูสุ่น (2556) พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 3) ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี 

ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นอนัดบั

ที่สาม ทั้งน้ีอาจเนื่องจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคาซ้ือเมื่อเปรียบเทียบกบัทาํเลที่ตั้งของ

คอนโดมิเนียม ขนาดพื้นท่ีใชส้อย และความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการก่อสร้าง 

เพื่อความคุม้ค่าต่อราคา เน่ืองจากคอนโดมิเนียมมีราคาค่อนขา้งสูง ก่อนการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภค



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

151 

จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีราคาเป้าหมาย หรือมีวงเงินจาํนวนจาํกดั 

ดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคประเมินแลว้วา่คอนโดมิเนียมมีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่า 

ยอ่มส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัพิจารณาไปถึงค่าใชจ่้ายส่วนกลางราย

ปีที่เหมาะสมกบัคอนโดมิเนียมโดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่จาํนวนเงินและระยะเวลาใน

การผอ่นดาวน์มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูวศิ สิงหสกุลชยัชาญ 

(2558) และ เจริญจิตต ์ผจงวิริยาทร (2559) พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา 

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 4) ดา้นบุคลากร ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี 

ทาวน์ชิป รังสิต ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นลาํดบั

สุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งเช่น คอนโดมิเนียม เป็นสินคา้ที่มี

ราคาสูง ผูบ้ริโภคยอ่มคาดหวงัหรือตอ้งการการบริการและการตอ้นรับที่ดี ดงันั้นการบริการของ

พนกังานยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของโครงการโดยตรง 

นอกจากน้ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับการเข้าถึงข้อมูลของคอนโดมิเนียมดังนั้ น พนักงานและ

บุคลากรตอ้งมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัขอ้มูลของโครงการเป็นอยา่งดี และสามารถใหข้อ้มูลกบั

ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างละเอียดครบถ้วน พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการลูกคา้ ยิ้มแยม้

แจ่มใส ให้บริการด้วยความสุภาพ นอกจากน้ีจาํนวนพักงานในการให้บริการต้องเพียงพอต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่พนกังานขายให้บริการอยา่งสุภาพยิม้แยม้แจ่มใส 

และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูวศิ สิงหสกุลชยัชาญ 

(2558) และ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

บุคลากร ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

คอนโดมิเนียม ลุมพินี ทาวน์ชิป ควรใหค้วามสําคญักบัลูกคา้กลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มพนกังานเอกชน

โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการทาํการตลาด และการเพิ่มการบริการทางดา้นรถใหบ้ริการจากคอนโดมิเนียมไป

ยงัสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ เช่นมหาวิทยาลยัหรือขนส่งมวลชนเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเดินทาง

ของผูอ้ยู่อาศยั นอกจากน้ีอาจมีการจดัทาํแอปพลิเคชันเพื่อใช้เรียกแท็กซ่ีเขา้มาในคอนโดมิเนียม

แบบรันคิวอตัโนมติั เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเดินทาง 
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 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัคอนโดมิเนียม ลุมพินี ทาวน์ชิปควรรักษามาตรฐานในการทาํสัญญาซ้ือขายห้องชุดให้

มีความน่าเช่ือถือ หรือพฒันาให้มีการทาํสัญญาซ้ือขายให้ง่ายข้ึนมีขั้นตอนไม่ซบัซ้อน ใชเ้วลาไม่

นานในการทาํสัญญา 

 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการและผูท่ี้

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอนโดมิเนียม ลุมพินี ทาวน์ชิป ควรให้ความสําคญักบัการปรับปรุงและพฒันา

ในดา้นระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบไฟสาํรอง รวมถึงควรมีการจดัทาํไฟริมทางเดิน

ภายในคอนโดใหมี้ความสวา่งมากข้ึน เพื่อพิ่มความปลอดภยัใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

 4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัคอนโดมิเนียม ลุมพินี ทาวน์ชิปควรรักษาและใหค้วามสาํคญักบัจาํนวนเงินและระยะเวลาในการ

ผ่อนดาวน์ท่ีมีความเหมาะสม มีการจดัเตรียมขอ้มูลการกู้หรือมีการเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียให้

ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ใจ และสามารถเลือกผ่อนแบบเสียดอกเบ้ียไดน้อ้ยท่ีสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์และ

สร้างความพึงพอใจกบัผูบ้ริโภค 

 5) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวข้องกับคอนโดมิเนียม ลุมพินี ทาวน์ชิป ควรให้ความสําคญักับการให้บริการท่ีประทับใจ

ใหบ้ริการอยา่งสุภาพยิม้แยม้แจ่มใส และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ มีการจดัอบรมประจาํเดือนหรือ

ประจาํปีเพื่อรักษามาตรฐานการใหบ้ริการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวก 

 6) การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบั รูปลกัษณ์และความ

น่าเช่ือถือ มีการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัโดยคาํนึงถึงคุณภาพของการก่อสร้างความคุม้ค่าท่ีผูบ้ริโภคควรจะ

ได้รับนอกจากน้ีทางโครงการควรมีการจดัแสดง โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือ สร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างโครงการกบัลูกคา้ โดยการออกแสดงบูทต่าง ๆ ตามสถานท่ีสาธารณะ อย่างสมํ่าเสมอ และมี

การประชาสัมพนัธ์ถึงโปรโมชัน่ ส่วนลดท่ีน่าสนใจ ผ่านส่ือต่างๆ เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจในการ

เลือกซ้ือหรือตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของโครงการเรา 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) งานวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษางานวจิยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกจาก

ผูพ้กัอาศยัภายในคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

หรือสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนเพื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาเติมเตม็งานวจิยัเชิงปริมาณ 
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 2) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการ

คอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต เช่น การลงทุน การให้บริการความสะดวก เอกลกัษณ์ กลุ่มอา้งอิง 

รูปแบบการดาํเนินชีวติ เป็นตน้ เพื่อนาํไปต่อยอดงานวจิยัในอนาคต 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความ

ผูกพนัต่อองค์การของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั (2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อิน

เทค (ไทยแลนด์) จาํกัดและ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยคํ้ าจุนท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํนวนทั้งหมด 2,159 คน โดย

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 355 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก

(Convenience Sampling) มี ก ารใช้การวิ เค ราะห์ ข้อมู ล ใช้ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า ได้แก่  ค วาม ถ่ี 

(Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-Test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัดา้นมาก 

กลาง น้อย ดังน้ี ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความ

เจริญก้าวหน้าในการทาํงาน ปัจจยัคํ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัด้านมาก กลาง 

นอ้ย ดงัน้ี ดา้นสถานะทางอาชีพดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นค่าจา้งและสวสัดิการและ

ดา้นชีวติความเป็นอยูส่่วนตวั และความผกูพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั

ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 2. ปัจจยัจูงใจ พบว่า ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบในงาน และดา้น

ความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานส่งต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั 

อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์

ร้อยละ 42.40 

 3. ปัจจยัคํ้าจุน พบวา่ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในบริษทั ดา้นสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านความมัน่คงในงาน 

และดา้นสถานะทางอาชีพส่งต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี 

อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 

53.00 

 

คําสําคัญ: ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัคํ้าจุน, ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

Abstract 

 The objectives of this independent research was (1) to study to individual factors 

affecting organizational commitment of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand) 

Company Limited (2) to study to motivational factors that affecting organizational commitment 

of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand) Company Limited and (3) to study to 

hygiene factors that affecting organizational commitment of operational level employees at Asahi 

Intecc (Thailand) Company Limited. The populations were employees at Asahi Intecc (Thailand) 

Company Limited 2,159 people with the questionnaire were use as a tool to collect 355 samples. 

Samplihg technique was convenience sampling. Analyzing data use descriptive statistics included 

frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics using include         

t-Test, F-test, and Multiple Regression Analysis. 
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 The results of the research were analyzed for motivational factors information at the high 

level sort by high level, middle level and low level as the follow success in work, responsibility, 

and progressive in work. Hygiene factors were at a high level sort by high level, middle level and 

low level as the follow professional status, supervision technical, salary and benefits and personal 

life, and organization commitment that overall was at a high level. 

The hypothesis testing showed the following results: 

 1. Individual factors showed that sex, age, status, education level, experience of work, 

salary per month and financial responsibility to the family for different, affecting organizational 

commitment of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand) Company Limited is no 

different with statistical significance at 0.05 

 2 .  Motivational factors, it was the success in work, responsibility and the progress of 

work affecting organizational commitment of operational level employees at Asahi Intecc 

(Thailand) Company Limited, the statistically significant differences between the comparing 

groups was 0.05 and has a predictability of 42.40 percent. 

 3. Hygiene factors, it was salary and welfare, the policy of the organization, relatopnships 

with colleagues, working conditions, securities in the workplace and professional status affecting 

organizational commitment of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand) Company 

Limited, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a 

predictability of 53.00 percent. 

  

Key words: Motivational Factors, Hygiene Factors, Organizational Commitment 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเร่ิมถูกแทนท่ีดว้ยหุ่นยนต์อตัโนมติั ระบบอตัโนมติั 

และเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัต่างๆ อนัเป็นผลมาจากทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง การลดตน้ทุนการ

ผลิต ลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ลดปัญหาการทํางานท่ี เกิดจากคน ข้อจํากัดด้านแรงงาน เพื่ อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ปัจจัยสําคัญหน่ึงท่ีช่วย
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สนบัสนุนการดาํเนินงานและกาํหนดความสําเร็จขององค์การ ก็คือ ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ

(วอยซ์ ทีว,ี 2560) 

 การบริหารงานภายในองค์การจาํเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคญัท่ีเรียกว่า 4Ms  

อนัไดแ้ก่ บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วตัถุดิบ (Material) และวธีิการ (Method) ถือเป็นทรัพยากร

ท่ีมีความสําคญัต่อองค์การทรัพยากรท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารงานขององค์การมากท่ีสุด คือ 

ทรัพยากรมนุษย ์หากองคก์ารมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพ และมีคุณภาพ

ซ่ึงจะนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดหาก

องค์การละเลยความสําคญัดังกล่าวอาจทาํให้ประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษยท่ี์มี

ประสิทธิภาพไดใ้นอนาคต ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีส่งผลต่อการเติบโตขององคก์าร ทาํให้องคก์ารไม่

สามารถยืนหยดัอยา่งมัน่คงภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั (วนิดา วาดี

เจริญ และคณะ, 2556) 

 จากสถิติการลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัอาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง พฤศจิกายน 2561พบวา่ เดือนมกราคม 2561 ถึง พฤศจิกายน 2561 มี

พนักงานลาออกเฉล่ีย 91.27 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 โดยเดือนท่ีมีการลาออกมากท่ีสุด คือ เดือน

มกราคม มีพนักงานลาออก 173 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 รองลงมา เดือนกุมภาพนัธ์ มีพนักงาน

ลาออก 158 คน คิดเป็นร้อยละ 8.04 และเดือนกรกฎาคม มีพนกังานลาออก 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.94 ตามลาํดบั อาจเน่ืองมาจากพนกังานมีการลาออกหลงัจากการจ่ายโบนสั (บริษทัอาซาฮี อินเทค 

(ไทยแลนด ์จาํกดั, 2561) 

 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการ

บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกัด โดยพนักงานระดับปฏิบัติการมีอัตราการเข้าออก

ค่อนขา้งมากและเป็นกลุ่มท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทั้งน้ีเพื่อนาํผลไปใช้ประโยชน์ใน

การปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการ

บริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัคํ้ าจุนท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานระดบัปฏิบติัการ

บริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว ท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับยกย่องในงาน ด้านลักษณะของงานท่ีทํา ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความ

เจริญกา้วหน้าในการทาํงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั  

อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 3. ปัจจยัคํ้าจุน ประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นนโยบายและการ

บริหารของบริษทั ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในบริษทั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

วิธีการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านชีวิตความ

เป็นอยูส่่วนตวัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั  

 2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั 

อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกัด ซ่ึงมีจาํนวนทั้ งหมด 2,159 คน (บริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทย

แลนด)์ จาํกดั,2561) และไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 355คน 

 3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา คือทบทวนวรรณกรรม ตั้งแต่เดือน กนัยายน ถึง ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 และเก็บแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิด 

ปัจจยัส่วนบุคคล (Individual factors) 

1.เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. ความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว 

 

ปัจจยัจูงใจ (Motivation factors) 

1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งในงาน 

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ 

4. ดา้นความรับผดิชอบในงาน 

5. ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน 

Herzberg (1959, อา้งถึงในอญัชลี ภกัดีโทรกิจ,2558) 

ปัจจยัคํา้จุน (Hygiene factors) 

1. ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

2. ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั 

3. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในบริษทั 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

5. ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 

6. ดา้นความมัน่คงในงาน 

7. ดา้นสถานะทางอาชีพ 

8. ดา้นชีวติความเป็นอยูส่่วนตวั  

Herzberg (1959, อา้งถึงในอญัชลี ภกัดีโทรกิจ, 2558) 

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  

ระดบัปฏิบติัการ บริษทั อาซาฮี อินเทค

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

Steers (1997, อา้งถึงใน 

กาญจนา ทองคาํ, 2559) 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

160 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัจะเป็นประโยชน์แก่บริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

         1.1 ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการงานทรัพยากรบุคคล

ของบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

         1.2 ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ขององคก์าร เพื่อให้สอดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

         1.3 ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 2. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 3. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือ

ใกลเ้คียง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการงานของบริษทั 

 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

ทฤษฎสีองปัจจัย (Two-factor Theory) 

 Herzberg (1959, อ้างถึงในอัญชลี ภักดีโทรกิจ, 2558, น.15-17)ปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับความรู้สึกท่ีดีและไม่ดี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation 

factors) และปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene factors) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจในทางบวก เป็นผลให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และมีลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบังานโดยตรงปัจจยัเหล่าน้ี 

ไดแ้ก่ 

 1.1 ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน (Achievement) 

 1.2 ความยอมรับนบัถือ (Recognition) 

 1.3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Work itself) 

 1.4 ความรับผดิชอบ (Responsibility) 

 1.5 ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน (Advancement) 
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 2. ปัจจยัคํ้ าจุน (Hygiene factors) หรือองค์ประกอบดา้นอนามยัเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้

พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานและมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม หรือ

ส่วนประกอบของงาน ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

 2.1 เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary) 

 2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal relationship)  

 2.3 การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision Technical) 

 2.4 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) 

 2.5 สภาพการปฏิบติังาน (Working conditions) 

 2.6 สถานภาพของงาน (Status) 

 2.7 ความมัน่คงในการปฏิบติังาน (Job Security)  

 2.8 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) หรือสภาพความเป็นอยู ่ 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 Steers (1997, อา้งถึงในกาญจนา ทองคาํ, 2559, น. 13-14) ให้ความหมายของความผูกพนั

ต่อองค์การไวว้่าเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกใน

การเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ารดว้ยความเต็มใจโดยความผูกพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ยลกัษณะ

สาํคญั 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1. พนกังานมีความเช่ือมัน่อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารหมายถึง 

พนกังานยอมรับแนวทางการปฏิบติังานเพื่อให้สาํเร็จตามเป้าหมายและมีค่านิยมของตนเองท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์าร 

 2. พนักงานเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการทาํงานเพื่อประโยชน์ของ

องค์การหมายถึงพนักงานใช้ความสามารถความพยายามของตนเองอย่างเต็มท่ีเพื่อให้งานของ

องคก์ารประสบความสาํเร็จ 

 3.พนกังานมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ารหมายถึง

ความตอ้งการของพนกังานท่ีมีความสมคัรใจท่ีจะอยูป่ฏิบติังานในองคก์ารแมว้า่จะไดรั้บขอ้เสนอท่ี

ดีกวา่จากองคก์ารอ่ืน ๆหรือแมว้า่องคก์ารจะประสบกบัสภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจพนกังานก็ไม่คิด

ท่ีจะลาออก หรือไม่ตอ้งการท่ีจะลาออกจากองคก์าร 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคือ พนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค(ไทย

แลนด์) จาํกดั จาํนวนพนักงานทั้งส้ิน 2,159 คน มีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้หลกัการ

คาํนวณของ (Taro Yamane, 1973) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 

5% หรือท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 338 คน ผูว้ิจยัไดส้ํารองแบบสอบถาม

เพิ่มเติมรวมเป็นทั้งหมด 355 คน และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling) คือ การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

ผูกพนัต่อองค์การของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดัโดยแบ่ง 

เป็น4ส่วน คือ (1) ขอ้มูลทัว่ไปจาํนวน 7 ขอ้ (2) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน 

จาํนวน 39 ข้อ (3) แบบสอบถามเก่ียวกับความความผูกพนัต่อองค์การ จาํนวน 10 ข้อ และ (4) 

แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข หรือปัจจยัอ่ืนๆ โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

และ 3 เป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scalesแบ่งเป็น 5 ระดบั  

 แบบสอบถามท่ีได้นาํไปทดลองใช้ (Try out) กบัพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี 

อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํนวน 40 ชุด เพื่อวดัค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach, 1970) ผลการวิเคราะห์ค่า 

Cronbatch’s alpha แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.963 โดยมีค่าน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 0.709 และค่าสูงสุด

เท่ากบั 0.946 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ การหาค่าร้อย

ละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร การหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใช้

ในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาความแตกต่างดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test 

(Independent Sample Test) และ F-test โดย t-Test ใช้สําหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวั

แปรท่ีมีค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว และ F-test ใช้

สําหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียตั้ งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ได้แก่ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หากพบว่ามี

ความแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ จึงจะทาํการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่แบบ LSD และทดสอบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยวธีิ Enter 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 85.10 มีอายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.15 มีสถานภาพโสด จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 65.90 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา

ตอนปลาย จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1 – 3 ปี จาํนวน 139 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.15 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 

82.80 และเป็นผูรั้บภาระความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว จาํนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.70 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัจูงใจ สรุปไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยั

จูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.58, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้น

ความสําเร็จในการทํางานมากท่ีสุด (ค่าเฉ ล่ีย = 3.75, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ด้านความ

รับผิดชอบในงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.75, S.D. = 0.65) ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ(ค่าเฉล่ีย = 3.71, S.D. = 

0.65) ด้านการได้รับการยอมรับยกย่องในงาน (ค่าเฉ ล่ีย = 3.41, S.D. = 0.63) และด้านความ

เจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.27, S.D. = 0.65) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดัโดยวธีิ Enter คร้ังท่ี 2 
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ปัจจยัจูงใจ b Std. 

Error 

B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.33 0.16  8.108 0.000   

ดา้นความสาํเร็จในการ

ทาํงาน (X1) 

0.32 0.05 0.32 6.460 0.000* 0.682 1.467 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน 

(X4) 

0.25 0.05 0.29 5.217 0.000* 0.530 1.888 

ดา้นความเจริญกา้วหนา้ใน

การทาํงาน (X5) 

0.13 0.04 0.17 3.314 0.001* 0.611 1.636 

R =0.651     R2 = 0.424     Adj. R2 = 0.419     SEE = 0.42124     F = 86.129     Sig = 0.000* 

Dubin-Watson = 1.829 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ผูว้ิจ ัยได้ทําการทดสอบสมมติฐานปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดัโดยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 และนาํผล

มายืนยนั Enter คร้ังท่ี 2 พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบใน

งาน และดา้นความเจริญกา้วหน้าในการทาํงานส่งต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัจูง

ใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การมากท่ีสุด คือ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน (B = 0.32) 

รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบในงาน (B = 0.29) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความเจริญกา้วหนา้ใน

การทาํงาน (B = 0.17)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยูใ่นระดบัสูง (R = 0.651) มีอาํนาจ

การพยากรณ์ร้อยละ 42.40 (R2 = 0.424) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.42124 (SEE = 

0.42124) และมีค่า Tolerance ต ํ่าสุดอยู่ท่ี 0.530 ซ่ึงมีค่าไม่ใกลศู้นย ์กบั VIF สูงสุดอยูท่ี่ 1.888 ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกวา่ 10 จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Multicollinearity) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัคํ้ าจุน สรุปได้ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.49, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ด้านสถานะทางอาชีพมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.80, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านวิธีการปกครอง

บงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.71, S.D. = 0.83) ด้านความมัน่คงในงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.69, S.D. = 0.61)
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ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในบริษัท (ค่าเฉล่ีย = 3.51, S.D. = 0.66) ด้านนโยบายและการ

บริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.47, S.D. = 0.63) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.26, 

S.D. = 0.73) และด้านค่าจ้างและสวสัดิการและด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉล่ีย = 3.24,    

S.D. = 0.54) ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยวธีิ Enter คร้ังท่ี 2 

 

ปัจจยัจูงใจ b Std. 

Error 

B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.14 0.14  8.090 0.000   

ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

(X6) 

-0.09 0.04 -0.12 -2.320 0.021* 0.513 1.947 

ดา้นนโยบายและการ

บริหารของบริษทั (X7) 

0.13 0.05 0.15 2.564 0.011* 0.397 2.517 

        

ปัจจยัจูงใจ b Std. 

Error 

B t Sig. Tolerance VIF 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลในบริษทั (X8) 

0.15 0.05 0.18 3.094 0.002* 0.422 2.369 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน (X9) 

0.11 0.04 0.15 2.809 0.005* 0.487 2.051 

ดา้นความมัน่คงในงาน 

(X11) 

0.21 0.05 0.23 4.105 0.000* 0.417 2.398 

ดา้นสถานะทางอาชีพ 

(X12) 

0.24 0.04 0.30 6.295 0.000* 0.590 1.694 

R =0.728     R2 = 0.530     Adj. R2 = 0.522     SEE = 0.38208     F = 65.452    Sig = 0.000*  

Dubin-Watson = 1.708 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ผูว้ิจยัได้ทําการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคํ้ าจุนท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดัโดยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 และนาํผล

มายืนยนั Enter คร้ังท่ี 2 พบว่า ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการดา้นนโยบายและการบริหาร

ของบริษทั ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในบริษทั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความ

มัน่คงในงาน และดา้นสถานะทางอาชีพส่งต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการ

บริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกัด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมี

อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การมากท่ีสุด คือ ดา้นสถานะทางอาชีพ (B =  0.30) รองลงมา คือ 

ด้านความมั่นคงในงาน (B = 0.23) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริษัท (B = 0.18) ด้าน

นโยบายและการบริหารของบริษทัและดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (B = 0.15) และนอ้ยท่ีสุด 

คือ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ (B = -0.12) ตามลาํดบัโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยูใ่น

ระดบัสูง (R = 0.728) มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 53.00 (R2 = 0.530) มีความคลาดเคล่ือนในการ

พยากรณ์เท่ากับ 0. 38208 (SEE = 0.38208) และมีค่า Tolerance ต ํ่าสุดอยู่ท่ี 0.397 ซ่ึงมีค่าไม่ใกล้

ศูนย ์กบั VIF สูงสุดอยู่ท่ี 2.517 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

(Multicollinearity) 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความผูกพนัต่อองค์การ สรุปไดด้งัน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.87, S.D. = 0.55) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าท่านทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อท่ีจะทาํงานให้ไดผ้ลสําเร็จท่ีสุด

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.06, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ท่านเตม็ใจปฏิบติังานให้เสร็จ แมว้า่จะตอ้งมา

ปฏิบติังานในวนัหยดุ (ค่าเฉล่ีย = 4.03, S.D. = 0.75) การตดัสินใจทาํงานของท่านกบับริษทัเป็นการ

ตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย = 3.93, S.D. = 0.73) ท่านเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบหากไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.91, S.D. = 0.75) ท่านมีความเช่ือมัน่วา่บริษทัสามารถ

ดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายทุกปี (ค่าเฉล่ีย = 3.89, S.D. = 0.74) ท่านยินดีท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย

ของบริษทัดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.89, S.D. = 0.76) เม่ือท่านทาํงานนานข้ึน ท่านรู้สึกผูกพนั

ต่อองคก์ารมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 3.86, S.D. = 0.77) เม่ือมีบุคคลใดกล่าวถึงบริษทัในทางเสียหาย ท่าน

จะรีบช้ีแจงทนัที (ค่าเฉล่ีย = 3.79, S.D. = 0.74) ท่านยินดีหากตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีความ

รับผิดชอบเพื่อความเหมาะสมของหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.67, S.D. = 0.76)  และท่านเห็นดว้ยกบั

นโยบายการดาํเนินงานของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.65, S.D. = 0.75)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.467 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-test 0.174 ไม่สอดคลอ้ง 

สถานภาพสมรส F-test 0.581 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-test 0.611 ไม่สอดคลอ้ง 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน F-test 0.116 ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.907 ไม่สอดคลอ้ง 

ความรับผดิชอบทางการเงินต่อครอบครัว t-Test 0.565 ไม่สอดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัจูงใจ 

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งในงาน MRA 0.196 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ MRA 0.176 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน MRA 0.001* สอดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคํ้าจุนส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัคํ้าจุน 

ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ MRA 0.021* สอดคลอ้ง 

ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั MRA 0.011* สอดคลอ้ง 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในบริษทั MRA 0.002* สอดคลอ้ง 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน MRA 0.005* สอดคลอ้ง 

ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา MRA 0.406 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นความมัน่คงในงาน MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

ดา้นสถานะทางอาชีพ MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

ดา้นชีวติความเป็นอยูส่่วนตวั MRA 0.907 ไม่สอดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนกั ไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) ดา้นความสําเร็จในการทาํงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนยุทธ บุตรขวญั 

(2554) ท่ีพบวา่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของเจา้หน้าท่ีสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพราะว่าพนกังานไดรั้บมอบหมาย

งาน ยอ่มมีความมุ่งมัน่ใชค้วามรู้ความสามารถและความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน เม่ือ

งานประสบความสําเร็จจะเกิดความปลาบปล้ืม ภาคภูมิใจ และตั้งเป้าหมายเส้นทางการทาํงานเพื่อ

ความเจริญก้าวหน้าในการทาํงาน บริษัทควรมีการมอบหมายงานท่ีมีความชัดเจน และจดัทาํ

แผนงานการปฏิบติังาน (Action Plan)ให้พนกังานรู้ขอบเขตงานเพื่อทาํให้สําเร็จตามเป้าหมายตรง

ตามวตัถุประสงค์บริษทั ควรจดัประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อสะทอ้นให้พนักงาน

ทราบ เพื่อปรับปรุงการทํางาน และควรส่งเสริมพฒันาทักษะความรู้ความสามารถเช่น จดัส่ง

พนกังานไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้ท่ีบริษทัแม่เพื่อสามารถนาํมาปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 2) ด้านความรับผิดชอบในงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัชลี ภกัดีโทรกิจ 

(2558) ท่ีพบวา่ ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัความผูกพนัองคก์ร

ในระดบัสูง เพราะวา่ ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หากมีความตั้งใจมุ่งมัน่รับผิดชอบ

งานท่ีไดรั้บมอบหมายก็สามารถสําเร็จตามวตัถุประสงค์ไดห้ากพนกังานดูแลรับผิดชอบงานอยูใ่น

ระดบัท่ีดี บริษทัควรมอบหมายงานท่ีมีความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึนในปริมาณท่ีเหมาะสม พนกังาน

จะรู้สึกตั้งใจ ทุ่มเทรับผิดชอบในงานนั้นมากข้ึน อาจมีนโยบายการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

เพื่อเปิดโอกาสเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานใหม่ ๆ เพื่อลดความเบ่ือหน่ายจาํเจในงานเดิม 

 3) ดา้นความเจริญกา้วหน้าในการทาํงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพูนพงษ์ คูนา 

(2561) ท่ีพบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในวชิาชีพมีส่งผลต่อความผกูพนัต่อโรงเรียนของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี เพราะวา่ ความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ี

การงานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีการโยกยา้ยงานของพนกังาน การเล่ือนตาํแหน่งเป็นส่ิงสาํคญัในชีวิตการ

ทาํงานท่ีแสดงถึงความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานพนกังานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีมีผลงานดี มีคุณสมบติั

เหมาะสมท่ีจะเล่ือนตาํแหน่ง บริษทัควรสนบัสนุนใหโ้อกาสเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน พนกังานจะรู้สึก

ภาคภูมิใจ รู้สึกถึงคุณ ค่าและความสําคัญ ของงาน และการได้รับการยอมรับในงานจาก

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็นขวญักาํลงัใจให้แก่พนกังาน บริษทัควรกาํหนดหลกัเกณฑ์การสนบัสนุนให้

พนกังานไดเ้ล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง เช่น พนกังานตอ้งมีคุณสมบติั ทกัษะเร่ืองใด ตอ้งผา่นการอบรม

เก่ียวกบัเร่ืองอะไร เพื่อก้าวข้ึนมาในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ เพื่อพนักงานจะได้ทราบทิศทางท่ี

ชดัเจนและทุ่มเทความสามารถเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานต่อไป 

 

ปัจจยัคํ้ าจุนส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนกั ไดด้งัต่อไปน้ี  

 1) ดา้นสถานะทางอาชีพส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการ

บริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจีรนนัท ์เครือศิริวรรณ (2560) ท่ี

พบว่า ปัจจยัคํ้าจุนดา้นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนโรงงานผลิต

โคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) มากท่ีสุด คือ ด้านสถานะทางอาชีพ 

เพราะว่า บุคคลมองว่าสถานะทางอาชีพมีความสําคญั งานท่ีทาํได้รับการยอมรับทางสังคม เป็น
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ประโยชน์ต่อสังคม เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจและรู้สึกมีเกียรติ

มีศกัด์ิศรี บริษทัควรมีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบับริษทั ผลิตภณัฑ์ และงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อสร้าง

การรับรู้ถึงความสําคัญของงานท่ีต้องปฏิบัติ เช่น บริษัทผลิตอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์

ประเภทสายสวนหวัใจและหลอดเลือด  เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ละเป็นประโยชน์

ต่อสังคม การทาํงานตอ้งใชท้กัษะ ความละเอียดรอบคอบ และความรู้ความสามารถในการผลิต หาก

เกิดผดิพลาดสามารถกระทบกบัชีวิตของผูป่้วย ซ่ึงทาํใหพ้นกังานรู้สึกถึงคุณค่าและความสาํคญัของ

งานมากข้ึน รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง 

 2) ด้านความมั่นคงในงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพูนพงษ ์คูนา (2561) 

ท่ีพบวา่ ดา้นความมัน่คงในการทาํงานส่งผลต่อความผกูพนัต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี เพราะวา่ พนกังานตอ้งการมีความมัน่คงในงาน

และรู้สึกปลอดภยัในการปฏิบติังาน รวมถึงรู้สึกประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน พนกังานจะ

ตระหนักถึงความมั่นคงแน่นอนในการทํางาน  ทําให้ต้องการทํางานกับบริษัทไปจนกระทั่ง

เกษียณอายุ บริษัทควรทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงความมั่นคงทั้ งร่างกายและจิตใจ มี

หลกัประกนัความมัน่คงใหพ้นกังาน เช่น พนกังานท่ีมีความสามารถในการทาํงาน มีความประพฤติ

ดีและมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม บริษทัอาจพิจารณาต่ออายุการทาํงานหลงัวยัเกษียณเป็นรายปี เพราะ

พนักงานมีประสบการณ์การทาํงานมานาน มีความถนัดและเช่ียวชาญในงาน สามารถถ่ายทอด

ทกัษะงานให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเร่ืองความรู้ขาดหายไปจาก

พนกังานท่ีเกษียณอาย ุบริษทัควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีความชดัเจนเป็นธรรมไม่

เลือกปฏิบติั หากพนักงานรู้สึกประเมินไม่เป็นธรรม พนักงานจะเกิดความรู้สึกไม่มัน่คงในการ

ทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชาไม่เล็งเห็นคุณค่าและผลงาน ส่งผลให้พนกังานไม่เกิดความผูกพนัต่อองคก์าร

และอาจตดัสินใจลาออกเพื่อแสวงหาหนทางท่ีดีกวา่ 

 3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริษัทส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานระดับปฏิบัติการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกัด สอดคล้องกับงานวิจยัของ

อัญชลี ภักดีโทรกิจ (2558) ท่ีพบว่า ปัจจัยคํ้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ใต้บังคับบัญชา 

ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัความผูกพนัองค์กรในระดบัสูง 

เพราะว่า ทุกคนต้องการเป็นส่วนหน่ึงในสังคม จึงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ทั้งเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เพื่อคอยช่วยเหลือกนั จะเกิดความรู้สึกมีความสุขในการทาํงาน การ
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ประสานงานก็จะราบร่ืน ผู ้บังคับบัญชาควรมอบหมายให้พนักงานมีการทํางานร่วมกัน ร่วม

ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันคติร่วมกัน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในการ

ทาํงาน บริษทัควรจดัโครงการข้ึนมาให้แต่ละหน่วยงานเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการลดตน้ทุน

ค่าใช้จ่ายในการทาํงาน มีการกาํหนดระยะเวลาโครงการ มีการติดตามผลของโครงการเป็นระยะ 

โดยมีการแข่งขนัและใหร้างวลั เพื่อส่งเสริมให้พนกังานไดเ้สนอความคิดและร่วมกนัทาํงานเพื่อให้

บรรลุผลสาํเร็จ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหค้าํช้ีแนะ ใหค้าํปรึกษาแก่พนกังาน 

 4) ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรัญญา ซ่ือตรง 

(2554) ท่ีพบวา่ ปัจจยัคํ้าจุนดา้นนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนั

ต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั นํ้ าตาลสิงห์บุรี จาํกดั เพราะวา่ นโยบายกาํหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง

ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงาน บริษทัควรปฐมนิเทศแนะนาํพนกังานตั้งแต่เร่ิมเขา้

ทาํงานเก่ียวกบันโยบาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานมาตรฐานการทาํงาน ขอ้ควรปฏิบติั และขอ้

หา้มต่าง ๆ เพื่อใหพ้นกังานมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกนักบับริษทั ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการประชุม

หน่วยงานก่อนเร่ิมงานในแต่ละวนั เพื่อเน้นย ํ้าระเบียบ รวมถึงช้ีแจงขอ้มูลข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ 

ของบริษทัใหพ้นกังานทราบและมีความเขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนั 

 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั สอดคล้องกับงานวิจยัของศรัญญา ซ่ือตรง 

(2554) ท่ีพบว่า ปัจจยัคํ้ าจุน ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ

ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั นํ้ าตาลสิงห์บุรี จาํกดั เพราะวา่ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและความปลอดภยัท่ีเป็นองค์ประกอบของงานซ่ึงเอ้ืออาํนวยความ

สะดวกและเป็นประโยชน์ในการทํางาน ส่งผลให้การทํางานเป็นไปอย่างราบร่ืน บริษัทควร

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ระดบัแสงความสว่าง ระดบัความดงั

ของเสียง อุปกรณ์ป้องกนัเสียง วสัดุอุปกรณ์สํานกังานจดัหาให้เพียงพอ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ทาํงานตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานเป็นประจาํและเพียงพอต่อความตอ้งการ ควรมีการจดัพื้นท่ี

สําหรับพกัผ่อน ห้องนํ้ า ให้เพียงพอกบัจาํนวนพนักงาน ซ่ึงส่งผลให้พนักงานสามารถทาํงานได้

อยา่งสบายใจและปลอดภยัมากข้ึน  

 6) ด้านค่าจ้างและสวสัดิการส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชชุพล สิงหะพล 
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(2556) ท่ีพบวา่ ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนั

ต่อองคก์าร เพราะวา่ ค่าจา้งเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ รวมถึงการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน ซ่ึง

เป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจ ทุ่มเททาํงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทาํงานให้ดียิ่งข้ึน บริษทัควรพิจารณาปรับเงินเดือนค่าจา้งตามการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย

ความเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนั โดยสาํรวจ

เปรียบเทียบจากบริษทัภายในสวนอุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งเร่ืองของค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ 

รวมถึงค่าเบ้ียเล้ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพการทาํงานให้มีความเหมาะสม หากพนกังานไดรั้บค่าจา้ง

เงินเดือน และสวสัดิการต่าง ๆ มีความใกล้เคียงหรือมากกว่าบริษัทอ่ืน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้

พนกังานอยูท่าํงานกบับริษทัต่อไป 

 

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกัด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เพราะว่า การท่ี

พนกังานมีความรู้สึกท่ีดี มีความเช่ือมัน่ในแนวทางนโยบายการบริหารงาน และเป้าหมายของบริษทั 

ซ่ึงส่งผลให้พนกังานมีความพยายาม ทุ่มเทการทาํงานอยา่งเต็มความสามารถเพื่อให้งานของบริษทั

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เม่ือบริษทัประสบความสําเร็จ พนักงานจะรู้สึกภูมิใจในการ

ทาํงาน รู้สึกเกิดความมัน่คงในการทาํงาน รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั เป็นผลให้พนกังานมีความ

ผูกพนัต่อบริษทั และตอ้งการเป็นสมาชิกของบริษทัต่อไป บริษทัควรมีการส่งเสริมในเร่ืองของ

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนให้แก่พนักงาน โดยหมัน่ตรวจสอบและติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ

ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของพนักงานและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เช่น การ

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การพิจารณาค่าทักษะท่ีเก่ียวกับงาน การส่ือสาร

นโยบายและการบริหารงานแก่พนกังาน การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทุกระดบัภายในบริษทั การรับ

ฟังความคิดเห็นของพนกังาน และการจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานเหมาะสม เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการ

สร้างความรู้สึก และทศันคติท่ีดีแก่พนกังาน ทาํใหพ้นกังานเกิดความผูกพนัต่อบริษทัและทาํงานกบั

บริษทัต่อไป    
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ควรนาํตวัแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมาใช้ศึกษากลุ่มตวัอย่างพนกังานระดบัอ่ืน ๆ ในบริษทั 

เช่น พนักงานระดับต้น พนักงานระดับกลาง และพนักงานระดบัสูง เพื่อดูความสอดคล้องของ

ผลการวจิยัและเปรียบเทียบผลท่ีไดใ้นองคก์าร 

 2) เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณซ่ึงผลการวิเคราะห์จะอธิบาย

ในลกัษณะของตวัเลข ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการวจิยัทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากยิง่ข้ึน 

 

บทสรุป 

 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัท่ีสุดขององค์การ หากองค์การมีการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ใช้ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของบุคลากร เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์การ โดยองค์การตอ้งมีการ

สร้างแรงจูงใจให้แก่พนกังานทั้งปัจจยัจูงใจ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบใน

งาน และดา้นความเจริญกา้วหน้าในการทาํงาน และปัจจยัคํ้ าจุน ด้านสถานะทางอาชีพด้านความ

มัน่คงในงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในบริษทั ด้านนโยบายและการบริหารของบริษทั

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการซ่ึงจะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 

และนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเพื่อรักษา

ทรัพยากรมนุษยใ์หอ้ยูก่บัองคก์ารและป้องกนัการสูญเสียทรัพยากรมนุษยจ์ากการลาออกต่อไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ

ลูกค้ากลุ่มร้านจําหน่ายสินค้าของที่ระลกึในตลาดนัดสวนจตุจักร 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS AND REFERENCE GROUPS INFLUENCING 

CUSTOMER’S DECISION TO BUY PRODUCTS FROM SOUVENIR SHOP IN 

JATUJAK MARKET 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวน

จตุจกัร และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านกลุ่มอา้งอิง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มร้าน

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกัร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ

หรือผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการในร้านขายสินคา้ของท่ีระลึก ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ซ่ึงผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน โดยคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรของ Cochran (1977) โดยสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยั

ความน่าจะเป็น (Nonprobability) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และใช้สถิ ติ เชิงอนุ มาน ได้แก่  การวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มี 21 - 30 

ปีจาํนวน 185 คน (ร้อยละ 46.25) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จาํนวน 221 คน (ร้อยละ 

55.25)  มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย จาํนวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-

mailto:johnchalermrat@gmail.com
mailto:pashatai.c@rsu.ac.th
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20,000 บาทจาํนวน 170 คน (ร้อยละ 42.50) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มร้าน

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

 (1) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ  ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกใน

ตลาดนัดสวนจตุจกัร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.9 (2) 

ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ ตวัท่านเอง และเพื่อนหรือเพื่อนสนิท ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้

กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกัร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี

อาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.4 

 

คําสําคัญ: ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์,ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการ , ปัจจยัด้านกลุ่ม

อา้งอิง , ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ  

 

ABSTRACT 

 This independent study has the objectives as follows:  ( 1 )  to study the factors of service 

marketing mix those affect customers' decision making to buy souvenir product in Jatujak market and (2) 

to study the reference groups factor those affect the buying decision of the customers on the souvenir 

products in the Jatujak market. The population in the research are those who come to get the service or 

those who have got used the service at the souvenir shop in Jatujak market. The researcher group does 

not know the exact number of the sampling.  Therefore randomly sample by using the non-probability 

sampling techniques with the purposive sampling. The researcher use a questionnaire as a tool to collect 

data from a sample of 400 people. Describe descriptive statistics including frequency, percentage, mean, 

and standard deviation and also used inferential statistics such as multiple regression analysis. The results 

showed that the most participants were 238 males (59.50% ), 185 people aging 21 - 30 years (46.25% ), 

221 holding Bachelor's degree or equivalent (55.25% ), 145 private business persons (36.25) , and 170 
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people having income 10,000 - 20,000 baht per month (42.50% ). In the overall picture, the respondents 

had the high level of opinion on the service marketing factors. The factors can be sorted in descending 

order as follows:  products, person, physical characteristics, distribution channels, price, service process, 

and marketing promotion.  In the overall picture respectively.  Most participants had the high level of 

opinion on the referent group factors and high level of the buying decision of the customers on the 

souvenir shop group in the Jatujak market.  The hypothesis test found that:  (1)  the service marketing 

factors, including price, service process, and physical characteristics.  respectively affected the buying 

decision of the customers on the souvenir shop group in the Jatujak market with statistical significance 

level of 0.05 and predictive power of 12.9% . (2)  The referent group factors, including you and your 

friends or close friends, affected the buying decision of the customers on the souvenir shop group in the 

Jatujak market with statistical significance at the level of 0.05 and predictive power of 12.4%. 

 

Key Words: DEMOGRAPHIC FACTORS, SERVICE MARKETING MIX FACTORS, 

REFERENCE GROUP FACTORS, BUYING DECISION FACTORS. 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัตลาดนดัเกิดข้ึนอยา่งมากมายตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากตลาดนดันั้น

มีความสะดวกสบาย สินคา้มีหลากหลายรูปแบบท่ีจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัและราคาท่ีหลากหลาย

ตามคุณภาพของสินคา้ จึงทาํให้เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค (ศิรินาถ ริคา้, 2557) ตลาดนดัสวนจตุจกัร 

หรือ JJ Market เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งวนัธรรมดาและวนัหยุดเสาร์อาทิตย ์เป็นท่ีนิยมทั้งชาวไทย

และนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อวนัเฉล่ียอยูท่ี่วนัละ 120,000 คน ในจาํนวนน้ีคิดเป็น

ร้อยละ 30 เป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ (MGR Online, 2556) อีกทั้งตลาดนดัจตุจกัรยงัเป็นสถานท่ีท่ี

เดินทางไปท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกตาม รูปแบบ รสนิยมและความชอบของ แต่ละบุคคลของท่ี

ระลึกนั้นเกิดจากพฤติกรรมการให้ การเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผู้รั้บเกิด “การระลึกนึกถึง

หรือคิดถึง” ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติมนุษยใ์นการอยู่ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สังคมปัจจุบนัท่ีถือเป็นโลกแห่งการส่ือสารไม่เฉพาะแต่ในเร่ืองของภาษาพูดเท่านั้น ภาษาภาพท่ีเป็น

ส่ือสัญลักษณ์ของแต่ละองค์กรหากได้นําไปแสดงบนผลิตภณัฑ์ก็จะทาํให้ผูรั้บเกิดการจดจาํต่อ

องค์กรนั้นได้อย่างแม่นยาํ มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งมีสังคมมีการคบหาสมาคมกนั เม่ือคบหากนัใน
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ระยะเวลาหน่ึงจนทําให้เกิดความผูกพนั ชอบกันในด้านความรู้สึก และเป็นพื้นฐานทาํให้เกิด

ความสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษยห์รือเกิดความผูกพนัข้ึนระหว่างมนุษยก์บัส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

สถานท่ี เหตุการณ์ วตัถุ ฯลฯ ซ่ึงนาํไปสู่ความทรงจาํและการระลึกถึงแมเ้วลาจะผา่นล่วงเลยไปแลว้

ก็ตามความทรงจาํน้ีจะทาํให้เรารู้สึกมนุษยเ์ราก็ยงัมีความทรงจาํท่ีนึกถึงวนัเก่า ๆ ท่ีไดเ้คยทาํกบัคน

สนิทหรือครอบครัว ถึงอยู่ไกลกนัแต่ก็ยงัมีความทรงจาํบางส่วนกบับุคคลวตัถุเหตุการณ์นั้ น ๆ 

ส่วนมากเม่ือมนุษยอ์ยากจะให้ระลึกถึงอดีตท่ีเคยได้ร่วมหรือผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความทรงจาํท่ีดี

หรือไม่ดีก็ตามถือวา่เป็นประสบการณ์ท่ีไดผ้า่นมาคร้ังหน่ึงในชีวิตส่วนมากจะเก็บความทรงจาํเป็น

ส่ิงของต่าง ๆ เพื่อให้จดจาํภาพในช่วงเวลาท่ีเคยผ่านมาได ้(ณัฎวรัตน์ขจดัภยั, พิชยั สดภิบาล, และ

อุดมศกัด์ิสาริบุตร, 2556) สนไชย ฤทธิโชติ (2551, น. 11) กล่าวไวว้า่ของท่ีระลึกท่ีสร้างข้ึนจากวสัดุ

สังเคราะห์ โดยวสัดุสังเคราะห์แต่ละชนิด แต่ละประเภทท่ีมนุษยค์น้พบและรู้จกันาํมาใช้ในการ

สร้างผลิตภณัฑ์ ทาํให้ในตลาดนดัสวนจตุจกัรก็มีธุรกิจเก่ียวกบัของท่ีระลึกหลากหลายมากมายให้

นักท่องเท่ียวและกลุ่มลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพื่อท่ี ซ้ือแล้วนําไปใช้เองกับซ้ือไปฝากเพื่อน ๆ คนใน

ครอบครัว หรือจะเป็นเพื่อน ๆ หรือนําไปแจกในองค์กร (viehotelbangkok, 2558) เน่ืองจากเป็น

โอกาสผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอ้างอิงท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของลูกค้ากลุ่มร้านจาํหน่ายสินค้าของท่ีระลึกในตลาดนัดสวน

จตุจกัรเพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันาร้านคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัรและพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการของร้านคา้เพื่อท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้านและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มร้าน

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของลูกคา้กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านปัจจยัด้านกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้

กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร 
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สมมติฐานงานวจัิย  

 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของลูกค้ากลุ่มร้านจาํหน่ายสินค้าของท่ีระลึกในตลาดนัดสวน

จตุจกัรต่างกนั 

 2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้

กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 3. ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้

ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจยักลุ่มอ้างอิง และการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือ โดยมีขอบเขตด้านประชากร คือ ผูท่ี้เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มร้าน

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัจตุจกัร โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มอยา่งจาํนวน 400 คน 

โดยใชเ้วลา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลวิจยัน้ี ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือหรือใช้

บริการในร้านค้าของท่ีระลึกท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อนําประโยชน์ของข้อมูลไปใช้กับ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัรไวว้างแผนพฒันาร้านคา้ของท่ีระลึกให้มี

ความดึงดูดลูกคา้ เพื่อท่ีจะตอบสนองผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ

ร้านคา้ของท่ีระลึก ให้ไดทุ้กเพศ ทุกวยัและทุกอาชีพ พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

ของร้านคา้ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเดินท่ีตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 2. ผลวจิยัน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อนาํประโยชน์ใน

การพฒันาคุณภาพส่วนประสมทางการตลาดบริการในร้านของท่ีระลึกเพื่อท่ีจะดึงดูดผูบ้ริโภคให้

เขา้มาซ้ือสินคา้และใชบ้ริการในร้านคา้มากยิง่ข้ึน 

 3. ผลวิจยัน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือใช้บริการ

ร้านค้าของท่ีระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกัร เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสินค้าและการ

บริการของพนกังานร้านคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัรให้การดูแลลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้
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ของท่ีระลึกของรู้สึกประทบัใจ และชักชวนกลุ่มอ้างอิงให้เกิดการกระตุน้ความตอ้งการให้เกิด

พฤติกรรมในการซ้ือ   

 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้

กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก

ในตลาดนดัสวนจตุจกัร 

(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นพนกังาน 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, น. 80-81) 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

( ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

ปัจจัยกลุ่มอ้างองิ 

- ครอบครัว 

- เพื่อนหรือเพื่อนสนิท 

- รุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่า 

- บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

- ตวัของท่านเอง 

(ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) 
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แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 41) 

กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ รายได ้การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ี

นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัได้

ของประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ๆ ตวัแปรดา้น

ทางประชากรศาสตร์ท่ีสําคญั และคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวทิยา

ต่างกนั โดยวเิคราะห์จากปัจจยั 

 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับกลุ่ ม อ้างอิง  Quester, Neal, Pettigrew, Grimmer, Davis and 

Hawkins (2007 อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2554, น. 314-316) กล่าววา่ การจาํแนกประเภทของกลุ่ม

อา้งอิง อาจทาํได้โดยอาศยัเกณฑ์ 3 ประการคือ การเป็นสมาชิก (Membership) ระดับการติดต่อ

สัมพนัธ์ (Degree of Contact) และความน่าดึงดูดใจ (Attraction) ซ้ึงทาํใหส้ามารถแบ่งกลุ่มอา้งอิงได้

หลายประเภท 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 

80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้

ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจ ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550 น. 46) การตดัสินใจ 

(Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิง ใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ 

ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้ และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขา

จะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการ

ท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มร้าน

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้มา

เลือกซ้ือสินค้าของกลุ่มร้านจาํหน่ายสินค้าของท่ีระลึกในตลาดนัดจตุจกัร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน จึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) ได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability) แบบ
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เจาะจง (Purposive Sampling)ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั มีค่าความน่าเช่ือถือไดข้องสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าจาํนวนมากกวา่ 0.7 และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายขอ้มูลทัว่ไป

ของกลุ่มประชากร ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยด้านประชากรศาตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มี 21 - 30 ปี

จาํนวน 185 คน (ร้อยละ 46.25) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จาํนวน 221 คน (ร้อย

ละ 55.25)  มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย จาํนวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

10,001-20,000 บาทจาํนวน 170 คน (ร้อยละ 42.50) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดบริการ ในภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก (  = 4.04, S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.26, S.D. = 0.45) 

รองลงมาด้านบุคลากรโดยอยู่ในระดับมาก ( = 4.18, S.D. = 0.51) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดโดยอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.09, S.D. = 0.58) 

ปัจจัยกลุ่มอ้างองิ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยักลุ่มอา้งอิง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(  = 4.26, S.D. = 0. 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นวา่เพื่อนหรือเพื่อนสนิท โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.38, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ตวั

ท่านเอง โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.35, S.D. = 0. 0.75) และนอ้ยท่ีสุด คือ รุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษย์

เก่า โดยอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.14, S.D. = 0.97) 
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ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคจากร้านของทีร่ะลกึ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้

ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.28, S.D. = 0.44) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจาก

ร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกัร การเปรียบเทียบราคาด้วยตนเองส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของท่าน โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.38, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ สินคา้ตรง

ตามตอ้งการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน โดยอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.28, S.D. = 0.81) 

และน้อยท่ีสุด คือ การไดอ่้านความคิดเห็นของคนอ่ืนส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน โดยอยูใ่น

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.87) 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ตวัแปร สถิติ ผลการทดสอบ 

เพศ t-test ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-test ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-test ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-test ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test ไม่สอดคลอ้ง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร โดยวธีิ stepwise 

ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 
b 

Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.693 0.205  13.163 0.000   

ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ (X6) 

0.110 0.044 0.146 2.490 0.013* 0.638 1.568 

ดา้นราคา (X2) 0.153 0.049 0.169 3.134 0.002* 0.753 1.329 
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ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (X7) 

0.120 0.049 0.142 2.443 0.015* 0.643 1.554 

R = 0.368, R2 = 0.136, Adjusted. R2 = 0.129, SEest = 0.406, F = 20.739, Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้

ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดั

สวนจตุจกัร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.9 

  

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร โดยวธีิ Enter คร้ังท่ี 2 

ปัจจัยกลุ่มอ้างองิ b 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.965 0.175  16.970 0.000*   

เพื่ อ น ห รือ เพื่ อ น ส นิ ท 

(X9) 

0.086 0.026 0.157 3.326 0.001* 0.987 1.013 

บุคคลท่ี มี ช่ือเสียง เช่น 

ดารา นกัร้อง เน็ตไอดอล 

ฯลฯ(X11) 

0.066 0.022 0.140 2.954 0.003* 0.981 1.019 

ตวัท่านเอง(X12) 0.151 0.027 0.262 5.550 0.000* 0.985 1.015 

R = 0.368, R2 = 0.136, Adjusted. R2 = 0.129, SEest = 0.406,  F = 20.739,  Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาด

นดัสวนจตุจกัร ไดแ้ก่ เพื่อนหรือเพื่อนสนิท  บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ 

และตวัท่านเอง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดั

สวนจตุจกัร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.4  
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ดา้นราคา  

 1) ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกใน

ตลาดนัดสวนจตุจกัร ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากลูกคา้ทุก

ท่านตอ้งการผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีมีราคาถูกท่ีตนเองนั้นสามารถจบัตอ้งได ้มีให้เลือกหลากหลาย

แบบและราคา ลูกคา้จะทาํการเลือกตามความตอ้งการของลูกคา้และประเมินจากคุณภาพและความ

คุม้ค่าของราคาท่ีตอ้งจ่าย แต่ถ้าสินคา้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ บางท่ีอาจจะราคาแพง เม่ือ

ลูกคา้มองวา่ตรงกบัความตอ้งการและคุม้ค่า ลูกคา้จะทาํการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกโดยไม่

สนราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัฉบบัน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึกในร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ในตลาดนัดสวนจตุจกัร เพราะดา้นราคาจะส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือและลูกคา้นั้น ตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีคุม้ค่ากบัราคาท่ีไดจ่้ายไป โดย “ร้านของท่ี

ระลึกมีสินคา้มีราคาให้เลือกหลากหลายระดบั” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 4.24 ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือร้าน

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก มีราคาสินคา้ให้เลือกหลากหลาย ส่งผลให้ลูกคา้มีทางเลือกมากยิ่งข้ึนใน

การท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก เพราะเม่ือมีราคาให้ลูกคา้เลือกหลากหลาย ทาํให้ลูกคา้นั้น

สามารถเลือกสินค้ากบัราคาท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ อย่างเช่น เม่ือลูกคา้มีกาํลังซ้ือท่ีน้อยก็จะมี

สินคา้ช้ินเล็ก ๆ ท่ีราคาตํ่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้และ “ร้านของท่ีระลึกราคา

มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 4.22 คือถา้ในร้านจาํหน่ายสินคา้

ของท่ีระลึก ตอ้งมีสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัราคา เม่ือลูกคา้จ่ายเงินเพื่อแลกกบัสินคา้ ลูกคา้ก็ตอ้งการ

สินคา้ท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีไดเ้สียไปเพื่อท่ีจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่ไม่รู้สีกวา่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Kar (2011) ไดก้ล่าววา่ ราคาบ่งบอกถึงบริการ

และสินคา้ท่ีมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ได ้ ในขณะท่ีการตั้งราคาสูงหรือตํ่า ลูกคา้

จะมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าววา่จาํนวนเงินตราท่ีตอ้ง

จ่ายเพื่อให้ไดรั้บผลิตภณัฑ์ สินคา้และ/หรือ บริการของกิจการหรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้

รับรู้ เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภณัฑ์ สินคา้และ/หรือบริการนั้น ๆ อย่างคุม้ค่ากบั

จาํนวนเงินท่ีจ่ายไป ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ กิจติมา ลุมภักดี (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มี

อิทธิพ ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟ เฟ่ ต์ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ไดท้าํการศึกษา “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินคา้ซีคอนสแควร์” พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ในห้างสรรพสินคา้ซีคอนสแควร์ในระดบัมากประกอบดว้ยปัจจยั

ยอ่ยต่าง ๆ เช่น มีราคาใหเ้ลือกท่ีหลายระดบั ราคา สินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 

 2) ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ี

ระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นอนัดบัท่ีสอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

กระบวนการ (Process) เป็นส่ิงท่ีจะทาํให้การให้บริการเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอน เพื่อท่ีจะให้

ง่ายต่อการขายและให้บริการลูกคา้ในร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกอย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะให้

ไดม้าซ่ึงความถูกตอ้งและรวดเร็วในการขายและการใหบ้ริการต่าง ๆ กบัลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกง่ายมากยิง่ข้ึน และเม่ือมีกระบวนการท่ีดีก็จะสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้

ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัฉบบัน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ี

ระลึกในร้านจาํหน่ายของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่มองวา่กระบวนการ

ให้บริการนั้นเป็นส่ิงสําคญั เพราะลูกคา้ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ ความถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยขอ้

บ่งช้ีท่ีสาํคญัคือ “ร้านของท่ีระลึกใหบ้ริการมีความยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติักบัลูกคา้” เน่ืองจากลูกคา้

ให้ความสําคัญการให้บริการอย่างมากในเร่ืองของการได้รับการปฏิบัติต่อการให้บริการท่ีดี

เหมาะสม เพราะลูกคา้ไม่อยากซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการร้านจาํหน่ายของท่ีระลึกท่ีไม่ใส่ใจให้บริการ 

แต่ถ้าร้านไหนท่ีให้บริการท่ีดีและประทบัใจ จะทาํให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือมากยิ่งข้ึน และ 

“ร้านของท่ีระลึกมีการอธิบายรายละเอียดสินคา้ไดอ้ย่างชดัเจน” เน่ืองจากลูกคา้ร้านจาํหน่ายสินคา้

ของท่ีระลึกส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือจากจากการไดรั้บรู้รายละเอียดสินคา้จากร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ี

ระลึก โดยการตดัสินใจซ้ือสินคา้ลูกคา้ตอ้งทราบถึงรายละเอียดของสินคา้ว่าผลิตมาจากอะไร มี

ความคงทนแค่ไหนเพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก  

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler P & Keller K.(2009) ท่ีกล่าวว่าในการปฏิบติั

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอให้กบัลูกคา้เพื่อ

มอบการให้สินค้าและบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาํให้ลูกค้าการเกิดความประทบัใจและ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ขณะเดียวกนัยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Adrian (2011) กล่าวว่า

กระบวนการเป็นวิธีการให้บริการเพื่อส่งมองคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้ารวดเร็วและ

ประทบัใจ ธุรกิจบริการนั้นผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีจบัต้องไม่ได้ แต่กระบวนการทั้งหมด ส่งผลต่อ
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ความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและใช้บริการทั้ งส้ิน ดังนั้ น กระบวนการการ

ให้บริการจึงเป็นท่ียอมรับว่ามีความสําคญัต่อธุรกิจบริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้

และทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกัญญา ละมุล, 2559 ศึกษา

เร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน” พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือใน

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน และสอดคล้องกบังานวจัิยของ  

 3) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้

ของท่ีระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกัร ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นลาํดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ การตกแต่ง ของร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ี

ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกัรแต่ละร้านจะไม่เหมือนกนั แต่ลูกคา้มองว่าลกัษณะร้านท่ีน่าสนใจ

ดึงดูดให้ลูกคา้อยากเขา้ไปเลือกซ้ือและใช้บริการในร้านของท่ีระลึกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบั

ผลการวิจยัฉบับน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือสินค้าของท่ีระลึกในร้าน

จาํหน่ายของท่ีระลึก ในตลาดนัดสวนจตุจกัร เพราะ ด้านลักษณะทางกายภาพจะส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเน่ืองจากลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ จะส่งผลต่อการดึงดูดลูกค้า เพราะส่ิงท่ี

ผูป้ระกอบการร้านคา้ตอ้งทาํส่ิงแรกคือ เป็นท่ีสนใจของลูกคา้ให้ได ้เพราะเม่ือเราสร้างความสนใจ

ให้กบัลูกคา้ไดจ้ะเกิดขั้นตอนในการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้และไปจนถึงการตดัสินใจซ้ือ โดยขอ้

บ่งช้ีท่ีสําคญัได้แก่ “ ร้านของท่ีระลึกมีการจดัระเบียบสินค้าเป็นหมวดหมู่ ทาํให้เลือกซ้ือง่าย”  

เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามนั้น ตอ้งการความเขา้ใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว เม่ือ

ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึกมีการจดัแบบประเภทสินคา้ในร้านคา้เป็นหมวดหมู่เป็นสัดส่วน ทาํให้

ลูกคา้มองสินคา้แลว้รู้สึกอยากเลือกสินคา้ เพราะสินคา้มีหลากหลายหมวดหมู่ใหเ้ลือกไม่สับสน ทาํ

ให้ง่ายต่อการเลือกและตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในร้าน และ “ร้านของท่ีระลึกมีแสงสว่าง

เพียงพอต่อการเลือกสินคา้” เน่ืองจากลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม เม่ือเลือกสินคา้ในร้านจาํหน่าย

สินคา้ของท่ีระลึก ตอ้งการเห็นสินคา้และคุณภาพของสินคา้อย่างชัดเจน เพราะในโครงการของ

ตลาดนดัสวนจตุจกัรจะค่อนขา้งมืดทาํใหเ้ห็นสินคา้บา้งประเภทไม่ชดัเจน ร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ี

ระลึกท่ีมีแสงสว่างเพียงพอต่อการเลือกชมสินคา้ จะทาํให้ลูกคา้นั้นตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายมาก

ยิง่ข้ึน 

 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler P & Keller K.(2009) กล่าวว่าส่ิงท่ี

ลูกคา้สามารถสมัผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้และ/หรือบริการของร้านจาํหน่ายของท่ีระลึกเป็นการ
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สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน การแต่งกายของพนกังานใน

ร้าน การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ และ Kar (2011) ไดก้ล่าวว่าส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ (Physical Evidence/ Environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีร้ายจาํหน่ายของท่ีระลึก

นั้นสร้างข้ึน เช่น รูปแบบของร้านท่ีให้บริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ท่ีลูกคา้ใชส้อยสามารถ

บ่งบอกถึงคุณภาพของการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Basri, Ahmad, Anuar, and 

Ismail (2015) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา ภัตตาคารใน

ประเทศมาเลเซีย”พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา 

ภตัตาคารในประเทศมาเลเซีย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกญัญา ละมุล (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน” พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือในการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริรัตน์ สะหุนิล และ

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ,(2556) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จาก

กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอส” พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการของผู ้โดยสารรถไฟฟ้าบีที เอส โดยส่ิงท่ีผู ้โดยสารให้ความสําคัญ คือ ความ

สะดวกสบายคล่องตวั ความรวดเร็วในการเดินทางและค่อนข้างตรงต่อเวลา ทาํให้ผูใ้ช้บริการ

สามารถประมานการและบริหารเวลาไดง่้าย 

 1) ตวัท่านเอง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ีระลึกใน

ตลาดนดัสวนจตุจกัรท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ลูกคา้ส่วน

ใหญ่มาเดินในตลาดนดัสวนจตุจกัรเพื่อท่ีจะจบัจ่ายใชส้อย ลูกคา้ส่วนมากมีกาํลงัซ้ือ ลูกคา้ส่วนมาก

จึงตดัสินใจซ้ือเม่ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีถูกใจ โดยท่ีไม่ตอ้งปรึกษาใคร เจอถูกใจก็ตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของท่ีระลึกทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัฉบบัน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ในตลาดนดัสวนจตุจกัร เพราะ ตวัท่าน

เอง จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดย “ตวัท่านเอง” เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่เม่ือมาเดินเล่นท่ีตลาดนดั

สวนจตุจกัรมีความตอ้งการท่ีจะจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ถา้ร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกมี

ความดึงดูดในเร่ือง ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น การตกแต่งร้านท่ีน่าสนใจช่วย

ดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาเลือกชมสินคา้ และเม่ือเลือกชมสินคา้แลว้สินคา้มีความทนัสมยัผลิตภณัฑ์มี

คุณภาพและถูกจะ ตวัลูกคา้เอง กะตดัสินใจซ้ือทนัทีโดยท่ี ไม่ตอ้งปรึกษาบุคคลอ่ืน ๆ 
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 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร (2554) กล่าวไวว้่ากลุ่มอา้งอิง 

(Reference Group) คือ กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของลูกค้าในร้าน

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคลหน่ึง ๆ โดยมุมมองหรือค่านิยมของ

กลุ่มอา้งอิงถูกนาํไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลต่าง ๆ และณัฐา 

ฉางชูโต (2555) กล่าวว่ากลุ่มอา้งอิงเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของลูกคา้ร้าน

จาํหน่ายของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ประกอบดว้ย ครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนสนิท รุ่นพี่ 

บุคคลมีช่ือเสียง ตวัเอง ส่งผลทางตรงและส่งผลทางออ้มในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านจาํหน่าย    

สินค้าของท่ีระลึก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของอุกฤษฏ์ เอ้ือวฒันสกุล และนิตนา ฐานิตธนกร 

(2559) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติและความเช่ือของครอบครัว ความห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม การคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งอิง และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารคลีนของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ตวัท่านเอง มีทศันคติและความเช่ือของตามครอบครัว ความห่วงใยใน

ส่ิงแวดลอ้ม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั สุกาดา จิรากร (2552) ศึกษาเร่ือง 

“การใชบุ้คคลมีช่ือเสียง (Celebrity) ในโฆษณารถยนตท่ี์มีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจเลือกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ฯ” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทศันคติต่อการใช้บุคคลมี

ช่ือเสียงในการโฆษณารถยนตลู์กคา้มีแนวโนม้การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร  

 2)  เพื่อนหรือเพื่อนสนิท ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้

ของท่ีระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกัร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เป็นอนัดับสอง ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองจาก กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีลูกคา้ขอคาํแนะนาํเบ้ืองตน้มากท่ีสุด เพราะเพื่อนหรือเพื่อนสนิทเป็น

กลุ่มให้ขอ้มูลช่วยลูกคา้แสดงความคิดเห็นและช่วยเลือกสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้กลุ่ม

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัฉบบัน้ี พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ในตลาดนดัสวน

จตุจกัร เพราะ เพื่อนหรือเพื่อนสนิทจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ “เพื่อนหรือเพื่อนสนิท” เพราะ

เพื่อนหรือเพื่อนสนิทเป็นท่ีปรึกษาหรือแหล่งขอ้มูลอนัดบัตน้ ๆ ท่ีลูกคา้กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของ

ท่ีระลึกจะขอขอ้มูลและคาํแนะนาํในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก เพื่อนของลูกคา้บางท่านก็

เป็นท่ีปรึกษาค่อยช้ีแนะวา่อยา่งน้ีดีอยา่งนั้นไม่ดี หรือถึงขั้นตดัสินใจซ้ือใหแ้ทนลูกคา้ 

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ไดก้ล่าวว่ากลุ่มบุคคล

ทุกกลุ่มในสังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาด
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นัดสวนจตุจกัร และ Lantos (2011) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง ทางสังคมท่ีใช้เป็น

แนวทางของลูกคา้กลุ่มร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในการอา้งอิงเพื่อสร้างความคิด ความเช่ือ 

และพฤติกรรม ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman, L. 

G., & Kanuk, L. L.(1994) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” กล่าวว่า ครอบครัวและเพื่อน ๆ เป็น

กลุ่มอา้งอิงสําหรับลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีเป็นกลุ่มทาํหนา้ท่ีสําคญัเป็นกลุ่มอา้งอิงสําหรับบุคคลท่ีตั้งใจ

ซ้ือหรือบริโภค และสอดคล้องกับวิจยัของ สุกาดา จิรากร  (2552) ศึกษาเร่ือง “การใช้บุคคลมี

ช่ือเสียง (Celebrity) ในโฆษณารถยนต์ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทศันคติต่อการใช้บุคคลมีช่ือเสียงในการ

โฆษณารถยนตลู์กคา้มีแนวโนม้การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร  

 3) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านขายสินคา้ของท่ี

ระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นอนัดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นตน้แบบพฤติกรรมของลูกคา้

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ไม่วา่จะเป็นลกัษณะความชอบในส่ิงต่าง ๆ การปฏิบติัตวัตามบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีตวัเองประทบัใจ บุคคลมีช่ือเสียงจึงเป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีช่วยส่งผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ในร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัฉบบัน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ในตลาดนดัสวนจตุจกัร เพราะ 

บุคคลมีช่ือเสียงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ “บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ” 

เน่ืองจากบุคคลมีช่ือเสียงเป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านจาํหน่ายสินคา้ของ

ท่ีระลึก เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่นั้นหาขอ้มูลจากออนไลน์และติดตามชีวิตของ บุคคลมีช่ือเสียง ดู

พฤติกรรมและการปฏิบติัตนตามในหลาย ๆ ดา้น บุคคลมีช่ือเสียงจึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึก  

 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของก่อเกียรติ วิริยะพฒันา และวีนสั อศัวสิทธิ

ถาวร (2550) กล่าวว่ากลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม บุคคลแต่ละคนอาจได้รับ

อิทธิพลจากกลุ่มท่ีเขาเก่ียวดว้ยหรือไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ดาราภาพยนตร์ บุคคลมีช่ือเสียง ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก และแนวคิดของ White, Smith, Greenslade 

and McKimmie (2009) กล่าวว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงว่าเป็นการปรับพฤติกรรมโดยการคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิง เป็นส่ิงช้ีนาํลูกคา้กลุ่มอา้งอิงมีการแนะนาํเพื่อให้เป็นการตอบสนองการกระตุน้ให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อุกฤษฏ์ เอ้ือวฒัน
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สกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติและความเช่ือของครอบครัว ความห่วงใย

ในส่ิงแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ตวัท่านเอง มีทศันคติและความเช่ือ

ของตามครอบครัว ความห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L.(1994) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมผู ้บริโภค” พบว่า 

ครอบครัวและเพื่อน ๆ เป็นกลุ่มอา้งอิงสําหรับลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีเป็นกลุ่มทาํหนา้ท่ีสําคญัเป็นกลุ่ม

อา้งอิงสาํหรับบุคคลท่ีตั้งใจซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ดา้นราคา พบวา่ ดา้นราคาของร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกของผูป้ระกอบการนั้น ควร

มีสินคา้หลากหลายประเภทและราคาหลากหลายให้ลูกคา้ไดเ้ป็นตวัเลือก เพื่อให้เหมาะสมกบัลูกคา้

หลาย ๆ กลุ่ม เพราะจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดลูกคา้กลุ่มเขา้มาจบัจ่ายในร้านของท่ีระลึกของ

ผูป้ระกอบการ และเม่ือมีลูกคา้เขา้มาเลือกชม จะทาํให้ลูกคา้ท่ีสนใจมีสินคา้ให้เลือกเยอะข้ึนให้เกิด

การตดัสินใจซ้ือท่ีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการในการพฒันาร้านคา้ของตนให้

ประสบความสาํเร็จ 

 2) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ดา้นกระบวนการผูป้ระกอบการร้านของท่ีระลึกควรมี

การให้บริการท่ีมีความยุติธรรม ผูป้ระกอบการควรออกแบบกลยุทธ์ในเร่ืองของกระบวนการ มี

กฎระเบียบให้พนกังานขายไม่เลือกปฏิบติักบัลูกคา้ เม่ือมีลูกคา้สนใจสินคา้หรือบริการ ในร้านคา้

ตอ้งมีการเอาใจใส่ลูกคา้ทุกรายไม่ว่าเป็นลูกคา้รายเล็กหรือรายใหญ่  ลูกคา้ท่ีเขา้มาในร้านมาเลือก

ซ้ือเลือกชมสินคา้นั้น เพราะมีความสนใจและตอ้งการ ร้านคา้จึงควรให้บริการดูแลลูกคา้เพื่อให้

ลูกคา้รู้สึกประทบัใจและเกิดการตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งถา้ร้านคา้มีกระบวนการให้บริการท่ีดีเป็นระบบ

รวดเร็ว จะทาํให้ร้านคา้ของผูป้ระกอบการมีการขายสินคา้หรือให้บริการอย่างเป็นระบบระเบียบ

และทาํให้ส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ยากรวดเร็ว จึงทาํให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้หรือบริการไดง่้ายและเร็วมากข้ึน และทาํใหรั้บลูกคา้ท่านต่อ ๆ ไปไดม้ากยิง่ข้ึน 

 3) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพผูป้ระกอบการร้านของท่ีระลึก

ควรท่ีจะมีการจดัระเบียบสินคา้เป็นหมวดหมู่ ยิ่งในร้านคา้ถ้ามีสินคา้หลากหลายราย หลายขนาด 

หรือหลายลาย ร้านคา้ควรมีการจะจดัสรรสินคา้ในร้านคา้เพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดง่้ายและ
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สะดวกและทาํให้การเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้นั้นสะดวกเห็นสินคา้ทุกรายการ เม่ือร้านจาํหน่าย

สินคา้ของท่ีระลึก มีการจดัหมวดหมู่สินคา้จะสร้างประโยชน์ ทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือได้

รวดเร็วมากยิ่งข้ึนและไม่สับสน นอกจากนั้นร้านคา้ของผูป้ระกอบการควรท่ีจะมีแสงสวา่งหรือแสง

ไฟส่องเพื่อให้ลูกคา้ เห็นสินคา้ได้อย่างชัดเจนเพื่อท่ีลูกคา้จะได้เห็นรายละเอียดของสินคา้ทาํให้

ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายมากยิง่ 

ปัจจัยส่วนกลุ่มอ้างองิ 

 1) ตวัท่านเอง ผูป้ระกอบการควรออกแบบกลยุทธ์เพื่อท่ีจะทาํให้ร้านคา้ของผูป้ระกอบการ

เป็นท่ี ดึงดูดสายตาของลูกค้า เพราะลูกค้าส่วนใหญ่นั้ นตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยตนเอง ถ้า

ผูป้ระกอบการดึงดูดให้มีลูกคา้เขา้มาเลือกชมสินคา้มาก ๆ จะทาํให้ลูกคา้นั้นตดัสินใจซ้ือง่ายมาก

ยิง่ข้ึน เพราะลูกคา้ท่ีมาเดินในตลาดนดัสวนจุจกัรพร้อมท่ีจะจบัจ่ายใชส้อย ลูกคา้บางรายไม่ไดอ้ยาก

ไดสิ้นคา้อะไร แต่ตดัสินใจซ้ือเพราะปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการตกแต่งร้านให้สะดุดตา

หรือสินคา้ท่ีมีความโดนเด่นทาํใหลู้กคา้อยากจบัตอ้งหรือทดลองใช ้

 2) เพื่อนหรือเพื่อนสนิท ผูป้ระกอบการควรท่ีจะออกแบบกลยทุธ์ให้กบักลุ่มอา้งอิง ในดา้น

ของเพื่อนหรือเพื่อนสนิทเพราะกลุ่มอา้งอิงกลุ่มน้ี ส่งผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ทาํให้ลูกคา้

ของผูป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือได้ไวและง่ายมากยิ่งข้ึน เพราะมีบุคคลค่อยให้ข้อมูลและเป็นท่ี

ปรึกษา ถา้ประผูก้อบการทาํให้กลุ่มอา้งอิงกลุ่มน้ีเกิดความประทบัใจ ก็จะส่งผลในการตดัสินใจซ้ือ

ของลูกคา้มากยิ่งข้ึน เช่น ทางร้านคา้มีโปรโมชัน่ให้กบัลูกคา้ท่ีมีเพื่อนมาดว้ยจะไดส่้วนลด หรือถา้

ซ้ือสินคา้คนละหน่ึงช้ินจะทาํใหลู้กคา้ทั้งคู่ไดรั้บส่วนลดทั้งคู่  

 3) บุคคลมีช่ือเสียง  ผูป้ระกอบการร้านคา้ขอท่ีระลึกต่าง ๆ มีบุคคลมีช่ือเสียงในการช่วยโป

รโหมดร้านคา้ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ควรออกแบบกลยุทธ์เพื่อท่ีจะสร้างการรับรู้และจดจาํให้กบั

ลูกคา้ เพราะบุคคลมีช่ือเสียงนั้นมีคนติดตามเป็นจาํนวนมากถา้ผูป้ระกอบการฝากร้านคา้ผา่นบุคคล

มีช่ือเสียง กลุ่มอา้งอิงกลุ่มน้ีจะมีอิทธิผลมากในสร้างการรับรู้ และทาํให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจซ้ือ

หรือมีความมัน่ใจท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษางานวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกับความต้องการเชิงลึกของ

ผูบ้ริโภคเพื่อพฒันา และปรับปรุง แกไ้ขร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกในตลาดนดัสวนจตุจกัร ให้

ตรงตามความตอ้งการต่อลูกคา้มากท่ีสุด  

 2) ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาพลักษณ์ของร้านคา้ คุณภาพการ

ให้บริการ แรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ เน่ืองจากงานวิจยัน้ีพบวา่ตวัแปร

ส่วนประสมการตลาดด้านบริการมีความสามารถในการอธิบายได้แค่บางส่วน อาจจะเกิดจาก 

อิทธิพลของตวัแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 3) ในงานวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมกบัร้านจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก

หลาย ๆ ประเภทธุรกิจ เพื่อนาํผลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงพฒันา และเป็นตน้แบบในการดาํเนินธุรกิจ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING PURCHASE 

DIGITAL CAMERA SONY BRAND OF CUSTOMER IN BANGKOK 

 

สุรสิงห์ วฒันอมรเกียรติ 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์)1 (เพือ่ศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกล้องดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ )2 (เพื่อ

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัตราสินคา้ โซน่ี ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูใ้ช้งานกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ใน

ปั จจุบัน และผู ้ท่ี ก ําลังจะตัดสิ น ใจ ซ้ื อกล้องดิ จิทัลตราสิ น ค้า  โซ น่ี  ข องผู ้บ ริโภคใน เข ต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความ

น่าจะเป็นตามความสะดวก ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 221 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ 

ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 129 คน (ร้อยละ 58.40) มีอาย ุ

26-30 ปี จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 48.00) มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 161 คน (ร้อย

ละ 72.85) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 83 คน (ร้อยละ 37.60) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

มากกว่า 40,000 บาท จาํนวน 48 คน (ร้อยละ 21.70) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี ดา้น

ราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และน้อยท่ีสุดดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 

และการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินคา้ โซน่ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั

มาก 
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คําสําคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

 This independence research objectives are to (1) study on demography influence factor to 

purchase Sony digital camera in Bangkok and (2) study on marketing mix influence factor to 

purchase Sony digital camera in Bangkok. The research samplings are Bangkok residences who 

currently own Sony digital cameras and people who maybe interested to purchase Sony digital 

camera. The research is based on Nonprobability and Convenience Sampling. The researcher used 

questionary as the research tool to collect the data from 221 samplings. The Descriptive Statistic, 

together with Inferential Statistics and Multiple Regression are used for analysis such as 

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation T-test, and F-test. The research results have 

shown: (1) Most of the respondances are males with a number of 129 (58.40 Percent) of total 

respondances. (2) 106 (48.00 Percent) of respondances are aged between 26-30 years old. (3) 161 

(72.85 Percent) of respondances are having Bachelor degree or equivalent. (4) 83 (37.69 Percent) 

of respondances are private employees and 48 (21.70 Percent) of respondances having average 

income/month more than 40,000 THB. The most influence marketing mix factor by the results is 

prices of the product, followed by price, product qulity, promotion and place. The Sony digital 

camera is in high demand position. Hypothesis Test Results (1) At 0.05 statistical significant 

shows that different Demography such as different gender and occupation affect to respondances 

behavior of decision making to buy Sony digital camera in Bangkok. (2) At 0.05 of statistical 

significant shows that Marketing Mix, such as Prices, and Product affect to respondances 

behavior of decision making to buy Sony digital camera in Bangkok, with 28.5 Percent of 

Predictability The most influence factors that affect to respondances buying behavior are prices 

(B=0.41) and product (B=0.22) 

 

Key words: Marketing Mix Factors, Decision Making Purchase 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการพฒันาไปอย่างก้าวกระโดดเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึน และเทคโนโลยีก็ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตอยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยี

กลอ้งดิจิทลัก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เพราะกลอ้งดิจิทลัเป็นเทคโนโลยท่ีีใชเ้พื่อบนัทึกความทรงจาํในช่วงเวลาหน่ึง โดยตลาดของกลอ้ง

ดิจิทลัก็มีการเติบโตสูงข้ึนทุก ๆ ปี จึงทาํให้มีช่องทางในการแสวงหากาํไรจากผูป้ระกอบการร้าน

กลอ้งดิจิทลัทั้งรายเก่าและรายใหม่ไดต้ลอดเวลา โซน่ี (SONY)  ก็เป็นผูผ้ลิตกล้องดิจิทลัที่ได้รับ

ความนิยมสูงในหมู่ช่างภาพระดบัมืออาชีพและมือสมคัรเล่นแมจ้ะมีส่วนแบ่งตลาดกล้องเป็น

ระดบัท่ีสองของกลุ่มกลอ้งมิลเลอร์เลส  (Mirrorless) ในปี พ.ศ. 2560 ท่ีร้อยละ 23 รองจาก ฟูจิฟิล์ม 

ท่ีร้อยละ 34 แต่โซน่ี ไดค้รองแชมป์ยอดขายอนัดบัหน่ึงในกลุ่มตลาดกล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless) 

ราคาแพงดว้ยจุดขายเซ็นเซอร์ฟูลเฟรม (Full Flame) โซน่ี ยึดภาพลกัษณ์การเป็นแบรนด์กลอ้งมิล

เลอร์เลส (Mirrorless) ระดบัมืออาชีพไดส้ําเร็จ แลว้สร้างความรู้สึกให้แก่คนท่ีใชว้า่เป็นช่างภาพโป

รเทียบชั้นกบั นิคคอน และ แคนนอน ทั้ง 2  แบรนด์ในตลาด DSLR (สํานกัข่าวการตลาดออนไลน์ 

Marketeer, 2560)  

 ตลาดกล้องประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้อตัราการขยายตวัร้อยละ 45 เป็น

จาํนวน 421,000 เคร่ืองในปี พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับการเติบโตเชิงมูลค่า คิดเป็นเงิน 287 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 10,067,960,000 บาท ทิศทางการเติบโตของตลาดกล้องดิจิทัลใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้แนวโนม้อยูท่ี่กลอ้งประเภท กลอ้งไร้กระจกสะทอ้น (Mirrorless) 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตลาดกลอ้งในภาพรวม (Micro Computer, 2560) จากขอ้มูลมูลค่าตลาดกลอ้ง

ถ่ายภาพดิจิทลัในปี พ.ศ. 2560 จากมูลค่าตลาดทั้งหมด 310,000 เคร่ืองหรือเป็นเงิน 8,600 ลา้นบาท 

โดยมีส่วนแบ่งการตลาดคือ กลอ้งไร้กระจกสะทอ้น (Mirrorless) เป็น 60 เปอร์เซ็นต ์กลอ้งสะทอ้น

ภาพเลนส์เด่ียว (DSLR) เป็น 30 เปอร์เซ็นต ์และกลอ้งคอมแพค (Compact) เป็น 10 เปอร์เซ็นต ์(สํานกั

ข่าวการตลาดออนไลน์ Marketeer, 2560)  

 จะเห็นไดว้า่กลอ้งแต่ละประเภทจะมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีแตกต่างกนัทาํให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากข้ึนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2561 การแข่งขนัในตลาดกลอ้งถือว่าดุเดือดไม่แพ้

อุตสาหกรรมอ่ืน แต่ โซน่ี ทาํส่ิงนั้นได ้โดย 3 ปีท่ีผา่นมา โซน่ี ข้ึนแท่นเป็นอนัดบั 1 ของ Thailand’s 

Most Admired Brand ในตลาดกล้องได้อย่างเต็มภาคภูมิ ในส่วนของกล้อง โซน่ี มีเซ็กเมน้ต์ท่ีแยก
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ยอ่ยลงไปหลายเซ็กเมน้ต์ ไม่วา่จะเป็นกลอ้งเปล่ียนเลนส์ไดใ้นระดบัโปร กลอ้งเปล่ียนเลนส์ไดใ้น

ระดบักลาง กล้องเปล่ียนเลนส์ไดใ้นระดบัเร่ิมตน้ กลยุทธ์สําคญัอีกเร่ืองท่ี โซน่ี ใช้เพื่อเจาะตลาด

และมดัใจลูกคา้คือ การนาํเสนอเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้โดยเฉพาะการนาํเสนอกล้องฟูล

เฟรมมิลเลอร์เลส (Full Frame Mirrorless) ให้เขา้สู่ตลาดท่ีกวา้งมากข้ึน เน่ืองจากโครงสร้างของ

ตลาดกลอ้งจะถูกแบ่งเป็น DSLR และ มิลเลอร์เลส (Mirrorless) ส่วนของตลาดเอเชียกล้องมิลเลอร์

เลส (Mirrorless) กินตลาดไปกวา่ร้อยละ 80 แลว้ เพราะพฤติกรรมของคนเอเชียชอบกลอ้งท่ีตวัเล็ก 

พกง่ายซ่ึงปัจจุบนัโซน่ี ถือเป็นแบรนด์เดียวท่ีมีกลอ้งมิลเลอร์เลส (Mirrorless) แบบฟูลเฟรม (Full 

Frame) จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจ ัยได้เห็นถึงโอกาสและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกลอ้งดิจิทลัทั้งดา้นคู่แข่งและผูใ้ชง้าน จึงทาํการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การต ลาด ที่ ส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจ ซ้ื อกล้องดิ จิทั ลตราสิ น ค้า โซ น่ี  ของผู้ บ ริโภ คใน เขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนําข้อมูลจากผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปใช้ในการ

วางแผนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า 

โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัตราสินค้า 

โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานงานวจัิย 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวิจยัน้ีทําให้ผู ้บริหารหรือผูจ้ ัดการการตลาดทราบถึงลักษณะท่ีแตกต่างทาง

ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจในการเลือกซ้ือกล้องดิจิทลั โซน่ี เพื่อนําไปใช้ในการ

กาํหนดส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 2. ผลวิจยัน้ีเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการการตลาดในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดใหส้ามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตรงตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

 3. งานวิจยัช้ินน้ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการและทางดา้นการศึกษาวิจยัในการทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัและต่อยอดดา้นความรู้ทางธุรกิจได ้

 

 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัตรา

สินค้า โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 80 - 81) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมการตลาด 

(4P’s) ไวว้า่ ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงองค์กรธุรกิจใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี (1) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย

สู่ตลาดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ การจดัหา การบริโภคท่ีสามารถทาํให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของ

ผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะ

มีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผล

ทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ราคา หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้ง

จ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ บริการ หรือคุณค่าทั้งหมด เพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้ ไดผ้ลประโยชน์จากการใช้

ผลิตภณัฑ์ หรือบริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป (3) การจดัจาํหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง

ประกอบไปดว้ย สถาบนั และกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด 

สถาบันท่ีนําผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายตวัสินคา้ ประกอบไปดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั(4) การ

ส่งเสริมการขาย หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีใชใ้นการกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ หรือขายผลิตภณัฑ์

หรือบริการ เป็นเคร่ืองมือการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดย

ใช้พนกังานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 Kotler (2000) ได้ให้ความหมายไวว้่า ผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การ

รับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และ ทัศนคติทาํให้เกิดความต้องการ และตระหนักถึงสินค้า เป็น

กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่และสุดทา้ยคือการประเมินค่าทางเลือก

เหล่านั้น 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจ คือ การเลือกท่ีจะกระทาํส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง หรือ บริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของแต่ละบุคคลจากทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่โดยจะ

เลือกสินคา้ สถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญั และอยูภ่ายใตจิ้ตใจของผูบ้ริโภค 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey) ใน

การเก็บขอ้มูลประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือเป็นผูใ้ชง้านกล้องดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ในปัจจุบนั

และผูท่ี้กาํลงัจะตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยั

ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี โดยคาํนวณขนาดตวัอย่างจาก

ผูใ้ชง้านกลอ้งดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ในปัจจุบนัและผูท่ี้กาํลงัจะตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัตราสินคา้ โซน่ี 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ Cochran (1977) การคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งจาก

ประชากรท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรหรือไม่สามารถนบัจาํนวนได ้(Infinite Population) โดยประมาณ

ค่าเฉล่ียของประชากรและกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยการวิจยั

คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้กําหนดค่าความแปรปรวนท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากรจากงานวิจยัในปีล่าสุดท่ี

ใกล้เคียงกบัเร่ืองท่ีต้องการมีค่าเท่ากบั 0.38 (ศิริวฒัน์ เหมือนโพธ์ิ, 2560) และความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

และระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ไม่เกิดร้อยละ 5 แทนค่าได้ดังน้ี โดยได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

เท่ากบั 221 คน ผูว้ิจยัตอ้งการแจกแบบสอบถามทั้งหมดทั้งส้ิน 221 คน การสุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู ้วิจ ัยเก็บแบบสอบถามจาก

ประชากรท่ีเป็นผูใ้ชง้านกลอ้งดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ในปัจจุบนัและผูท่ี้กาํลงัจะตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลั

ตราสินคา้ โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 221 คน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 129 คน (ร้อยละ 58.40) และเพศหญิง 

จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 41.60) มีอาย ุ26-30 ปี จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 48.00) รองลงมามีอาย ุ21-25 

ปี จาํนวน 39 คน (ร้อยละ 17.60)  และน้อยท่ีสุดมีอายุต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จาํนวน 10 คน (ร้อย

ละ 4.50) มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 161 คน (ร้อยละ 72.85) รองลงมามีระดับ

การศึกษาปริญญาโท จาํนวน 35 คน (ร้อยละ 15.80)  และน้อยท่ีสุดมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท 

จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 1.35) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 83 คน (ร้อยละ 37.60) รองลงมา

มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 36 คน (ร้อยละ 16.30)  และน้อยท่ีสุดมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 6 

คน (ร้อยละ 2.70) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท จํานวน 48 คน (ร้อยละ 21.70) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

203 

รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จาํนวน 46คน (ร้อยละ20.80)  และนอ้ยท่ีสุดมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-40,000 บาท จาํนวน 11 คน (ร้อยละ 5.00) 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใน

ภาพ รวม อยู่ใน ระดับ ม าก  (  = 4.02, S.D. = 0.44) เม่ื อพิ จารณ าเป็ น รายด้าน พ บ ว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นราคามากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10, S.D. = 

0.57) รองมาดา้นผลิตภณัฑ์ โดยอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.06, S.D. = 0.49) และนอ้ยท่ีสุดดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่ายโดยอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.92, S.D. = 0.68) และมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้ง

ดิจิทลัตราสินคา้ โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.98, 

S.D. = 0.62 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้ง

ดิจิทลัตราสินคา้ โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือ b 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.84 0.35  2.416 0.017*   

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.49 0.08 0.39 5.886 0.000* 0.753 1.327 

- ดา้นราคา  0.73 0.07 0.07 1.059 0.291 0.793 1.261 

- ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  0.05 0.06 0.06 0.840 0.402 0.676 1.479 

- ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  
0.16 0.07 0.17 2.308 0.022* 0.617 1.621 

R = 0.546   R2 = 0.298  Adjusted. R2 = 0.285   SEest = 0.523   F = 22.959   Sig. = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี  ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 28.5 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศและอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้อง

ดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

 1) ด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการออกแบบ

กล้องดิจิทลัจะมีการแบ่งส่วนการตลาด (Segment) การตลาดเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคในด้านเพศเช่น เพศหญงิ อาจจะต้องการกล้องทีม่ีขนาดเลก็ใช้งานง่าย หรือ อาจจะนําไปใช้

เป็นเคร่ืองประดับตามสมัยนิยม ส่วนเพศชาย อาจจะไม่ต้องคํานึกถึงเร่ืองนํ้าหนักมากนัก มีแต่

ออกแบบให้มีความทะมัดทะแมงหยิบใช้งานได้ง่าย แข็งแรงทนทาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ว่าที่ร้อยโทพรพิพัฒน์  ติวัฒนาสุข (2554) ทําการศึกษาเร่ือง “ทศันคติท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณา

กลอ้งดิจิทลัและกระบวนการตดัสินใจซ้ือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ามี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

สามารถอธิบายไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิทลัอาจมีความหลากหลายและแตกต่างกนั

ในแต่ละรูปแบบ ซ่ึงมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และสอดคล้องกบังานวจัิยของ 

นางสาวณัชชารีย ์บวรชยักุลพฒัน์ (2558) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด เป็นการศึกษาปัจจยัแต่ละปัจจยัเปรียบเทียบกบั

การตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ทัว่ไปท่ีมีเพศ อายุและรายไดต่้างกนั 

จะมีการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดต่างกนั  
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 2) ด้านอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งนี้อาจเน่ืองจากทัศนคติใน

การใช้งานของแต่ละอาชีพของแต่ละบุคคลก่อเกิดมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ว่าจาก

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ละอาชีพก็จะมีการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ที่เหมาะแก่ลักษณะการใช้งานต้อง

ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาภรณ์ ถาภกัดี (2556) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยด้าน

คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกล้องดิจิตอลประเภทดี

เอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ

แตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านประเภทหรือรุ่นกล้องดีเอสแอลอาร์ที่ซ้ือ ลักษณะการซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ังในการซ้ือ วิธีการชําระเงินและในด้านวัตถุประสงค์ในการซ้ือ และ

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ว่าทีร้่อยโทพรพพิฒัน์ ติวฒันาสุข (2554) ทําการศึกษาเร่ือง “ทศันคติท่ีมี

ต่อภาพยนตร์โฆษณากลอ้งดิจิทลัและกระบวนการตดัสินใจซ้ือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” 

ผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดบัการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณากลอ้ง

ดิจิทลัทางโทรทศัน์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากทศันคติของ

บุคคลก่อตวัมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือการได้รับอิทธิพลจาก

เพื่อน เพื่อนร่วมงานพอ่แม่ พี่นอ้ง เป็นตน้   

 

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (B = 0.41) และด้านการส่งเสริม

การตลาด (B = 0.22) ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 28.5 โดย

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

 

 1) ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล้องดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอิทธิพลมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

องค์ประกอบของขนาดและนํ้ าหนักของกลอ้ง วสัดุของกลอ้งมีคุณภาพดี ลกัษณะภายนอก ความ

ละเอียดของภาพ ตราสินคา้ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล้อง

ดิจิทลัตราสินค้า โซน่ี นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัพบวา่ การมีฟังก์ชัน่พิเศษเพิ่มเติมในตวั
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กลอ้ง เช่น โหมดบิวต้ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะว่า ฟังค์ชันนี้ทําให้การถ่ายภาพบุคคลสามารถทาํได้

ง่ายขึน้ และยงัลดข้ันต่อในการตกแต่งภาพทําให้สามารถนํารูปทีถ่่ายไปสามารถนําออกมาใช้งานได้

รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศนัสนีย ์ประกอบธรรม (2559) ทําการศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลของกลุ่มวยัคนทาํงานคนไทย

และคนในกลุ่มประเทศ CLMV” ผลการวิจัยพบว่า ฟังค์ชนัการใช้งานจะตอ้งตรงกบัความตอ้งการ

ใชง้านจริงโดยเฉพาะท่ีมีอาชีพเป็นช่างถ่ายภาพ จะตอ้งใช้กลอ้งท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการใช้

งานถา้เราใช้ถ่ายรูปเล่น ๆ ฟังค์ชนั การใชง้านไม่ตอ้งสูงมากก็ได ้ให้มีหลายภาษาไดเ้ลือกใช้อยา่ง

น้อยก็ภาษาไทยกบัภาษาองักฤษมีโหมดการให้งานท่ีง่ายไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของวราภรณ์ จอ้ยจินดา (2552) ทําการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสิน

ในเลือกซ้ือกล้องดิจิตอลตราแคนนอนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญัในเร่ืองช่ือเสียง 

ของตรายีห่อ้เป็นอนัดบัแรก  

 

 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก การ

ส่ือสารทางการตลาดนั้นไม่วา่จะในดา้นการโฆษณา การขายโดยพนกังาน การเสริมการขายรวมไป

ถึงการตลาดทาง ก็มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือ เพราะการส่ือสารจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยทาํ

ตราสินค่า นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัพบวา่ การรับประกนัสินคา้มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด เพราะว่าการรับประกันสินค้าทําให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในสินค้าและการบริการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ จ้อยจินดา (2552) ทําการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินในเลือกซ้ือกล้องดิจิตอลตราแคนนอน ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารหรือกิจกรรมของทางบริษทั

ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบการโปรโมชัน่ต่าง ๆ เช่น ลด แลก แจก แถม และการนาํสาธิตจากพนกังานขาย

ตามลาํดบั สอดคล้องกับงานวจัิยของ ธนพล ทิพยช์โยดม (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการ

บอกต่อและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล 

ผา่น Social Network ในกรุงเทพมหานคร” ผลการวจัิยพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบัการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 1.1) ด้านเพศ ควรให้ความสําคญักับความแตกต่างทางเพศเน่ืองจากในปัจจุบันไม่ได้มี

เพียงแต่ผูช้ายท่ีชอบถ่ายภาพแต่ผูห้ญิงก็ชอบการถ่ายภาพเช่นกนั เพราะฉะนั้นการออกแบบกลอ้ง 

รวมถึงการใชง้านควรมีการแบ่งตลาดให้ชดัเจน เช่น ทาํกลอ้งท่ีมีขนาดเล็กและนํ้ าหนกัเบามีการใช้

สีสันท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเพศหญิง ในส่วนของเพศชายควรมีการ

ออกแบบท่ีดูแขง็แรง ทนทาน มีขนาดกลอ้งท่ีจบัถนดัมือ เป็นตน้ 

 1.2) ด้านอาชีพ จากการวิจยัในคร้ังน้ีทําให้ผูว้ิจ ัยทราบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักท่ีควรให้

ความสําคญัในการทาํการตลาดให้ในคร้ังน้ีคือกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนเน่ืองจากกลุ่มน้ีมีจาํนวน

มากท่ีสุดในการทาํวจิยัคร้ังและมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีค่อยขา้งสูงรวมถึง Lifestyle ในปัจจุบนัท่ี

คนส่วนใหญ่จะใชเ้วลาวา่งไปกบัการถ่ายภาพ ส่วนกลุ่มท่ีรองลงมาก็คือกลุ่มผูท่ี้มีธุรกิจส่วนตวัโดย

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้มีอิสระทางการเงิน เพราะฉะนั้นคนกลุ่มน้ีจะตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและ

เป็นสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

 2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริหารหรือผูจ้ ัดการตลาดควรมุ่งเน้นพัฒนาการมีฟังก์ชั่นพิเศษ

เพิ่มเติมในตวักล้อง เพื่อให้การถ่ายภาพเป็นเร่ืองท่ีง่าย และมีการพฒันาคุณภาพของสินค้าให้มี

คุณภาพมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในตลาดกลอ้งดิจิทลั 

 2.2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการตลาดควรมุ่งเนน้การมีประกนัสินคา้

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผูบ้ริโภค รวมไปถึงการสร้างความเช่ือมั่นให้สินค้าและตราสินค้า 

นอกจากน้ีควรมีการสร้างกิจกรรมลดราคาสินคา้ หรือ การแบ่งชาํระสินคา้เพื่อผูบ้ริโภคสามารถ

เขา้ถึงตวัสินคา้ไดง่้ายข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจหลงัการซ้ือกลอ้งดิจิทลัตราสินค้า โซ

น่ี และความพึงพอใจให้การใช้บริการหลงัการขายของกลอ้งตราสินค้า โซน่ี เน่ืองจากผลการวิจยั

ค ร้ังน้ี ได้พ บ ว่าผลต่อการตัด สิ นใจซ้ื อกล้องดิ จิทัลตราสินค้า โซ น่ี  ของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองของการรับประสินคา้ซ่ึงจะทาํให้งานวจิยัมีประโยชน์แก่

การดาํเนินธุรกิจ 
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 2) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือกล้องดิจิทัลตราสินค้า โซน่ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรอาศยัการวิจยัเชิง

คุณภาพในการเก็บขอ้มูลรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือกล้องดิจิทัลตรา

สินค้า โซน่ี และลูกคา้ท่ีกาํลงัจะตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย เฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

และมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 3) จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้ง

ดิจิทลัตราสินคา้ โซน่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตัวอย่างเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว  ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไปควร

ทาํการศึกษาในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ เน่ืองจากในเขตจงัหวดัอ่ืนก็ยงัมีผูท่ี้

สนใจเร่ืองการถ่ายภาพและเป็นผูใ้ชก้ลอ้งถ่ายรูปอยูท่ ัว่ประเทศ เพราะจะทาํให้เราไดท้ราบถึงปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ

งทองรณสุข จงัหวดัอ่าวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณของบุคลากรสาธา  และเพื่อศึกษาองคป์ระกอบ

ของทศันคติท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณของบุคลากรสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ีคือบุคลากรท่ีทํางานในสังกัดสาธารณสุข จาํนวน 300  คน ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่  อาย ุและตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณของบุคคลการสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง แตกต่างกัน และ

องค์ประกอบทศันคติ อนัได้แก่ ด้านความรู้และด้านพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผน

การเงินหลงัวยัเกษียณของบุคคลการสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0. 05  

 

คําสําคัญ: องคป์ระกอบของทศันคติ 
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Abstract 

 There are two main objectives of this study. The First one is to study factors those have 

an effect on retirement financial plan of people who work for public health in Ang Thong. The 

second one is to study the elements of attitude those affect retirement financial plan of public 

health employees in Ang Thong. the number of people who have involved in this study is 300 

people. The result of the study shows that The difference between Ages and work position have 

an effect on retirement financial plan of people who work for public health in Ang Thong. 

Moreover, there is a statistical significant relationship between cognitive element and behavior 

elements of attitude and retirement financial plan of public health employees in Ang Thong at 5% 

 

Key words: The elements of attitude  

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สังคมไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุเต็มตวัในอีกไม่นาน และกาํลงัจะเผชิญกบัการขาด

แคลนวยัแรงงานในอนาคต ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรดงักล่าว จะส่งผลต่อความ

มัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในระยะยาว (Bank of Thailand, 2557) ยิ่งบุคคลมีอายุมากข้ึน ยิ่งมีรายจ่ายท่ีไม่คาดคิด

เพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ ยิ่งมีอายุเพิ่มมากข้ึนโรคภยัยิ่งเพิ่มมากข้ึน และ

ค่าใชจ่้ายในกรรักษาพยาบาลมีกาปรับสูงข้ึนทุกปี โดยทางสมาคมประกนัชีวิต (2559) ไดร้ะบุวา่ ค่า

รักษาพยาบาลมีการปรับข้ึนโดยเฉล่ียปีละ ร้อยละ 20 ซ่ึงทาํให้เงินกลายเป็นปัจจยัสําคญัในการใช้

จ่าย เพื่อการดาํรงชีวิตของทุกคน เม่ือทุกคนตอ้งการเงินซ่ึงเป็นปัจจยัส่ีท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิต ความ

จาํเป็นท่ีต้องซ้ือรถหรือจ่ายค่าโดยสารเพื่อการเดินทาง การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วด้วย

โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียามเม่ือเจ็บป่วย ก็ต้องมีความจําเป็นใช้เงิน เป็นค่า

รักษาพยาบาล  ทาํให้เงินนั้นมีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิต ในทุกช่วงวยัของการมีชีวิตอยู ่และท่ี

สําคญัท่ีสุดคือในอนาคตขา้งหนา้ คือวยัเขา้สู่เส้นชยัแห่งการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ หรือเกษียณอายุ

ราชการ (กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ, 2559)  
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 สถาบันวจัิยประชากรและสังคมของมหาวิทยาลยัมหิดล ประเมินว่าในแต่ละปี คนไทยทีเ่ข้า

สู่วัยเกษียณมีจํานวนประมาณ 4 แสนรายต่อปี และจะผลักดันให้สัดส่วนประชากรไทย อายุตั้งแต่ 

60 ปีขึน้ไป เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี พ.ศ. 2563 

(ตารางที่ 1) การที่มีสัดส่วนประชากร วัยเกษียณถึงหน่ึงในห้าของประเทศนี้เอง จะทําให้สังคมไทย

กลายเป็นสังคมผู้ สูงอายุ โดยสมบูรณ์ หรือ Complete Aged Society ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า (TFPA 

Bulletin, 2560) 

 

ตารางจาํนวนประชากรไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ปี พ.ศ. 2553 - 2563 

ปริมาณผูมี้อายตุั้งแต่ 60 ปี 2553 2555 2557 2559 2561 2563 

จาํนวนประชากร (พนัคน) 8,408 9,122 9,926 10,783 11.679 12,622 

สัดส่วนเทียบประชากรทั้ งประเทศ 

(%) 

13.2 14.2 15.3 16.5 17.8 19.1 

ท่ีมา: วางแผนจดัการเงินสาํหรับคนวยัเกษียณ (TFPA Bulletin, 2560) 

 

 วยัเกษียณ จึงเป็นช่วงหน่ึงของชีวิตท่ีทุกท่านตอ้งดาํเนินชีวติ หลงัจากจบการทาํงานในช่วง

หลงัของการรับราชการแลว้ ส่ิงท่ีตามมาคือ รายไดต่้อเดือนท่ีลดนอ้ยลง เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้

แต่ละเดือนท่ีเคยไดรั้บก่อนการเกษียณ อายุราชการ เพราะเงินบาํนาญท่ีไดรั้บจะลดเหลือเพียงร้อย

ละ 60 – 70 ของเงินเดือนสุทธิท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั ฉะนั้นเงินในจาํนวนท่ีเพียงพอ จึงจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งต่อการดํารงชีวิตต่อไปของผูเ้กษียณอายุราชการ การวางแผนทางการเงินท่ีดีจะไม่เป็นการ

เดือดร้อนในการใช้ชีวิตและมีเงินสํารองเพื่อความมัน่คงของชีวิตหลงัเกษียณ การวางแผนหลงัวยั

เกษียณและการบริหารจดัการเงินของบุคคลหลงัเกษียณอายุราชการ  จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั 

เพื่อจะเป็นทุนสําคญัของการใชชี้วิตท่ีมีความมัน่คงและมัง่คัง่  (กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ, 

2559)  

 สาธารณสุขเก่ียวขอ้งกบัการดูแลจดัการสุขภาพ และไดนิ้ยามคาํวา่ สุขภาพ ไวว้า่สภาพของ

การมีชีวติทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมท่ีสมบูรณ์ ไม่ใชเ้พียงไม่มีโรคภยัหรือความแขง็แรง

ทางกายเท่านั้น โดยผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มกัมีปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ เน่ืองมาจากการเส่ือม

สมรรถภาพตามอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผูท่ี้มีความรู้เร่ืองทางดา้นสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตวัเองได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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เป็นอยา่งดี ส่วนใหญ่ก็คือผูท่ี้ศึกษาดา้นสุขภาพ หรือผูท่ี้มีอาชีพเก่ียวกบัทางดา้นสุขภาพ โดยส่วน

ใหญ่จะสังกดัอยูภ่ายใตก้ระทรวงสาธารณสุข 

 การวางแผนทางการเงินในการใชชี้วิตช่วงหลงัเกษียณอยา่ง มีความสุขจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีคน

ทุกคน พึงปรารถนา แต่การใชชี้วิตหลงัเกษียณ อยา่งมีความสุขนั้นจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนการเงิน

ท่ีดี ตอ้งเพียงพอสําหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและตอ้ง ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ซ่ึงการทาํให้ได ้แบบ

ดงักล่าวจะตอ้งมี  การวางแผนทางการเงินหลงัเกษียณเป็นอยา่งดี ( TFPA Bulletin, 2560 )   

 การมอบเงินยังชีพของผู้สูงอายุ ปัจจุบันได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป เดือนละ 600 บาท ซ่ึงผูสู้งอายมีุสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 20 

ในปี 2564 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้ งหมด ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

วางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณ และยอมเสียสละเบ้ียยงัชีพคนชราเดือนละ 600 บาท การท่ีกลุ่มคนท่ี

มีความรู้ทางดา้นสุขภาพเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ สนใจในเร่ืองการวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณ เพื่อให้

เพียงพอแต่การใชจ่้ายและรักษาในยอมเจ็บไขไ้ดป่้วยในวยัชรา จะถือวา่เป็นการช่วยเหลือรัฐบาลได้

ส่วนหน่ึงสามารถนาํเงินท่ีเคยสนบัสนุนผูสู้งอาย ุไปพฒันาประเทศใดดา้นอ่ืนได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินหลังวยัเกษียณของบุคลากร

สาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง 

 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินหลังวยัเกษียณของ

บุคลากรสาธารณสุข  จงัหวดัอ่างทอง 

  

สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายได ้ตาํแหน่งงาน สถานภาพครอบครัว และโรคประจาํตวั มีผลต่อการวางแผน

งานเงินหลงัวยัเกษียณท่ีแตกต่างกนั 

 2) ปัจจัยองค์ประกอบของทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความแตกต่างกัน มี

ความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการวางแผนงานเงินหลงัวยัเกษียณ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาองค์ประกอบของทศันคติท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงิน

หลงัวยัเกษียณของบุคคลากรสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง โดยศึกษาขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล

ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ตาํแหน่งงาน สถานภาพครอบครัว โรคประจาํตวั 

และศึกษาองคป์ระกอบของทศันคติ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม 

 2) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีทาํงานในสังกัด

สาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 750 คน (สาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง, 2561) ทางผูศึ้กษาใช้

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 300 คน   

 3) ขอบเขตเวลาทาํการศึกษา ระยะเวลาอยูใ่นช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายไดต่้อเดือน 

- สถานภาพ 

 - โรคประจาํตวั 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546) 

องคป์ระกอบของทศันคติ 

- ดา้นความรู้ (The Cognitive Component) 

- ดา้นความรู้สึก (The Affective Component)  

- ดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) 

 (รุ่งนภา บุญคุม้, 2536)) 

 

การวางแผนการเงิน 

หลงัวยัเกษียณ 

ของบุคลากรสาธารณสุข   

จงัหวดัอ่างทอง 

 (พฒันี ทองพึง, 2555) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ    

 1) ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

รายไดต่้อเดือน สถานภาพ และโรคประจาํตวั ผูบ้ริหารสามารถนาํผลการวิจยัท่ีได ้เพื่อเป็นขอ้มูล

เสริมในการกาํหนดกลยุทธ์ประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจการวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณท่ี

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2) ผลจากการศึกษาองคป์ระกอบของทศันคติท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณ

ของบุคลากรสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง สามารถนาํขอ้มูลในการศึกษา มาเป็นแนวทางในการ

รณรงค ์เพื่อให้บุคลากรภายในสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง ตระหนกัถึงความสําคญัดา้นการเตรียม

ความพร้อมในการใชชี้วติหลงัการเกษียณ เพื่อใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวติท่ีดีหลงัจากการเกษียณอาย ุ

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูศึ้กษาวิจยัพฒันาแบบสอบถามเพื่อใชร้วบรวมขอ้มูล โดยการทดสอบความน่าเช่ือถือของ

แบบสอบถาม แลว้นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการวิจยั 

จาํนวน 30 คน เพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีใช้ในแบบสอบถามและนาํผลท่ี

ได้มาวิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือ ใช้สูตรทดสอบความน่าเช่ือถือของ ครอนบาค (Cronbach’ 

Alpha) หาค่ าสั ม ป ระสิ ท ธ์ิแอลฟ า (Cronbach’s alpha coefficient; α) เท่ ากับ  0.973 แส ดงว่า

แบบสอบถามน้ีจึงมีความน่าเช่ือถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ เน้ือหา

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีทาํงานในสังกดัสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง คาํถามส่วนน้ีประกอบไปดว้ยคาํถาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สถานภาพและโรคประจาํตวั 2) เป็นคาํถามวดัองค์ประกอบของทศันคติท่ีมีผลต่อการวางแผน

การเงินหลงัวยัเกษียณของบุคลากรสาธารณสุข ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้ ดา้นพฤติกรรม และ 

3) คาํถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณของบุคลากรสาธารณสุข 

จงัหวดัอ่างทอง 
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สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปไดว้่าเพศหญิง จาํนวน 207 คน (ร้อยละ 

69.00) เพศชาย มีจาํนวน 93 คน (ร้อยละ 31.00) มีอายุ 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 116 คน (ร้อยละ 38.67) 

มีอายุ 41 – 50 ปี จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 23.00) อายุต ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 

2.67) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 235 คน (ร้อยละ 78.33 ) ระดับการศึกษาปริญญาโท 

จาํนวน 49 คน (ร้อยละ16.33)  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 16 คน (ร้อยละ 5.33) 

ตาํแหน่งนกัวิชาการสาธารณสุข จาํนวน 117 คน (ร้อยละ 39.00) ตาํแหน่งเจา้พนกังานสาธารณสุข 

จาํนวน 77 คน (ร้อยละ25.67) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึน จาํนวน 153 คน (ร้อยละ51.00) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 73 คน (ร้อยละ 24.33) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า

กว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 16 คน (ร้อยละ 5.33) สมรสม จาํนวน 151 คน (ร้อยละ50.33) 

โสด จาํนวน 113  คน (ร้อยละ 37.67) หย่าร้าง จาํนวน 36 คน (ร้อยละ 12.00) ไม่มีโรคประจาํตวั 

จาํนวน 242 คน (ร้อยละ 80.67) และมีโรคประจาํตวั มีจาํนวน 58 คน (ร้อยละ 19.33)  

  

สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของทศันคติ  

 1) ดา้นความรู้ ผลจากการศึกษา พบว่า บุคลากรสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทองมีการความรู้

การวางแผนทางเงินหลงัวยัเกษียณ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั (  = 3.77) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 3.93) รองลงมา ไดแ้ก่ 

เคยศึกษาการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดบั (  = 3.89) และน้อยท่ีสุดเคยเข้ารับการอบรมการ

วางแผนการเงินอยูใ่นระดบั (  = 3.56) 

 2) ด้านความรู้สึก ผลจากการศึกษา พบว่า บุคลากรสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทองมีการ

ความรู้สึกการวางแผนทางเงินหลงัวยัเกษียณ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั (  = 3.66) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อการวางแผนการเงิน ทาํให้สุขสบายหลงัเกษียณมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 

4.15) รองลงมา ไดแ้ก่ รายไดม้าจากดอกเบ้ียของธนาคารอยู่ในระดบั (  = 3.68) และน้อยท่ีสุดคือ

บาํเหน็จบาํนาญเพียงพอต่อรายจ่ายหลงัเกษียณอยูใ่นระดบั (  = 3.40) 

 3) ด้านพฤติกรรม ผลจากการศึกษา พบว่า บุคลากรสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทองมีการ

พฤติกรรมการวางแผนทางเงินหลงัวยัเกษียณ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั (  = 3.78) 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อการลงทุน เพื่อหลงัวยัเกษียณอายุ (เช่นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย,์ 

กองทุนรวม)มากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.13) รองลงมา ไดแ้ก่ มีแนวโนม้ลงทุนทนัทีหลงั

เกษียณอายุ อยู่ในระดบั (  = 3.8) และน้อยท่ีสุดคือการทาํอาชีพอ่ืนหลงัเกษียณ อยูใ่นระดบั (  = 

3.49) 

 4) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวางแผนการเงิน จาการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการวางแผนการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 

3.865) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบราคาดว้ยตนเอง ส่งผลต่อการปลดภาระหน้ีสินทางการเงิน

ก่อนเกษียณมากท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก (  = 4.31) รองลงมา ไดแ้ก่ ไดว้างแผนทางการเงินหลงัวยั

เกษียณอยูใ่นระดบั (  = 3.98) และน้อยท่ีสุดการวางแผนการเงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย,์ ของ

สะสมมีมูลค่าอยูใ่นระดบั  (  = 3.53) 

 

อภิปรายผล  

ปัจจัยส่วนบุคคล  

 1) ด้านอายุ จากผลการวิจยั พบว่า อายุท่ีต่างกัน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินหลงัวยั

เกษียณต่างกัน เน่ืองจาก อายุท่ีต่างกัน จะมีทัศนคติและการรับรู้ข้อมูลในเร่ืองการวางแผนทาง

การเงินแตกต่างกนั ทาํให้มุมมองของแต่ละช่วงอายุ มีสนใจในการวางแผนทางการเงินในวยัเกษียณ

ท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิเช่น บุคคลท่ีมีอายุนอ้ย เป็นกลุ่มคนท่ีพึ่งกา้วเขา้สู่วยัทาํงาน ทาํใหร้ายรับมี

ไม่มากพอสําหรับการเก็บออมและคิดถึงการวางแผนทางการเงินหลงัวยัเกษียณ โดยผลการวิจยั 

สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของพฒันี ทองพึง (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การวางแผนการเงินส่วน

บุคคล เพื่อวยัเกษียณอาย ุ: กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร” พบวา่ คุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ สอดคลอ้งกบั

งายวิจยัของอนงนาฎ  ศุภกิจวณิชกุล (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการออมและการบริหาร

การเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

จงัหวดันครปฐม” พบว่า พฤติกรรมการออมก่อนเกษียณอายุมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ อายุ และสอดคลอ้งกบั บุศยน์ํ้ าเพชร คมัภิรานท ์และนลิน เพ็งนวล (2557) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง 

“การศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีส่งผล  ต่อการออมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
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วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีทศันคติดา้นการออมท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผล

ใหเ้กิดพฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนั 

 2) ด้านตาํแหน่งงาน จากผลการวิจัย พบว่า ตําแหน่งปฏิบัติงานท่ีต่างกัน มีผลต่อการ

วางแผนทางการเงิน เน่ืองจาก บุคคลท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีสูง จะมีระบบความคิดท่ีดี  มีความรู้ 

ความสามารถในการบริการจดัการเร่ืองต่าง ๆ ไดดี้กวา่  มีการคิดถึงเร่ืองการวางแผนความมัน่คงใน

อนาคตมากกว่าบุคคลท่ีมีตาํแหน่งงานตํ่ากว่า ส่งผลให้บุคคลท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีสูงกว่า มีวางแผน

ทางการเงินเพื่อวยัเกษียณมากกว่าบุคคลท่ีมีตาํแหน่งงานตํ่ากวา่ โดยผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาวิจยัของอนงนาฎ  ศุภกิจวณิชกุล (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการออมและการบริหาร

การเงินก่อนเกษียณอาย กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

จงัหวดันครปฐม” พบว่า พฤติกรรมการออมก่อนเกษียณอายุ มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

ประเภทบุคลากรและสอดคล้องกับงานวิจยัของขนิษฐา  ตนัสถาวีรัฐ และดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

(2560) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของพนักงานเครือ

บริษทัหนํ่าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ”พบวา่ ตาํแหน่งงานมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑาธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง “เปรียบเทียบพฤติกรรม

การออมของพนกังานเอกชนกบัขา้ราชหารในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ พนกังานบริษทัเอกชน

และราชการมีพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

 

องค์ประกอบของทศันคติ  

 1) ด้านพฤติกรรม จากผลการวิจยั พบว่า บุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทาง

การเงินท่ีมากพอ ส่งผลใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีการจดัการทางการเงินเป็นอยา่งดี มีการวางแผนการลงทุน

ต่าง ๆ และมีเก็บออมทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ มากกว่าผูท่ี้ไม่มีความรู้ ในเร่ืองการวางแผนทาง

การเงิน โดยผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของสุพตัรา สมวงศ์ และ บังอร สวสัด์ิสุข 

(2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาการออมเงินเพื่อวยัเกษียณของลูกคาธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) จงัหวดพะเยา” พบวา่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจทางการเงินและดา้นพฤติกรรมทางการเงิน

ของลูกคา้ ส่งผลต่อการออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของอนง

นาฎ  ศุภกิจวณิชกุล (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อน

เกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั

นครปฐม” พบวา่ การบริหารการเงินมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม  
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 2) ด้านความรู้ จากผลการวิจยั พบว่า บุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทาง

การเงิน รวมไปถึงความรู้ทางดา้นเคร่ืองมือทางการเงิน ส่งผลให้บุคคลเหล่าน้ี มีมุมมองดา้นอนาคต

ท่ีมากกวา่ และสามารถวางแผนทางการเงินและกระจายความเส่ียงไดอ้ยา่งครอบคลุม มากกวา่ผูท่ี้ไม่

มีความรู้ทางดา้นการวางแผนการเงิน โดยผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของสุพตัรา สม

วงศ์ และ บังอร สวสัด์ิสุข (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ศึกษาการออมเงินเพื่อวยัเกษียณของลูกคา

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) จงัหวดพะเยา” พบว่า ดา้นความรู้ ความเขา้ใจทางการเงินของ

ลูกคา้ ส่งผลต่อการออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขนิษฐา ตนัสถาวี

รัฐ (2560) ศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของพนกังานเครือ

บริษทัหนํ่าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ” พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ มีอิทธิผลอย่างมากในดา้นการสร้าง

หรือเปล่ียนแปลงความเช่ือ 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

             1) ดา้นอายุ จากผลการวิจยั พบวา่ อายุท่ีต่างกนัส่งต่อการวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณ ทาํ

ใหผู้บ้ริหารควรมีการกาํหนดกลยุทธ์ในการสร้างความรู้ ความใจเขา้เร่ืองการวางแผนการเงินหลงัวยั

เกษียณตามช่วงอายุของบุคลกร เช่น กลุ่ม บุคลากรท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป ควรเน้นไปในทางการจดั

อบรมสัมมนา มาบรรยายส่งเสริมความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน โดยมีวิทยากร จากสถาบนั

ทางการเงินเป็นผู ้แนะนํา หรือกลุ่มบุคลากรท่ีมีอายุต ํ่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  ควรเน้นการ

ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบส่ือออนไลน์ เช่นการแชร์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน

เพื่อวยัเกษียณ 

            2) ดา้นตาํแหน่งงาน จากผลการวจิยั พบวา่ ตาํแหน่งงานท่ีต่างกนัส่งต่อการวางแผนการเงิน

หลงัวยัเกษียณ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรแนะนาํการวางแผนทางการเงินดว้ยลกัษณะวิธีท่ีแตกต่างกนัไป 

ควรจะให้ขอ้มูลการวางแผนการเงินท่ีต่างกนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละตาํแหน่ง

งานของบุคลากร 
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องค์ประกอบของทศันคติ 

 1) ดา้นพฤติกรรม จากผลการวิจยั พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

มากท่ีสุด คือ เร่ืองการลงทุนเพื่อหลงัวยัเกษียณอาย ุ(เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย,์ 

กองทุนรวม) รองลงมา คือ เร่ืองการมีแนวโน้มลงทุนทนัทีหลงัเกษียณอายุ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมี

การจดักิจกรรมรงณรงคใ์หบุ้คลากรวางแผนทางการเงิน หรือการฟังบรรยายจากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการเงิน มาแนะนาํถึงการลงทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิอบายถึงของดีของแต่ละการลงทุนก่อนวยั

เกษียณ พร้อมทั้งควรแนะนาํถึงการลงทุน หลงัจากท่ีบุคลากรได้เกษียณอายุไปแลว้ จนบุคลากร

ภายในสาธารณสุขเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัของการวางแผนทางการเงิน

เพื่อหลงัเกษียณ  

 2) ด้านความรู้ จากผลการวิจยั พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุด คือ การมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รองลงมา คือ การท่ีเคยศึกษาการวางแผนทาง

การเงิน ดังนั้ น ผูบ้ริหารควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการวางแผนการเงินเพื่อหลัง

เกษียณอายุให้กับบุคลากร เช่น จากการจัดอบรมการวางแผนทางการเงินโดยผูเ้ช่ียวชาญ การ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารจากส่ือออนไลน์ การประกาศในระบบเสียงตามสายของสํานกังานตอนเวลา

พกักลางวนั มีการจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากร สนใจและมัน่ติดตามข่าวสารขอ้มูลเร่ืองการ

วางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณ และทางหน่วยงานควรมัน่อพัเดตขอ้มูลข่าวสาร หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการเงินหลงัวยัเกษียณ อยา่งเสมอ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพประเภทสมุนไพร 

ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

FACTOR AFFECTING PURCHASE INTENTION OF HERBAL HEALTH 

SUPPLEMENTS OF GEN Y CONSUMERS IN BANGKOK 

 

ภูมินทร์ จิตตะกาญจน์ 

 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

สุมาล ีสว่าง 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร และ (2) ปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลาย

ปิดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย โดยใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน การทดสอบหาความแตกต่างค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์

การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 25 ปี มี

การศึกษาปริญญาตรี รายได้ 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน และประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมตามแบบแผน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสําคญั

มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ และอายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อความตั้ งใจซ้ืออาหารเส ริม เพื่ อสุขภาพ ประเภทสมุนไพ รของผู ้บ ริโภค Gen Y ใน เขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ี พฤติกรรมตามแบบแผน 

ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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คําสําคัญ: พฤติกรรมตามแบบแผน, ความตั้งใจซ้ือ, อาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร 

                                                                      

                                                                         Abstract  

 The purpose of this study was to identify (1) the personal characteristics affecting 

purchase intention of herbal health supplements of Gen Y consumers in Bangkok and (2) the 

theory of planned behavior affecting purchase intention of herbal health supplements of Gen Y 

consumers in Bangkok. Closed-ended survey questionnaires were reviewed the validity of 

content, tested for reliability, and implemented to collect data from 4 0 0  consumer in Bangkok 

selected by using a purposive sampling method. In addition, data were statistically analyzed using 

percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics methods on t-test, one-way 

ANOVA (F-test) and multiple regression analysis were used to test hypotheses in the study. 

 The results were revealed that most of respondents are female with 2 1 -2 5  years of age, 

graduated with bachelor’s degree, and most of them working in the private company with a 

monthly income between 15,000-25,000 baht. The overall mean of the theory of planned behavior 

in term of attitude, subjective norms and perceive behavioral control is at high level.  

 The results of hypothesis testing showed that the relationship among Personal 

characteristics including gender and age affected the purchase intention of herbal health 

supplements of Gen Y consumers in Bangkok differently at the significant level of 0 . 0 5 .  In 

addition, the theory of planned behavior in term of attitude, subjective norms and perceive 

behavioral control affected the purchase intention of herbal health supplements of Gen Y 

consumers in Bangkok at the significant level of 0.05. 

 

Key Words: Theory of Planned Behavior, Purchase Intention, Herbal Health Supplements 
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บทนํา  

 กระแสรักสุขภาพและความงามยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผลกัดนัให้ตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ 

(ในท่ีน้ีหมายถึง วิตามิน ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การแพทย)์ ซ่ึงมีมูลค่ากวา่ 140,000 ลา้นบาท ยงัคงมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ดว้ย

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทาํใหค้วามตอ้งการสินคา้เพื่อสุขภาพของแต่ละกลุ่ม

อาจจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทยมองวา่ ผูป้ระกอบการ SME (ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงผูผ้ลิต

หรือผูป้ระกอบการ Trading SME) จะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนตลาดท่ีสําคญั และมีบทบาทมากข้ึนในระยะขา้งหน้า (ศูนยว์ิจยั

กสิกรไทย, 2561) ทั้ งน้ีวิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เกิดจากการใส่ใจดูแลสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยหันมาให้ความสําคญัในการดูแลเชิงป้องกนัและเสริมสร้างความ

แข็งแรงของร่างกายมากข้ึน ประกอบกับปัจจุบนัผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือวิตามินและผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมไดส้ะดวกมากข้ึนจากหลากหลายช่องทาง ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นส่งผลให้ภาพรวม

ของตลาดวิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยในปี 2560 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดว่า วิตามินและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมน่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 60,000 

ล้านบาท หรือขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ11.5 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้วท่ีมีมูลค่าตลาดประมาณ 

53,810 ลา้นบาท (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2561) 

 ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรเป็นจาํนวนมาก โดยผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้

คุณภาพแตกต่างกนัเน่ืองจากมีกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพต่างกนั 

โดย กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Y) เป็นหน่ึงในกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีนักการตลาดให้ความสําคญั

นอกเหนือจากกลุ่มผูสู้งอายุ ซ่ึงในประเทศไทยมีกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y ประมาณ 1 ใน 3 ของจาํนวน

ประชากร หรือประมาณ 20 ลา้นคน สะทอ้นให้เห็นวา่ ตลาดดงักล่าวมีขนาดใหญ่และมีความสําคญั

ในการสร้างโอกาสทางการตลาดของภาคธุรกิจต่างๆ (ปัณณธร เธียรชยัพฤกษ,์ 2559) ทั้งน้ีหน่ึงใน

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร คือ ทศันคติ การคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิง  และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของลกัษณะ

ทางสังคมและประชากรศาสตร์ ท่ีจะช่วยจูงใจให้เกิดการบริโภคอาหารสุขภาพ  ซ่ึงทัศนคติ

เก่ียวขอ้งกบับรรทดัฐาน การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือและการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึน

จริง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีการเช่ือมโยงความเช่ือท่ีส่งผ่านจากทศันคติวา่การมีสุขภาพท่ีดีส่วนหน่ึงตอ้ง
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เกิดจากการบริโภคอาหารท่ีดีปราศจากสารปนเป้ือน ซ่ึงอาหารสุขภาพท่ีตอบโจทยน์ั้ นจะช่วย

สนบัสนุนเหตุผลดงักล่าว (อุกฤษฏ ์เอ้ือวฒันสกุล และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559)   

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัและมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผู ้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ผลการวิจยัจะเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้

สอดคลอ้งกบัการรับรู้และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการ

แข่งขนัทุกๆ รูปแบบต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชาการศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวจัิย (หรือคําถามงานวจัิย) 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชาการศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อ

เดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร

ของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผน ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่ม

อา้งอิง  ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลของการวจิยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ความตั้งใจซ้ืออาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถนํา

ขอ้มูลไปใชพ้ฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

 2. ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผนท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อนาํขอ้มูลไปใชว้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัทศันคติ และการรับรู้การควบ

คลุมพฤติกรรม เพื่อลดความเส่ียงในการทาํธุรกิจ และจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไป 

 3. ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเป็นแนวทางให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป รวมทั้งเป็นการเพิ่มเติมองคค์วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร 

ปัจจยัด้านประชาการศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 การศึกษา 

 รายไดต้่อเดือน 

 อาชีพ 

 (Kotler, 2000) 

 

 

ความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพประเภทสมุนไพร 

 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2552) ปัจจยัรูปแบบพฤตกิรรมตามแบบแผน 

 ทศันคติ  

 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง   

 การรับรู้ความสามารถในการในการควบคุมพฤติกรรม    

(พิชามญชุ ์อดุลวทิย,์ 2554) 
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แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของ

ผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) อธิบายวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลอนัประกอบดว้ย อาย ุ

เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยม

นาํมาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดสามารถช่วยกาํหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทาํให้ง่ายต่อ

การวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีสําคญั นอกจากน้ี Aizen (1991 อา้ง

ถึงใน มนัทนา สิริรัตโนภาส, 2558) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแบบแผน วา่เป็นการ

กระทาํของมนุษยจ์ะเกิดจากการช้ีนาํโดยความเช่ือ 3 ประการ คือ ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม ความ

เช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง และความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจของบุคคลจะ

ข้ึนอยู่กับความสําคัญขององค์ประกอบทั้ ง 3 ของแต่ละบุคคล โดยท่ีองค์ประกอบทั้ งสามจะมี

นํ้าหนกัท่ีบ่งบอกถึงความสาํคญัท่ีเป็นตวักาํหนดความตั้งใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอีกทอดหน่ึง 

และอดุลย ์จาตุรงคกุล (2551) ได้กล่าวถึงความตั้งใจซ้ือว่าเป็นขั้นตอนท่ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ จุดเร่ิมตน้ท่ีการตระหนักถึง

ความตอ้งการซ้ือหรือปัญหาความตอ้งการของตนเองท่ีเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงเพียงพอท่ีจะกลายเป็น

แรงผลกัดนั  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ

ทางดา้นการตลาด ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ  

 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือตามรูปแบบพฤติกรรมตามแบบแผน หมายถึงทฤษฎี

พฤติกรรมศาสตร์ท่ีให้ความสําคัญกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้ งใจกระทาํพฤติกรรมของบุคคล 

ประกอบไปด้วย ทศันคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม  

 3. ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทสมุนไพร หมายถึง การแสดงความรู้ ความ

เขา้ใจในการเตรียมพร้อมของบุคคลในพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมประเภทสมุนไพร  
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 4. อาหารเสริมประเภทสมุนไพร หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทสมุนไพรท่ีใช้รับประทาน

โดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มักอยู่ใน

รูปลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผงเกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน และมีจุดมุ่งหมายสําหรับบุคคล

ทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติ มิใช่สาํหรับผูป่้วย และไม่ควรใหเ้ด็กและสตรีมีครรภรั์บประทาน 

 5. ผูบ้ริโภค Gen Y หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีเกิดตั้งแต่ปี คศ. 1980 – 2003 เป็นผูบ้ริโภคอีกกลุ่ม

หน่ึงท่ีนกัการตลาดให้ความสําคญั และกาํลงัจะกลายมาเป็นทั้งกลุ่มแรงงานหลกั รวมทั้งกาํลงัซ้ือ

สาํคญัของตลาด โดยในประเทศไทยคิดเป็น 1 ใน 3 ของจาํนวนประชากร 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ธีิการสาํรวจดว้ย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีรายละเอียดวธีิการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร และกลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี

บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร ทั้งน้ีเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่ง

ของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อย

ละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) จากการคาํนวณได้กลุ่มตวัอย่างไม่น้อยกว่า 385 คน จึงทาํการ

เลือกเก็บตวัอยา่งในการทาํแบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอยา่งเพื่อความสมบูรณ์ของงานวจิยั โดยใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามมีทั้งหมด 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุ 21 - 25 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

และมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  
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              ความคิดเห็นเกีย่วกับพฤติกรรมตามแบบแผน 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแบบแผนดา้นทศันคติ โดยรวม

ในระดบัเห็นดว้ยมาก (X̅= 3.56) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั ความคิดวา่ผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรไม่มีสารปรุงแต่งอ่ืนๆ ผสมอยู ่มากท่ีสุด  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแบบแผนดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (X̅= 3.60) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั บุคคลท่ีเห็น

คุณค่า เช่น คุณครู คิดวา่ควรซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร มากท่ีสุด  

 ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมตามแบบแผนด้านการรับรู้

ความสามารถในการควบคุม โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (X̅= 3.69) โดยผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญักบั การทราบวา่จะสามารถซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรไดท่ี้

ไหน มากท่ีสุด  

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพประเภทสมุนไพร 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภท

สมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมในระดบัเห็นด้วยมาก (X̅= 3.60) 

เม่ือพิจารณาความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานครในแต่ละด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั ความพยายามท่ีจะ

บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรถา้ผลิตภณัฑมี์พร้อมสาํหรับการเลือกซ้ือ มากท่ีสุด  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที ่1 พฤติกรรมตามแบบแผนกบัความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของ

ผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

พฤตกิรรมตามแบบแผน 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 

 
 

b Std.Err Beta t Sig Tolerance VIF 

Constant 0.684 0.132  5.201 0.000   

1. ทศันคติ (X1) 0.210 0.027 0.273 7.833 0.000* 0.887 1.127 

2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

(X2) 
0.454 0.049 0.490 9.257 0.000* 0.585 2.597 

3. การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุม (X3) 
0.143 0.044 0.179 3.264 0.001* 0.560 2.779 

R = 0.757   R2 = 0.573   AR2 = 0.569   Std. Error = .46480   F= 176.829  p = 0.000* 

*Sig< 0.05 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Multiple Linear Regression พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.757 หมายความวา่ พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิง และดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบั

มาก ค่าสัมประสิทธ์ิ (R2) เท่ากบั 0.573 หมายความว่า พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นทศันคติ ดา้น

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กบัความตั้งใจ

ซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ

อธิบายความผนัแปร คิดเป็นร้อยละ 57.3  

 ค่าการประมาณความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Std. Error of the Estimate) การประมารค่า

ค วาม ตั้ งใจ ซ้ื ออาห ารเส ริม เพื่ อ สุ ข ภ าพ ป ระ เภ ท ส มุ น ไพ รข องผู ้บ ริโภ ค  Gen Y ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร มีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .46480  ค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

(Beta) พบวา่ พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และดา้นการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภท
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สมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ี

ค่า VIF ท่ีสูงท่ีสุดท่ีได้จากการวิเคราะห์ คือดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม มีค่าเท่ากบั 

2.779 และค่า Tolerance ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม มีค่าเท่ากบั 

0.560 

 ดังนั้นผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภท

สมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 สมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนดิบ คือ 

ความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร = 0.684 + 0.210 (ทศันคติ) + 0.454 (การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง) + 0.143 (การรับรู้ความสามารถในการควบคุม) 

 สมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐาน คือ 

ความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร = 0.173 (ทศันคติ) + 0.490 (การคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งอิง) + 0.179 (การรับรู้ความสามารถในการควบคุม) 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริม

เพ่ือสุขภาพประเภทสมุนไพรของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ค วาม ตั้ งใจ ซ้ื ออาห ารเส ริม เพื่ อ สุ ข ภ าพ ป ระ เภ ท ส มุ น ไพ รข องผู ้บ ริโภ ค  Gen Y ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร

นั้น ปัจจยัสําคญัประการแรกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือคือลกัษณะดา้นเพศ โดยผูบ้ริโภค

เพศชายและเพศหญิงจะมีการเลือกบริโภคอาหารเสริมท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคเพศหญิงจะเป็น

ผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพมากและจะเลือกสรรผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณค่ามากกวา่เพศชาย ดงัท่ี Kotler 

(2000) ไดอ้ธิบายว่าคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการทางด้านการตลาดนั้น เพศ 

เป็นตวัแปรท่ีมีความสาํคญั เน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหท้ศันคติในการรับรู้และการตดัสินใจใน

การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการแตกต่างกนั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข และนงนุช ศรีสุข (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา
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พบว่า ปัจจัยส่วนลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้ งใจการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ค วาม ตั้ งใจ ซ้ื ออาห ารเส ริม เพื่ อ สุ ข ภ าพ ป ระ เภ ท ส มุ น ไพ รข องผู ้บ ริโภ ค  Gen Y ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร

นั้น ปัจจยัดา้นอายขุองผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายขุองผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยั

ลว้นมีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2552) อายเุป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีสําคญัเน่ืองจากอายจุะเป็นตวักาํหนดหรือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอก

เก่ียวกับความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ของบุคคลในแต่ละวยั ซ่ึงในแต่ละช่วงอายุ มีความ

แตกต่างกนัและเป็นตวับ่งช้ีในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม นอกจากน้ีผลการศึกษายงั

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข และนงนุช ศรีสุข (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

บูรพา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อความตั้งใจการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา 

จงัหวดัชลบุรี 

 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมตามแบบแผนด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

ประเภทสมุนไพรของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นทศันคติ ส่งผลต่อความตั้งใจ

ซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี

เน่ืองจาก การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีผลต่อความตั้งใจกระทาํเป็นทฤษฎีทางพฤติกรรมท่ีช่วย

สร้างเสริมความเขา้ใจสภาพและปัจจยัท่ีทาํให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

รับรู้การกระทาํของแต่ละบุคคล โดยสามารถนาํมาอธิบายไดว้า่บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมของตนเองอยูใ่นระดบัสูง จะมีโอกาสแสดงพฤติกรรมออกมาในระดบัสูง ซ่ึง

หากผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริภคก็จะรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงผล

การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข นงนุช ศรีสุข (2559) ศึกษาเร่ือง 

“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
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มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี” ผลการศึกษาพบวา่ ความตั้งใจการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้นิสิต ระดบัปริญญาตรีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ส่วนปัจจยัเสริมผ่าน

ความตั้งใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร ไดแ้ก่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เจตคติต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง 

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์นั้น และจะเกิดการบอกต่อ

ถึงคุณประโยชน์ท่ีดีของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ให้กบับุคคลอ่ืนๆ รอบตวัเกิดการคลอ้ยตาม และตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้นๆ ในท่ีสุด จึงทาํให้ พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านการคลอ้ยตามกลุ่ม

อา้งอิง ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกบัการศึกษาของ Rambalak & Govind (2016) 

การศึกษาความตั้งใจซ้ืออาหารอินทรียใ์นกลุ่มผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาว: กรณีศึกษาประเทศกาํลงัพฒันา 

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง และความห่วงใย

ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้ งใจซ้ืออาหารอินทรีย์ของผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวใน

ประเทศกาํลงัพฒันา ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี สนบัสนุนกรอบโครงสร้างพฤติกรรมตามแบบแผน โดยมี

อาํนาจพยากรณ์กาํหนดความตั้งใจซ้ืออาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภค 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นการรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ

ความสําเร็จในการแสดงพฤติกรรมซ่ึง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็นส่วน

สําคญัของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซ่ึงสามารถนํามาใช้พยากรณ์พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคได้ โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเช่นเดียวกบัการ

เลือกบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร ถ้าผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจถึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพร ผูบ้ริโภคก็จะมีความตั้งใจซ้ืออาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรคต่อไป ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ  

วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข นงนุช ศรีสุข (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี” ผลการศึกษา
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พบว่า ความตั้งใจการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้นิสิต ระดบัปริญญาตรี

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ส่วนปัจจยัเสริมผ่านความตั้งใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร 

ไดแ้ก่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เจตคติต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ดงันั้นธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องควรให้ความสําคญักับปัจจยัด้านเพศ โดยควรคาํนึงถึงสภาพส่วนบุคคลด้านเพศของ

ผูบ้ริโภคดว้ย เพื่อหาทางตอบสนองความพงึพอใจภายใตค้วามแตกต่างของความตอ้งการ 

 2) คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ดงันั้นธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องควรนําปัจจยัด้านอายุมาเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อกาํหนดช่วงอายุของ

ผูบ้ริโภคในการทาํการตลาดกบัผูบ้ริโภคแต่ละช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัต่อไป 

 3) พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นทศันคติ ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องควรให้

ความสําคญักบัการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยั ไม่มีสารปรุงแต่ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัทศันคติของ

ผูบ้ริโภค และให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ รวมถึงสามารถตอบสนองด้านทัศนคติ 

ผูบ้ริโภคใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 4) พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นแลว้ธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญักบักลุ่มอา้งอิงของผูบ้ริโภค ในการส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อ หรือการ

แนะนาํผลิตภณัฑ์ต่อใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงขอ้มูลจากการบอกต่อของคนใกลชิ้ดน้ีเป็นขอ้มูลท่ีสามารถ

จูงใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5) พฤติกรรมตามแบบแผน ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่งผลต่อ

ค วาม ตั้ งใจ ซ้ื ออาห ารเส ริม เพื่ อ สุ ข ภ าพ ป ระ เภ ท ส มุ น ไพ รข องผู ้บ ริโภ ค  Gen Y ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นแลว้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้วามสําคญักบั การประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภค

รับทราบถึงขอ้มูลของผลิตภณัฑ์อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ส่วนประกอบ การผลิต ตลอดจนแหล่งจดั
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จาํหน่าย เพื่อสร้างการรับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภค และเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัการสร้างพฤติกรรม

การบริโภคของผูบ้ริโภค และสามารถสร้างผลกาํไรใหก้บัธุรกิจได ้การไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตรงความ

ตอ้งการผลคือทาํใหเ้ป้าหมายสาํเร็จ นั้นคือผลกาํไร และความยนืยงในการดาํเนินธุรกิจต่อไป 
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คุณภาพในการให้บริการทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ทอ็ปส์ มาร์เกต็ ในจังหวดัปทุมธานี 

SERVICE QUALITY AFFECTING TO CUSTOMER’ S SATISFACTION OF TOPS 

MARKET IN PATHUM THANI PROVINCE 

 

ภัคสุดา สมัครประโคน 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

กฤษฎา มูฮัมหมัด 

หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี และ(2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพ

การให้บริการท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ ของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจังหวดั

ปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความน่าจะเป็น สุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ และสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, F-test, LSD และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจัย  พ บ ว่า ผู ้ตอบ แบ บ สอบ ถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพ ศ หญิ ง จํานวน 277 คน                           

(ร้อยละ 69.25) มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 265 คน (ร้อยละ 66.30) มีสถานภาพ โสด จาํนวน 303 คน  

(ร้อยละ75.80) มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 297 คน (ร้อยละ 74.20) มีอาชีพ พนกังานเอกชน 

จาํนวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 195 คน 

(ร้อยละ 48.70) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมาก

ไปน้อยดงัน้ี ด้านความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการ ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ 

ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ ด้านการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ดา้นการ

เขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ และความพึงพอใจในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ ดา้นการเขา้ใจและ

รู้จกัผูใ้ชบ้ริการ และดา้นความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ: คุณภาพการใหบ้ริการ, ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

  The objectives of this independent research was (1) to study to personal factors 

satisfaction of tops market in Pathumthani province and (2) to study to affecting service quality 

affecting to customer’ s satisfaction of tops market in Pathumthani province. Questionnaire was 

use as a tool to collect 400 sample. Sampling method to probability sampling, stratified sampling, 

and convenience sampling. Analyzing data use descriptive statistics included frequency, 

percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics using include t-test, F-test, 

LSD and Multiple Regression Analysis. 

 The research results showed characteristics of survey respondents as follows 277 

people were female (69.25 percent), 21 - 30 year old 265 people (66.30 percent), single total 303 

people  (75.80 percent), They have a level of education a bachelor's degree total 297 people 

(72.20 percent), career private employee 158 people (39.50 percent), and salary 10,001 – 20,000 

per month total 195 people (48.70 percent). Service quality affecting overall and individual 

aspects are at a high level sort by descending order tangibles, reliability, assurance, 

responsiveness, empathy, and satisfaction of service in the high level. 

The hypothesis testing showed the following results: 1) Personal factors, it was old, career, 

affecting satisfaction of tops market in Pathumthani province, the statistically significant 

differences between the comparing groups was 0.05. 2) Factor service quality of affecting of 
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satisfaction of tops market in Pathumthani province, reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, and tangibles  affecting of satisfaction of tops market in Pathumthani province, the 

statistically significant differences between the comparing groups was 0.05 

 

Key words: Service quality, Satisfaction 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิด

จาํนวนประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรม รวมทั้ งทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนจะเห็นได้ว่าผูบ้ริโภค

สมยัใหม่มีความตอ้งการใชสิ้นคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการมากข้ึน โดยจะเห็นไดว้า่

จากปี 2560 มีการเติบโตของ จีดีพีทั้งประเทศมีการเติบโต ร้อยละ 3.9 และไตรมาสแรกของปี 2561 

เติบโตอีกร้อยละ 4.9  ดงันั้นธุรกิจคา้ปลีกจึงเป็นทางเลือกท่ีตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีให้ความสนใจมา

ใชบ้ริการเป็นจาํนวนมากข้ึนทุกปี โดยจะเห็นไดจ้าก ปี 2560 มีการลงทุนมูลค่าตลาดคา้ปลีกทั้งหมด 

1,300,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 3.2 ส่วนในคร่ึงปีแรกปี 2561 มีการ

ขยายตัวอีกร้อยละ 3.3 ส่วนการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในปี 2561 มีการขยายสาขาเพิ่มข้ึน

โดยรวมในประเภทร้านคา้ปลีกต่าง ๆ ประกอบดว้ย ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์เติบโตข้ึนร้อย

ละ 3.0 ร้านสะดวกซ้ือเติบโตข้ึนร้อยละ 3.4 ซูเปอร์มาร์เก็ตเติบโตข้ึนร้อยละ 5.5 จะเห็นไดว้า่อตัรา

การเติบโตของซูเปอร์มาร์เก็ตจะสูงมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืน ๆ (The Bangkok 

Insight, 2018) 

 ธุรกิจคา้ปลีกถือไดว้่าเป็นช่องทางการขายท่ีสําคญั เน่ืองจากเป็นตวักลางในการกระจาย

สินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ธุรกิจคา้ปลีกมีอตัราการ

เติบโตเพิ่ม สูงข้ึนเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะ กลุ่มคา้ปลีกสมยัใหม่ในกลุ่มซูปเปอร์มาร์เก็ตมีคู่แข่งใน

ตลาด มากกวา่คา้ปลีกประเภทอ่ืน ๆ อาทิ เช่น  ท็อปส์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ดแลนด์ โฮมเฟรชมาร์ท 

วิลล่ามาร์เก็ต และแม็กซ์แวลู แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของธุรกิจคา้ปลีกประเภทน้ี โดยคู่แข่ง

แต่ละรายต่างมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน นอกไปจากน้ีคู่แข่งสําคัญของธุรกิจค้าปลีกประเภท

ซูปเปอร์มาร์เก็ต คือ ค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยมีคู่แข่งสําคัญเพียง 2 รายใหญ่ คือ           

เทสโกโ้ลตสั และบ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ โดยคู่แข่งในธุรกิจคา้ปลีกต่างพยายามเขา้ถึงผูบ้ริโภคให้
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ไดม้ากท่ีสุดจากการขยายสาขาไปในเขตชุมชนต่าง ๆ โดยการขยายสาขาส่งผลให้มีการจบัจ่ายใช้

สอย ซ่ึงเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ (ตะวนั ธรรมโชติ, 2558, น. 1) 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองคุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อนาํผลการวจิยัใชป้ระโยชน์ในการวดัคุณภาพใน

การให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการซูปเปอร์มาร์เก็ตของผูบ้ริโภคในในจงัหวดั

ปทุมธานี มีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการซูปเปอร์มาร์เก็ต สามารถนาํผลจากการ

วิจยัน้ีใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับเปล่ียน หรือพฒันาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการดา้น

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต         

ในจงัหวดัปทุมธานี 

 2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี 

 

สมมติฐานของการวจัิย  

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต    

ในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

 2) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ           

ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

  ด้านเน้ือหา ศึกษาคุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ         

ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี 

 1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน (2) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ

ของบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการ 
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 2) ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรต้น                                                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ  

- ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ 

- ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

- ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ 

- ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์

ของบริการ 

 

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต 

ในจงัหวดัปทุมธานี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) นําผลการศึกษาท่ีได้เป็นข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผล

กระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี และนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ป

ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจ 

 2) นาํผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการให้บริการให้มี

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมนาํไปสู่ความพึงพอใจ

ในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีดียิง่ข้ึนไป 

 3) ส าม าร ถ นํ าข้อ มู ล ท่ี ไ ด้ไ ป ใช้ ป ระ โย ช น์ ใน เชิ งวิ ช าก าร ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จ 

สถาบนัการศึกษา และผูท่ี้จะศึกษาถึงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ทอ็ปส์ มาร์เก็ต       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 

  Parasuraman et al. (1985 อา้งถึงใน บุญธรรม คงมาก, 2551, น. 9-10) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ี

จะทาํให้บริการประสบความสําเร็จไดน้ั้น พาราสุรามานและคณะ กล่าววา่จะตอ้งมีลกัษณะต่าง ๆ 

เหล่าน้ี คือ  

 1) ความเป็นรูปธรรมในบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะส่ิงอาํนวยความสะดวกทาง

กายภาพ มีการจดัสถานท่ีให้บริการอย่างสะดวกสบายสวยงาม อุปกรณ์เคร่ืองมือพร้อมสําหรับ

ใหบ้ริการเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ บุคลากรและวสัดุในการติดต่อส่ือสาร 

 2) ความไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตามท่ีให้สัญญา

ไว ้และมีความน่าเช่ือถือ มาตรฐานการให้บริการไม่ตกตํ่า มีความสมํ่าเสมอและความพร้อมท่ีจะ

ใหบ้ริการ 

 3) การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีท่ีจะช่วยเหลือ

ผูรั้บบริการ และพร้อมท่ีจะให้บริการได้ในทันท่ี สะดวกรวดเร็ว และใช้เวลาในการให้บริการ

เหมาะสม 

 4) สมรรถนะของผูใ้ห้บริการ (Competence) หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถทกัษะใน

การบริการท่ีให ้และสามารถแสดงออกมาใหผู้รั้บบริการประจกัษไ์ด ้

 5) ความมีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติ มีนํ้ าใจและ

เป็นมิตรต่อผูรั้บบริการ ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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 6) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าไวว้างใจ เช่ือถือได ้ซ่ึงเกิดจากความซ้ือ

สัตย ์และจริงใจของผูใ้หบ้ริการ 

 7) ความมัน่คงปลอดภยั (Security) หมายถึง ความรู้สึกมัน่ใจในความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิ์น ช่ือเสียง ปราศจากความรู้สึกเส่ียงอนัตรายและขอ้สงสัยต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความลบั

ของผูรั้บบริการ 

 8) การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง การท่ีผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้ายและ

สะดวกจากการมารับบริการ ระเบียบขั้นตอนในการรับบริการไม่มากน้อยซับซ้อนเกินไป ใช้เวลา

นอ้ย และอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการติดต่อไดส้ะดวก 

 9) การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง การให้ขอ้มูลต่าง ๆ แก่ผูรั้บบริการใชก้าร

ส่ือสารดว้ยภาษาท่ีผูรั้บบริการเขา้ใจ และรับฟังเร่ืองราวต่าง ๆ จากผูรั้บบริการ 

 10) การเข้าใจและรู้จกัผูรั้บบริการ (Understanding the Customer) หมายถึง การทาํความ

เขา้ใจและรู้จกัรู้รับบริการ การให้คาํแนะนํา และเอาใจใส่ผูรั้บบริการ รวมทั้งความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ 

 จากการท่ี Parasuraman et al. ได้แบ่งปัจจยัลกัษณะของคุณภาพบริการออกเป็น 10 กลุ่ม      

ก็ไดมี้การนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชใ้นการวดัคุณภาพบริการกนัอยา่งแพร่หลาย ทาํให้พบปัญหาจาก

การใช้แนวคิดดงักล่าวในทางปฏิบติั ดงันั้นภายหลัง Parasuraman et al. จึงได้ปรับให้เหลือเพียง      

5 กลุ่มในปี 1998 โดยรวมปัจจยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 

 1) ความน่าเช่ือถือของบริการ (Reliability) คือ ความน่าเช่ือถือของคุณลักษณะหรือ

มาตรฐานการบริการ เป็นความสามารถในการมอบบริการ เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

ของผูใ้ชบ้ริการตามท่ีไดส้ัญญาหรือท่ีควรจะเป็น ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคข์องการ

บริการนั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

 2) การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) คือ การสนองตอบความ

ตอ้งการของผูใ้ช้บริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที เป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือผูใ้ช้บริการ โดยให้บริการ

อยา่งรวดเร็ว ไม่ใหร้อคิวนาน รวมทั้งตอ้งมีความกระตือรือร้นเห็นผูใ้ชบ้ริการแลว้ตอ้งรีบให้บริการ

โดยทนัที ความรวดเร็วจะตอ้งมาจากพนกังานและกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) การให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ (Credibility หรือ Assurance) คือ ความรู้ ความสามารถ

ในการสร้างความไวว้างใจและความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในการให้บริการ ความสุภาพ ให้

เกียรติผูใ้ช้บริการ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผูใ้ช้บริการ เป็นการรับประกนัว่าพนักงานท่ี
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ใหบ้ริการมีความรู้ ความสามารถและมีความสุภาพ จริยธรรมในการให้บริการ เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการวา่จะไดใ้ชบ้ริการวา่จะไดใ้ชบ้ริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภยัไร้กงัวล 

 4) การเข้าใจและรู้จกัผูใ้ช้บริการ (Empathy) การดูแลเอาใจใส่ความสนใจผูใ้ช้แต่ละคน 

ความใกลชิ้ดสนิทสนม ความรู้สึกท่ีสามารถรับรู้ถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้รวมทั้งความพยายามท่ีจะ

เขา้ใจความตอ้งการ ขอ้จาํกดัและปัญหาของผูใ้ช ้

 5) ความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการ (Tangibles) คือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

มองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือ บุคลากร สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

 โดยสรุปจะเห็นไดว้า่คุณภาพการใหบ้ริการเป็นทศันคติท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บ

จากการให้บริการ ท่ีได้รับการตอบสนองจากผูใ้ห้บริการทาํให้รู้สึกเกิดความประทบัใจจากการ

ได้รับบริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการในการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกใช้

ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman et al. ท่ีปรับให้เหลือเพียง 5 กลุ่มในปี 1998 ซ่ึง

ประกอบดว้ย ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของบริการ การตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ช้บริการ การให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ การเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ช้บริการ ความเป็น

รูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  

 ณราวฒิุ เรืองอุไร (2553, อา้งถึงใน ธิญาดา ใจใหมคร้าม, 2558, น. 37-38) กล่าววา่ ทฤษฎีท่ี

ช้ีพื้นฐาน 6 ประเภท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้มารับบริการและความรู้สึกท่ีผูเ้ขา้มารับ

บริการไดรั้บจากการบริการเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยประเมินระบบบริการว่าไดมี้การเขา้ถึงผูท่ี้เขา้มา

รับบริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภท นั้นคือ       

1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายท่ีไดรั้บจากการบริการ(Convenience) ซ่ึงแยกออกเป็น 

 1.1) การใชเ้วลารอคอยในสถานท่ีบริการ (Office Waiting Time) 

 1.2) การไดรั้บการดูแลเม่ือมีความตอ้งการ (Availability of Care When Needs) 

 1.3) ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บในสถานบริการ (Base of Getting to Care) 

2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Co-ordination) ซ่ึงแยกออกเป็น 

 2.1) การไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีหน่ึง คือ ผูท่ี้เขา้รับการบริการสามารถขอรับ

บริการตามความถูกตอ้งของผูใ้ชบ้ริการ (Getting all Needs Met at One Place) 

 2.2) ผูใ้หบ้ริการใหค้วามสนใจผูท่ี้เขา้มารับบริการ 
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 2.3) ไดมี้การติดตามผลงาน (Follow – up) 

3) ความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ (Information) 

4) ความพึงพอใจต่ออธัยาศัย ความสนใจของผูใ้ห้บริการ (Courtesy) ได้แก่ การแสดงอธัยาศัย

ท่าทางท่ีดี เป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการ และความสนใจห่วงใยต่อผูท่ี้เขา้มารับการบริการ 

5) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ไดแ้ก่ คุณภาพของการบริการต่อผูเ้ขา้รับ

การบริการ 

6) ความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ (Output of Pocket Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ของผูท่ี้เขา้มารับการบริการ 

 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของคนท่ี

เกิดจากประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการเขา้ไปในสถานท่ีให้บริการนั้น ๆ เป็นไปตามความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการ ซ่ึงความพึงพอใจมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีต่างกนั ผูว้ิจยัจึงทาํการเลือกทฤษฎีของ 

Aday and Andersen มาตั้ งข้อคาํถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ความพึงพอใจต่อความ

สะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริการ ความพงึใจต่ออธัยาศยั

ความสนใจของผูรั้บบริการ ความสนใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การบริการความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่

ทราบขนาด ตวัอยา่ง ของ W.G Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ ระดบัค่า

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74) 

 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience 

Sampling)โดยผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามจากผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 

400 คน หลงัจากกาํหนดตวัอยา่งแลว้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะทาํการเก็บขอ้มูลจาก ผูใ้ชบ้ริการ 

ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใชส้ําหรับเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยคาํถามท่ีเก่ียวกับ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ดา้นท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ ของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี โดยเป็นแบบสอบถามในรูป

มาตรวดัลิเคอร์ท (Likert, 1967) เป็นคาํถามปลายปิด (Closed Ended question) มีคาํตอบให้เลือก 5 

ระดบั ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 

 1) ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยันําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ี

ใช ้(Wording) เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง  

 2) ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้

ไปทาํการทดสอบ (pre-test) จาํนวน 30 ตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบวา่คาํถามสามารถส่ือความหมายตรง

ตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนาํมาทดสอบ

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach โดยค่าสถิติท่ีไดต้อ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 0.7 (ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ,์ 2538)  

 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สถิติ เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการ วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูว้ิจยัไดใ้ชค้่า

แจกแจงความถ่ี (Frequency) และการแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบในการอธิบาย              

2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ                  

ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 1) การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี สถิติท่ีใชใ้น

การทดสอบคือ การทดสอบค่าเฉล่ีย t-Test (Independent Sample Test) ทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม คือ เพศ และ F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีมี

ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่แบบ LSD 2) การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 การหาค่าตวัแปรท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ ดา้นการ

เขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชส้ถิติวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดั

ปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จาํนวน 277 คน (ร้อยละ 

69.25) มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 265 คน (ร้อยละ 66.30) มีสถานภาพ โสด จาํนวน 303 คน (ร้อยละ

75.80) มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 297 คน (ร้อยละ 74.20) มีอาชีพ พนกังานเอกชน จาํนวน 

158 คน (ร้อยละ 39.50) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 195 คน (ร้อยละ 

48.70) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.86 เม่ือพิจารณา

โดยรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.85 เม่ือพิจารณาข้อย่อยพบว่า ผูใ้ช้บริการให้นํ้ าหนักมากท่ีสุด คือ พนักงาน ยินดี

ใหบ้ริการท่านเสมอ และ พนกังานสามารถเก็บขอ้มูลของลูกคา้เป็นความลบั 2) ดา้นการตอบสนอง

ความต้องการของผูใ้ช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.82 เม่ือพิจารณาข้อย่อย

พบวา่ ผูใ้ช้บริการให้นํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ พนกังานมีความตั้งใจในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอยา่งดี 3) 

ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.83 เม่ือพิจารณาขอ้

ย่อยพบว่า ผูใ้ช้บริการให้นํ้ าหนักมากท่ีสุด คือ พนักงานมีจริยธรรมในการให้บริการ 4) ด้านการ

เขา้ใจและรู้จกัผูใ้ช้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.82 เม่ือพิจารณาขอ้ย่อยพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการให้นํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ พนกังานให้ความสนใจ และเอาใจใส่ผูใ้ช้บริการ 5) ดา้นความ

เป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 เม่ือพิจารณา

ขอ้ยอ่ยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้นํ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ อาคาร สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสมแก่การ

ใหบ้ริการ  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

250 

 ด้านความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการใช้บริการ ความพึงพอใจใน

การใช้บริการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการให้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี       

ของกลุ่มผูใ้ช้บริการ พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.90 เม่ือทาํการพิจารณาเป็นรายขอ้แล้วจะเห็นไดว้่า 

ท่านมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.02 มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 

รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บบริการจากพนกังาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93   

มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือท่านมีความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่าย/ราคา

สินคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 ซ่ึงมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัส่วนบุคคล อายุ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ        

ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 คุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ใน

จงัหวดัปทุมธานีได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ และดา้นความ

เป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ท็อปส์ 

มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน.คุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ     

                     ผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี...... 

คุณภาพในการใหบ้ริการท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจของ 

 ผูใ้ชบ้ริการ  

 

b 

 

Std.Error 

 

B 

 

t 

 

sig 

(Constant) 

ดา้นความน่าเช่ือถือของ

บริการ(X1) 

ดา้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (X2) 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่

ผูใ้ชบ้ริการ (X3) 

ดา้นการเขา้ใจและรู้จกั

ผูใ้ชบ้ริการ (X4) 

ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์หรือ

ภาพลกัษณ์ของบริการ (X5) 

-0.016 

0.242 

 

0.080 

 

0.154 

 

0.173 

 

0.360 

0.112 

0.044 

 

0.037 

 

0.051 

 

0.042 

 

0.038 

 

0.237 

 

0.087 

 

0.136 

 

0.191 

 

0.352 

-0.143 

5.486 

 

2.170 

 

3.020 

 

4.086 

 

9.526 

0.887 

0.000* 

 

0.031* 

 

0.003* 

 

0.000* 

 

0.000* 

R = 0.882 R2 = 0.777 Adj. R2 = 0.775 SEE = 0.241 F = 275.166 Sig = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ     

ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานีไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ดา้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ช้บริการ  

และด้านความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลักษณ์ของบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจ

ในการพยากรณ์ร้อยละ 77.7    
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

                ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี โดยผลการวิจยัพบวา่ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลงานวิจยัของ เพ็ญนภา จรัสพนัธ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 

“ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิส     

เซ็นเตอร์ จนัทบุรี” พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ

ศูนยบ์ริการ ลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จนัทบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลูกคา้ท่ี

มีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนลูกค้าท่ีมีเพศ และอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน และ

งานวจิยัของ เก็จวลี ศรีจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการ ศูนยบ์ริการ ทรูชอ้ป ท่ีมี

ผลต่อ ความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” พบว่า 

กลุ่ม ตวัอย่างให้ระดบัความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้น อาย ุ

อาชีพ รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอช

แตกต่างกนั 

 ดา้นอาชีพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี โดย

ผลการวิจยัพบวา่ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ 

เก็จวลี ศรีจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการ ศูนยบ์ริการทรูช้อป ท่ีมีผลต่อ ความ

พึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ กลุ่ม ตวัอยา่ง

ให้ระดบัความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้น อายุ อาชีพ รายได ้     

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอชแตกต่างกนั และ

งานวิจยัของ ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการ

รถยนตโ์ดยสารประจาํทางของบริษทั ขนส่ง จาํกดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร จงัหวดัสระบุรี พบว่า 

ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการ

ใช้บริการรถยนต์โดยสารประจาํทางแตกต่างกัน ส่วนด้านเพศ มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้

บริการรถยนตโ์ดยสารประจาํทางไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี 
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 1) ด้านความเป็นรูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ด้านอาคาร 

สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสมแก่การให้บริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานท่ีให้บริการ

มีความเหมาะสมแก่การให้บริการ ไม่วา่จะเป็นอาคาร และสถานท่ีในการให้บริการ ทาํเลท่ีตั้งของ

สถานท่ีให้บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก อุปกรณ์ท่ีนาํมาให้บริการอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกไดรั้บการดูแล เอาใจใส่ท่ีเกิดจากการ

ใหบ้ริการของพนกังาน จึงทาํให้ผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ทอ็ปส์ มาร์เก็ต 

เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ เพญ็นภา จรัสพนัธ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี” 

พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการ ลูกค้า 

จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี พบวา่ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น 

พบว่าลูกค้าพึงพอใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับมาก และงานวิจยัของ      

วิไลพร เยย้กระโทก (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงินฝาก ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน เขตจงัหวดันครสวรรค”์ ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงิน

ฝากของลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพในการ

บริการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ สรุปไดว้า่ มีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการเงินฝากโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2) ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต 

ในจงัหวดัปทุมธานี เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่พนกังาน ยินดีให้บริการท่านเสมอ มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด เน่ืองจากพนักงานท่ีให้บริการสามารถสร้างความน่าเช่ือถือแก่ผูใ้ช้บริการ พนักงานท่ี

ให้บริการจะตอ้งมีทกัษะความรู้ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ช้บริการด้วยความสุภาพ มีกริยามารยาทท่ีดี มีการบริการท่ีน่าประทับใจ โดยคุณภาพการ

ให้บริการด้านความน่าเช่ือถือท่ีเก่ียวกับเร่ือง การให้บริการของพนักงานไม่มีความผิดพลาด 

พนกังาน สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการ พนกังานให้บริการมีความน่าเช่ือถือพร้อมทั้ง

สร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการจึง ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ เก็จวลี 

ศรีจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการ ศูนยบ์ริการทรูชอ้ป ท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจ

ของผูม้าใชบ้ริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ กลุ่ม ตวัอยา่งให้ระดบั
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ความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้ งน้ีคุณภาพการ

ให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE เครือข่าย

ทรูมูฟ เอช และงานวิจยัของ ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท ์(2554) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

คุณภาพท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจ และความภกัดีของคนไข ้กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการมีผลต่อระดบัความพึงพอใจ 

และความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ ซ่ึงคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัความพึงพอใจ 

 3) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ช้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ มาร์

เก็ต ในจังหวดัปทุมธานี พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามพนักงานให้ความสนใจ และเอาใจใส่

ผูใ้ช้บริการ มีค่าเฉล่ียมาก เน่ืองจากพนักงานมีการเอาใจใส่ผูท่ี้มาใช้บริการ มีการให้คาํแนะนํา

เก่ียวกบัรายละเอียดตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ พนกังานให้ความช่วยเหลือกบัปัญหาของ

ผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีปัญหา มีพนกังานเพียงพอต่อการให้คาํปรึกษา พนกังานใหค้วาม

สนใจ และเอาใจใส่ผู ้ใช้บ ริการ จึงทําให้ผู ้ใช้บ ริการเกิดความพึ งพอใจในการใช้บ ริการ                                         

ท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ เพ็ญนภา จรัสพนัธ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง 

“ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิส    

เซ็นเตอร์ จนัทบุรี” พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ

ศูนยบ์ริการ ลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ลูกคา้พึงพอใจ ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมาก และ

งานวิจยัของ วิไลพร เยย้กระโทก (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงิน

ฝาก ของลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตจงัหวดันครสวรรค”์ ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการเงินฝากของลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพในการบริการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ สรุปไดว้่า มีระดบัความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการเงินฝากโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 4) ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท็อปส์ 

มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพนักงานมีจริยธรรมในการให้บริการ          

มีค่าเฉล่ียมาก เน่ืองจากการให้บริการของพนกังานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการเน่ืองจาก

มีการจดัอบรมพนักงานเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะของพนักงานพฒันา

พนกังานในองค์กรทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
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การให้บริการ การให้บริการของพนกังานจะตอ้งมีจริยธรรมในการให้บริการทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด

ความมัน่ใจแก่พนักงาน ทั้ งน้ีการให้ความมั่นใจเกิดจากความสามารถของพนักงานท่ีมีความรู้

ความสามารถในการให้บริการ และสามารถตอบขอ้ซกัถามท่ีผูใ้ชบ้ริการสงสัยไดเ้ป็นอยา่งดี จึงทาํ

ให้ผู ้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นไปในทิศทางเดียวกับ

ผลงานวิจัยของ ฐานุตรา จันทรเกตุ (2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการต่อการ

ให้บริการรถยนต์โดยสารประจาํทางของบริษทั ขนส่ง จาํกัด ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร จงัหวดั

สระบุรี พบวา่ ดา้นความมัน่ใจได ้มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารประจาํทาง 

จงัหวดั สระบุรี ท่ีแตกต่างกนั คุณภาพการให้บริการรถยนต์โดยสารประจาํทาง กบัความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความมัน่ใจได ้กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถยนต์โดยสารประจาํทาง มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกและมีความสัมพนัธ์ในระดบัมาก และงานวิจยัของ เก็จวลี ศรีจนัทร์ 

(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการใหบ้ริการ ศูนยบ์ริการ  ทรูชอ้ป ท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของผูม้า

ใชบ้ริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ กลุ่ม ตวัอยา่งใหร้ะดบัความเห็น

ต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความมัน่ใจอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ทั้ งน้ีคุณภาพการ

ให้บริการ ด้านการให้ความมั่นใจเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ช้บริการ 4G LTE 

เครือข่ายทรูมูฟ เอช 

 5) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พนกังานมีความตั้งใจใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียมาก เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใชบ้ริการจากพนกังานควร

ให้บริการให้รวดเร็ว ทนัเวลา พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอย่างดี โดยมีจาํนวน

พนกังานเพียงพอท่ีจะให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ พนกังานตอ้งมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

พนักงานให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ช้บริการอย่างรวดเร็วเม่ือผูใ้ช้บริการขอความช่วยเหลือ ในการ

ให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่ทาํให้ผูใ้ช้บริการตอ้งรอนาน จึงทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจใน

การใช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) 

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการรถยนต์โดยสารประจาํทางของบริษทั 

ขนส่ง จาํกัด ณ สถานีขนส่งผู ้โดยสาร จังหวดัสระบุรี พบว่าคุณภาพการให้บริการ ด้านการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการมีผลต่อความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร

ประจาํทาง จงัหวดั สระบุรี ท่ีแตกต่างกนัคุณภาพการใหบ้ริการรถยนตโ์ดยสารประจาํทาง กบัความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ กบัความพึงพอใจของ
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ผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารประจาํทาง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกและมีความสัมพนัธ์ในระดบั

มาก และงานวิจยัของเพญ็นภา จรัสพนัธ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพ

การให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี” พบว่า ผลการ

วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการ ลูกคา้ จีเนท โมบาย

เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น พบวา่ลูกคา้พึง

พอใจดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการสรุปและวเิคราะห์ผลการวจิยั ทาํใหท้ราบถึงคุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจังหวดัปทุมธานี เพื่อนําข้อมูลท่ีได้นํามา

พฒันาการใหบ้ริการ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1) ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ของบริการควรให้ความสําคญักบัเร่ือง สถานท่ี

ให้บริการให้มีความเหมาะสมแก่ผูใ้ช้บริการผูใ้ห้บริการ ต้องรักษาระดบัคุณภาพการให้บริการ

เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 2) ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ควรให้ความสําคญักบัเร่ืองการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ

ดว้ยความยินดีให้บริการ การให้ความสําคญักบัเร่ืองความถูกตอ้ง เท่ียงตรงของบริการโดยเฉพาะ

การชําระเงิน สามารถชําระเงินได้อย่างถูกต้อง ไม่ทาํให้ผูใ้ช้บริการต้องรอคิวนานรวมถึงการ

ใหบ้ริการของพนกังานมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ เพื่อทาํใหก้ารใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 3) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ ควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการใหค้วามสนใจ และเอา

ใจใส่ผูใ้ชบ้ริการควรใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร มีการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัรายละเอียด

การให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการซ่ึง

จะนาํมาซ่ึงความพึงพอใจ และกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีกคร้ัง 

 4) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการ ควรให้ความสําคญักบัเร่ืองการให้ความมัน่ใจแก่

ผูใ้ช้บริการมีจริยธรรมในการให้บริการ ผูใ้ช้บริการสามารถรู้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ราคาสินคา้ และ

โปรโมชัน่ต่าง ๆ การใหบ้ริการมีความถูกตอ้งแก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 5) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการให ้การ

ปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานแก่ผูใ้ชบ้ริการพนกังานมีความกระตือรือร้นไม่ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรอ

นานในการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากผลสรุป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1) มีการสํารวจข้อมูลจากผูใ้ช้บริการ หรือธุรกิจท่ีมีลักษณะท่ีเหมือนกัน เพื่อทราบถึง

คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ และเป็น

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 

 2) ควรทาํการศึกษา คุณภาพการให้บริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจแกผู้ใ้ชบ้ริการ ท็อปส์ 

มาร์เก็ต ในจงัหวดัต่าง ๆ นาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขาต่าง ๆ เพื่อ

พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดียิง่ข้ึนไป 
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ปัจจัยในการเลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์ฟิวช่ันในย่านอารีย์ 

FACTORS AFFECTING FUSION RESTAURANT SELECTION OF CUSTOMER  

IN AREE, BANGKOK 

 

สุทศัน์ สุขสันติภาพ 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จันทร์สม 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมี งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการ

เลือกใชก้ารบริการร้านอาหารสไตลฟิ์วชัน่ในยา่นอารีย ์โดยมีขอบเขตงานวิจยัของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

ผูบ้ริโภคในยา่นอารีย ์ท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้ งแต่วนัท่ี  9 พฤศจิกายน2561 – 9 

กุมภาพนัธ์ 2562 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และมีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 390 คน การวิเคราะห์

ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ t-Test, One-Way ANOVA (F-Test) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) สําหรับงานวิจยัน้ีไดน้าํปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ประกอบด้วย 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัด้าน

กระบวนการ เป็นตวักาํหนดกรอบแนวคิด โดยจากแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.56, อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 58.21, สถานภาพโสด ร้อยละ 76.67, ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 77.69, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 57.18, อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 42.60  

 ดา้นกระบวนการให้บริการ)3.54(, ดา้นบุคลากร)3.35(, ดา้นผลิตภณัฑ์  ) 3.19(, ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ)3.16(, ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ) 3.02 (ดา้นสถานท่ีตั้ง  ) 3.01 ( และ ดา้นราคา  ) 2.98 (

ตามลําดับ ซ่ึงผูว้ิจ ัยคาดหวงัว่าจากงานวิจยัคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการสามารถนําไปใช้สําหรับวาง
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แผนการดาํเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงนําไปใช้สําหรับพฒันาบุคลากรและ

ปรับปรุงกระบวนการการใหบ้ริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 

 

สําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ร้านอาหารสไตลฟิ์วชัน่, อารีย ์

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the factors which caused customers’ selection 

of fusion restaurant in Aree.  For populations were studied 390 people who selected fusion 

restaurants in Aree area.  This is a quantitative research by specify by purposive sampling with 

online questionnaire from November 9, 2018 - February 9, 2019. Statistical analysis conducted by 

descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation.  Inferential statistics 

including t-Test, One-Way ANOVA ( F-Test) , and and Multiple Regression Analysis.  This 

research based on Demography Characteristic (Sex, Age, Marital Status, Education, Income, and 

Occupation)  and Marketing Mix ( 7  Ps :  Product, Price, Placement-Channel of Distribution, 

Promotion-Marketing Communication, People, Physical Evidence and Presentation, and Process). 

The sample most are women, 52.56% . The most respondents were had age between 20-30  years 

the figure was 58.21% . They were single 76.67%  their education levels were Bachelor Degree 

7 7 .69% . their career was company employee, 42.60% . and their revenue per month between 

15,001-25,000 baht or 57.18%.  

 The result of this research found that Demography Characteristic Factors ( Age, 

Education, Income, and Occupation)  influencing to consumer’ s decisions of select fusion 

restaurant in Aree.  The sample group had age between 20-30 years, their career was company 

employee, and the people that different incomes will be more level of decision to select fusion-

style restaurant than other groups. 

 In addition, the results showed that marketing mix factors influencing medium level 

)3.19(  to consumer’ s decisions of select fusion restaurant in Aree .When considered individual 

aspects, it was found that process had a highest level )3.54( , people  ) 3 .3 5( , product  ) 3 .1 9 ( , 
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physical evidence and presentation  ) 3 .16 (, promotion  ) 3 .0 2 ( , place  ) 3 .0 1 ( and price  ) 2 .9 8 ( .

respectively. 

 

Key Words : MARKETING MIXED, FUSION-STYLE RESTAURANT, AREE 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีแนวโนม้การรับประทานอาหารนอกบา้นเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคธุรกิจร้านอาหารจึงมีการแข่งกนัสูงใน จึงเกิดธุรกิจ

ร้านอาหารท่ีมีหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ธุรกิจร้านอาหาร

สไตล์ฟิวชั่น (Fusion Food) คือ การปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติ โดยใช้ความ

สร้างสรรค์ของมนุษยเ์พื่อเรียงร้อยวฒันธรรมความอร่อยจากต่างท่ี ต่างถ่ินให้เช่ือมเขา้หากนั ใน

ความหมายคือ การนาํวตัถุดิบท่ีแตกต่างไม่วา่จะดา้นรสชาติ ถ่ินกาํเนิด มีทั้งอาหารตะวนัตกท่ีนาํมา

ปรุงกบัเคร่ืองเทศหรือวตัถุดิบจากโลกตะวนัออก เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และการนาํอาหาร

ตะวนัออกรสจดัจา้นมาผสมผสานกนัอาหารนานาชาติ โดยมี ชีส อะริกาโน่ โรสแมร่ี เป็นส่ือกลาง  

ซ่ึงถือเป็นการสะทอ้นถึงรสชาติของอาหารตามแบบคนเอเชีย รวมทั้งความงามของสีสันอาหาร ใน

ขณะเดียวกนัก็ไดแ้สดงทกัษะการการปรุงอาหารอยา่งสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกนัในหลายๆ ดา้น

วฒันธรรมการทานอาหาร ซ่ึงจะทําให้เราสามารถนํามาสร้างสรรค์อาหารใหม่ๆ ออกมาได้

หลากหลาย แปลกใหม่และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ เป็น

เทรนด์ซ่ึงเกิดข้ึนในอเมริกา ยุโรป และแพร่หลายเข้ามาในเอเชียด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว ถือเป็น

ร้านอาหารท่ีไม่ใช่แค่การมานัง่รับประทานอาหาร แต่เป็นท่ีพบปะสังสรรค ์ของคนกลุ่มวยัทาํงาน โดย

จะใช้รูปแบบของการดีไซน์และบรรยากาศในร้านมาเป็นตัวดึงดูด ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ในการทํา

ร้านอาหารท่ีตอ้งการสร้างแรงดึงดูดจากอาหารท่ีเกิดจาก ความแตกต่างดา้นวฒันธรรม  

 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาด้านประชากรสาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น 

ในยา่นอารีย ์

 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารสไตลฟิ์วชัน่ในยา่นอารีย ์
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สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้

อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร สไตลฟิ์วชัน่ในยา่นอารีย ์

 2) สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมทางการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร สไตลฟิ์วชัน่ในยา่นอารีย ์

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ดา้นเน้ือหา ศึกษาคน้ควา้มุ่งเนน้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตดัสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหาร และดา้นประชากร ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในงานวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภค

ในยา่นอารีย ์ท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 390 คน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ดา้นประชากร ท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์โดย

ครอบคลุมการศึกษาโครงสร้างประชากรเหล่านั้น โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษา ดา้น เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเอาไวใ้ชส้ําหรับศึกษาร่วมกนั 

เพือ่ใหต้อบสนองต่อความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

 

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละสามารถท่ีจะสนองความจาํเป็นให้แก่

ลูกคา้ได ้เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์นั้น ในตวัผลิตภณัฑ์จะตอ้งแจง้รายละเอียด

ท่ีชดัเจนให้แกลู้กคา้ไดท้ราบขอ้มูลของตวัผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ตราสินคา้ ลกัษณะสินคา้ เคร่ืองหมาย

การคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะส่ือความหมายใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
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 ราคา หมายถึง เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงมูลค่าของตวัสินคา้ท่ีอยูใ่นรูปของตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะใช้

ราคาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพและคุณค่าของผลิตภณัฑ์ อาจจะก่อให้เกิดแรงจูงใจใน

การซ้ือ 

  

 สถานที่/ทําเลที่ตั้ง หมายถึง สถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งของสถานประกอบการในการดาํเนิน

ธุรกิจ ว่าเป็นทําเลท่ีสะดวกต่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้ น การหาทําเลท่ีตั้ งก็จะต้อง

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  

 

 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการกระตุน้ยอดขายและเพิ่มยอดขาย

ของธุรกิจ เพื่อเป็นการทาํให้ผูซ้ื้อไดก้ลบัมาเลือกบริโภคหรืออุปโภคสินคา้เหล่านั้นอีก โดยเป็นการ

ส่ือสารกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายในเร่ืองของขอ้มูลในตวัสินคา้ หรืออาจจะเป็นการส่ือสารโดยไม่ใช้

คนก็ได้ เพราะการส่ือสารในปัจจุบนัสามารถส่ือสารกันได้หลากหลายวิธีด้วยกนัท่ีจะทาํให้ผูท่ี้

บริโภคหรืออุปโภคเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด 

  

 บุคลากร หมายถึง เจา้หน้าท่ีหรือผูป้ฏิบติังานตามหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ีจะช่วยกนั

ดาํเนินงานภายในองคก์รให้ขบัเคล่ือนไปได ้ โดยจะมีเกฑณ์การคดัเลือก การฝึกอบรม เพื่อมาช่วย

สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และจะได้ดูความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเจา้หน้าท่ี เม่ือ

ลูกคา้เกิดปัญหาต่างๆ  

 

 กระบวนการให้บริการ หมายถึง กิจกรรมและการปฏิบติัในดา้นการให้บริการท่ีนาํเสนอ

ใหก้บักลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บบริการอยา่งรวดเร็วและไดรั้บบริการท่ีดี เม่ือเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายไดรั้บ

บริการต่างๆแลว้จะไดเ้กิดความรู้สึกท่ีดี เกิดความประทบัใจในการใหบ้ริการกบัองคก์รนั้นๆ 

 

 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างหรือวิธีท่ีใช้นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบั

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าให้กบักลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นการให้บริการอยา่งรวดเร็ว การแต่ง

กายท่ีสะอาดเรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนหวาน มีบุคลิกท่ีดี เป็นส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บ 
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 การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีขอ้มูลและความรู้สึกในการ 

สนับสนุนการเลือกสินคา้ เพื่อสนองความต้องการ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคญัอยู่

ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

 อาหารฟิวช่ัน เป็นการปะทะกนัทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติ โดยการนาํวตัถุดิบท่ี

แตกต่างไม่วา่จะดา้นรสชาติ ถ่ินกาํเนิด หรือประเภทอาหารคาว-หวาน มาผสานคลุกเคลา้ให้เขา้กนั

อย่างดิบดี มีทั้งอาหารตะวนัตกท่ีนาํมาปรุงกบัเคร่ืองเทศหรือวตัถุดิบจากโลกตะวนัออก  หรือการ

ผสมผสานระหวา่งวตัถุดิบและสไตลก์ารปรุงจากสองวฒันธรรมหรือมากกวา่นั้น 

 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

 

 

 

 

 

    

      

          

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารฟิวชัน่ในยา่นอารีย ์

ตวัแปรลกัษณะทางประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายได ้

6. อาชีพ 
ปัจจยัในการเลือกใชก้ารบริการ

ร้านอาหารสไตลฟิ์วชัน่ในยา่นอารีย ์
ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นสถานท่ีตั้ง 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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 2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิจยัน้ี มาศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร และต่อยอดองคค์วามรู้ทางวชิาการไดใ้นอนาคต 

 3) ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางในการปรับตวัแก่ผูป้ระกอบการอาหาร

เพือ่ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอ่ืนได ้

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎคีวามพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวไวว้่า การใช้ส่วนประสมทางการตลาด

(Marketing Mix) สาหรับธุรกิจดา้นบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ ผลิตภณัฑ์หรือการ

บริการ ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลและพนกังาน การสร้างและ การนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทันาํเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิด

ความสนใจ โดย การบริโภคหรือการใช้บริการนั้นสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจโดยความ

พึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิงท่ีสัมผสัได้และ/หรือสัมผสัไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภณัฑ์ กล่ิน สี 

ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย นอกจากน้ี ตวั

ผลิตภณัฑท่ี์นาเสนอขายนั้น สามารถเป็นไดท้ั้งในรูปแบบของการมีตวัตนและ/หรือการไม่มีตวัตนก็

ได ้เพียงแต่วา่ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ จาํเป็นตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตา

ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์หล่านั้น   

 2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่าของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 

การกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการ

จาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีนําเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านทาํเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการนําเสนอ

บริการ ( Channels ) 

 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการ

ส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้าง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) 
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ความตอ้งการ (Need) และ ความพึงพอใจ ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใช้ในการจูงใจ

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้ เกิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจาํ(Remind) ในตวัผลิตภณัฑ์ โดย

คาดว่าการส่งเสริม การตลาดนั้ นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และ

พฤติกรรม (Behavior) การ ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการ 

 5) ด้านบุคคล (People) ด้านบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีทํางานเพื่อก่อ

ประโยชน์ให้แก่ องค์กรต่าง ๆ ซ่ึงนับรวมตั้ งแต่เจ้าของกิจการ ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร

ระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่าง พนกังานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ โดยบุคลากรนบัไดว้า่เป็นส่วนผสม

ทางการตลาดท่ีมีความสําคญั เน่ืองจากเป็นผูคิ้ดวางแผนและปฏิบติังาน เพื่อขบัเคล่ือนองค์กรให้

เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยุทธ์ไว ้นอกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความสําคญั คือ 

การมีปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกคา้ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และ

เกิดความผกูพนักบัองคก์รในระยะยาว 

 6) ด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)

เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้ง

ทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

 7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ปัทมาภรณ์ ทองศกัด์ิสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง“การเปิดร้านอาหารฟิวชั่น”จากการศึกษา

พบวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารฟิวชัน่ส่วนใหญ่เป็นผูช้อบเขา้สังคม

ชอบการนดัหมายตามร้านอาหารต่างๆ ในลกัษณะเดียวกบัร้านอาหารฟิวชัน่โดยเลือกรับประทาน

เป็นประเภทอาหารจานเดียวและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ โดยจะรับประทานกบัเพื่อนในโอกาสวาระ

พิเศษ การเลือกร้านอาหารท่ีมีรายการอาหารหลากหลาย การเปิดดาํเนินกิจการในทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวก

ต่อการเดินทาง การตกแต่งร้านท่ีมีความเป็นสัดส่วน 
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 จิตติพร น่ิมสุวรรณ์ (2553) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดร้านมงัก้ีผบัแอนดเ์รสทวัรองท ์อาํเภอเมืองเชียงใหม่” พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจส่วน

ประสมทางการตลาด ดงัน้ี ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ เช่นความสนุกสนานของดนตรี คุณภาพของวง

ดนตรี ด้านราคาพบว่า ตอ้งมีการชาํระเงินด้วยบตัรเครดิต ความเหมาะสมของราคาอาหาร ปัจจยั

ดา้นสถานท่ีพบว่าทาํเลท่ีตั้งตอ้งสะดวกต่อการเดิน ใกลแ้หล่งชุมชน มีส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้น

การเงิน เช่นตู้เอทีเอ็ม ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาล

สาํคญัเช่นเทศกาลสงกรานต ์เทศกาลปีใหม่ หรือการจดักิจกรรมดา้นชุมชนบา้ง ปัจจยัดา้นบุคลากร

พบวา่พนกังานตอ้งมีความยิม้แยม้แจ่มใสในการตอ้นรับ สุภาพเรียบร้อยเป็นกนัเองอ่อนนอ้ม ปัจจยั

ดา้นกายภาพ ความมีช่ือเสียงของร้าน การตกแต่งภายในร้านมีความสวยงาม ทนัสมยั ปัจจยัดา้น

บริการ ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหารการทกัทายและตอ้นรับลูกคา้เม่ือเขา้มาในร้าน รวมถึงการ

บริการรับรองโตะ๊ล่วงหนา้ 

 ฐิติมา ศรีพินิจ (2553) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจยัทางการตลาดระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ให้ความสําคญักบัความสะอาดของร้าน ปัจจยัดา้นราคา ให้ความสําคญักบัการ

กาํหนดราคาชดัเจนในเมนูอาหาร ปัจจยัดา้นบุคลากร ใหค้วามสาํคญักบัการมีมารยาทและมีอธัยาศยั

ท่ีดีของพนกังาน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์/ความมีช่ือเสียงของร้าน ปัจจยั

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัในการ

เลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่านอารีย ์ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่ม

ผูบ้ริโภค ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ William G. 

Cochran ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 คน แต่เพื่อสํารองความผดิพลาด ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บเพิ่มอีก 5 

คน ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเท่ากบั 390 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างอยา่ง

ง่าย (Simple Random Sampling) ใช้แบ บ สอบ ถาม (Questionnaire) เป็น เค ร่ืองใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถามการวิจัยคร้ังน้ี

กาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือได้ของสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 จากการ
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ดาํเนินการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจาํนวน 390 ชุด ได้ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s 

Alpha มีค่านอ้ยสุดอยูท่ี่ 0.119 และสูงสุดเท่ากบั 5.385  

 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่าง

ดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 205 คน (ร้อยละ 52.56) มีอายุ 20 – 30 ปี 

จาํนวน 227 คน (ร้อยละ 58.21) มีสถานภาพโสด จาํนวน 299 คน (ร้อยละ 76.67) มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 303 คน (ร้อยละ 77.69) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 

223 คน (ร้อยละ 57.18) และ มีอาชีพพนกังานบริษทั จาํนวน 166 คน (ร้อยละ 42.60) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตล์ฟิวช่ัน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่านอารีย ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 

3.19) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยในแต่ละดา้นดงัน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแลว้ พบว่า ด้าน

กระบวนการให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.54) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (  = 3.35) รองลงมา

คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (  = 3.19) รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (  = 3.16) ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (  = 3.02) รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีตั้ง (  = 3.01) และดา้นราคา (  = 2.98) ตามลาํดบั 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตล์ฟิวช่ัน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารสไตลฟิ์วชัน่ในยา่นอารีย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.50) โดยมีรายละเอียดในแต่ละ

ด้านดังต่อไปน้ี ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย (  = 3.50) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านจะเลือกใชบ้ริการโดยเปล่ียนร้านไปเร่ือยๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.64) 

รองลงมาคือ การให้บริการของพนกังานขายมีผลต่อการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.37)  

รองลงมาคือ ท่านจะพิจารณาด้านราคาโดยเปรียบเทียบกับร้านอ่ืน อยู่ในระดับมาก (  = 3.66) 

รองลงมาคือ ท่านเป็นคนตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.36) รองลงมา

คือ ท่านจะพิจารณาปริมาณอาหารท่ีได้ทานต่อคร้ัง อยู่ในระดับมากท่ี (  = 3.00) และ ท่านจะ

เลือกใชบ้ริการจากร้านเดิมตลอด อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด (  = 1.70) ตามลาํดบั 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายได ้อาชีพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร สไตล์ฟิวชัน่ในยา่นอารีย ์อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน 
ค่านยัสาํคญั 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

เพศ T-Test    0.130 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test    0.003* สอดคลอ้ง 

สถานะภาพ F-Test    0.000* สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-Test    0.000* สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test    0.000* สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test    0.000* สอดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้น 

ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ในย่านอารีย ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ตวัแปรอิสระ 

สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.160 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นราคา  MRA 0.012* สอดคลอ้ง 

ดา้นสถานท่ีตั้ง  MRA 0.138 ไมส่อดคลอ้ง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.178 ไมส่อดคลอ้ง 

ดา้นบุคลากร MRA 0.228 ไมส่อดคลอ้ง 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.024* สอดคลอ้ง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA 0.104 ไมส่อดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัในการเลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ในย่านอารีย”์ 

สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้การบริการ

ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่านอารีย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตยา่นอารีย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อภิปราย

ผลในแต่ละดา้นดงัน้ี 

 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ 

และดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์

ฟิวชัน่ในยา่นอารีย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากปัจจยัหลายดา้นท่ีกล่าวไว้

เป็นเป็นตวัแปรท่ีสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความรู้ ทศันคติ และวฒิุภาวะท่ีแตกต่างกนั รสนิยมท่ี

แตกต่างกนัทาํให้เกิดเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา

ภรณ์ ทองศกัด์ิสิทธ์ิ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การเปิดร้านอาหารฟิวชัน่” ที่พบวา่พฤติกรรม
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ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารฟิวชัน่ส่วนใหญ่เป็นผูที้่ชอบเขา้สังคมชอบการนดั

หมายตามร้านอาหารต่างๆ ในลกัษณะเดียวกบัร้านอาหารฟิวชัน่โดยเลือกรับประทานเป็นประเภท

อาหารจานเดียวและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ โดยจะรับประทานกบัเพื่อนในโอกาสวาระพิเศษ การ

เลือกร้านอาหารท่ีมีรายการอาหารท่ีมีความหลากหลาย การตกแต่งร้านท่ีมีความเป็นสัดส่วน 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

 ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่าน

อารีย ์เน่ืองจากดา้นผลิตภณัฑ์ และอาหาร เป็นปัจจยัหลกัที่ช่วยส่งเสริม รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการ

ใชบ้ริการในประเภทร้านอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีรัตน์ สดุ ดีวิถีชัย (2553) ได้

ศึกษาเร่ือง“ปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบ้านยาํ” เป็นส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.80 ให้

ระดบัความสําคญัดา้นรสชาติอาหารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.04 ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คิด

เป็นค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.89 ให้ระดบัความสําคญัด้านป้าย แสดงราคาอาหารชัดเจนมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 3.97 และยงัส่งผลต่องานวิจยัของสุเทพ ชุ่มช่ืน (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารแฟรนไชส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะรสชาติของอาหารอร่อย คิดเป็นร้อยละ 58.0 และ

ใช้บริการร้านอาหารแฟรนไชส์โดยเฉล่ีย 1 – 2 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.4 ซ่ึงอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่านอารีย์

เน่ืองจาก ค่าใชจ้่ายในการรับประทานอาหารแต่ละม้ือนั้นสาํคญัต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการของ

ร้านอาหารนั้นๆ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัเร่ืองของราคาซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติมา ศรีพินิจ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี” ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีอาชีพพนกังานบริษทั รายได ้10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการใช้บริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจินอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง ค่าใชจ่้ายท่ีมาใชบ้ริการในแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 500 – 800 บาท 

จาํนวนคนท่ีมาใชบ้ริการในแต่ละคร้ังจะอยูท่ี่ 2- 3 คน ซ่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย สถานท่ีตั้ ง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้การบริการ

ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ในย่านอารีย ์เน่ืองจาก การเดินทางที่สะดวกแลว้ยงัคาํนึงถึงการจราจรท่ี

หนาแน่นส่งผลให้มีร้านอาหารเปิดใหม่ข้ึนมากในยา่นอารียที์่ไดเ้ปรียบเร่ืองจาํนวนประชากรท่ี

ทาํงานอยู ่หรืออาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่าว รวมถึงมีความไดเ้ปรียบเร่ืองการเดินทางโดยรถไฟฟ้า 

BTS จึงเหมาะแก่การมาพบปะสังสรรคข์องคนวยัทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพดล 

เจริญวิริยะธรรม (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง“ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ท่ีร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิมาก

ท่ีสุด และใชบ้ริการท่ีร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิบ่อยท่ีสุดความถ่ีในการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 

2 คร้ังต่อเดือน ใชใ้นโอกาสพบปะสังสรรคใ์นช่วงเวลา 17.31-20.00 น.ซ่ึงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชก้ารบริการร้านอาหารสไตลฟิ์วชัน่

ในยา่นอารีย ์เน่ืองจากการทาํโปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมการตลาดไดม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของผูค้นในยา่นอารีย ์และในบริเวณอื่นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา ศรี

พินิจ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี” ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ ใช้บริการในแต่ละคร้ังจะอยู่ท่ี 1 – 2 ชัว่โมง วตัถุประสงค์ท่ีมาใช้บริการเพื่อมารับประทาน

อาหารกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสําคญัต่อปัจจยัทางการตลาดระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 

ดว้ยการชาํระผา่นบตัรเครดิต และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิตติพร น่ิมสุวรรณ์ (2553) ท่ีไดศึ้กษา

เร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านมงัก้ีผบัแอนด์เรสทวัรองท ์

อาํเภอเมืองเชียงใหม่” พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาดของทางร้าน 

ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลสําคญัเช่นเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ หรือการจดั

กิจกรรมดา้นชุมชนบา้ง ซ่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

               ดา้นบุคลากร การส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้การบริการร้านอาหาร

สไตล์ฟิวชั่นในย่านอารีย์ เน่ืองจาก ด้านบุคลากรต้องมีความสามารถท่ีจะบริการและมีความ

กระตือรือร้น ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตติพร 

น่ิมสุวรรณ์ (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ร้านมงัก้ีผบัแอนด์เรสทวัรองท ์อาํเภอเมืองเชียงใหม่” พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
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ปัจจยัด้านบุคลากรพบว่าพนักงานตอ้งมีความยิ้มแยม้แจ่มใสในการตอ้นรับ สุภาพเรียบร้อยเป็น

กนัเองอ่อนนอ้ม พนกังานตอ้งมีความซ่ือสัตย ์น่าเช่ือถือและไวใ้จได ้ซ่ึงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

               ดา้นกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้การบริการร้านอาหารสไตล์

ฟิวชัน่ในยา่นอารีย ์เน่ืองจากการบริการเป็นปัจจยัหลกัในดา้นการให้บริการของร้านอาหารไม่แพ้

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณีรัตน์ สดุดีวิถีชยั (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยั

และพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบา้นยาํ” จากการศึกษาพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัด้านกระบวนการให้บริการท่ีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.52 ให้ระดบัความสําคญัดา้นการรับรายการอาหาร/การเสิร์ฟ

อาหารสูงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.61 และงานวิจยัของ พรพิมล แก้วเกิดลาภ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 

“ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท Dessert Café ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วาม พึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร 

มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.866 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชก้ารบริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่

ในยา่นอารีย ์เน่ืองจาก ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ จาํเป็นต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพราะเป็น

การ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา 

ศรีพินิจ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี” ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ไดใ้ห้ความเห็นในปัจจยัด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ให้ความสําคญักบั

ความสะอาดของร้าน ให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์/ความมีช่ือเสียงของร้าน อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญักบัเร่ืองของ การจดัวาง

อาหารท่ีดึงดูด อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมาก และ ความหลากหลายของอาหาร อยู่ในระดบัความ

คิดเห็นมากเช่นกนั ผูป้ระกอบการจึงควรยกระดบัเมนูอาหารและวตัถุดิบนาํเขา้คุณภาพจากแหล่งท่ี

มีช่ือเสียงจากต่างประเทศทัว่ทุกมุมโลก เพื่อสร้างคุณภาพในดา้นการดา้นผลิตภณัฑ์ วา่เป็นของดี
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นาํเขา้จากแหล่งวตัถุดิบชั้นนาํหลายๆท่ีบนโลกและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อร้านอาหารสไตล์

ฟิวชัน่ในยา่นอารีย ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 ดา้นราคา จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัเร่ืองของ ราคาเหมาะสม

ในเร่ืองของอาหาร อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมาก ผูป้ระกอบการควรจะส่งเสริมในเร่ืองของสะดวก

ในการชาํระยิง่ข้ึน การเช่น การจดัแคมเปญชาํระเงินผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet Payment) เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วและรับส่วนลดในการทานอาหารคร้ังต่อ ๆไป  

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัเร่ือง

ของ สถานท่ีตั้งใกลก้บัท่ีทาํงานหรือท่ีพกัอาศยัความสะดวกในการเดินทาง อยูใ่นระดบัความคิดเห็น

ท่ีมากทั้ งน้ี ผูป้ระกอบการควรเพิ่มจาํนวนท่ีจอดรถ เพื่อรองรับผูม้าใช้บริการและอาจเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจมาใชบ้ริการเพราะร้านอาหารส่วนใหญ่ในยา่นอารียน์ั้น

ไม่ค่อยมีท่ีจอดรถสะดวกมากนกั จึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการคร้ังถดัไป 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับเร่ืองของการจดั

โปรโมชัน่ตามฤดูกาล อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมาก ทั้งน้ีผูป้ระกอบการควรรักษา เพิ่มกลุ่มลูกคา้ 

ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่านอารีย ์ด้วยการสร้างแคมเปญท่ีส่งเสริมในเร่ืองของ

อาหารและการสังสรรค์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ใน

ยา่นอารียไ์ด ้

 ดา้นบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญักบัเร่ืองของการแต่งการ

สะอาดมีระเบียบ และพนกังานมีความรู้ในดา้นอาหารท่ีแหลากหลาย อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมาก 

ทั้งน้ีผูป้ระกอบการควรรักษา สถานภาพท่ีดีน้ีไวแ้ละพฒันาบุคลากรภายในร้านให้ดียิ่งข้ึนไปอีก 

เพื่อเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ในยา่นอารียใ์น

คร้ังต่อไป 

 ดา้นกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัเร่ือง

ของความรวดเร็วในการให้บริการและการให้บริการท่ีถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมากทั้งน้ี

ผูป้ระกอบการควรรักษา มาตรฐานท่ีดีน้ีไวเ้พื่อเป็นจุดเด่นของร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ในยา่นอารีย ์

และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัผูบ้ริโภคได้ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ใน

ยา่นอารียใ์นคร้ังต่อไป 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัเร่ืองของ

ร้านมีการให้รายละเอียดท่ีชดัเจนทางดา้นอาหาร อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมาก ทั้งน้ีผูป้ระกอบการ

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/payment/Pages/internet-payment.aspx
https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/payment/Pages/internet-payment.aspx


การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

275 

ควรรักษาสถานะน้ีไวแ้ละพฒันาต่อไป เพื่อเป็นจุดเด่นอีกจุดหน่ึงต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน

ยา่นอารีย ์เพราะการจดัองคป์ระกอบของร้าน ความเป็นระเบียบ มีการดีไซน์ตกแต่งภายในร้านร่วม

สมยั เพื่อเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการคร้ังต่อๆ ไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ประชากรคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีกาํลงัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีหลกัสูตรภาษาไทย เฉพาะชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 3,918 คน หากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร

ทราบจาํนวนประชากรของ Yamane (1973) ความเช่ือมัน่อย่างน้อย ร้อยละ 95 และใช้การเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น โดยการเลือกวิธีการสุ่มแบบสะดวก ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การหาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติ ใช้การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดย

ใช้เทคนิคการคดัเลือกตวัแปรแบบ Enter ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัการส่ือสารการตลาด

เชิงบูรณาการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

mailto:Natthathida.s@ru.ac.th
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ระดบั 0.05 และ (2) ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ครอบครัวและตวัของท่านเอง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ปัจจยักลุ่มอา้งอิง, นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research is to study the difference of demographic the integrated 

marketing communications and the reference groups factor that affecting decision to study in bachelor’s 

degree of Rangsit University. The Population are 3,918 consumers including the fresher students in 

semester 2018 of Rangsit University. The sample size was determined by using the formula Yamane 

(1973(  and confidence level of at least 95%. The random sampling was used to convenience sampling 

through drawing lots 400 samples. Questionnaire is employed as a tool for was data collection. 

Descriptive Statistics applying to analyze are frequency, standard deviation, percentage and hypotheses 

were tested with t-test, One-way ANOVA and multiple regression and analysis by enter method. The 

results of this study indicated as follows: (1) Demographic appearances affecting decisions to study in 

bachelor’s degree of Rangsit University as indifferent. (2)  In terms of integrated marketing 

communications factor that affect decision to study in bachelor’s degree of Rangsit University as 

following Public Relations, Sales Promotion and Direct Marketing had affect decision to study in 

bachelor’s degree of Rangsit University with a statistical significance level of 0.05. and (2) Reference 

groups factor that affect decision to study in bachelor’s degree of Rangsit University as following family 

and oneself had affect decision to study in bachelor’s degree of Rangsit University with a statistical 

significance level of 0.05. 

 

Keyword : Integrated Marketing Communications; Reference Groups; Student of Rangsit University 
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บทนํา 

 มนุษยคื์อทรัพยากรอย่างหน่ึงซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่วนสําคญัในการพฒันาประเทศ โดยการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยน์ั้นเร่ิมตน้ไดจ้ากการศึกษา ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาประเทศ 

และสถาบนัอุดมศึกษาถือไดว้า่เป็นแหล่งองคค์วามรู้และพฒันากาํลงัคนในระดบักลางและระดบัสูงท่ีมี

คุณภาพ เพื่อพฒันาชาติอยา่งย ัง่ยนื สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ี มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้ เท่ าเทียมกับ

อารยประเทศ โดยการจดัการศึกษาของประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการ

อุมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดั 182 แห่งทัว่ประเทศ (สมาคมสภา

มหาวทิยาลยั ประเทศไทย, 2561) มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เร่ิมดาํเนินการเปิดรับ

นกัศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ปัจจุบนั พ.ศ. 2561 ดาํเนินการเรียนการสอนมาแลว้ 33 ปี ถือไดว้า่ 

เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีความหลากหลายทางวชิาการมากท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัเป็นสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนท่ีได้รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็น

มหาวิทยาลยัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีได้รับการจดัให้อยู่ในระดบั “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบนัท่ีเน้นผลิต

บณัฑิตอีกดว้ย (มหาวิทยาลยัรังสิต, 2561) สถานการณ์การแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนัมี

ความรุนแรงมากข้ึน อีกทั้ งข้อจาํกัดของสภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมและค่านิยมของการเลือกเรียน

มหาวทิยาลยัท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบัจาํนวนประชากรและนกัเรียนท่ีลดลง รวมไปถึงนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาของรัฐบาลท่ีเน้นขยายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การออกนอกระบบของมหาวิทยาลยัรัฐบาล 

เปิดหลักสูตรภาคพิเศษ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลยอดผูส้มัครสอบแอดมิดชั่นกลางประจาํปี

การศึกษา 2560 ท่ีผา่นมา มีจาํนวนลดลงอยา่งมาก โดยปี พ.ศ. 2560 น้ีทาํสถิติมีคนสมคัรนอ้ยท่ีสุดในรอบ 

10 ปี (ธญัวฒัน์ อิพภูดม, 2560)  

 สถานการณ์ท่ีกล่าวไปขา้งตน้น้ีทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ตอ้งปรับตวักนัอย่างหนักเพื่อ

รับมือกบัสถานการณ์ เพราะจาํนวนนักศึกษาท่ีน้อยลงย่อมเท่ากบัรายได้ท่ีหดหายตามไปดว้ย ดงันั้น 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัมหาวิทยาลยัรังสิต คือ จาํนวนนักศึกษาลดลงจากเดิม และมหาวิทยาลยัอ่ืนต่าง

ปรับตวัและหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและกลุ่มอา้งอิง ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกั

ท่ีสามารถเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาได ้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทาํการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัการส่ือสารการตลาด

เชิงบูรณาการและกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 2) เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 3) เพื่อศึกษาปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพของ

ผูป้กครอง และรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การ

ส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรงส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 3) ปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อน

สนิท รุ่นพี่หรือรุ่นพี่ศิษยเ์ก่า บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และตวัของท่านเองส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 กลุ่มตวัอย่าง นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีกาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรภาษาไทย 

เฉพาะชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 3,918 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดยนํา

จาํนวนท่ีได้มาคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างเพื่อเก็บแบบสอบถาม และ ใช้สูตรการคาํนวณของ Yamane 

(1973) โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัหลกัความ

น่าจะเป็น (Non-probability Sampling)โดยการเลือกวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling) 

ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) นําผลวิจัยเก่ียวกับการความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 
 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- ภูมิลาํเนา 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพของผูป้กครอง 

- รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพนัธ์ 

- การส่งเสริมการขาย 

- การใชพ้นกังาน 

- การตลาดทางตรง 

(Kotler, 2003) 

 

การตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีของนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยรังสิต  

ปัจจัยกลุ่มอ้างองิ 

- ครอบครัว 

- เพื่อนหรือเพื่อนสนิท 

- รุ่นพี่หรือรุ่นพีศิ่ษยเ์ก่า 

- บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

- ตวัของท่านเอง 

(ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) 
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 2) นาํผลวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผูท่ี้

สนใจเขา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

 3) นาํผลวิจยัน้ีเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์จูงใจ โดยใช้อิทธิพลจาก

กลุ่มอา้งอิงเพื่อกระตุน้การตดัสินใจเลือกศึกษา 

 4) ผลงานวิจยัน้ีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้าน

การตลาด การประชาสัมพนัธ์ เพื่อการรับสมคัรนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต ให้สอดคลอ้งกบั

นโยบายของมหาวทิยาลยัและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 5) ผลงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์สําหรับผูท่ี้ตอ้งการทาํการศึกษาวิจยั

ในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีในอนาคต 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 Hanna and Wozniak (2 0 0 1 ); Shiffman and Kanuk (2 0 0 3 )ไ ด้ก ล่ าว ว่ า  ลัก ษ ณ ะ ท าง

ประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา

และเช้ือชาติ เป็นต้น ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงใช้เป็นลักษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดจะ

พิจารณาสําหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนํามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ

ความชอบและอตัราการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภค อีกทั้งเป็นอีกปัจจยัท่ีองค์กรธุรกิจนาํมาใช้ในการ

อธิบายคุณลกัษณะของประชากรทางดา้นขนาด การกระจาย และโครงสร้างของประชากร ช่วยให้

องคก์รธุรกิจแบ่งส่วนการตลาดไดเ้หมาะสม (ภาวณีิ กาญจนาภา, 2559)  

 

แนวคิดและทฤษฎกีารส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

 สราวุธ อนั นตชาติ  (2550, น. 3) กล่ าวว่ า การส่ื อสารการตลาดเชิ งบู รณ าการเป็ น

กระบวนการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีใช้เคร่ืองมือส่ือสารเพื่อการจูงใจอย่างสอดคลอ้งกนั

หลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมตาม

วตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไวข้องนักการตลาด โดยพิจารณาเลือกใช้การส่ือสารตราสินค้าเพื่อทําให้

ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกคุน้เคย ความเช่ือในตราสินคา้นั้นอนัจะนาํไปสู่พฤติกรรมท่ี



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

283 

ตอ้งการต่อไป และกระบวนการนาํเสนอกลุ่มของส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ ไปยงัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการตอบสนองท่ีพึงปรารถนา ตลอดจนรวมไปถึงการส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอ

ข่าวสารองคก์ร เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรม การรับรู้ ตีความ จากข่าวสารท่ีไดรั้บนั้น (DeLozier, 1976)  

 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้่า การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communications หรือ IMC) หมายถึง การนาํเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดหลากหลายรูปแบบมา

ประสมประสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อโน้มน้าว เชิญชวน ส่งมอบข่าวสาร และสร้างให้

กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

 

แนวคิดแนวคิดและทฤษฎกีลุ่มอ้างองิ 

 Solomon (2002) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ

ประเมิน และเป็นแรงบนัดาลใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงอา้งอิง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีใช้เป็น

แหล่งอ้างอิงหรือเปรียบเทียบสําหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการกาํหนดค่านิยม ทัศนคติ และ

พฤติกรรม (Schiffman and Kanuk, 2000; คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, น. 98)  

 

แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 Kinicki and Williams (1990, p.105) อธิบายถึง การตดัสินใจว่า เป็นการเลือกทางใดทาง

หน่ึงในหลาย ๆ ทางเลือกท่ีมีอยู่ คลา้ยกบัความหมายท่ี Gore and Dyson (1996, p.77) กล่าววา่ การ

ตดัสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบติัซ่ึงมีอยูห่ลายแนวทางท่ีนาํไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

 นอกจากน้ี การตดัสินใจ เลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของแต่ละสถานการณ์

การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคญัและอยู่ภายใต้จิตใจของผูบ้ริโภคเสมอ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 

2550) เช่น หมายถึง กระบวนการของมนุษยต์ลอดจนสัมผสัอนัเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางสังคมและส่วน

บุคคลท่ีมีค่านิยมและความเช่ือแฝงอยู่ ซ่ึงรวมทั้งพฤติกรรมการเลือก ทางเลือกของปัจเจกบุคคล เพื่อ

สามารถกา้วไปสู่สภาพท่ีพึงปรารถนา (ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ, 2550, น. 17) 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลยัรังสิต 

ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 3,918 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณของ 
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Yamane (1973) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ 

Likert Scale 5 ระดบั การทดสอบความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงถือ

วา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช ้แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

วิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน ได้แก่  Independent Sample t-Test และ One-Way ANOVA  และ Multiple 

Regression Analysis โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพของ

ผูป้กครอง และรายไดค้รอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ b Std. Error B t Sig. 

(Constant) 1.148 0.186  6.178 0.000* 

- ดา้นการประชาสมัพนัธ์ (X2) 0.373 0.050 0.388 7.645 0.000* 

- ดา้นการส่งเสริมการขาย (X3) 0.206 0.051 0.213 4.049 0.000* 

- ดา้นการตลาดทางตรง (X5) 0.142 0.036 0.165 3.930 0.000* 

R = 0.630    R2 =   0.397     Adjusted. R2 =  0.393   SEE =  0.554  F = 86.965   Sig. =  0.000*               

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี  1  พ บ ว่า ปั จจัยการส่ื อส ารก ารตล าดเชิงบู รณ าการ ได้แ ก่  ด้าน การ

ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีไทยของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 39.7 โดยสามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการคะแนนดิบไดด้งัน้ี  = 

1.148 + 0.373 (X2) + 0.206 (X3) + 0.142 (X5)  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ       

ตารางท่ี 2 เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต  

ปัจจยักลุ่มอา้งอิง b Std. Error B t Sig. 

(Constant) 1.545 0.206  7.495 0.000* 

- ครอบครัว (X6) 0.257 0.028 0.394 9.258 0.000* 

- ตวัของท่านเอง (X10) 0.317 0.040 0.339 7.975 0.000* 

R = 0.534   R2 = 0.285   Adjusted. R2 = 0.281    SEE =    0.6033    F = 79.070      Sig. = 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ ครอบครัว และตวัของท่านเอง ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 28.1 โดยสามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการคะแนนไดด้งัน้ี 

 = 1.545 + 0.257 (X6) + 0.317 (X10) สมการคะแนนมาตรฐาน ZY= 0.394 (X6) + 0.339 (X10) 

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้น

การส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ช่วยทาํให้นกัศึกษาไดท้าํความรู้จกักบัมหาวิทยาลยัมากข้ึน รวมถึง

การหาขอ้มูล รายละเอียดต่าง ๆ เช่น กาํหนดการเปิดรับสมคัรเรียน หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (2003) ได้ให้ความหมายไวว้่า คุณลกัษณะเด่นของ

การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวท่ีแตกต่างจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ได้แก่ มีความ

น่าเช่ือถือ (High Credibility) เร่ืองราวท่ีนําเสนอเป็นข่าว หรือบทความมีความน่าเช่ือถือมากกว่า เม่ือ

พิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่ การประชาสัมพนัธ์ผ่าน Social Network  เช่น Facebook  Instagram Line@ 

เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเพราะในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นส่ิงสําคญั

อย่างยิ่งในสังคมวยัรุ่นทาํให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ท่ีมี

รองรับอยา่งมากมาย หลากหลายช่องทาง รวมถึงสามารถแบ่งปันประสบการณ์ท่ีพบเจอ อีกทั้งยงัใชง้าน

ง่าย และเป็นช่องทางท่ีใช้เป็นประจาํในชีวิตประจาํวนั สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุภสัตรา จนัทรา 

(2560) ท่ีพบวา่ดา้นการประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
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เพื่อศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยงั

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงฤทัย แก้วคํา (2560) ท่ีพบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในเขตดุสิตอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 2) ด้านการส่งเสริมการขาย จากสถานการณ์การแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนัมี

ความรุนแรงมากข้ึนประกอบกบัจาํนวนประชากรลดลง หลายมหาวิทยาลยัจึงสร้างกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้

ผูส้มคัรเรียนต่อมากข้ึน การส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยตดัสินใจในการศึกษาต่อ

ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2003) ท่ีกล่าววา่การส่งเสริมการขาย เป็นวิธีการจูงใจในระยะสั้ น 

เพื่อกระตุน้ให้เกิดการทดลองใช้ หรือซ้ือสินคา้ หรือบริการเป็นการเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

สินค้าทันที และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า การแจก IPad/Tablet มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะ

เทคโนโลยีในปัจจุบนัช่วยอาํนวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่งมาก รวมทั้งการศึกษาดว้ย นกัศึกษาอาจมอง

ว่าการมี IPad/Tablet จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปไดดี้ข้ึน รวมไปถึงการอาํนวยความสะดวกใน

ชีวิตประจาํวนัไดอี้กด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสุภาพร ศรีทอง (2556) พบว่าด้านการส่งเสริม

การขายส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน จงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของปรียานุช อินเทวา (2552) พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 3) ดา้นการตลาดทางตรง โดยการศึกษาต่อมีรายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งศึกษา รวมไปถึงข่าวสารท่ี

มีการอพัเดทอยู่ตลอดเวลา ทาํให้การตลาดทางตรงเป็นส่ิงสําคญัในการช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษาให้

ทนัต่อเหตุการณ์ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึน หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่า การใช้ไลน์แอดในการแจง้ข่าวสารการ

เปิดรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ เพราะแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารอยู่เป็น

ประจาํ และสามารถถามตอบคาํถามแบบตวัต่อตวั มีความเป็นส่วนตวั และมีผูค้อยตอบขอ้สงสัยให้ได้

ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภสัตรา จนัทรา (2560) พบว่าดา้นการตลาดทางตรง จาํแนก

ตามคณะท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และงานวิจยัของอินท์อร ไตรศกัด์ิ 

(2557) พบว่า พบวา่ ดา้นการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาในสํานกังาน

การอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 2. ปัจจยักลุ่มอา้งอิง จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ ครอบครัว และตวัของ

นกัศึกษาเองส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) ครอบครัว เป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบันกัศึกษามากท่ีสุด อีกทั้งบุคคลภายในครอบครัวทั้งบิดา 

มารดา สามารถให้คาํแนะนํา แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  บางครอบครัวมี

ค่านิยม ความเช่ือส่วนบุคคลท่ีส่งต่อไปยงับุตรหลาน อาทิ เป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษา 

วฒันธรรมท่ีส่งต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นของศิษยเ์ก่า รวมถึงค่านิยมของสังคมในกลุ่มของครอบครัวและ

นักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ บุณยนุช โฮเ้ซ็ง (2560) พบว่า ครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจ

เลื อกศึ กษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาญ่ี ปุ่ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ ศรัทธา แข่งเพญ็

แข และคณะ (2558) พบวา่ ดา้นครอบครัวและบุคคลรอบขา้ง เป็นสภาพแวดลอ้มใกลต้วันกัศึกษาและมี

อิทธิพลอย่างมากและเป็นปัจจยัอนัดบัแรกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจดัการสินคา้แฟชัน่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

 2) ตวัของนกัศึกษาเอง เป็นกาํลงัหลักของประเทศในอนาคต มีบทบาทในการตดัสินใจด้วย

ตนเองอยา่งมากเพราะนกัศึกษาเป็นผูท่ี้ตอ้งเขา้มารับการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี นักศึกษา

เรียกว่าเป็นกาํลงัหลกัของประเทศ และยงัมีส่วนในการเลือกศึกษาในสายอาชีพท่ีตนถนัด ดงันั้นความ

เป็นไปไดว้่าหากนักศึกษาตอ้งการเขา้ศึกษาสาขาหรือคณะใดขณะนั้นจะมีเป้าหมายในใจเพื่อตอ้งการ

สอบเขา้ศึกษาให้ตรงกบัสาขาท่ีตนเองตอ้งการ ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวลกัษณ์ 

เรียงพรม (2561) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ

นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในจงัหวดัมหาสารคามของผูส้ําเร็จการศึกษาใน

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงมากท่ีสุดคือ ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ์ วชั

ราภรณ์  (2557) พ บว่า บุ คคลท่ี มี อิ ทธิ พ ลในการเลื อกสถาบันการศึ กษ าข อ งนั ก ศึ ก ษ าใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุดคือ ตวัของนักศึกษาเอง และงานวิจยัของ อเนก ณะชยัวงค ์

(2553) พบว่า ปัจจยัในด้านส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

มากท่ีสุด คือ การตดัสินใจศึกษาต่อดว้ยตนเอง 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นส่ิงสําคัญอย่างมากท่ีทาํให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จัก รับรู้

เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงในปัจจุบนัได้ทาํการประชาสัมพนัธ์ผ่านออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และ

โซเชียลมีเดียเพื่อเขา้ถึงนกัเรียน นกัศึกษา และออฟไลน์ ทั้งการออกแนะแนวการศึกษาท่ีโรงเรียน และ

ตามมหกรรมการศึกษาต่าง ๆ อาจเพิ่มขอ้มูลในรูปแบบใหม่ ทนัสมยั ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย รวมไปถึงการ

บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้นกัเรียน นกัศึกษาท่ีสนใจไดรั้บรู้

มากยิ่งข้ึน และเพิ่มกิจกรรมท่ีสามารถให้นักเรียน นักศึกษาได้เขา้มามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลยัมาก

ยิง่ข้ึน เช่น จดักิจกรรม Work Shop ของคณะต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2) ดา้นการส่งเสริมการขาย ควรเน้นเร่ืองท่ีเอ้ือประโยชน์โดยตรงต่อตวันักศึกษา เพื่อให้เห็น

เป็นรูปธรรม ทั้งการส่งเสริมเร่ืองทุนการศึกษา อาจเพิ่มจาํนวนทุนการศึกษา ขยายระยะเวลาให้กบัผูท่ี้

สนใจสามารถสมคัรไดเ้ร็วข้ึน รวมไปถึงการทาํโปรโมชัน่ส่วนลด ค่าหน่วยกิต ค่าบาํรุงการศึกษา 

 3) ด้านการตลาดทางตรง ควรให้ความสําคญักับการทาํตลาดทางตรง เน่ืองจากการตดัสินใจ

ศึกษาต่อเป็นเร่ืองท่ีสําคญัเป็นอยา่งมาก ผูท่ี้สนใจจึงตอ้งทาํการศึกษาคน้ควา้ หาขอ้มูลเป็นอยา่งมากเพื่อ

การทาํการตลาดทางตรงผา่นทางช่องทางออนไลน์ ถือวา่เป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงนกัเรียน นกัศึกษา

ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้ นควรทาํให้ช่องทางการส่ือสารมีความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้และดึงดูดความสนใจของนกัเรียน นกัศึกษาได ้

 4) ครอบครัว ควรทาํการส่ือสารไปยงักลุ่มครอบครัวของ นกัศึกษาดว้ย ควรสร้างภาพลกัษณ์ให้

มีความน่าเช่ือถือ โดยนาํเสนอเร่ืองความสําเร็จของนกัศึกษา รางวลั ผลงานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ การประกอบ

อาชีพ ธุรกิจ รวมไปถึงการทําประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน อย่างสมํ่ าเสมอ มีการแจ้งข่าวสาร 

กําหนดการ วนัรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยการแจ้งผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ 

หนงัสือพิมพท่ี์ตรงกบักลุ่มผูมี้อาย ุเพื่อใหผู้ป้กครอง ครอบครัว รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลยัโดยตรง 

 5) ตวัของท่านเอง ควรส่ือสารกบันักศึกษาในทุกช่องทางทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ 

เพื่อให้เขา้ถึงนกัศึกษาให้ไดม้ากท่ีสุด ช่วยคน้หาความชอบ ความถนดั เพื่อรองรับการเลือกคณะ สาขา ท่ี

ตรงกบัความตอ้งการ และช้ีแนะแนวทางให้เห็นถึงความสําคญั ขอ้ดี จุดเด่นของมหาวิทยาลยั ใส่เน้ือหา

ขอ้มูลของคณะ วทิยาลยั บนเวบ็ไซตใ์หค้รบถว้น เพือ่ใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลไดด้ว้ยตวัเอง  
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยการเก็บข้อมูลแบบเชิงลึก การ

สัมภาษณ์กลุ่ม สัมภาษณ์เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต อีกทั้ งควรศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากการทาํวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีไทย 

ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น ซ่ึงเป็นประชากรส่วนหน่ึงของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

ดงันั้นการวจิยัคร้ังต่อไป ควรจะทาํการศึกษาโดยเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ และนกัศึกษา

นานาชาติ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นและขอ้มูลท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน และควรทาํการวิจยัซํ้ าเพื่อให้

ทราบถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงของตวัแปรต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนดเ์อ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ (2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน 

“เอชแอนดเ์อ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทั้งน้ีผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 

คน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  t-test, F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 262 คน (ร้อยละ 

65.50)  มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 217 คน (ร้อยละ 54.30) มีสถานภาพโสดจาํนวน 309 คน (ร้อยละ 

77.20) มีอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท จาํนวน 128 คน (ร้อยละ 32.00) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังน้ี ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคลากร ด้าน

mailto:charuamp@gmail.com
mailto:pashatai.c@rsu.ac.th
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กระบวนการให้บริการ และน้อยท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั และการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนดเ์อม็” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อยูใ่นระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต แตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

กระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 มีอาํนาจในการ

พยากรณ์ร้อยละ 28.5 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัประชากรศาสตร์, ส่วนประสมการตลาดบริการ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this independent study is (1) to study the demographic factors that affect 

the decision to buy products h&m store of consumer in Future Park Rangsit and (2) to study the 

marketing mix factor. Impact on the decision the decision to buy products h&m store of consumer 

in Future Park Rangsit. The population used in the research is the customers the decision to buy 

products h&m store of consumer in Future Park Rangsit The researchers did not know the exact 

population. By random sampling The researcher used a questionnaire as a tool to collect data 

from 400 samples. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. T-test, F-test, and multiple regression analysis are used 

 The results showed that the majority of respondents were 262 females. (65.50 percent) 

there are 217 people aged around 21-30 years old. (54.30 percent) there were 309 people who are 

single. (77.20 percent)  there were 188 people who are students. (47.00 percent) there were 128 

people who have salary around 10,001-20,000 bahts. (32.00 percent) The respondents had a level 

of opinion on the marketing mix. The overall level is high. Sort by descending order as Physical 

Evidence, Price, Place, Product, Personal, Process and the smallest aspects of marketing 
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promotion, respectively. the decision to buy products H&M store of consumer in Future Park 

Rangsit. 

The results of testing hypothesis found that: 

 1) Demographic factors; Different decision occupation and salary affect the decision to 

buy products H&M store of consumer in Future Park Rangsit is different. The statistical 

significance at the level of 0.05 

 2) The marketing mix factor, is the product. marketing promotion, process and physical. 

affect the decision to choose the buy. the decision to buy products H&M store of consumer in 

Future Park Rangsit. The statistical significance level of 0.05 and 28.5 percent as a prediction. 

 

Key Words: DEMOGRAPHY, MARKETING MIXED 

 

บทนํา 

 การแต่งกายของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมกัจะเลือกใส่เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายจากท่ีใดท่ีหน่ึง

จะตอ้งมีการผสมผสาน (Mix and Match) จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตวัในประเทศไทย ทาํให้

ผูบ้ริโภคถูกจาํกดัปริมาณการซ้ือ และธุรกิจเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ยงัมีอีกหลายคู่แข่งขนัโดย

ท่ีแต่ละคู่แข่งนั้นจะตอ้งมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ถึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดถึ้งคุณค่า

ของตราสินค้านั้น ๆ และทาํให้ผูบ้ริโภคสนใจ แต่นอกเหนือจากการรับรู้การตลาดก็ยงัถือว่ามี

ความสําคญัอยา่งมากในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ในถูกใจกบัแฟชัน่และผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพื่อ

พฒันายอดขายใหเ้จริญเติบโตข้ึน (ปรียานุช วรีะรักษเ์ดชา, 2557) 

 ธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นนั้ นเป็นธุรกิจท่ีนําความคิดเห็นของลูกค้าท่ีได้มาใช้บริการ มีการ

ปรับปรุงรูปแบบร้าน การวางสินคา้เพื่อให้จูงใจลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้าน เน่ืองจากร้านเส้ือผา้มี

การแข่งขันท่ีรุนแรงมาก มีคู่แข่งเกิดข้ึนมากมาย มีรูปแบบสินค้าท่ีต่างกันออกไปเพื่อให้ได้

ตอบสนองความตอ้งการ และความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีทนัสมยั ชอบเป็นผูน้าํเทรนด์ ชอบในส่ิง

ใหม่ ๆ เพราะถือได้ว่าเป็นตวัสําคญัของการทดลองตลาดเลย เพราะมกัจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ท่ีซ้ือ

สินคา้แบบใหม่ตาม แต่ก็ไม่เฉพาะผูห้ญิงผูช้ายก็เร่ิมมีส่วนสําคญัเขา้มาในดา้นแฟชัน่มากข้ึนอีกดว้ย

เช่นกนั แต่ละร้านจะตอ้งมีการสร้างแฟชัน่เพื่อใหเ้ขา้ถึงทั้งสองเพศ (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554) 
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 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอม็” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อใหรู้้วา่แทจ้ริงแลว้ลูกคา้

ทั้งหมดในสาขานั้นส่วนประสมการตลาด ท่ีทาํให้ช่ืนชอบต่อสินคา้ H&M และตดัสินใจซ้ือสินคา้

ในร้าน H&M มีความสําคญัแค่ไหน เพื่อเป็นแนวทางและขอ้มูลให้บริษทัสามารถนําไปพฒันา

ผลิตภณัฑป์ระเภทใหม่ ๆ แฟชัน่ใหม่ ๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัลูกคา้มากข้ึนไปในอนาคต  

 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจา 

ร้าน “เอชแอนดเ์อม็” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนดเ์อม็” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได ้ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิตแตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา 

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

 

ขอบเขตของการวจัิย   

 ดา้นเน้ือหา ศึกษาคน้ควา้มุ่งเน้นเก่ียวกบัตวัแปรส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตและดา้น

ประชากร ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอช

แอนดเ์อม็” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตโดยทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 คน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การนาํเสนอส่ิงท่ีทาํให้สามารถตอบสองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยทาํให้วตัถุประสงค์ หรือกิจกรรมของผูบ้ริโภคนั้ นบรรลุ และ

สามารถแข่งขนักบัธุรกิจใหม่ได ้Kotlor (1997, p.42) 

 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

นัน่คือสินคา้ทั้งหมดในร้าน H&M 

 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของตวัผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของเงิน โดยท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้ง

เปรียบเทียบในเร่ืองของคุณค่า (Value) ของสินคา้หรือบริการท่ีไดม้ากบัราคา (Price) ให้เหมาะสม 

กบัการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเงินออกไป 

 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมหรือ

บรรยากาศท่ีจะส่งมอบหรือนาํเสนอสินคา้และบริการให้กบัผูบ้ริโภค เช่น ร้าน H&M สาขา ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต ตั้งอยูท่ี่ชั้น G เป็นช่องทางจาํหน่ายของร้าน 

 ส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสําคญัมากท่ีช่วยในการติดต่อส่ือสาร

ไปยงั  ผูใ้ช้บริการหรือ ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการแจง้สาร หรืออาจชกัจูงให้ผูบ้ริโภคเกิด

ทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้ของร้าน H&M สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

 บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลท่ีต้องมีการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม 

(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใช้สร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค ให้บริการผูบ้ริโภค

ภายในร้าน ทั้งฝ่ายคิดเงิน ฝ่ายแนะนาํ ฝ่ายทดลองเส้ือผา้ 

 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง บรรยากาศ หรือการใช้ลกัษณะทาง

กายภาพ เพื่อสนบัสนุนการขาย เช่น คุณภาพ ยีห่อ้ เป็นคน 

 กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง การส่งมอบการบริการและคุณภาพให้กับ

ลูกคา้ ใหค้าํแนะนาํต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ภายในร้านเพื่อท่ีจะอาํนวยความสะดวกความตอ้งการใหก้บั

ลูกคา้  

 การตัดสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง ทางเลือกท่ีจะตดัสินใจหรือไม่ไดต้ดัสินใจท่ีเป็นว่าเป็น

ทางท่ีดี ท่ีสุด หรือแยน่อ้ยท่ีสุด จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยใหมี้กระบวนการตดัสินใจ 
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กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผลวิจยัน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากร้าน H&M 

และผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางกลยทุธ์การตลาด เพื่อปรับให้ทนัผูแ้ข่งขนั 

นาํไปสู่การสร้างแบรนดท่ี์เขม้แขง็เหนือคู่แข่งประเภทเดียวกนั 

 2) ผูป้ระกอบการสามารถนําผลวิจัยปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง เพื่อใหสิ้นคา้เกิดคุณภาพ และผลกาํไรในอนาคต 

 3) ผลวิจยัน้ีเป็นประโยชน์และต่อยอดในการทาํวิจยัของบุคคลท่ีสนใจจะศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมและ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 

H&M ของสาขาอ่ืน ๆ ไดใ้นอนาคต 

 4) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์เชิงวชิาการสามารถช่วยเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค และสามารถนาํไปต่อยอดทางธุรกิจได ้

 

 

 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอช

แอนด์เอม็” สาขา ฟิวเจอร์

พาร์ครังสิต ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) 

และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

(Kotler, 2003) 
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แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดใ้หค้าํจดักดัความวา่ ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นท่ีนิยมนาํมาใชใ้น

การแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์สาํคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะช่วย

กาํหนดตลาดเป้าหมาย ในส่วนลกัษณะทางดา้นจิตวทิยาและสังคมวฒันธรรมช่วยกล่าวถึง

ความรู้สึกความคิดของกลุ่มเป้าหมายเพียงเท่านั้น ในส่วนของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์นั้นจะสา

มาระใหเ้ขา้ถึงมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

 Adrain (2011, อา้งถึงใน ธีรกิติ ณ อยธุยา, 2553) ส่วนประสมการตลาดบริการ มีส่วนสาํคญั

เพื่อให้สามารถนํามากาํหนดตาํแหน่งการบริการ และตลาดของธุรกิจบริการ ส่วนประสมทาง

การตลาดแต่ละส่วนมาความเช่ือมโยงกนั เพื่อห้ธุรกิจสําเร็จตามเป้าหมายวตัถุประสงค์ ซ่ึงส่วน

ประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย 7P’s คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ 

 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายจากธุรกิจเพื่อตอบสนองให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความพึงพอใจซ่ึงผลิตภณัฑ์สามารถมีตวัตน หรือจะไม่มีตวัตนก็ได ้ท่ีประกอบไปดว้ยสินคา้บริการ 

การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งคาํนึงถึงจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ และ ความแตกต่างผลิตภณัฑ ์

เพื่อให้กาํหนดคุณค่าทางจิตใจของกลุ่มผูบ้ริโภค และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึนนั้นตอ้งคาํนึงถึง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2) ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายให้กับส่ิงของท่ีได้มาซ่ึงแสดงถึงมูลค่าอาจ

หมายถึงจาํนวนเงิน หรือส่ิงท่ีจาํเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ และบริการ ดงันั้นนกัการตลาดตอ้ง

ตอ้งตดัสินใจราคา และการปรับราคาใหเ้หมาะสมกบัตวัผลิตภณัธ์ก่อนท่ีจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจัดจําหน่ายเก่ียวข้องกับ

บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ และการบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลต่อการรับรู้

คุณค่า คุณประโยชน์ท่ีนาํเสนอต่อการตดัสินใจให้กบัลูกคา้ การเลือกทาํเลท่ีตั้งจึงมีความสําคญัมาก 

เพราะทาํเลท่ีตั้งเป็นตวักาํหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ 

 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กล่าววา่ การติดต่อขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

ผูข้ายหรือผูซ้ื้อ เพื่อสร้างพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดมีหลายประการซ่ึง
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ผูป้ระกอบการสามารถเลือกใช้อนัใดอนัหน่ึง หรือนาํมาผสมผสานกนั โดยควรพิจารณาจากความ

เหมาะสมของตวัผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ คู่แข่งขนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาด 

 5) บุคลากร (People) หมายถึง คนทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการ มีส่งผลต่อการ

รับรู้ของผูบ้ริโภค อ่ืนในสภาพแวดล้อมของการบริการผูท่ี้ให้บริการจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้การ

ให้บริการผ่าน การแต่งกาย ทศันคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม บางสถานการณ์ผูรั้บบริการเองก็

ส่งผลต่อกระบวนการส่งมอบบริการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความพึงพอใจในการเขา้รับ

บริการ 

 6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549) กล่าววา่ 

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ส่ิงแวดลอ้มท่ีได้มีการให้บริการ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบั

ต้องได้อย่าง ท่ีอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ การส่งมอบบริการ เช่น เคร่ืองแบบของ

พนักงาน การตกแต่งสถานท่ีให้บริการ และการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพจึงเป็นส่ิงท่ีส่ือให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ความมีระเบียบภายในตวัร้านความสะอาดของ

พื้นท่ี 

 7) กระบวนการ (Process) หมายถึง อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2550) กล่าวว่า กระบวนการ 

(Process) เป็นวิธีการให้บริการเพื่อส่งมองคุณภาพในการให้บริการกับผูบ้ริโภครวดเร็วและ

ประทบัใจ ธุรกิจบริการนั้ นผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีจบัต้องไม่ได้ แต่กระบวนการทั้งหมดส่งผลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการทั้งส้ิน ดงันั้นกระบวนการการให้บริการจึงเป็นท่ียอมรับวา่

มีความสาํคญัต่อธุรกิจบริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดใ้ห้แนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไวว้่าการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะมีทางเลือกท่ีแตกต่างกนั เพราะผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบสินคา้ 

และ บริการต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคนั้นจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั หรือคลา้ยกนัก็ได ้

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 พชัราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พ

รีเม่ียมแบรนด์ (Premium Brand) ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผล



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

300 

การศึกษาพบวา่ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ (Premium Brand) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่

แตกต่างกนั 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

 เพ็ญนิภา พรพฒันนางกูร  (2551) ได้ศึกษาเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่นาํเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่น” ผลการศึกษา  พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภัณฑ์  (Product) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นนําเข้าจาก

ต่างประเทศของวยัรุ่น นัน่คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนประสามการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น 

ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพดี มีความทนทาน และมีแบบ/ดีไซด์ท่ีทนัสมยั ส่งผลให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมใน

การซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่นาํเขา้จากต่างประเทศสูงข้ึน 

 ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม” ผลการศึกษา  พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่งผลเชิงบวก ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จาก

ร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊ค และอินสตาแกรม ซ่ึงประกอบดว้ย การส่งเสริม การขายท่ีน่าสนใจ เช่น 

ให้ส่วนลด แจกของสมนาคุณพิเศษ จดักิจกรรมทางการตลาดโดยการออกบูธ กิจกรรมในสถานท่ี

ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งปัจจยัด้านความมีช่ือเสียงของแบรนด์ การใช้บุคคลท่ีมื ช่ือเสียงเพื่อ

โฆษณาสินคา้ เพื่อใหเ้ป็นท่ีตราสินคา้ หรือร้านคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งต่อเน่ือง ช่วยกระตุน้ให้ เกิดความ

สนใจ และจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิว

เจอร์พาร์ค รังสิต” โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยใชสู้ตร

ของ Cokland (1977) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384.16 หรือ 385 คน ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจะ

ใช้กลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 400 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ (Rating Scale) จากเห็นดว้ยมากท่ีสุดถึงระดบัเห็น

ดว้ยนอ้ยท่ีสุด แบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือไดข้องสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

จาํนวนมากกวา่หรือเท่ากบั 0.7 
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              การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ประชากร ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาความ 

แตกต่างดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 262 คน (ร้อยละ 65.50) มีอาย ุ21-30 ปี  

จาํนวน 138 คน (ร้อยละ 34.50) มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 217 คน (ร้อยละ 54.30) มีสถานภาพโสด  

309 คน (ร้อยละ 77.20) มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 128 คน (ร้อยละ 32.00) 

 

ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.82) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ ดา้นบุคลากร ตามลาํดบั 

 

ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือ 

 โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มากท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
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การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการ

ทดสอบ 

เพศ t-test 0.063 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-test 0.054 ไม่สอดคลอ้ง 

สถานภาพ F-test 0.643 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-test 0.026* สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.001* สอดคลอ้ง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการ 

b Std. 

Error 

β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.817 0.247  3.309 0.001*   

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.253 0.060 0.213 4.181 0.000* 0.693 1.444 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (X4) 

0.237 0.050 0.229 4.695 0.000* 0.751 1.331 

ดา้นบุคลากร (X5) -0.096 0.057 -0.089 -1.692 0.091 0.650 1.537 

ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ (X6) 

0.177 0.052 0.182 3.414 0.001* 0.633 1.579 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(X7) 

0.187 0.055 0.168 3.391 0.001* 0.727 1.375 

R = 0.542, R2 = 0.293, Adjusted. R2 = 0.285, SEest = 0.579,  F = 32.732,  Sig. = 0.000*     

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน 

“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

กระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

จากร้าน “เอชแอนดเ์อม็” สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1) อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน 

“เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตแตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากอาชีพเป็นตวัแปรสําคญัในการแบ่งส่วนตลาด และมีบทบาทสําคญัต่อความมัน่คงของ

รายได้  ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มากกว่า ผูท่ี้มี

อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผูท่ี้มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ทั้งน้ีเป็นเพราะ แบรนด์ “เอช

แอนด์เอ็ม” จดัอยูใ่นหมวด ‘Fast Fashion’ ท่ีเป็นผลิตเส้ือผา้ในจาํนวนปริมาณมาก ราคายอ่มเยา จึง

เป็นจุดขายของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นมากท่ีสุด และเป็นสินคา้ท่ีถูกผลิตอยา่งรวดเร็ว ออกแบบเส้ือผา้

ตามกระแสนิยมแฟชัน่โลก ตามยคุสมยั ตามเทรนด์ แสดงถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ของร้าน 

“เอชแอนด์เอ็ม” เป็นกลุ่มวยัรุ่น จึงทาํให้กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุดโดย 

พฤติกรรมการใชจ่้ายของวยัรุ่นส่วนใหญ่มาจากการซ้ือเส้ือผา้ และเคร่ืองสําอาง (วรงรอง ศรีศิริรุ่ง, 

กนิษฐา สุขสมยั และชษาพิมพ ์สัมมา, 2561)  

 2) รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากรายได้ของผูบ้ริโภคเป็นตวัแปรท่ีใช้กาํหนดความสามารถในการซ้ือสินคา้

และบริการ ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากจะมีความสามารถในการซ้ือมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้

น้อยกว่า จากผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า มีการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต น้อยกว่า ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูง 
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ทั้งน้ีรายไดบ้่งบอกถึงความสามารถในการตดัสินใจซ้ือหากมีรายไดต่้อเดือนมาก ความสามารถใน

การซ้ือสินคา้ก็จะมากตามดว้ย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 1) ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นอนัดบัแรก 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสินคา้ร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในดา้นการจดัโปรโมชั่น

ต่าง ๆ มีการจดัทุกเทศกาลตลอดปี และเส้ือผา้มีการเปล่ียนทุก ๆ สองสัปดาห์ ทาํให้มีการนาํเส้ือผา้

ใหม่ข้ึนมาแทนเส้ือผา้รูปแบบเดิม ๆ และ ทาํให้เส้ือผา้รูปแบบเดิมท่ียงัจาํหน่ายไม่หมดมีการนาํมา

ลดราคาค่อนขา้งสูง ทาํใหสิ้นคา้ช้ินนั้นมีปริมาณราคาลดลงมากถึง 70 เปอร์เซ็นในบางคร้ังซ่ึงทาํให้

การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และจากผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้าน“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพราะมีการโฆษณา

ผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น นิตยสาร อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาตาม

เทศกาลต่าง ๆ ซ้ือ 3 จ่าย 2 แจกของท่ีระลึก คูปอง ของแถม สมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Kotlor (1997) กล่าวว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัมากท่ี

ช่วยในการติดต่อส่ือสารไปยงั  ผูใ้ชบ้ริการหรือ ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการแจง้ข่าวสาร หรือ

อาจชักจูงให้ผู ้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดี และยงัเป็นตัวการสําคัญของการตลาดสัมพันธ์ ทําให้

ผูใ้ช้บริการเกิดการจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า โดยการส่ือสารอาจใช้พนักงานท่ีทําการขาย 

(Personal selling) หรือไม่ใช้คน (Non - Personal selling) อาจเลือกใช้เคร่ืองมือ IMC เช่น การ

โฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ โดยจะพิจารณาเลือกจากความเหมาะสม 

ของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ คู่แข่งขนั 

 2) ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน “เอช

แอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นลาํดบัท่ีสอง ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากตวัผลิตภัณฑ์ของร้าน“เอชแอนด์เอ็ม” มีการอพัเดทแฟชั่นให้ตามเทรนด์สมัยวยัรุ่นท่ี

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการนาํเอาแฟชั่นต่างๆจากทัว่โลกเพื่อนาํมาปรับให้เขา้กบัฤดูกาลใน

ประเทศนั้นๆ  มีดีไซน์ต่าง ๆท่ีไม่ไดต่้างไปจากร้านเส้ือผา้ประเภทเดียวกนั มีให้เลือกหลายแนว ทั้ง

วยัรุ่น แนวสุภาพ และจากผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก

ร้าน“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพราะสินคา้และเส้ือผา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน จะ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้เพราะแบรนด์ H&M มีความน่าเช่ือถือ และเส้ือผา้มีดีไซน์ท่ีสวยงาม ทั้งน้ี ดา้น
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ผลิตภณัฑ์ (Product) คือส่ิงท่ีนําเสนอต่อลูกคา้เพื่อให้เกิดความสนใจ และความต้องการท่ีจะใช้

สินคา้หรือบริการซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความจาํเป็นของตนเองได ้หากผลิตภณัฑ์

มีความโดดเด่น แตกต่าง มีคุณภาพ และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง สามารถเพิ่มอรรถประโยชน์ 

และคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคได ้

 3) ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้าน 

“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นลาํดบัท่ีสาม ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจากดา้นการจดัการดา้นกระบวนการต่างๆภายในร้าน มีความรวดเร็ว สะดวกในการคิดเงิน

ให้บริการ และจากผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้าน

“เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพราะ มีความรวดเร็วในการอพัเดทขอ้มูลใหม่อยูเ่สมอ 

เช่น อพัเดทแฟชัน่ตามเทรนด์ แฟชั่นตามฤดูกาล มีระบบการให้บริการท่ีมีความสะดวก เช่น การ

ถามหาขอ้มูลสินคา้สามารถถามไดจ้ากพนกังานไดโ้ดยตรง เป็นตน้ จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะ มี

ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การคิดเงิน การจดัสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เป็น

ตน้ ทั้งน้ี ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ และการดาํเนินงาน

ในการปฏิบติัด้านการบริการท่ีสามารถนาํเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อส่งมอบการให้บริการอย่าง

ถูกตอ้งและรวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ แต่ละกระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม 

ตามรูปแบบและวิธีการดําเนินงานของธุรกิจ หรือองค์กร ซ่ึงหากว่ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

กระบวนการมีความสอดคลอ้ง และสัมพนัธ์กนั จะทาํให้กระบวนการโดยรวมเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ นอกจากน้ีกระบวนการทาํงานในดา้นของการ

บริการ ตอ้งมีการออกแบบกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน เพื่อให้พนกังานทุกคนภายในธุรกิจ หรือ

องค์กรเกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง 

(Kotlor, 1997) 

 4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจาก

ร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ทั้งน้ีอาจเน่ือง จากมีการจดัการห้องลองท่ีมากเพียงพอต่อความตอ้งการจึงส่งผลต่อการตดัสินใจแต่

ในบางคร้ังท่ีสินคา้มีการทาํการลดราคามีโปรโมชัน่ต่างๆทาํให้ช่วงเวลานั้นอาจมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ

เป็นจาํนวนมากอาจทาํใหห้อ้งลองเส้ือผา้มีจาํนวนาํม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และจาก

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้าน“เอชแอนดเ์อม็” สาขา 

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพราะภายในร้าน H&M สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีแสงสวา่งเพียงพอ มีความ
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สะอาด มีการจดัวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ หยิบได้สะดวก และมีการตกแต่งท่ีทันสมัย ทั้ งน้ี 

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ ลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องการบริการ ได้แก่ ความ

สะอาด ความ รวดเร็ว โดยลูกคา้จะประเมินไดก้็ต่อเม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการนั้นแลว้ จึงทาํให้เกิดความ

เส่ียงท่ีลูกคา้จะ ใช้บริการหรือไม่ใช้บริการก็ได้ การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพในบริการส่วน

ใหญ่จะเป็นการ สร้างบรรยากาศ หรือการใช้ลักษณะทางกายภาพ เพื่อสนับสนุนการขาย เช่น 

คุณภาพ ยีห่อ้ เป็นตน้ (Kotlor, 1997) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจัยประชากรศาสตร์  

 1 .1) ด า้น อาชีพ  พ บ วา่ อาช ีพ ที ่แตก ต ่างก นั  ม ีก ารตดัสิน ใจซื ้อ ต ่างก นั  ด งันั้น 

ผูป้ระกอบการ ควรออกแบบเพิ่มสไตล์เส้ือผา้ ให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างของอาชีพ เช่น เพิ่ม

เส้ือผา้แนวสุภาพ สําหรับวยัทาํงาน หรือ แนวเส้ือผา้ที่เรียบหรูให้เหมาะกบัอาชีพขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากอาชีพน้ีเป็นอาชีพที่ตอ้งการสร้างความเชื่อมัน่ และตอ้งการสร้างความ

น่าเชื่อถือในสังคม จึงทาํให้ตอ้งเพิ ่มความหลากหลายในการออกแบบสินคา้มากข้ึน เพื ่อให้

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 

 1.2) รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบวา่ อาชีพที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือต่างกนั ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการ ควรเพิ่มรูปแบบสินคา้ ที่มีระดบัราคาที่แตกต่างกนั เช่น เพิ่มสินคา้พรีเมี่ยมสาํหรับ

ลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูง เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีมีอาํนาจการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งสูง และ

ตอ้งการสินคา้ท่ีสะทอ้นบุคลิกภาพความเป็นตวัตนของตนเองได ้

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 2.1) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรออกแบบกลยุทธ์การตลาดโดยการ

สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบั

ผลิตภณัฑ์ เนน้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ในรูปแบบเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ เช่น แนวทางการแต่งตวัตามกระแสนิยม แนวทางการ

แต่งตวัให้เหมาะกบับุคลิกภาพของผูบ้ริโภค 

 2.2) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรออกแบบกลยุทธ์การตลาดโดยการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจโดยรูปแบบผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา แล

สามารถสร้างคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 
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 2.3) ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรออกแบบระบบการดําเนินงานโดยมีกา

ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา เพื ่อให้ระบบการดําเนินงานสะดวก และง่ายต่อการใชง้านของ

ผูบ้ริโภคมากที่สุด ทั้งน้ีควรประสานงานกบัพนกังานทุกตาํแหน่งให้มีความเขา้ใจในรูปแบ

กระบวนการทาํงานที่สอดคลอ้งกนั เพื่อใหเ้กิดการบริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจขอ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด 

 2.4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรเพิ ่มจุดตอ้นรับลูกคา้สําหรับนัง่

พกัผอ่น ขณะรอ เพื่อน หรือคนรัก ในขณะที่กาํลงัเลือกชมสินคา้ภายในร้าน อาจมีการเพิ่มกลิ่น

หอมที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของร้านเพื่อสร้างอารมณ์เพิ่มประสบการณ์ขณะซ้ือ ทาํให้ผูบ้ริโภค

สามารถจดจาํกล่ินเอกลกัษณ์ของร้านได ้

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษางานวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัความตอ้งการเชิงลึกของ

ผูบ้ริโภคเพื่อพฒันา และปรับปรุง แกไ้ขร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ใหต้รงตาม

ความตอ้งการต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

 2) ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาพลักษณ์ของร้านค้า คุณภาพการ

ใหบ้ริการ แรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ เน่ืองจากงานวิจยัน้ีพบวา่ตวัแปร

ส่วนประสมการตลาดด้านบริการมีความสามารถในการอธิบายได้แค่บางส่วน อาจจะเกิดจาก 

อิทธิพลของตวัแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 3) ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมกบัร้านเส้ือผา้ท่ีมีแบรนด์สินคา้

อยูใ่นระดบัเดียวกนั เพื่อนาํผลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงพฒันา และเป็นตน้แบบในการดาํเนินธุรกิจ 
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ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า  

ของพนักงานการท่าเรือกรุงเทพ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOGISTICS FACTORS AND CUSTOMER SERVICE 

EFFICIENCY OF BANGKOK PORT  

 

สิทธิศักดิ์ จะระ 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต   

นพปฎล สุวรรณทรัพย์ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการให้บริการ

ลูกคา้ ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ ของพนักงานการท่าเรือกรุงเทพ และเพื่อศึกษาปัจจยัด้านโลจิ

สติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ กลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 350 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ 

t-Test, One Way Anova (F-Test) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ ประสบการณ์ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ ของพนกังานการ

ท่าเรือกรุงเทพท่ีแตกต่างกนั  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านโลจิสติกส์ พบว่า การบริการลูกค้า การจดัซ้ือ การ

บริหารคลงัสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการติดต่อส่ือสาร

ด้านโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ของพนักงานการ

ท่าเรือกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ, การบริการ, การท่าเรือ, โลจิสติกส์ 
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Abstract 

 This study is about the relationship between logistics factors and customer service 

efficiency of Bangkok port.The objective of this study is demographic affect to service efficiency 

and relationship between logistics factors and service efficiency of staff at Bangkok port.The 

study would explore for 350 questionnaire by purposive sampling.The statistical analyses data 

information which is Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation. The statistical to test 

the hypothesis are t-Test, One way Anova (F-Test) and Pearson’s correlation coefficient.  

From the hypothesis, The results showed that different gender, age, status, experience and income 

describe the different service efficiency of staff of Bangkok port.  

 From the hypothesis, The results showed that logistics factors follow customer service, 

perchasing, warehouse management, cargo transport, expectation of customer need and logistics 

communication have th relationship with service efficiency of staff of Bangkok port with 

statistical significant at level 0.05  

 

Key words: Service efficiency, Service, Port, Logistics 

 

บทนํา 

 การพฒันาเศรษฐกิจเป็นจุดประสงค์สําคญัของทุกประเทศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนท่ีตอ้งการจะมีความเป็นอยู่ท่ีดี กลไกสําคญัท่ีรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนาประเทศ คือการมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ ได้แก่ 

พลงังาน การส่ือสาร สาธารณูปการ และการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นระบบหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากทุกกิจกรรมท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจจาํเป็นตอ้งอาศยัระบบ     โลจิสติกส์เป็นปัจจยัในการดาํเนินกิจกรรมนั้น ๆ เป็นระบบท่ีมี

ความสําคญัต่อการลดตน้ทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั หลายองคก์รจึงนาํระบบโลจิ

สติกส์มาใชใ้นองคก์รของตนเพื่อเพิ่มคุณค่า ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ 

 ระบบโลจิสติกส์ หมายถึง การวางแผนและควบคุมการเคล่ือนไหลของวตัถุดิบและผลผลิต 

รวมไปถึงการกระจายสินคา้สู่ตลาดจนถึงผูบ้ริโภค โดยมีการจดัการองค์กรหรือกระบวนการผลิต

อยา่งเหมาะสม และคุม้ค่า ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ จึงครอบคลุมหลายฝ่าย ตั้งแต่
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แหล่งวตัถุดิบ วิธีการบรรจุ การรับ-ส่งของ ผูจ้ดัสร้างโครงสร้างพื้นฐานดา้นการขนส่งต่าง ๆ ทั้ง

ระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินคา้ เป็นตน้   

 การท่าเรือเป็นหน่ึงในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ ในการอาํนวยความสะดวกของการคา้ระหวา่งประเทศ เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง

การขนส่งสินคา้ทางบกและทางทะเล จึงมีบทบาทต่อการนาํเขา้และส่งออก ท่าเรือท่ีมีประสิทธิภาพ

จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการผลิตเพื่อส่งออกและการนาํเขา้เพื่อการผลิตท่ีตอ้งอาศยัวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศ ดงันั้นการขนถ่ายสินคา้บริเวณท่าเรือท่ีคล่องตวัและมีคลงัสินคา้ท่ีเพียงพอสามารถทาํ

ให้สินคา้มีราคาถูกและมีเสถียรภาพมากข้ึนเน่ืองจากมีต้นทุนการขนส่งตํ่า ทั้งน้ีการมีท่าเรือท่ีมี

ประสิทธิภาพจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศเพราะการลดตน้ทุนดา้น

การขนส่งทาํให้ตน้ทุนในการกระจายสินคา้ส่งออกลดลง นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ปัจจุบนัท่าเรือมีบทบาทมากข้ึนในการเป็นสถานท่ีรวบรวมและ

กระจายสินคา้ และเป็นแหล่งสนบัสนุนอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูบ่ริเวณนั้น ทาํให้เกิดความสะดวกทั้งยงั

สามารถประหยดัเวลาและตน้ทุนในการขนส่ง 

 การท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือหลกัของประเทศไทย เป็นองคก์รรัฐวสิาหกิจสังกดัการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งโดยพระราชบญัญติัการท่าเรือกรุงเทพ เปิดใชบ้ริการเม่ือ 

พ.ศ. 2490 ดาํเนินกิจการโดยสํานักงานการท่าเรือกรุงเทพ เม่ือปี พ.ศ. 2494 ตั้งอยู่บนชายฝ่ังแม่นํ้ า

เจา้พระยาระหว่าง ก.ม.+24.6 ถึง +28.5 รับผิดชอบบริเวณทางนํ้ าตั้งแต่สะพานพุทธ ฯ ถึงปากร่อง

สันดอน รวม 63 กม.มีบทยาทในการสนับสนุนการขนส่งสินคา้ทางนํ้ าภายในประเทศ และเป็น

ท่าเรือสําคญัในระบบการขนส่งต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ บริหารและ

ประกอบการท่าเทียบเรือเองทั้งหมด 18 ท่า สามารถรองรับเรือท่ีมีความยาว 172 เมตร กินนํ้าลึก 8.2 

เมตร พร้อมทั้ งมีหลักผูกเรือกลางนํ้ าได้จ ํานวน 15 ลํา และทุ่นผูกเรือจํานวน 5 ทุ่น หน้าท่ี ท่ี

รับผิดชอบได้แก่ การให้บริการเรือเข้า-ออกของท่าเรือ การบาํรุงรักษาร่องนํ้ าและแอ่งจอดเรือ

ควบคุมการขนถ่าย เคล่ือนยา้ย เก็บรักษา และส่งมอบสินค้า  รวมทั้ งร่วมมือประสานงานกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ  

 ท่ีผา่นมาการท่าเรือกรุงเทพไดมี้การพฒันาการและปรับปรุงองคก์รอยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้

การจดัทาํแผนพฒันาท่าเรือกรุงเทพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อรองรับการขยายตวั

ของธุรกิจการขนส่งทางทะเล การท่าเรือกรุงเทพจึงมุ่นเน้นในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน ทั้งในดา้นบริหารจดัการและการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งดี
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ท่ีสุด ทั้งยงัพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานและการบริการท่ีทนัสมยั เทียบเท่าท่าเรือต่างประเทศ 

มีการปรับปรุงพฒํนาระบบปฏบติังานให้เป็นระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-Service) ตามโครงการพฒัน

ท่าเรือสู่ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Port) การนําคอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบติังาน

ทดแทนการปฏิบติัดว้ยแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบติังาน นอกจากการพฒันาระบบปฏิบติังานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ท่าเรือกรุงเทพยงั

จดัซ้ือเคร่ืองมือทุ่นแรงมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอีกดว้ย โดยการจดัซ้ือรถยกตูสิ้นคา้หนกั

แบบ Reach Stackers และ Straddle Carries ใช้สําหรับยกตูสิ้นคา้ลงจากเรือมายงับริเวณพกัตูสิ้นคา้

เพื่อไปยงับริเวณขนถ่ายสินคา้ของท่าเรือ นอกจากน้ียงักาํหนดให้มีโครงการเหมาสร้างป้ันจัน่ยกตู้

สินค้าหน้าท่าชนิดบนราง โครงการจดัซ้ือรถยกตู้สินค้าขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน 

โครงการจดัซ้ือรถยกตูเ้ปล่าขนาดยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 7 เมตริกตนั รวมไปถึงการพฒันาพื้นท่ีในเขตร้ัว

ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพให้เหิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมให้มีการเปิดตูสิ้นคา้ขาเขา้ในเขตท่าเรือ

กรุงเทพ ทาํใหมี้รายไดต่้อ ที.อี.ย ูเพิ่มข้ึน ในส่วนของการสร้างมูลคา้เพิ่มใหก้บัองคก์รนั้น การท่าเรือ

แห่งประเทศได้นําระบบบริหารจัดการเพื่ อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 

Management: EVM) มาใชใ้นการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าใหก้บัองคก์ร  

 จากการกล่าวข้างต้นน้ีเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดย ั้งของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยเพื่อให้เป็นท่าเรือท่ีทนัสมยัและสามารถแข่งขนัได้กบันานาประเทศ ผูว้ิจยัจึงสนใจ

ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ของการท่าเรือกรุงเทพ เพื่อนาํ

ผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของการ

ท่าเรือกรุงเทพใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. ศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ ของพนกังาน

การท่าเรือกรุงเทพ  

 2. ศึกษาปัจจยัด้านโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ ของ

พนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 
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สมมติฐานของการวจัิย  

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ี 

ประสบการณ์ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ 

ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ การบริการลูกค้า การจดัซ้ือ การบริหารคลังสินค้า การ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการติดต่อส่ือสารด้านโลจิสติกส์ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ 

 1. ประชากร คือ พนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานการท่าเรือกรุงเทพ จาํนวน 350 คน 

 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

 - ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ี 

ประสบการณ์ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 - ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ การบริการลูกค้า การจัดซ้ือ การบริหารคลังสินค้า การ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์  

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ ของพนกังาน

การท่าเรือกรุงเทพ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

 ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

6. ประสบการณ์ 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านโลจิสตกิส์ 

การบริการลูกคา้ 

การจดัซ้ือ 

การบริหารคลงัสินคา้ 

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

การคาดการณ์ความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

การติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ 

ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

ของพนักงานการท่าเรือกรุงเทพ 

ดา้นเวลา 

ดา้นตน้ทุน 

ดา้นปริมาณ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ เพือ่สามารถ

นาํไปเป็นขอ้มูลสนับสนุนในการพฒันาการให้บริการลูกคา้ ของพนักงานแต่ละบุคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. สามารถนําขอ้มูลปัจจยัด้านโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการลูกคา้ ไปพฒันางาน หรือการบริการเดิมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. ทาํให้วางแผนการพฒันาการบริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ เกิดความคุม้ค่า 

และมีประสิทธิผล 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

1. แนวคิด และทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548 อา้งถึงใน วชิรวชัร  งามละม่อม, 2558) ไดก้ล่าวว่า ใน

หน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจาํนวนมาก บุคคลแต่ละคน

จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกันน้ี มี

สาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร 

ลกัษณะพฤติกรรมในการทาํงานของบุคคล จะเป็นดงัน้ี 
 1. อายุกบัการทาํงาน (Age and Job Performance) เป็นท่ียอมรับกนัวา่ผลงานของบุคคลจะ

ลดนอ้ยลงในขณะท่ีอายุเพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามบุคคลท่ีมีอายุมากจะถือวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์ใน

การทาํงานสูง และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได ้นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่ 

คนท่ีอายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรือยา้ยงานแต่จะทาํงานท่ีเดิม ทั้งน้ีเพราะโอกาสในการเปล่ียน

งานมีนอ้ย ประกอบกบัช่วงเวลาในการทาํงานนานจะมีผลทาํใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนมากข้ึน ตลอดจน

สวสัดิการต่างๆ ก็จะไดเ้พิ่มข้ึนด้วย รวมทั้งพนักงานท่ีมีอายุมากข้ึนจะปฏิบติัหน้าท่ีการงานอย่าง

สมํ่าเสมอ ขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย 
 2. เพ ศกับการทํางาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป เร่ือง

ความสามารถเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน แรงจูงใจ การปรับตวัทางสังคม ความสามารถ 

ในการเรียนรู้ ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามในการศึกษาของ

นกัจิตวิทยาพบวา่ เพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตามมากกวา่เพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก
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ความคิดกา้วไกล และมีความคาดหวงัในความสําเร็จมากกวา่เพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างใน 

เร่ืองผลงาน และในเร่ืองความพึงพอใจในงาน 
 3. ส ถานภาพ การส มรสกับ การทํางาน  (Marital Status and Job Performance) พ บ ว่า 

พนกังานท่ีสมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราการลาออกจากงานนอ้ยกวา่ผูท่ี้เป็นโสด นอกจากน้ียงัมี

ความพึงพอใจในงานสูงกวา่ผูท่ี้เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผดิชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความ

สมํ่าเสมอในการทาํงานดว้ย 
 4. ความอาวุโสในการทาํงานกบัการทาํงาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้าวโุสในการ

ทาํงานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดาพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2533) โดยวิเคราะห์

จากปัจจยั ดงัน้ี 
  4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ

เพศหญิงมีแนวโนม้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้

ความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้ นแต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย (Will, 1980: 87) นอกจากน้ีเพศ

หญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้ งน้ีเพราะ

วฒันธรรม และสังคม กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 4.2 อายุ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรมคนท่ี

อายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนท่ีอายมุาก ในขณะ

คนท่ีอายุมากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกวา่คน

ท่ีมีอายนุอ้ย เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนั คน

ท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 
 4.3 การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั 

คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและ

เขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 
 4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคม ของ

บุคคลมีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม

ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนัทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล 
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(Individual Differences Theory) ของเดอร์เฟอร์ (De Fleur, 1996) ไดเ้สนอหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบั

ทฤษฏีความแตกต่าง ระหวา่ง ปัจเจกบุคคลดงัน้ี 
 4.4.1 มนุษยมี์ความแตกต่างอยา่งมากในองคป์ระกอบทางจิตวทิยาบุคคล 
 4.4.2 ความแตกต่างบางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาคหรือทางร่างกายของแต่ละ

บุคคล แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมาจากความแตกต่างกนัท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
 4.4.3 มนุษยซ่ึ์งถูกชุบเล้ียงภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกนัไป

อยา่งกวา้งขวาง 
 4.4.4 จากการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทาํให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมและความเช่ือถือท่ีรวมเป็น

ลกัษณะทางจิตวทิยาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป 
ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงได้คัดเลือกตัวแปรด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี 

ประสบการณ์ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างต่อ

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 

 

2. แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

 คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2550) ไดใ้ห้ความหมายการจดัการโลจิสติกส์ไวว้า่ หมายถึง ส่วน

หน่ึงของกระบวนการโซ่อุปทาน เพื่อช่วยในการวางแผนการสนบัสนุนการควบคุมการไหลอยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเก็บรักษาสินค้า บริการกับสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง จาก

จุดเร่ิมตน้ไปสู่จุดสุดทา้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550) ไดก้ล่าวความหมายของการจดัการโลจิสติกส์โดยสรุปไวว้า่โลจิ

สติกส์ คือการออกแบบและการจดัการระบบการควบคุมการเคล่ือนยา้ยหรือไหลของสินคา้และ

ขอ้มูลจากตน้ทางมายงัตวับริษทั ภายในบริษทั และนอกจากบริษทัไปยงัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล หรือกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ เป็นการเคล่ือนยา้ยพสัดุและขอ้มูลตั้งแต่วตัถุดิบไปจน

เป็นสินค้าสําเร็จรูป จากตน้ทางไปยงัปลายทางจนถึงตวัผูบ้ริโภคโดยมีการประสานของแต่ละ

ขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2546 อา้งถึงใน ดยธนิตศกัด์ิ พุฒิพฒัน์โฆษิต, 2558)  

ไดใ้ห้จาํกดัความ “กิจกรรมโลจิสติกส์” วา่เป็นกิจกรรมสนบัสนุนการทาํงานภายในองคก์ร เพื่อให้
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ทุกหน่วยงานภายในเช่ือมโยงเขา้หากนั รวมถึงการเช่ือมโยงภายนอกองค์กรทั้งดา้นอุปสงค์ และ

อุปทาน โดยกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) สามารถแบ่งออกเป็น 13 

กิจกรรม ดงัน้ี 

               1. การติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Communications) คือ การส่ือสารกบัลูกคา้

หรือกบัผูข้ายท่ีองคก์รให้ความสําคญั และการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร เพื่อให้มีผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานทางดา้นโลจิสติกส์  

               2. การบริการลูกคา้ (Customer Service) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้กบัลูกคา้ ซ่ึงกิจกรรมน้ีครอบคลุมตั้งแต่การนาํส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้ง ถูกจาํนวน ถูกสถานท่ีถูก

เวลาตรง ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้แต่ทั้งน้ีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการจะมากหรือน้อยนั้ น ต้องข้ึนอยู่กับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อ่ืนประกอบด้วย เช่น 

กิจกรรมการขนส่งท่ีชา้ส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจของลูกคา้ลดลง 

               3. กระบวนการสั่งซ้ือ (Order processing) ครอบคลุมตั้งแต่การรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ การ

ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ การตรวจสอบยอดสินคา้คงคลงั รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัลูกคา้ กิจกรรมน้ี

เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ ดงันั้นมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ไดง่้าย จึงควร

ใชเ้วลาในกระบวนการน้ีใหส้ั้นและหลีกเล่ียงความผดิพลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

               4. การคาดการณ์ความตอ้งการ (Demand forecasting) เป็นการพยากรณ์ความตอ้งการใน

ตวัสินคา้หรือบริการของลูกคา้ นบัว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัในการสร้างผลกาํไรหรือทาํให้

องค์กรขาดทุนได้ การคาดการณ์ความต้องการช่วยให้องค์กรสามารถกําหนดทิศทางในการ

ดาํเนินงาน กล่าวคือ สามารถวางแผนความตอ้งการใช้ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการได้อย่าง

เหมาะสม ส่งผลใหป้ริมาณการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                5. การจดัซ้ือ (Procurement) เป็นกิจกรรมในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบ เพื่อจดัซ้ือสินคา้และ

วตัถุดิบนั้น ๆ รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวมตั้งแต่ การคดัเลือกผูข้าย การเจรจาต่อรองราคา

หรือเง่ือนไข ปริมาณในการสั่งซ้ือ และการประเมินคุณภาพของผูข้ายสินค้าและวตัถุดิบนั้ นๆ 

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการไปใช้ในการ

ปฏิบติังานขององค์กรตามส่วนงานต่างๆ ดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทั้งในตวัสินคา้หรือวตัถุดิบ

เอง และกระบวนการจดัซ้ือ 

                6. การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของส่วนงานอ่ืน รวมถึงมีผลต่อกาํไรขาดทุนขององค์กร เช่น หากระดบั
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สินคา้คงคลงัสูงทาํให้ตน้ทุนในการจดัเก็บดูแลเพิ่มข้ึน หากสินคา้ท่ีเก็บลา้สมยัก็ก่อให้เกิดตน้ทุน

เพิ่มมากข้ึนอีก ในแง่ของผลกระทบต่อส่วนงานอ่ืน เช่น หากมีการจดัเก็บสินค้าคงคลังท่ีน้อย 

ตน้ทุนในการจดัเก็บดูแลก็จะตํ่า แต่องคก์รอาจพบวา่ตน้ทุนในการขนส่งเพิ่มมากข้ึนก็เป็นได ้เพราะ

ปริมาณการจดัเก็บท่ีน้อย ทาํให้ความถ่ีในการขนส่งสูงข้ึน ทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งพิจารณาประกอบกนัไป

อยูเ่สมอ 

                7. การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) รวมถึง การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ

หรือสินคา้ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ีมีการบริโภค หรือการส่งคืนสินคา้ผดิปกติกลบัมายงัคลงัสินคา้ 

รวมถึงการขนยา้ยสินคา้เพื่อนาํไปยงัจุดท่ีจะทาํลาย ทาํให้องค์กรตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบลกัษณะการ

เลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัตวัสินคา้ รวมถึงเส้นทางในการขนส่งอีกดว้ย เช่น 

ทางอากาศ ทางนํ้า ทางรถไฟ ทางท่อ ทางรถ เป็นตน้ เพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบของภูมิภาคนั้นๆ 

และเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับลูกคา้ องค์กรมีความจาํเป็นท่ีจะต้องดาํเนินการจดัส่งให้ถูก

สถานท่ี ถูกเวลา ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มีการการควบคุมตน้ทุน 

                8. การบริหารคลงัสินคา้และการจดัเก็บ (Warehousing และ Storage) กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

ภายในคลงัสินคา้ ตั้งแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลงัสินคา้ การออกแบบและจดัวาง การ

จดัการพื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ระดบัของสินคา้คงคลงั รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ี

จ ําเป็นในการดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้าเพื่อให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

                9. โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) กระบวนการจดัการสินคา้ท่ีถูกส่งกลบัคืน ไม่

วา่จะดว้ยเหตุผลท่ีวา่ สินคา้เสียหาย หรือหมดอายกุารใชง้าน เรียกไดว้า่องคก์รมีความจาํเป็นในการ

วางนโยบายท่ีจะรองรับสินคา้ท่ีถูกส่งคืน หรือขยะพวกน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดตน้ทุน

นอ้ยท่ีสุด บางคร้ังสินคา้เหล่าน้ีอาจนาํกลบัมาสร้างประโยชน์โดยการนาํผ่านกระบวนการ หรือนาํ

กลบัมาใชใ้หม่ก็เป็นได ้ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองของตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ในกรณีท่ีเป็นสินคา้อนัตราย 

มีผลต่อสภาพแวดลอ้ม ปัจจุบนัมีกฏระเบียบท่ีเคร่งครัดสําหรับเร่ืองการทาํลายสินคา้ให้เหมาะสม

ทาํใหอ้งคก์รควรตระหนกัถึงส่วนน้ีดว้ย 

               10. การจดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่าง ๆ (Parts และ Services Support) ส่วนหน่ึงของ

การบริการหลังการขาย โดยมีการจัดหาช้ินส่วน อะไหล่ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ

เตรียมพร้อมสําหรับการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีสินคา้เกิดชาํรุดไม่ว่าจะ

เป็นเพราะจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตหรือจากการใชง้านของลูกคา้เองก็ตาม เพื่อเป็น
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การรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ไวแ้ละรักษาลูกคา้ให้คงอยู่กบัองค์กรในระยะยาว ดงันั้น

องคก์รมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบการจดัการในส่วนน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ 

               11. การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant และ Warehouse Site Selection) เพื่อให้

เกิดความสะดวกในการเขา้ถึงและระยะทางการการขนส่ง ให้เพิ่มระดบัสามารถในการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

               12. Material Handling กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ย วตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งผลิต 

และสินคา้สําเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลงัสินคา้โดยมีวตัถุประสงค์ในการลดระยะทางในการ

เคล่ือนยา้ย จาํนวนคร้ังในการเคล่ือนยา้ยรวมถึงปริมาณของวตัถุท่ีเคล่ือนยา้ย เพื่อให้มีตน้ทุนในการ

จดัการท่ีตํ่าท่ีสุด เพราะการเคล่ือนยา้ยทุกคร้ังก่อใหเ้กิดตน้ทุนแก่องคก์รทั้งส้ิน 

               13. การบรรจุภณัฑ์และหีบห่อ (Packaging และ Packing) ในด้านโลจิสติกส์ บรรจุภณัฑ์

และหีบห่อนั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัตวัสินคา้จากความเสียหาย และอาํนวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย

และจดัเก็บ การออกแบบบรรจุภณัฑ์หรือหีบห่อนั้นตอ้งมีความเหมาะสมกบัอุปกรณ์การขนยา้ยและ

คลงัสินคา้ เพื่อช่วยในการลดตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ 

 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้คดัเลือกตวัแปรด้านการบริการลูกคา้ การจดัซ้ือ การบริหารคลงัสินคา้ 

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ 

มาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ 

ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 

 

3. แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพการให้บริการ 

 ไซมอน (Simon, 1960 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธ์ิ, 2558) ให้ความหมายของคําว่า 

ประสิทธิภาพ ในเชิงธุรกิจเก่ียวกบัการทาํงานของเคร่ืองจกัรโดยพิจารณาวา่งานใดท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุดนั้นดูไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยันาํเขา้ กบัผลผลิต ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพ

เท่ากบัผลผลิต ลบดว้ยปัจจยันาํเขา้แต่หากเป็นระบบการทาํงานของภาครัฐ ตอ้งนาํ ความพึงพอใจ

ของประชาชนผูม้าขอรับบริการรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงอาจเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 E = (I – O) + S 

 E คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) 

 O คือ ผลิตผลหรือผลงานท่ีไดรั้บ (Output) 
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 I คือ ปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไ้ป (Input) 

 S คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

 

 จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet,1954 อา้งถึงใน อจัฉราพรรณ วารีรักษ,์ 2560) ไดก้ล่าวว่า 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลกาํไรจากการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กบัประชาชน โดยพิจารณา

จาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั การให้บริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา การให้บริการอย่าง

เพียงพอ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 องคป์ระกอบของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน (อจัฉราพรรณ วารีรักษ,์ 2560) 

  1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูงคือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่าและ

มีความพึงพอใจ 

  2. ปริมาณ (Quality) งานท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 

  3. เวลา (Time) ใชใ้นการดาํเนินงานตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัหลกัการและ

ทนัสมยั 

  4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการดําเนินการทั้ งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ

จะตอ้งลงทุนนอ้ยและไดผ้ลกาํไรมากท่ีสุด 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 ประชากร คือ พนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานการท่าเรือกรุงเทพ จาํนวน 350 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจับ คือ แบบสอบถาม ท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) แล้ว และมีการทดสอบความเช่ือมั่น 

ก่อนจะนาํแบบสอบถามไปใชจ้ริง 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test, One Way Anova (F-Test) และสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 31-40 ปี 

สถานภาพส่วนใหญ่สมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งระดบัพนกังาน ประสบการณ์

การทาํงาน 16 ปีข้ึนไป รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 ต่อเดือน 

 จากการศึกษาปัจจัยทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของ

พนกังานการท่าเรือกรุงเทพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (Χ = 3.42) และเม่ือแยกพิจารณาใน

รายดา้น พบวา่  ปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก 4 

ดา้น และระดบัปานกลาง 2 ดา้น  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี การเคล่ือนยา้ย

สินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (Χ = 3.58) รองลงมาคือ การบริการลูกคา้ (Χ = 3.54) การติดต่อส่ือสาร

ดา้นโลจิสติกส์ (Χ = 3.48) การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้  (Χ = 3.42) การบริหารคลงัสินคา้ 

(Χ = 3.35) และการจดัซ้ือ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (Χ = 3.18) ตามลาํดบั  

 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ จาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่  

 ดา้นเวลา อยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.54) และเม่ือแยกพิจารณาในรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบั

มากทุกขอ้  โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี องค์กรของคุณมีการจดัตารางเรือ

สินคา้ขาเขา้และขาออกท่ีแน่นอน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (Χ = 3.65) รองลงมาคือ องค์กรของคุณมีว

การเคล่ือนยา้ยสินค้าจากจุดรับส่งไปยงัลานกองเก็บหรือโรงพักสินค้าอย่างรดเร็ว ( Χ = 3.55) 

องคก์รของคุณมีการรับ-ส่งสินคา้ท่ีตรงเวลา (Χ = 3.53) และองคก์รของคุณมีการขนถ่ายสินคา้อยา่ง

รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (Χ = 3.41) ตามลาํดบั 

 ดา้นตน้ทุน อยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ = 3.29) และเม่ือแยกพิจารณาในรายขอ้ พบวา่  อยูใ่น

ระดบัปานกลางทุกขอ้  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี องคก์รของคุณมีตน้ทุนใน

การจดัเก็บตูสิ้นคา้ท่ีตํ่า  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (Χ = 3.39) รองลงมาคือ องคก์รของคุณมีตน้ทุนในการ

รับส่งสินคา้ท่ีตํ่า (Χ = 3.34) องคก์รของคุณมีตน้ทุนในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีตํ่า (Χ = 3.32) และ

องคก์รของคุณมีตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีตํ่า มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (Χ = 3.10) ตามลาํดบั 

 ด้านปริมาณ อยู่ในระดับมาก  (Χ = 3.46) และเม่ือแยกพิจารณาในรายขอ้ พบว่า  อยู่ใน

ระดบัมาก 3 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี 

องค์กรของคุณสามารถรับส่งสินค้าได้ตามปริมาณท่ีกําหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( Χ = 3.63) 

รองลงมาคือ องคก์รของคุณสามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดต้ามปริมาณท่ีกาํหนด (Χ = 3.51) องค์กร
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ของคุณสามารถรับส่งสินค้าได้ในจาํนวนท่ีมากข้ึนกว่าปริมาณท่ีกาํหนด (Χ = 3.43) และพื้นท่ี

จดัเก็บสินคา้มีปริมาณเพียงพอ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (Χ = 3.28) ตามลาํดบั 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ ของพนักงานการท่าเรือกรุงเทพท่ีแตกต่างกนั พบว่า เพศ อาย ุ

สถานภาพ ประสบการณ์ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการลูกคา้ ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพท่ีแตกต่างกนั  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ การบริการลูกค้า การจดัซ้ือ การ

บริหารคลงัสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการติดต่อส่ือสาร

ด้านโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ของพนักงานการ

ท่าเรือกรุงเทพ พบวา่ การบริการลูกคา้ การจดัซ้ือ การบริหารคลงัสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การ

คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการติดต่อส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05 

 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยนี ้

 1. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมดา้นการฝึกอบรม  ควรจดัให้มีการฝึกอบรมดา้นต่างๆ ให้มากข้ึน 

เช่น อบรมให้ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหพ้นกังานเกิดความกา้วหนา้

ในหนา้ท่ี รวมทั้งการกาํหนดเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจน เพื่อให้พนกังานทราบวา่ หากพนกังานมีความ

มุ่งมัน่ ตั้งใจในการปฏิบติังานแลว้จะสามารถเจริญเติบโตในสายงาน ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังาน

มีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายท่ีตอ้งการ เช่น การ

ฝึกอบรมทางองค์การ ตอ้งจดัการฝึกให้ตรงกบังานท่ีพนกังานปฏิบติังานอยู ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แก่ตวัพนกังาน หรือจดัฝึกอบรมเป็นระยะ เพื่อเป็นการกระตุน้ตวัพนกังาน  

 2. ควรศึกษาการวางแผนพฒันาประสิทธิภาพในทุกๆด้าน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้

ตอบสนองกบัสถานการณ์ ความตอ้งการ ทั้งปัจจุบนัละในอนาคต เช่น การวางแผนพฒันาองค์กร 

ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

324 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยในคร้ังต่อไป  

 1.การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางด้านโลจิสติกส์กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการลูกค้า กรณีศึกษาการท่าเรือกรุงเทพ ซ่ึงเป็นการวดัประสิทธิภาพการบริการจากความพึง

พอใจของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่า ควรจะมีการศึกษาเพื่อวดัความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บริการต่อประสิทธิภาพการบริการของการท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นการขยายผลการวิจยัท่ี

กวา้งข้ึน และยงัมีประโยชน์ต่อการท่าเรือในนาํผลวจิยัเพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

 2.ในวจิยัคร้ังต่อไป อาจจะเพิ่มลกัษณะของงานในแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ พร้อม

กบัแบบสอบถามไปดว้ย เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีมากข้ึนในเชิงลึก  

 

บทสรุป 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ของ

พนกังานการท่าเรือกรุงเทพท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 

 ปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ทุกดา้น ไดแ้ก่ การบริการลูกคา้ การจดัซ้ือ การบริหารคลงัสินคา้ การ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการติดต่อส่ือสารด้านโลจิสติกส์ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ทาํนายการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ของผู้ทีช่ื่นชอบสโมสร

ฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 
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ณฐัสรรพ วงเวียน   
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นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต   

นพปฎล สุวรรณทรัพย์ 

(noppadol.s@rsu.ac.th) 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ  

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา )1( ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี และ )2( ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี โดย

ประชากรในวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในจงัหวดัปทุมธานีท่ีเคยดูหรือช่ืนชอบสโมสรฟุตบอลแอร์

ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี โดยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน ใชว้ธีิการสุ่ม แบบไม่อาศยัความน่าจะ

เป็น ดว้ยวิธีแบบสะดวก ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล

ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency  (ยละค่าร้อ ) Percentage  ค่าเฉล่ีย )   (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  Standard Deviation (และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-Square และ Logistic 

Regression Analysis 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 64.50) มีอายุอยู่

ในช่วง 26 – 35 ปี (ร้อยละ 45.50) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 60.00) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

(ร้อยละ76.25) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 45.50) และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 

– 30,000 บาท (ร้อยละ 43.25) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 

เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านบุคคล ด้าน

mailto:nattasapwongwien@gmail.com
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ผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ และ

มีผูต้ดัสินใจซ้ือผลิตถณัฑ ์(ร้อยละ 73.25) และไม่ซ้ือ (ร้อยละ 26.75) 

 การตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 47.7 

 

คําสําคัญ: ปัจจยัส่วนประสมการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

 The objectives of this independent study were to study (1) Personal Factors Affecting on 

Consumer Behavior in Purchasing of Airforce Centeral Football Club, (2) Marketing Mix Factors 

Affecting on Consumer Behavior in Purchasing of Airforce Centeral Football Club. The sample 

consisted of 400 peoples who were selected by Simple Random of people who are the customer 

who purchased the product of Airforce Centeral Football Club. The statistical techniques used in 

this research including frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square and logistic 

regression analysis. The findings were found that the respondent was male, with ages during 26-

35 years old. Almost they were marraiged, with bachelor’s degree and was a private organization 

officer which having salary at 20,001 – 30,000 bath at. The results showed that the Marketing 

Mix Factors is good level by factors sorting as Personel, Product, Phusical Evidence, Price, 

Marketing and Process which effected to the customer buying decision 73.25% and not decision 

26.75%. The result of hypothesis experimental found that: (1) The factor of Personel included 

age, status, education and occupation which was directly effected to the dicission process in 

Purchasing of Airforce Centeral Football Club of the significant at 0.05. (2) The factor of 

Markrting Mix included product, price, place/channel distribution, marketing promotion, and 

process, it was directly effected to the dicission process in Purchasing of Airforce Centeral 

Football Club of the significant at 0.05 with the expected at 47.7 percentage. 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมอยู่หลายประเภทด้วยกนั สําหรับกีฬาประเภท

หน่ึงเป็นท่ีไดรั้บความนิยม และความสนใจในกลุ่มคนทุกเพศทุกวยั นัน่คือ กีฬาฟุตบอล ซ่ึงเป็นกีฬา

ท่ีประชาชนชาวไทยใหก้ารติดตามทั้งฟุตบอลของทีมชาติไทย และทีมฟุตบอลในต่างประเทศ หลาย

ปีท่ีผ่านมามีสโมสรในสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกเกิดข้ึนในรูปแบบบริษัท และ หลายสโมสร

พยายามพฒันาศกัยภาพของทีมสโมสรตนเอง เพื่อให้ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนท่ีมองเห็นถึง

ธุรกิจ และผลกาํไรจากกีฬาฟุตบอลหากประสบความสําเร็จในอนาคต โดยสโมสรฟุตบอลแอร์

ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี หรือ สโมสรฟุตบอลทหารอากาศ  เร่ิมก่อตั้งเม่ือ ปี พ.ศ. 2489 โดยจอมพล

อากาศ เฉลิมพระเกียรติวฒันางกูล ผูบ้ ัญชาการทหารอากาศ ตลอดระยะเวลายาวนานท่ีผ่านมา 

สโมสรฯ ไดห้ล่อหลอมขดัเกลา และบ่มเพาะนกัฟุตบอลออกมาอยา่งมากมายและมีนกัเตะจาํนวน

ไม่นอ้ยกา้วไปเป็นกาํลงัสําคญัให้กบัทีมชาติ รวมไปถึงเป็นนกักีฬาดาราเอเชียอีกหลายคน ไม่วา่จะ

เป็น ปิยะพงษ ์ผิวอ่อน , นราศกัด์ิ บุญเกล้ียง , ประทีป ปานขาว , ชลอ หงษ์ขจร , วีระพงษ์ เพ็งลี , 

วิชิต เสชนะ , ไพโรจน์ พ่วงจนัทร์ และอีกมากมาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าช่วงเวลาท่ีรุ่งโรจน์บน

เส้นทางลูกหนงัจะถดถอยลงตามกาลเวลา แต่สโมสรฯ ก็ยงัคงเขา้ร่วมในการแข่งขนัหลายระดบัชั้น

จนถึงปัจจุบัน ต่อมาสโมสรฟุตบอลทหารอากาศ ได้เปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ์ และทําการ

ปรับปรุงระบบการทาํงานเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆท่ีสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์และสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียไดก้าํหนดไวถึ้งการ

เป็นนิติบุคคลอยา่งสมบูรณ์เพื่อให้เขา้สู่มาตรฐานการแข่งขนัอนัเป็นหน่ึงเดียวกบันานาชาติ โดยได้

ร่วมกบับริษทั แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด จาํกดั เพื่อทาํการ Re-Branding สู่ช่ือ และภาพลกัษณ์ใหม่ภายใต้

ช่ือ สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี หรือ Air Force Central Football Club เพื่อเขา้สู่การ

แข่งขนัฟุตบอลตราบจนถึงปัจจุบนั (ตาํนวนสโมสรฟุตบอลไทย, 2560)  

 ดว้ยช่ือเสียงของสโมสรสร้างเร่ืองราวการแข่งขนั และสถิติต่าง ๆ จึงไดรั้บการบนัทึกไวใ้ห้

เป็นทีมฟุตบอลท่ีน่าจบัตามองในประวติัศาสตร์ฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ทั้งน้ีนักวิจยัจึงมี

ความสนใจนําเร่ืองน้ีมาเป็นประเด็นในการทาํวิจยัโดยมุ่งท่ีจะศึกษาลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 

ปัจจยัทางการตลาด ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ 

เซ็นทรัล เอฟซี โดยศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ของสโมสรสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล 
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เอฟซี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ทั้งน้ีเพื่อเป็น

แนวทางสําหรับผูป้ระกอบการคา้ในการปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับผูท่ี้สนใจจะลงทุนธุรกิจท่ีเก่ียวกบั

ฟุตบอล เพื่อการพฒันาปรับปรุงของสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูท่ี้ช่ืนชอบ

สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี  

 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีทาํนายการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของ

ผูท่ี้ช่ืนชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศึกษา 

ดา้นอาชีพและด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูท่ี้ช่ืน

ชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี  

 1.3.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ท่ี

ทาํนายการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูท่ี้ช่ืนชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษา ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีช่ืนชอบสโมสรทีมแอร์

ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ใชเ้วลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560  จนถึง พฤษภาคม 2561 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

                ตวัแปรอิสระ                         ตวัแปรตาม 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลวิจยัน้ีทาํให้ทราบถึงลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน

การตลาดของสโมสรทีมแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ในการแบ่งส่วนการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ

สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลวิจยัน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ดา้นการตลาดสําหรับการพฒันา

ตลาดธุรกิจกีฬาฟุตบอลของสโมสรทีมแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ในการพฒันาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัสามารถปรับปรุงแกไ้ขการบริการให้มีคุณภาพ

มากยิง่ข้ึน 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

- ดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ดา้นเพศ 

- ดา้นอาย ุ

- ดา้นสถานภาพสมรส 

- ดา้นระดบัการศึกษา 

- ดา้นอาชีพ 

- ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ของสโมสร

ทมีแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

- ไม่ซ้ือ 

- ซ้ือ 
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แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึงลกัษณะของประชากร ได้แก่ อาย ุ

เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่

หรือตามวยัของบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 41) เพศ เป็นตวักาํหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล 

ตลอดจนพฒันาการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกนัดว้ย สถานภาพ การพฒันาเศรษฐกิจท่ีมุ่ง

เพิ่มรายไดเ้ป็นหลกัส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวติ รวมทั้งชีวิตครอบครัว และความสัมพนัธ์ของ

สมาชิกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ค่านิยมของคนส่วนใหญ่มุ่งเน้นวตัถุนิยม เลือกท่ีจะให้ความสําคญักบั

ครอบครัวรองลงมา ผลพวงท่ีเกิดข้ึนทาํให้ครอบครัวประสบปัญหาทวีความรุนแรงมากข้ึน (ภสัสร ลิมา

นนท์, 2541) ระดับการศึกษา ท่ีได้รับจากสถาบันการศึกษา และท่ีได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต 

การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอตัราการรู้ (ชุดาภาปุณณะหิตานนท์, 

2541) อาชีพส่งผลโดยตรงต่อความตอ้งการส้ินคา้ และบริการท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจว่าส่ิงไหนคือ

ของใช้ท่ีมีความจาํเป็นก็แตกต่างกนั ขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงาน และสินคา้จาํเป็น ประธานกรรมการ

บริษทั และภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง หรือตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภณัฑ์ของ

บริษัท มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อท่ีจะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สนองความต้องการให้

เหมาะสม และรายไดต่้อเดือน ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และครอบครัว รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะ

ทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง (ธีระภทัร์ เอกผาชยั

สวสัด์ิ, 2551) 

  

แนวคิด และทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค โดยจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 4 ดา้น ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีธุรกิจตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักด์ิ บุญเรือง, 2546: 35) และเป็นปัจจยัท่ี

สามารถควบคุมไดแ้ละสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเพื่อทาํให้

กิจการอยูร่อดหรืออาจเรียกไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีถูกใชเ้พื่อสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทาํให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได ้(กุลวดีคูหะ โรจ

นานนท,์ 2545: 16)  
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 แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป 

ในกระบวนการซ้ือโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธ์ิ, 2544: 118) 

ได้แก่ การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition) การค้นหาข้อมูล (Information Search) การประเมินผล

ทางเลือก (Evaluation Alternative Solution) การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี ดี ท่ี สุ ด (Deciding on the 

Appropriate Solution) และการประเมินผลภายหลังการซ้ือ (Post purchase evaluation) อย่างไรก็ตามการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ครบทั้ง 5 ขั้นตอนเสมอไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัรูปแบบของสถานการณ์ในการซ้ือขณะนั้น ๆ ของผูบ้ริโภคดว้ย นอกจากน้ีในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค บางคร้ังยงัมีความซับซ้อนท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจ เน่ืองจากการซ้ือของครอบครัวนั้น อาจจะมี

บุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือมากมาย  

  

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในจงัหวดัปทุมธานีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเคยดูหรือช่ืนชอบ

สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี จาํนวนทั้งส้ิน 1,129,115 คน (www.stat.dopa.go.th, 2561) ซ่ึง

ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของประชากร 

(Yamane, 1977) ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น แบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะแฟนฟุตบอล สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ 

Likert Scale 5 ระดบั การทดสอบความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.722 ข้ึนไป ซ่ึง

ถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจก

แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

Chi-Square  และ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) โดยมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคล ได้ดังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 258 คน (ร้อยละ 64.50) มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี จาํนวน 182 คน (ร้อยละ 45.50) มีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 240 คน (ร้อยละ 60.00) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 305 คน (ร้อยละ76.25) มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จาํนวน 182 คน (ร้อยละ 45.50) และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 

30,000 บาท จาํนวน 173 คน (ร้อยละ 43.25) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.81) เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

และ ดา้นกระบวนการ ตามลาํดบั และ ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือผลิตถณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ 

เซ็นทรัล เอฟซี จาํนวน 293 คน (ร้อยละ 73.25) และไม่ซ้ือผลิตถณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ 

เซ็นทรัล เอฟซี จาํนวน 107 คน (ร้อยละ 26.75) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดบัการศึกษา 

และดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล 

เอฟซี ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ตารางที ่1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ปัจจยัส่วนประสม 

การตลาดบริการ 
B S.E. Wald df Sig. 

OR 

Exp(B) 

Constant -41.336 7.653 29.176 1 0.000* 0.000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.261 0.654 11.946 1 0.001* 9.590 

ดา้นราคา 1.003 0.321 9.788 1 0.002* 2.727 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.010 0.823 13.380 1 0.000* 20.288 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -1.416 0.435 10.575 1 0.001* 0.243 

ดา้นบุคคล 1.263 0.319 15.696 1 0.000* 3.537 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 1.547 0.316 23.950 1 0.000* 4.699 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

334 

ดา้นกระบวนการ 2.977 0.413 51.850 1 0.000* 19.628 

-2 Log likelihood = 205.125          Cox & Snell R2 = 0.477          Nagelkerke R2 = 0.695 

Chi-Square = 259.480 Sig. = 0.000*         Hosmer and Lemeshow = 10.977 Sig. = 0.203* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจการพยากรณ์

ร้อยละ 47.7 

 โดยเรียงลําดับได้ดังน้ี  ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีอิทธิพลมากท่ีสุด (B = 3.010) 

รองลงมา ดา้นกระบวนการ (B = 2.977) ดา้นผลิตภณัฑ์ (B = 2.261) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (B = 

1.547) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (B = -1.416) ดา้นบุคคล (B = 1.263) และดา้นราคา (B = 1.003) 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ แสดงออกถึงความช่ืนชอบแบบเฉพาะตวัของครอบครัว โดย

จะมีการเร่ิมตน้จากสมาชิก คนใดคนหน่ึงของครอบครัวและจะส่งต่ออิทธิพลนั้น ๆ ทาํให้เกิดการคลอ้ง

ตาม (Aonkarn & Udomprasert, 2010) ด้านระดับการศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะมี

กิจกรรมหรือความช่ืนชอบให้เลือกต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่หรือสูงกวา่ ทาํใหเ้กิดการริเร่ิมใน

การช่ืนชอบทีมฟุตบอลหรือเกิดจากชักชวนจากเพื่อนในระดับเดียวกันนอกจากจะทําให้บุคคลมี

ศกัยภาพเพิ่มข้ึนแล้ว การศึกษายงัทาํให้เกิดความแตกต่างทางทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรม ความคิด 

พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เน่ืองจาก กีฬาฟุตบอลนั้น

เป็นกีฬาท่ีนิยมกบัเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ธนิน ไตรรักษ์, 2554) และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน เน่ืองจากพนักงานเอกชน จะบางบริษทัสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระ อีกทั้ง

ผลิตภณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองแต่งกาย โดยเคร่ืองแต่งกายดว้ยชุดฟุตบอลนั้นเป็น

ชุดท่ีใส่สบายและรู้สึกร้อนหรืออึดอดั อีกทั้งผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี นั้น มี

ลวดลายท่ีตรงกบัท่ีกลุ่มพนกังานเอกชนช่ืนชอบ (ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ, 2551) นอกจากน้ีส่วนใหญ่

มีอายุอยูใ่นช่วง 26 – 35 ปี เน่ืองจาก อายุ 26 - 35 ปี นั้น เป็นช่วงอายุท่ีกาํลงัคน้หาส่ิงท่ีช่ืนชอบ เน่ืองจาก
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เป็นช่วงอายุท่ีเขา้สู่วยัทาํงาน โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากนํ้ าพกันํ้ าแรงมาซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีช่ืนชอบมากกวา่ เก็บไว้

ใชใ้นครอบครัวหรืออนาคต  

 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ สามารถอภิปรายผลตามค่านํา้หนักได้ดังนี ้

 1) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์

ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มากท่ีสุด เน่ืองจาก ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย แสดงถึงความสะดวกในการเดินทางหรือการติดต่อสั่งซ้ือ หากสินคา้ใดท่ีคน้หาไดอ้ย่าง

และหาซ้ือไดล้าํบาก ก็จะทาํให้การตดัสินใจซ้ือลดลง เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า สถานท่ีจดั

จาํหน่ายสามารถเดินทางมาได้สะดวกและมีการจดัสินค้าเป็นหมวดหมู่ เลือกซ้ือได้สะดวก มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึง ผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี นั้นสามารถ

หาซ้ือไดง่้ายจากสถานท่ีจดัจาํหน่าย อีกทั้งยงัเดินทางไดด้ว้ยสะดวก เม่ือถึงสถานท่ีจดัจาํหน่ายแลว้ 

สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดจ้ากการจดัสินคา้ไวเ้ป็นกลุ่ม ๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ซ่ึง

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นริศรา เหลืองสฤษด์ิ  มนัส ไพฑูรยเ์จริญลาภ  และ ณัฐวุฒิ 

โรจน์นิรุตติกุล (2555)  ท่ีว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาหน่ายมีผลต่อความพึงพอใจ เพราะเพิ่ม

ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รวมถึงผูท่ี้เพิ่งเคยใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก 

 2) ดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล 

เอฟซี ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี รองลงมา เน่ืองจาก กระบวนการให้บริการนั้ น ทาํให้

ผูบ้ริโภคไม่เสียเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้และการชาํระเงิน ทาํให้เกิดความพึงพอใจและตดัสินใจ

ซ้ือไดร้วดเร็ว เม่ือพิจารณาจาค่าเฉล่ียพบวา่ พนกังานมีการอธิบายรายละเอียดสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ การท่ีพนกังานนั้นให้รายละเอียดสินคา้ ทาํให้เกิดการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บอกถึงจุดดีจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

เปรียบเทียบและตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชานนท ์อนั

สมศรี (2556) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในการเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาแบดมินตันในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการมีความสําคญัในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัใน

เร่ืองความหลากหลายของวธีิการชาํระเงินเป็นสาํคญั เช่น การชาํระเงินผา่นเครดิตการ์ด 

  3) ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล 

เอฟซี ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการนาํเสนอขายแก่ผูบ้ริโภค 

ซ่ึงเป็นแกนกลางของทางธุรกิจ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า สินค้าสามารถปรับเปล่ียนและ
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ออกแบบ ได้ตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เส้ือบอลสามารถสกรีนช่ือและเบอร์ได้ตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก การออกแบบ ท่ีสวยงามสะดุดตา ทาํให้ผูบ้ริโภค

สามารถตดัสินใจซ้ือจากความช่ืนชอบส่วนตวัได้ โดยเฉล่ียโลโก้ของ สโมสรฟุตบอล หรือเบอร์

หมายเลขนักฟุตบอลท่ีช่ืนชอบ ผู ้บริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือได้โดยไม่เกิดความลังเลสงสัย ซ่ึง

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปารมี พฒันดุล (2559) ท่ีว่าผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล

แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม แต่ผู ้บริโภคมีความรู้เก่ียวกับ

ผลิตภณัฑท์าํใหมี้ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญักบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

  4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ 

เซ็นทรัล เอฟซี ของผูบ้ริโภคในจังหวดัปทุมธานี หัวใจสําคัญของสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ 

เซ็นทรัล เอฟซี คือ สัญลักษณ์ของทีมฟุตบอล โดยสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีพบว่า 

สัญลกัษณ์ตราสินคา้ของสโมสรทีมฟุตบอล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก สัญลกัษณ์ของทีมฟุตบอล

แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี นั้ น เข้าไปอยู่ในหัวใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นแฟนบอล ทาํให้เม่ือพบ

ผลิตถณัฑ์ของทีมฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ก็จะทาํให้เกิดความภูมิใจหรือประสบการณ์ท่ี

แชร์ร่วมกนัระหวา่งนกัแข่งกบัผูช้ม ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วนนัทร หอวงศรั์ตนะ 

(2553) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค 

พบวา่ ผูผ้ลิตสินคา้แฟชัน่ของไทยควรออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนเพื่อให้ผูบ้ริโภค

รู้จกั จดจาํตราสินคา้ได ้และการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์นั้นควรเลือกใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพ

ทนทานต่อการใช้งาน เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีต่อสินคา้ (Brand Royalty) และเกิดการ

บอกต่อทาํให้เกิดการบริโภคตามกันของผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ อีกทั้ ง ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับ

รูปลกัษณ์ของสินคา้ท่ีมีลกัษณะโดดเด่นเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เลือกบริโภคสินคา้จากวสัดุท่ีมี

คุณภาพทนทานต่อการใชง้าน และเลือกจากตราสินคา้ ตามลาํดบั 

  5) ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ 

เซ็นทรัล เอฟซี ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี นอ้ยกวา่ ไม่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟุตบอล

แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี เน่ืองจาก การส่งเสริมการตลาดของสโมสรฟุตบอล ส่วนใหญ่เน้นการ

จาํหน่ายตัว๋ฟุตบอล เป็นหลกั เพื่อให้เกิดการเขา้ชมการแข่งขนัในสนามฟุตบอล หรือไม่ก็ส่งเสริม

ให้มีการดูถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ โดยไม่ได้ค ํานึงถึงผลิตภัณฑ์ของทางสโมสร โดย

สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีพบวา่ ไดรั้บขอ้มูลผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น ใบปลิว นิตยสาร มี

ความสวยงามเด่น สะดุดตา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา 
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เจริญคงธรรม (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของลูกคา้ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสูง คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด การ

ประชาสมัพนัธ์และการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้  

  6) ดา้นบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัของการส่งมอบบริการ เม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียพบว่า พนักงานให้บริการอย่างเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึง การเอาใจใส่

ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ให้เปรียบเสมือนดูแลแฟน

คลบัฟุตบอล โดยเขา้ใจความตอ้งการนั้น จะยิ่งส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของ อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมี 4 ประการ ไดแก ้ขอ้มูลข่าวสารการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น จะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ตรายี่ห้อสินคา้ ราคา และลกัษณะ

ต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีสําคญั แบ่งเป็น 2 แหล่ง คือการโฆษณาการคา้โดยผ่านส่ือต่างๆ 

และแหล่งจากสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูงและผูคุ้น้เคย ท่ีมีการพูดคุยหรือบอกต่อกนั เป็นตน้ 

ปัจจยัต่อมา ได้แก่ สังคมและกลุ่มสังคม ประกอบด้วย วฒันธรรม วฒันธรรมย่อย ชั้นของสังคม 

กลุ่มอา้งอิง และครอบครัว เป็นตน้ ส่วนปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นแรงผลกัดนัทางดา้นจิตวทิยานั้น ไดแ้ก่การ

รับรู้แรงจูงใจการเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิด

ความตอ้งการการเลือกซ้ือและการตดัสินใจซ้ือรวมถึงนิสัยในการซ้ือและความจงภกัดีในตราสินคา้ 

  7) ดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจาก เป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภคท่ีใช้ในการเลือกซ้ือสินคา้ อีก

ทั้งยงัเป็นตน้ทุนของทางผูป้ระกอบการในการเสนอราคาแก่ผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ 

ราคาถูกกวา่สโมสรอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคนั้นให้ความใส่ใจกบัเร่ืองราคา เม่ือ

เปรียบราคาแล้ว เล็งเห็นว่า ราคาของผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซีมีราคา

เหมาะสมกว่าสโมสรอ่ืน ๆ จึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็น

ระดบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์

หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์ กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดจาก

ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ตามผลิตภณัฑ์และความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของ
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บุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ นกัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) 

การสร้างคุณค่าเพิ่มเกิดจาการผลิต (Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) รวมทั้งมีการ

ทาํงานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยจดัหลกัการสร้างคุณภาพรวม (Total Quality) คุณค่าเกิดจากความ

แตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive differentiation)  คุณค่าท่ีมอบให้กับลูกค้าจะต้องมากกว่า

ตน้ทุนของลูกคา้ (Cost) ตน้ทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่ก็คือราคาสินคา้ (Price) นัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สโมสร ควรมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้กับกลุ่ม

ครอบครัว โดยให้สินคา้นั้นมีขนาดต่างกนัตามช่วงวยัหรือสมาชิกในครอบครัว โดยใช้มาตรฐาน

ระดบัสากลในการกาํหนดขนาดของสินคา้ และทาํการแข่งขนักระชิบมิตรหรือแลกเปล่ียนการ

ฝึกอบรมนกัฟุตบอลทาํให้ ช่ือของสโมสรนั้นเขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคได ้นอกจากน้ี ควรรักษา

ฐานแฟนบอลท่ีเป็นผูช้าย โดยมุ่งเนน้การออกแบบผลิตภณัฑ์ของเพศชาย ท่ีหลากหลายมากกวา่เพศ

หญิง และ ควรเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 26-35 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเขา้สู่วยัทาํงาน 

การขายสินคา้ต่าง ๆ ต้องเขา้ถึงได้อย่างสะดวก ยิ่งในโลกยุคปัจจุบนัสามารถใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอล

แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ควรให้ความสําคญักับสถานท่ีจดัจาํหน่าย โดยการเน้นทาํเลท่ีตอ้งท่ี

สามารถเดินทางมาไดส้ะดวกและมีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ของสินคา้ ให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือได้

สะดวก และควรมีการช้ีแจง้พนกังานให้สามารถอธิบายรายละเอียดสินคา้ใหอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี

ควรให้ความสําคญักบั การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ และให้

ความสําคัญกับสัญลักษณ์ ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล อีกทั้ งควรเน้น  การโฆษณ า 

ประชาสัมพนัธ์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจะจาํหน่ายในแต่ละนัดการแข่งขันของสโมสร เพื่อทาํให้

ผูบ้ริโภค สามารถวางแผนหรือตดัสินใจเลือกซ้ือไดล่้วงหน้าได ้อย่างไรก็ตามควรมีการฝึกอบรม

พนกังาน ให้มีความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ และควรรักษาระดบัราคาของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์

สโมสร ให้มีราคาท่ีถูกกวา่หรือตํ่ากวา่เล็กนอ้ยเพื่อลดการลงัเลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้เม่ือทาํการ

เปรียบเทียบ 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาพลกัษณ์หรือคุณค่าตรา

สินคา้ ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี และควร

ทาํการศึกษาผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อทาํใหผ้ลการวจิยัครอบคลุมและทาํใหเ้ขา้ใจความแตกต่าง

เชิงพื้นท่ี นอกจากน้ีควรทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงหรือสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อ

เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ 

เซ็นทรัล เอฟซี 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอชิิตันของผู้บริโภค ในพื้นทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING CONSUMERS' DECISION TO BUY ICHITAN BRANDED 

BEVERAGES IN THE AREA OF BANGKOK 

 

ชุติมา อินทรัตน์ 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

รุจาภา  แพ่งเกษร 

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  คือประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้ นท่ี

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม และทาํการ

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพนัธ์คือ 

Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของการวิจยัน้ีเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด, การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, รายได้ 10,001 – 20,000 บาท และเป็นพนักงานบริษทั/

รับจา้ง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัดา้นส่วประสมทางการตลาด 4Ps  

ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมอิชิตนั และพบว่าปัจจยัส่วนผสมตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมอิชิตนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps, การตดัสินใจซ้ือ, ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 The study was a survey whose purpose was to study the relationship between personal 

factor and 4Ps marketing mix factors, both of which affecting consumers' decision to buy Ichitan 

branded beverages in the area of Bangkok. The sample group consisted of 400 people who lived 

in the area of Bangkok. The instrument for data collection was questionnaire. SPSS was used for 

data Analysis. The statistics used for data analysis were descriptive ones and the statistics for 

hypotheses testing and finding the relationship consisted of Independent Sample T-test, One-Way 

Analysis of Variance, and Multiple Regression Analysis (MRA) 

 The research found that Most of the samples of this research were female, age between 

31-40 years old, single status, low-bachelor's degree, income 10,001 - 20,000 baht. They were 

private sector employees. From data Analysis respondents, 4Ps marketing mix factors, product, 

price, distribution channels and promotion had the high level of overall mean. As for the 

hypothesis testing, it was found that the personal factors of the sample have an effect on the 

decision marketing of Ichitan drinks. 4Ps marketing mix factors were significantly related to the 

decision to marketing of  Ichitan drinks at the level of 0.05 

 

Key words: 4Ps Marketing Mix Factors, Decision Making, Ichitan, In Bangkok Province 

 

บทนํา 

 จากการศึกษาของศูนยว์ิจยักสิกรไทยประมาณการภาพรวมตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมปี พ.ศ. 

2559 วา่จะมีมูลค่าอยูท่ี่ 225,000-230,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็นปริมาณ 8,500-8,600 ลา้นลิตรโดยมี

มูลค่าตลาดลดลง 3.2–5.3% แต่ปริมาณการขายมากข้ึน 1.0-2.2% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทาํการตลาดของร้านคา้ปลีก เพื่อกระตุน้ยอดขายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมในสถานการณ์ท่ี

สภาพเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตเป็น

หลกั ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืมลดลง (ตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมปี 2559 หดตวัเชิงมูลค่า

ตามภาวะกาลงัซ้ือ แต่ปริมาณยงัขยายตวั, 2559) 

 ปัจจุบนัมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทยก็เป็นไปตามการประมาณการ คือ มูลค่า

ตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 2 แสนลา้นบาท และมูลค่าตลาดของ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

344 

เคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมมีมูลค่าประมาณ 1.57 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 มา 3.9% 

และมีปริมาณการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีลดลงจาก ปี 2558 มา 1.7% โดยผูเ้ล่นในตลาดเคร่ืองด่ืมชา

เขียวท่ีเป็นคู่แข่งขนัรายใหญ่สองเจา้ คือ โออิชิ และอิชิตนั ซ่ึงแมว้า่มูลค่าตลาดจะลดลง แต่วา่โออิชิ

มีมูลค่าการเติบโตท่ีสูงข้ึน 10.1% จึงทาํให้โออิชิมีส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองด่ืมชารวม เพิ่มข้ึนเป็น 

43.6% ส่งผลทาํให้ส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองด่ืมชารวมของ อิชิตนัลดลงมาอยูท่ี่ 41.1% แต่หากพิจารณา

เฉพาะตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมอย่างเดียวนั้น จะมีส่วนแบ่งการตลาดของโออิชิ และอิชิตนัเท่ากับ 

36.1% และ 27.7% ตามลาํดบั (matemate, 2559) 

 เคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัเขา้มาสู่การแข่งขนัทางการตลาด ซ่ึงเป็นการกนะตุน้ให้การแข่งขนัทาง

การตลาดชาเขียวกลบัมารุนแรงและการแข่งขนัทางการตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตโดยทัว่ไปของ

ตลาดชาเขียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากปกติเติบโตเฉล่ียร้อยละ 20 และผลิตภณัฑอิ์ชิตนัไดว้างเป้าหมาย

เพียงเป็นแบรนด์ท่ีติด 1 ใน 3 ของตลาดเคร่ืองด่ืมภายใน 3 ปี และการกลบัมาสู่ตลาดการแข่งขนัชา

เขียวพร้อมด่ืม 

 ดว้ยเหตุการณ์เหล่าน้ี จึงทาํให้ผูเ้ล่นในตลาดตอ้งนาํกลยุทธ์การตลาดมาใช ้เพื่อกระตุน้การ

ซ้ือของผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน อาทิ การทาํการตลาดให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากข้ึน ช่อง

ทางการจัดจาํหน่ายท่ีมากข้ึน สินค้าท่ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากข้ึนจึงทําให้ผู ้บริโภคมี

ทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน ทั้งน้ี ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมชา

เขียวพร้อมด่ืมควรตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือชาเขียว

ยีห่อ้อิชิตนั ภายใตก้ลยทุธ์การตลาด 4Ps ดว้ยเหตุการณ์เหล่าน้ี จึงทาํใหผู้เ้ล่นในตลาดตอ้งนาํกลยทุธ์

การตลาดมาใชเ้พื่อกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนบุคคลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด 4Psในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิ

ตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัทางด้านบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตันของ

ผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัทางด้านส่วนประสมการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตเน้ือหา  

              1.1  ตวัแปรอิสระ 

  1. ปัจจยัทางด้านบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด 4Ps ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

 1.2  ตวัแปรตาม 

                       ศึกษาการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองด่ืมตราอิชิตันของผู ้บ ริโภค ในพื้ น ท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตประชากร 

   กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั  ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน 

 3. ขอบเขตระยะเวลา 

  ช่วงเวลาการศึกษาวจิยั ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพนัธ์ 2562 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

    ตวัแปรอิสระ                                                                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อให้ผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมนําผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการทาํการตลาดกบัผูบ้ริโภค เพื่อให้สามารถตอบสนองการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์เพื่อปรับกลยทุธ์ทางการตลาด

ของกิจการได ้

 3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

ตราอิชิตนัของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ด้านบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ด้านส่วนประสมการตลาด 4Ps 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- สถานท่ี/ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอชิิตัน

ของผู้บริโภค ในพืน้ทีจั่งหวดั

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

 การเลือกจากทางเลือกหรือตวัเลือกท่ีมีอยู ่แต่การตดัสินใจเป็นกระบวนการ ไม่ใช่เป็นการ

กระทาํท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ตรงกนัขา้ม กระบวนการตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยั

รอบขา้งในภาวะท่ีผูบ้ริโภคกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนของการตดัสินใจ กระบวนการตดัสินใจ ซ้ืงเป็นส่วน

หน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไปหรือเป็นการ 

“บริโภค” (consume) สินคา้และบริการ  Hanna &Wozniak, (2001) ไดแ้บ่งกระบวนการตดัสินใจไว ้

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

 1. การตระหนกัรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

 2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

 4. การเลือกซ้ือ (Choice Selection) 

 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 

แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 4Ps 

 ส่วนประสมการตลาด 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้ ง 4 อย่าง 

วตัถุประสงค์ท่ีใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และส่งผลให้

ผูบ้ริโภคคาํนึงก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของเคร่ืองด่ืมตราอชิิตัน 

 เคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงก่อตั้งโดย ตนั ภาสกร

นที และนําผลิตภณัฑ์ชาเขียวพร้อมด่ืมภายใตช่ื้อ “อิชิตนั” เขา้มาสู่การแข่งขนัทางการตลาด เม่ือ

วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2553 (วิกิพีเดีย, 2555, 15 สิงหาคม) ซ่ึงเป็นการกนะตุน้ให้การแข่งขนัทาง

การตลาดชาเขียวกลบัมารุนแรงและการแข่งขนัทางการตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตโดยทัว่ไปของ

ตลาดชาเขียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากปกติเติบโตเฉล่ียร้อยละ 20 และผลิตภณัฑอิ์ชิตนัไดว้างเป้าหมาย

เพียงเป็นแบรนดท่ี์ติด 1 ใน 3 ของตลาดเคร่ืองด่ืมภายใน 3 ปี อิชิตนัมีการวางตาํแหน่งกลยุทธ์ความ

แตกต่างไวว้า่ เป็นชาเขียวออร์แกนิคกรีนที 100% เพื่อตอบรับกบัสุขภาพและเทรนด์ออร์แกนิค ซ่ึง



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

348 

เป็นการระบุจุดขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใหห้กบัผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีความชดัเจนและแตกต่าง

จากเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัแข่งขนักนัอยูปั่จจุบนัและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได ้

 

แนวคิดเกีย่วกบับุคคล 

 บุคคล เป็นปัจจยัท่ีนิยมนํามาใช้ศึกษากันมากท่ีสุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่ม

ผูบ้ริโภค โดยอาศยัตวัแปรศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเช้ือ

ชาติ นาํมาวางแผนกาํหนดกลยุทธ์สร้างความตอ้งการหรือจูงใจ ให้ผูบ้ริโภคอยากใชผ้ลิตภณัฑ์หรือ

บริการท่ีนาํเสนอ เพื่อให้เขา้ถึงและตรงกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุด เพราะจะทาํให้นกัการ

ตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายไดต้ามสดัส่วนท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค ์(2559) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ีมีสมมติฐานเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) และปัจจยัดา้นกล

ยุทธ์การตลาด 4Ps ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัด้านราคา (Price) ปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยตั้งสมมติฐานวา่ปัจจยั

ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนัของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่มีปัจจยัดา้นกลยุทธ์การตลาด 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชา

เขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ (1) ปัจจยัดา้นราคา และความ

คุม้ค่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงความคุม้ค่า คุม้ราคาในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวไม่วา่จะ

เป็นคุณค่า คุณประโยชน์ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีนาํมาผลิตเคร่ืองด่ืม อีกทั้งยงัทาํการเปรียบเทียบ

ราคาของเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีคล้ายคลึงกัน และจะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมยี่ห้อท่ีมีราคาตํ่ากว่าเพื่อ

ประหยดั และคุ้มค่ามากข้ึน และ (2) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และรสชาติ เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบายในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อบริโภค ร้านคา้จะตอ้งเขา้ถึงไดง่้าย 

สินคา้สามารถหาไดง่้าย มีการแสดงสินคา้อยา่งชดัเจน ไม่ตอ้งเสียเวลาในการหาสินคา้ อีกทั้งยงัตอ้ง

มีเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ริโภค และเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีจาหน่ายจะตอ้งเป็นชาเขียวท่ีมี

รสชาติท่ีอร่อยอีกดว้ย 
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 ปวีณา ดว้งคาํจนัทร์ (2555) ไดท้าํการศึกษาส่ือออนไลน์และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวออแกนิค “อิชิตนั” ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบวา่ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ดา้นความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวออแกนิค 

“อิชิตนั” ต่อสัปดาห์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นส่ืออนไลน์ 

และดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัตํ่ากบัพฤติกรรม

การซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวออแกนิค “อิชิตนั” กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 พีร์นิธิ โชคธนพธันนัท์ (2559)ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 

บาท พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว พบวา่ ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเชียว 3-4 

คร้ังต่อหน่ึงสัปดาห์ ยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือโออิชิ ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ี

ร้านสะดวกซ้ือ โดยบริโภคแบบขวดมากกว่าแบบกล่อง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื่อ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือชาเขียวจากยีห่้อมากท่ีสุด ดา้นราคา

กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือชาเขียวท่ีมีราคาไม่แพงถา้เปรียบเทียบกบัคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่ายกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือชาเขียวท่ีมีจาํหน่ายไม่ขาดตลาดและหาซ้ือง่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาดกลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือชาเขียวท่ีมีการโฆษณาอย่างสมํ่าเสมอ และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ

แตกต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

แตกต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 รวิกร สยามิภกัด์ิ (2559) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าแร่บรรจุ

ขวด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือนํ้ าแร่บรรจุขวด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพ

ของนํ้ าแร่ ปัจจยัด้านบรรจุภณัฑ์และหาซ้ือได้ง่าย และปัจจยัด้านราคา ซ่ึงส่งผลทางบวกต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดนั้นส่งผลทางลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาจเป็นเพราะการทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมากเกินไปทาํให้ความน่าเช่ือถือของสินคา้ลดลง 

นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการรับรู้ผลิตภณัฑ์นั้น ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าแร่บรรจุขวด อาจ
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เป็นเพราะผูบ้ริโภคมองว่านํ้ าแร่ท่ีวางจาํหน่ายนั้นมีมาตรฐานและคุณประโยชน์ท่ีเหมือนกัน จึง

ไม่ได้ค ํานึงถึงปัจจัยน้ีเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ในส่วนของปัจจัยด้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ พบวา่ ไม่วา่จะเป็นเพศ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทั้งส้ิน 

 มนสั ศุภรจิตพร (2555) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท

กาแฟคัว่บดในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ของการวิจยัน้ีเป็นเพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 30,001-40,000 บาท และ ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาก

การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น

ผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นพนกังานขาย, 

ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บด และพบว่าปัจจยัส่วนผสมตลาดบริการมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟคัว่บดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดย

ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการวจิยั โดยผา่นการทดสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพ การศึกษา รายได ้และอาชีพ  ตอนท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นส่วน

ประสมการตลาด 4Ps ตนั ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แสดงระดบัการ

ให้ความสําคญั 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตอนท่ี 3 การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมอิชิตนั ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แสดง

ระดบัการให้ความสําคญั 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 5 ขอ้ ซ่ึง

ได้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผ่านการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) ได้ดาํเนินการ

ทดสอบแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเขา้ใจ ความ
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ถูกต้อง ตลอดจนผูว้ิจ ัยได้ทาํการหาค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม มี

ค่า Alpha ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.7 ซ่ึงเช่ือไดว้่าแบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือในการ

วจิยัท่ีสามารถเช่ือถือได ้(Nunnally, 1978) 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจาํนวนตวัอยา่งแลว้ 

ผูว้ิจยัไดท้าํการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

ดว้ย ANOVA (T-test, F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

 จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 241 คน (ร้อยละ 60.25) มีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 117 คน 

(ร้อยละ 29.25) มีสถานภาพโสด จาํนวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 243 

คน (ร้อยละ 60.75) มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จาํนวน 157 คน (ร้อยละ 39.25) และมีอาชีพ

พนกังานบริษทั/รับจา้ง จาํนวน 251 คน (ร้อยละ 62.75) 

 

ข้อมูลส่วนประสมการตลาด 4Ps 

 จากการศึกษาขอ้มูลส่วนประสมการตลาด 4Ps แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.87) เป็นลาํดบัแรก รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั

มาก (X ̅ = 3.85) ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.68) และดา้นส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดบั

มาก (X ̅ = 3.55) 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอชิิตัน 

 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั แบ่งออกเป็น 5 

ส่วน ไดแ้ก่ ด้านการรับรู้ ด้านการคน้หาขอ้มูล ด้านการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ และ

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 
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3.69) เป็นลําดับแรก รองลงมาด้านพฤติกรรมหลังการซ้ืออยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.57) ด้านการ

ประเมินทางเลือกอยู่ในระดบัมาก (X ̅ = 3.51) อยู่ในดา้นการรับรู้ระดบัมาก (X ̅ = 3.49) และด้าน

การคน้หาขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.09)   

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัทางดา้นบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิ

ตนัของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-Test พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ี

ไม่แตกต่างกัน, เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัด้านการค้นหาข้อมูลท่ีไม่แตกต่างกัน, เพศท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกท่ีไม่แตกต่างกนั และเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ f-Test พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั, อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูลท่ีแตกต่าง

กนั, อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัด้านการประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกนั, อายุท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั และอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้f-Test พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั, สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูล

ท่ีแตกต่างกนั, สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกท่ีไม่แตกต่างกนั, 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั และ สถานภาพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

รายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั

ด้านการค้นหาข้อมูล คู่ท่ีมีความแตกต่างกัน จาํนวน 1 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสด มีการตดัสินใจ

แตกต่างนอ้ยกวา่ สถานภาพหยา่ร้าง 

 การศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้f-Test พบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั, การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูลท่ี

แตกต่างกัน, การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัด้านการประเมินทางเลือกท่ีไม่แตกต่างกนั, 

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั และการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 
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 รายได ้จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้f-Test พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั

ดา้นการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั, รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั, 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกท่ีไม่แตกต่างกนั, รายไดท่ี้แตกต่างกนั

ส่งผลต่อปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  

 อาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ f-Test พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั

ดา้นการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั, อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั, 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกท่ีไม่แตกต่างกนั, อาชีพท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัดา้นการคน้หาขอ้มูล คู่ท่ีมีความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่  อ า ยุ

ต ํ่ากว่า 20 ปี มีการตดัสินใจแตกต่างมากกว่า อายุ 21-30 ปี, อายุ 15-20 ปี มีการตดัสินใจแตกต่าง

มากกว่า อายุ 31-40 ปี และอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีการตดัสินใจแตกต่างน้อยกว่า อายุมากกว่า 41 ปี, 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัดา้นการคน้หาขอ้มูล คู่ท่ีมี

ความแตกต่างกนั จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ สถานภาพโสด มีการตดัสินใจแตกต่างนอ้ยกวา่ สถานภาพหยา่

ร้าง, ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัดา้นการรับรู้ คู่ท่ีมีความ

แตกต่างกนั จาํนวน 1 คู่ และความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั

ดา้นการรับรู้ คู่ท่ีมีความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสิน

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์ต่อ 

                 การตดัสินตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4Ps B Std.error β t 

ค่าคงท่ี 0.448 0.120  3.721 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.195 0.039 0.210 5.042* 

ดา้นราคา 0.222 0.040 0.244 5.561* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย -0.003 0.038 -0.003 -0.068 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.413 0.032 0.494 12.761* 

R = .808   R2 = .653 SEE = .428 F = 85.873 Sig = 0.000* 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางดา้น

ส่วนประสมการตลาด 4Ps มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขต

พื้นท่ีจังหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และมีตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มี 3 ตวัแปร ท่ีมีค่านยัสําคญั 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ เท่ากบั 0.195, 0.222, 0.413 ตามลาํดบัจากผลการวเิคราะห์ ไดส้มการดงัน้ี 

Y = 0.448 + 0.195X2 +  0.222 X3 + 0.413 X4 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัของ 

                 ผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม สถิติ Sig ผลลพัธ์ 

เพศ 

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

t-Test 

t-Test 

t-Test 

t-Test 

t-Test 

0.340 

0.819 

0.063 

0.001* 

0.017* 

ไม่แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

อาย ุ

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.062 

0.000* 

0.001* 

0.002* 

0.002* 

ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

สถานภาพ 

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.835 

0.001* 

0.321 

0.604 

0.761 

ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

การศึกษา 

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.945 

0.031* 

0.169 

0.293 

0.589 

ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

รายได ้

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.001* 

0.000* 

0.164 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 
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การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

F-Test 

F-Test 

0.057 

0.025* 

ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

อาชีพ 

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.008* 

0.000* 

0.247 

0.425 

0.030* 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

ไม่แตกต่าง 

แตกต่าง 

ดา้น

ผลิตภณัฑ์ 

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

มีความสัมพนัธ์

มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นราคา 

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นช่องทาง

การจดั

จาํหน่าย 

การรับรู้ 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

มีความสัมพนัธ์ 

ท่ีมา : ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนัของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูว้จิยันาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
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 1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนบุคคลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด 4Psในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิ

ตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด การศึกตํ่ากวา่ปริญญาตรี รายได ้10,001 – 20,000 บาท  เป็นพนกังานบริษทั/รับจา้ง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด 4Ps ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ของผู ้บริโภคในพื้น ท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีร์นิธิ โชคธนพธันนัท ์(2559) 

ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กล่าววา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่

เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชาเขียว พบวา่ ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเชียว 3-4 คร้ังต่อหน่ึงสัปดาห์ ยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภค

นิยมซ้ือมากท่ีสุดคือโออิชิ ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีร้านสะดวกซ้ือ โดยบริโภคแบบขวด

มากกวา่แบบกล่อง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ปัจจยัทางดา้นบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั พบว่า เพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตันของ

ผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศจิญญา สทา้น

ไตรภพ (2557) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือด่ืมนํ้ าสมุนไพรบรรจุขวดของ

กลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นํ้าด่ืมสมุนไพรบรรจุขวดไม่แตกต่างกนั 

 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด 4Ps ส่งผลต่อการตดัสินตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิ

ตนั พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพนัธ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ มนสั ศุภรจิตพร (2555) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

ประเภทกาแฟคัว่บดในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง กล่าววา่

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นพนกังานขาย, ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 

ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้

และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 4Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขต

พื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ใน

เขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 4Ps ในการตดัสินตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมตราอิชิตนั ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการสามารถนํา

ผลงานวิจัยน้ีไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดท่ีมีอยู่เดิมแล้ว ให้ มี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน อีกทั้งเพื่อให้ผูป้ระกอบการ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัธุรกิจไดอี้กดว้ย 
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ปัจจัยคุณภาพการให้บริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล่องบรรจุภัณฑ์ 

ของลูกค้าในกลุ่มบริษัทสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากดั 

SERVICE QUALITY FACTORS AFFECTING PURCHASING DECISION OF 

CUSTOMER’S SMILE CONTAINER INDUSTRY COMPANY GROUP 

 

อญัชล ีสุจิตรประเสริฐ 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกุล 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอน

เทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกัด และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อกบัการ

ตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกัด 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัท่ีเคยใช้บริการซ้ือสินคา้กล่องบรรจุภณัฑ์

จากกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั บริษทัแอล แอนด์ เอส-สไมล์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (สํานกังานใหญ่) และบริษทัแอล แอนด์ เอส-สไมล์ (ประเทศไทย) จาํกดั (สาขาแหลม

ฉบงั) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติเชิงอนุมาน 

T-test,  F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 271 คน (ร้อยละ  

67.75) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จาํนวน187 คน 

(ร้อยละ 46.75) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 227 คน (ร้อยละ 56.75) และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนตํ่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท (ร้อยละ 29.75) และปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ใน

ภาพรวมมาก เรียงอนัดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี ด้านการเอาใจใส่ดูแล ด้านการให้ความมัน่ใจดา้น
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ความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อความตอ้งการ และด้านความเป็นรูปธรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของ

ลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 2) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น

การตอบสนองต่อความตอ้งการ และดา้นการให้ความมัน่ใจสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุ

ภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 

57.5 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ, การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this independent research was (1) to study to individual factors affecting 

to purchasing decision of customer’s Smile Container Industry company groups and (2) to study 

service quality factors affecting to purchasing decision of  current  customer in Smile Container 

Industry Co., Ltd. L and S - Smile (Thailand) Co., Ltd. (Head office) and L and S - Smile 

(Thailand) Co., Ltd. (Leam Chabang Branch) Researcher used a questionnaire as a tool collect 

data from a sample group .The total number of 400 people. Data analysis, description statistics 

used include the Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, and Liner statistical 

inference T-test .F-test and Multiple Regression Analysis. 

 The research results showed characteristics of service respondent as follows 271 people 

were female (67.75 percent),  having married status 205 people (51.25 percent), aged between 26-

35 years 187 people (46.75 percent), graduated in bachelor’s degree 227 people (56.75) and the  

average monthly income is lower or equal to 15,000 baht (29.75 percent). Quality of service 

factors in the image included in high level in all aspect and sort ranked from high to low as follow   

Empathy Assurance Reliability Responsibility and Tangible in high level. 
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 The hypothesis testing showed the following results: 1) Individual factors, included age, 

education level and the highest average income per month affecting to purchasing decision of 

customer’s Smile Container Industry company groups, the statistically significant differences 

between the comparing groups was 0.05. 2) Service factors in Tangible Reliability Responsibility 

and Assurance in relation to purchasing decision of customer’s Smile Container Industry 

company groups. Significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a 

predictability of 57.5 percent. 

 

KEYWORDS: SERVICE QUALITY, PURCHASING DECISION 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนธุรกิจทุกประเภทต้อง

ปรับตวัเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงรุกไม่เวน้แมแ้ต่ธุรกิจกล่องบรรจุภณัฑจ์ากเศรษฐกิจปัจจุบนั

มีการเติบโตและมีการพฒันาสินคา้และบริการให้มีความหลากหลายมากข้ึนผูซ้ื้อจึงมีแนวโน้มท่ีจะ

เลือกสินคา้ท่ีดีท่ีสุดแก่ตนเองและองคก์รให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดแลว้ ปัจจุบนัการจาํหน่ายกล่อง

บรรจุภณัฑ์กระดาษมีโอกาสในการขยายฐานการผลิตทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใตรู้ปแบบท่ี

เหมาะสมรวมถึงการติดตามหรือเป็นSupplierให้กับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสินค้า

อุปโภคและสินคา้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทย แต่ด้วยภาวการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงในกลุ่มผูป้ระกอบการรายเล็ก (SME) เน่ืองจากการเขา้มาในธุรกิจใช้

เงินลงทุนไม่สูงมาก การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปกล่องกระดาษลูกฟูก ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตมี

คุณภาพไม่สูงมากนักสินค้าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันรวมทั้ งการแข่งขนัด้านราคาสูง สําหรับ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่จะเป็นผูผ้ลิตตั้งแต่กระดาษคราฟท์ การข้ึนรูปกระดาษลูกฟูกและกล่อง

กระดาษการเขา้สู่ธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหญ่สามารถทาํไดย้ากกวา่ เน่ืองจากมีขอ้กีดกนัดา้น

เงินลงทุน เคร่ืองจกัรและเทคโนโลย ีนอกจากน้ีผูป้ระกอบการรายใหญ่นอ้ยกวา่ โดยผูป้ระกอบการ

รายใหญ่จะเน้นผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง เนน้ความทนทานการออกแบบและการบริการ (ศูนยว์ิจยั

กสิกรไทย, 2556)  

 ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํให้ธุรกิจทางดา้นกล่องบรรจุภณัฑ์ มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงไม่

วา่จะเป็นองค์กรใดต่างก็มีการพฒันาทางเทคโนโลยี  และปรับปรุงดา้นราคาเพื่อตอบสนองความ
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ตอ้งการของลูกคา้ไม่แตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีจะสร้างความแตกต่างกนัก็คือ ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ

จากการไดรั้บบริการนั้นมากน้อยเพียงใด ดงันั้นการพฒันาคุณภาพการให้บริการจึงเป็นส่ิงจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีองคก์รท่ีทาํธุรกิจดา้นการส่ือสารจะตอ้งคาํนึงถึงเพือ่สร้างโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจ  

Parasuraman, Ziethaml & Berry (2013) กล่าววา่การให้บริการตอ้งตรงตามเวลาท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้

งานบริการท่ีมอบหมายให้แก่ลูกคา้ทุกคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอมี

พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการและสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ เป็น

ส่ิงท่ีลูกคา้ทุกคนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการดงัจะเห็นไดจ้ากการวิจยัในอดีตพบวา่คุณภาพของ

งานบริการส่งผลในทางบวกต่อการรักษาฐานลูกคา้สามารถนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ ดงันั้นการทาํ

ธุรกิจตอ้งสามารถรับรู้ถึงการตดัสินใจของลูกคา้วา่จะตดัสินใจซ้ืออยา่งไรและมีปัจจยัอะไรบา้งท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ อีกทั้งยงัสามารถนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางเพื่อบริษทัสมาย คอนเทน

เนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั จะนาํผลวิจยันาํไปปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานและเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้

สาํหรับผูท่ี้สนใจในการประกอบธุรกิจประเภทน้ีดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กล่องบรรจุภณัฑข์องลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 

       2) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกับการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุ

ภณัฑข์องลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

       1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรสและ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกค้าในกลุ่ม

บริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั  

       2) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการ

ตอบสนอง ดา้นการให้ความมัน่ใจและดา้นการดูแลเอาใจใส่ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

กล่องบรรจุภณัฑข์องลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 
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ขอบเขตในการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษา เร่ือง ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั มีรายละเอียด

ขอบเขตงานวจิยั ดงัน้ี 

 1) ขอบเขตลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์

ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 3 แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) บริษทัสมาย คอน

เทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั (สํานักงานใหญ่) 2) บริษทัแอล แอนด์ เอส – สไมล์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 3) บริษทัแอล แอนด ์เอส – สไมล ์(ประเทศไทย) จาํกดั (สาขาแหลมฉบงั) 

 2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มพนกังานบริษทัลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการและซ้ือ

สินคา้กล่องบรรจุภณัฑ์จากกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั โดยการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 400 คน  

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิยตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  

 1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรสและ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 2) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง 

การใหค้วามมัน่ใจและการดูแลเอาใจใส่ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทั

สมาย คอนเทน-เนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 

 3) ขอบเขตช่วงเวลา คือ เดือน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวความคิด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผลการวิจยัน้ีทาํให้ทราบแล้วและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองปัจจยัลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการและระดบัคุณภาพในการใหบ้ริการของบริษทัสมาย คอนเทน

เนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 

 2) ผลการวจิยัน้ีทาํให้ทราบแลว้และสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองปัจจยัคุณภาพการ

ใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ 

ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- สถานภาพ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

(Service Quality ) 

- ความเป็นรูปธรรม (Tangible) 

- ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

- การตอบสนอง (Responsibility) 

- การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 

- การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

(Zeithaml, Parasuraman & Berry,  1990) 

การตัดสินใจซ้ือกล่อง 

บรรจุภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่ม 

บริษัทสมาย คอนเทนเนอร์ 

อุตสาหกรรม จํากดั 
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อุตสาหกรรม จาํกดั เพื่อนาํขอ้มูลมาพฒันาการให้บริการให้มีความเหมาะสมและเขา้ความตอ้งการ

ของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เพิ่มมากข้ึน 

 3) ผลการวิจยัน้ีทาํให้ทราบแล้วและสามารถนาํข้อมูลท่ีได้รับมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม 

จาํกดั ต่อไป 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) กล่าวว่าเป็นส่ิงสําคัญและเป็นสถิติท่ีว ัดได้ของ

ประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย อีกทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรทางประชากร

ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 1) อายุ (Age) เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในหมู่นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวั

แปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างในการกาํหนดกลยุทธ์การและแบ่งส่วนตลาด เพื่อคน้หาความ

ตอ้งการในตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 

 2) เพศ (Sex) เป็นหน่ึงในตวัแปรท่ีใช้แบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ซ่ึงนักการตลาดตอ้งการ

ศึกษาตวัแปรดา้นเพศน้ีอย่างละเอียดและเขา้ใจความแตกต่างของเพศ เน่ืองจากในปัจจุบนัตวัแปร

ดา้นเพศนั้นมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค  

 3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น

เป้าหมายท่ีสําคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความสําคญัอยา่งยิ่งข้ึน

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคนกัการตลาดสนใจจาํนวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้

ใดสินคา้หน่ึง นอกจากน้ียงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างดา้น

ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 

 4) รายไดก้ารศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นส่วนสําคญัในการ

กาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตาม

ครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ยจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ปัญหาสําคญัในการแบ่งส่วนการตลาด โดย

มีเกณ ฑ์รายได้อย่างเดียวก็ คือรายได้จะเป็นตัวช้ีความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่ มี
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ความสามารถในการจ่ายสินคา้ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบ

การดาํรงชีวติ รสนิยม อาชีพ การศึกษา เป็นตน้  

 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการบริการ 

 เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) กล่าวว่า ความหมายของการบริการ คือ กระบวนการของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในการส่งมอบการบริการใหผู้รั้บบริการโดยมีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

 1) จับต้องไม่ได้ (Intangible) เป็นส่ิงท่ีไม่มีลักษณะทางกายภาพซ่ึงไม่สามารถทราบ

ล่วงหน้าได้ว่าตนเองจะได้รับบริการรูปแบบใดเน่ืองจากการบริการในลักษณะน้ีเป็นผลการ

ปฏิบติังาน (Performance) มากกว่าวตัถุ (Objects)ไม่สามารถสัมผสัหรือเห็นไดเ้หมือนสินคา้ การ

บริการลกัษณะน้ี ผูรั้บบริการจะอาศยัประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการมาเป็นขอ้มูลประกอบในการ

ตดัสินใจ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจึงจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจใหผู้รั้บบริการกลา้ตดัสินใจซ้ือบริการไดเ้ร็ว

ข้ึน ได้แก่ (1) สถานท่ี (Place) (2) บุคคล (People) (3) เคร่ืองมือ (Equipment) (4) วสัดุส่ือสารส่ือ

โฆษณาและเอกสารการโฆษณา (Communication) (5) สัญลกัษณ์ตราสินคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้ 

(Symbols) (6) ราคา (Price)  

 2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได ้(Inseparability) การบริการเป็นการผลิตและการ

บริโภคในเวลาเดียวกนั ซ่ึงผูใ้ห้บริการไม่สามารถให้บริการผูรั้บบริการพร้อมกนัหลายรายในเวลา

เดียวกนัได ้เน่ืองจากลกัษณะของตวัผูรั้บบริการไม่เหมือนกนั 

 3) ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอนนั้นข้ึนอยูก่บัผูใ้หบ้ริการเป็น

ใคร จะให้บริการเม่ือใด ท่ีไหนและอยา่งไร ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ เพื่อขจดั

ปัญหาความไม่แน่นอนน้ี 2 ขั้ นตอน ได้แก่ 1) ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานท่ี

ให้บริการ 2) สร้างความพึงพอใจให้ผู ้รับบริการโดยรับฟังคําแนะนําและข้อเสนอแนะของ

ผูรั้บบริการจากการสํารวจข้อมูลและการเปรียบเทียบเพื่อนําข้อมูลท่ีได้รับไปแก้ไขปรับปรุง

กระบวนการใหบ้ริการดีข้ึน 

 4) ไม่สามารถเก็บไวไ้ด้ (Perish Ability) การบริการท่ีไม่สามารถเก็บไวไ้ดถึ้งมีกาํลงัการ

ผลิตท่ีไม่ใชบ้างเวลา และบริการไม่มีสินคา้คงคลงั ถา้ความตอ้งการของผูรั้บบริการมีสมํ่าเสมอ การ

ให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอนจะทาํให้เกิดปัญหา การบริการท่ี

ไม่ทนัหรือไม่มีผูรั้บบริการ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 

 Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ตัวแ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ก าร

ใหบ้ริการหรือ SERVQUAL สามารถแบ่งมิติไดเ้ป็น 5 มิติหลกัประกอบดว้ย  

  มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ

ให้เห็นถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้

ในการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล 

ห่วงใยและความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกนาํเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาํให้ผูรั้บบริการ

รับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนข้ึน  

  มิติท่ี  2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้

ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล

ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้น

มีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 

  มิติท่ี  3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ี

จะให้บริการโดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได้อย่างทนัท่วงทีผูรั้บบริการ

สามารถเขา้รับบริการได้ง่ายและไดรั้บความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการ

ใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึงรวดเร็ว  

  มิติท่ี  4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ

เช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะต้องแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพนุ่มนวลมีกริยามารยาทท่ีดี 

ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด  

  มิติท่ี  5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่

ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 

 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2552, น.157) กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’ s 

Decision Process) เป็นลาํดับขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วยการรับรู้

ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ซ่ึงโมเดลอยา่งง่ายในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
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 1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การท่ีผูบ้ริโภครู้จกัปัญหา ซ่ึงหมายถึงทราบ

ความจาํเป็นและความต้องการในสินค้างานของนักการตลาดในขั้นน้ี ก็คือจดัส่ิงกระตุ้นความ

ตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางจาํหน่ายหรือการส่งเริมทางการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ

ตอ้งการในสินคา้ 

 2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหานั้น คือเกิดความตอ้งการ

ในขั้นท่ี 1 แลว้ก็จะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนคนรู้จกั 

และแหล่งการคา้ ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย งานของนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนใน

ขั้นน้ี คือ พยายามจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้ผา่นแหล่งการคา้และแหล่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ

ทัว่ถึง 

 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of  Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จาก

ขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ หลกัเกณฑ์ท่ีพิจารณาคือ (1) 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่นรูปร่าง ขนาด อายุการใช้งาน เหล่าน้ีเป็นต้น (2) การให้นํ้ าหนัก

ความสําคญั สําหรับคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ เช่น ราคาเหมาะสม คุณภาพสูง (3) ความเช่ือถือใน

ตราสินค้า หรือภาพพจน์จะมีอิทธิพลในการเลือกตดัสินใจ (4) ทัศนคติในการเลือกตราสินค้า 

ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีชอบมากท่ีสุด และปฏิเสธท่ีจะไม่ซ้ือสินคา้ท่ีตนเองไม่มีความ

พอใจท่ีจะซ้ือ 

 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จาการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้

ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจซ้ือผลิภณัฑท่ี์ตนชอบท่ีสุดและปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประเมินผลพฤติกรรมและ

การตดัสินใจซ้ือ 3 ประการ คือ หลงัจาการประเมินทางเลือกก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือและเกิดการ

ตัดสินใจซ้ือจะต้องพิจารณา 3 ประการ คือ 1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน 2) ปัจจัยสถานการณ์ท่ี

คาดคะเนไวผู้บ้ริโภคจะคาดคะเนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่คาดคะเนไว้

ขณะท่ีผูบ้ริโภคกาํลงัตดัสินใจซ้ือ 

 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ

หลังจากมีการซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สึกน้ีข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และความ

คาดหวงัของผูบ้ริโภค ถา้ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัตรงตามคาดหวงั ก็

จะเกิดผลทางบวก คือผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจและมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือซํ้ าและถ้าผลิตภณัฑ์ท่ีมี
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คุณสมบติัไม่ตรงตามตอ้งการหรือตํ่ากวา่ท่ีคาดหวงัยอ่มเกิดผลในทางลบนัน่คือ ผูบ้ริโภคไม่พอใจ

และมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ซ้ือซํ้ าค่อนขา้งสูง 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทัลูกคา้ท่ี

เคยใชบ้ริการและซ้ือสินคา้กล่องบรรจุภณัฑจ์ากกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 

3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั (สํานักงานใหญ่) 2) บริษทัแอล 

แอนด์ เอส – สไมล์ (ประเทศไทย) จาํกัด (สํานักงานใหญ่) 3) บริษัทแอล แอนด์ เอส – สไมล ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (สาขาแหลมฉบงั) โดยกลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ กลุ่มพนักงานบริษทัลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการและซ้ือสินคา้กล่องบรรจุภณัฑ์จากกลุ่มบริษทัสมาย 

คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 400 โดยผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เพือ่ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคข์องการทาํวจิยั  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูท่ี้เคยใชบ้ริการซ้ือ

กล่องบรรจุภณัฑ์ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั มีทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) ตามขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) ของกลุ่ม

บริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 30 ชุด เป็นแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ครอบคลุมปัจจยัท่ีสําคญัในการประเมินคุณภาพทั้งหมด 5 

ดา้น (1) ดา้นความเป็นรูปธรรม (2) ดา้นความน่าเช่ือถือ (3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ (4) 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และ (5) ดา้นการดูแลเอาใจใส่  

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกค้าท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ซ่ึงเป็นคาํถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
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การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

 1) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ

เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําไปปรับปรุงแบบสอบถามให้ความเหมาะสม หลังจากทาํการปรับปรุง

แกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้  

 2) จากการดําเนินการผู ้วิจ ัยได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อทําการ

ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั (Reliability) จาํนวน 30 ชุด ไปทดสอบกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม

ตวัอย่าง เพื่อหาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือและตรวจสอบว่าคาํถามสามารถส่ือความหมายตรงตาม

ความตอ้งการ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาทาํการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากลูกค้าท่ีเคยใช้บริการและซ้ือสินค้ากล่อง

บรรจุภณัฑ์ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถาม

ตั้งแต่ในช่วงเดือน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ดงัน้ี 

 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองผู ้วิจ ัยได้

ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 ชุด 

 2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีสามารถเก็บรวบรวมและ

อา้งอิงไดจ้าก หนงัสือ วารสาร บทความทางวิชาการ วทิยานิพนธ์ รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูล

จากอินเตอร์เน็ต 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยทําเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ 

ดงัน้ี 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

372 

 2.1) เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างกนัระหวา่งปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั แตกต่างกนัใช้

การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test กรณี ท่ีพบความแตกต่างจะทําการตรวจสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิ Least Significant Difference (LSD)  

 2.2) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัคุณภาพในการให้บริการแลว้นาํ

ผลไปวิเคราะห์เพื่อหาทิศทางของความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านคุณภาพในการให้บริการ 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองความตอ้งการ ด้านการให้

ความมัน่ใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องของลูกคา้ในกลุ่ม

บริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกัด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลวจัิยปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์  

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 271 คน (ร้อยละ 67.75) มี

สถานภาพสมรส จาํนวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จาํนวน 187 คน (ร้อยละ 

46.75) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 227 คน (ร้อยละ 56.75) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท (ร้อยละ 29.75)  

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  

  แสดงผลการทดลองค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยสมมติฐานของปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ

โดยรวมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑข์องลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอน-

เทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั 
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ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ b 
Std. 

Error  

t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.624 0.157  3.971 0.000*   

1) ดา้นความเป็นรูปธรรม(X1) 0.107 0.036 0.127 2.950 0.003* 0.581 1.721 

2) ดา้นความน่าเช่ือถือ (X2) 0.194 0.053 0.189 3.653 0.000* 0.403 2.481 

3) ดา้นการตอบสนองต่อ 
0.162 0.056 0.159 2.865 0.004* 0.349 2.869 

     ความตอ้งการ(X3) 

4) ดา้นการให้ความมัน่ใจ(X4) 0.355 0.057 0.382 6.244 0.000* 0.289 3.458 

5) ดา้นการดูแลเอาใจใส่(X5) 0.029 0.047 0.032 0.619 0.536 0.415 2.407 

R = 0.758     = 0.575     Adj. = 0.569     SEE = 0.329     F= 106.424     Sig = 0.000* 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม, ดา้นความน่าเช่ือถือ, ดา้น

การตอบสนองต่อความตอ้งการ และดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ มีผลต่อความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจ

ซ้ือกล่องบรรจุภณัฑข์องลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั  

อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคุณอยูใ่นระดบัสูง มีอาํนาจ

การพยากรณ์ไดร้้อยละ 57.5  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั 0.329  

 วดัความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑข์องลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอน

เทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั โดยเรียงลาํดบัค่านํ้าหนกัจากมากไปหานอ้ย คือ (1) ดา้นการใหค้วาม

มัน่ใจ รองลงมา (2) ดา้นความน่าเช่ือถือ (3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และนอ้ยท่ีสุดคือ (4) 

ดา้นความเป็นรูปธรรม   

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ พบวา่ ผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการออกแบบตามคาํร้องขออยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมา คือการจดัส่งสินคา้และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดไดอ้ย่างดี อยู่ในระดบัมาก และ

นอ้ยท่ีสุด ความพึงพอใจกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือการแกปั้ญหาคืออยูใ่นระดบัมาก  

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

374 

อภิปรายผลการวจัิย 

สรุปการอภิปรายผลการวจัิย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีแตกต่างกนั ผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การ

ตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความสัมพนัธ์การตดัสินใจซ้ือกล่อง

บรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีแตกต่างกนั ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ในกลุ่มบริษทั

สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกัด ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 57.5 

โดยปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือกล่องบรรจุภณัฑ์ของลูกคา้ใน

กลุ่มบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั โดยเรียงลาํดบัค่านํ้ าหนกัจากมากไปหาน้อย 

คือ (1) ด้านการให้ความมัน่ใจ รองลงมา (2) ด้านความน่าเช่ือถือ (3) ด้านการตอบสนองความ

ตอ้งการและนอ้ยท่ีสุดคือ (4) ดา้นความเป็นรูปธรรม 

ผูว้ิจยัอภิปรายเพิ่มเติมในดา้นการดูแลเอาใจใส่ในประเด็นสําคญัของตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ขอ้ 

ได้แก่ พนักงานบริษทั ฯ พูดจาอ่อนน้อมตอบคาํถามได้ชัดเจน และพนักงานให้บริการอย่างเป็น

กนัเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากในการให้บริการท่ีดีแลว้การพูดตอบคาํถามของพนักงานขายและพนักงาน

บริการลูกคา้ก็มีส่วนอยา่งยิง่ในการใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจในการติดต่อส่ือสาร 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

1) ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 1.1) อายุ ควรกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสารเก่ียวกบัอรรถประโยชน์ของกล่องบรรจุภณัฑ์ของ

บริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ให้สอดคล้องคบัช่วงอายุลูกคา้ เน่ืองจากมีผลต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งยงัช่วยให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจกบักบัการบริการนั้น ๆ ท่ีช่วย

อาํนวยความสะดวกเร่ืองขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
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 1.2) ระดบัการศึกษา ควรเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนักนั เน่ืองจาก

การเลือกใช้กล่องบรรจุภณัฑ์ของบริษทัสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ของลูกคา้นั้น มี

มุมมองท่ีแตกต่างกนัในการเลือกใช ้ดงันั้นควรมีการบริการท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ โดย

ผูท่ี้ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการซ้ือควรมีการให้คาํปรึกษาแนะนําหรือทาํเป็นภาพประกอบ

เก่ียวกบัประโยชน์ในการเลือกใชก้ล่องบรรจุภณัฑภ์ายในองคก์รและผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

 1.3) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ควรมีการปฏิบติัต่อลูกคา้ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งเสมอภาพ แต่

การให้บริการนั้น ๆ มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนควรเขา้ใจถึงลกัษณะท่ีแตกต่างของรายได ้ความพึงพอใจ

ต่าง ๆ เช่น ลูกคา้ประจาํท่ีมีรายได้สูง ๆ อาจจะทาํการจดัระบบเก่ียวกับลูกค้าสัมพนัธ์เพื่อทาํให้

กระบวนการบริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ีไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน ส่วนลูกคา้ท่ีมีรายนอ้ย ๆ ควรเสนอแนะรายให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการนั้น 

2) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

 2.1) ดา้นการให้ความมัน่ใจ ควรปรับปรุง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิด

ข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและ

ตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การ

ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

 2.2) ดา้นความน่าเช่ือถือ ควรปรับปรุง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ี

ให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิม

ในทุกจุดของบริการ ความสมํ่ าเสมอน้ีจะทําให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้ นมีความ

น่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 

 2.3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการต่อลูกคา้ ควรปรับปรุงความพร้อมและความเต็ม

ใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการได้อย่างทันท่วงที 

ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะตอ้ง

กระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึงรวดเร็ว 

 2.4) ดา้นความเป็นรูปธรรม ควรปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพการให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน โดยมุ่ง

ปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองของให้เห็นถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ อนัได้แก่ สถานท่ี บุคลากร 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให้

ผูรั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้หบ้ริการ บริการท่ีถูกนาํเสนอออกมา

เป็นรูปธรรมจะทาํใหผู้รั้บบริการรับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ควรใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการอ่ืนประกอบดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ลูกคา้กลุ่ม

ตวัอยา่งเพื่อนาํขอ้มูลมาใช้ในการพฒันาคุณภาพในการให้บริการของพนกังาน บริษทัสมาย คอน-

เทนเนอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ต่อไปในอนาคต 

 2) ส่ิงท่ีบริษทัควรให้ความสําคญัและคาํนึงถึงคือ เน้นการพฒันาศกัยภาพให้กบัพนักงาน

ใหม้ากข้ึน อาจใชก้ารฝึกอบรมทกัษะ ความรู้ท่ีจาํเป็น และกลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยให้พนกังานสามารถ

นาํไปประยุกตใ์ชก้บังานได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยหรือ

พนกังานท่ีรับเขาทาํงานใหม่เพื่อจะสามารถทาํใหคุ้ณภาพในการบริการของพนกังาน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือร้านอาหารมดดําของผู้บริโภคทีศู่นย์

อาหารอาคาร 6 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต 

MARKETING MIX FACTOR INFLUENCING PURCHASE DICISIONS OF MOD DAM 

IN CANTEEN AT RANGSIT UNIVERSITY 

 

ศุพชัรา ผวิอ่อน และศุภจิรา ศรีมีธรรม 

นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก มหาวทิยาลยัรังสิต 

วรีศักดิ์ ประเสริฐชูวงศ์ 

อาจารยป์ระจาํสาขาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมคา้ปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารร้านมดดาํ

ศูนยอ์าหารอาคาร 6 ของนักศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต และเพื่อศึกษาว่าปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารร้านมดดาํท่ีศูนยอ์าหารอาคาร 6 ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต จากการกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ภายในมหาวิทยาลยัรังสิต ทาํการสํารวจ

ดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลวิเคราะห์สถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

ค่าความถ่ี ค่าความน่าเช่ือถือ ทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) 

 ทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคร้านอาหารมดดาํ จากผลการวิเคราะห์แบบสํารวจทาํให้

ทราบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคมกัเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารมดดาํในช่วงเวลา 11.00 – 12.00น. ความถ่ีใน

การเขา้มาใชบ้ริการต่อสัปดาห์ จาํนวน 1 – 2 คร้ังต่ออาทิตย ์เสียค่าใช้จ่ายต่อคร้ังประมาณ 61 – 80 

บาท โดยมีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นแหล่งอา้งอิงในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมดดาํ 

 ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคร้านอาหารมดดาํส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

ทางด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์

ไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 ของมหาวิทยาลยัรังสิต แต่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํ 
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คําสําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ศูนยอ์าหารอาคาร 6 มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the factors that affect the decision to buy food 

at Mod Dam Restaurant, Canteen in Building 6 of Rangsit University students.  And to study 

whether the marketing mix factors are related to the decision to buy Mod Dam food at the 

Building 6 food center of Rangsit University students.  From a sample of 400 people in Rangsit 

University Conducted a survey with a questionnaire to collect data, analyze statistics, mean, 

standard deviation, percentage, frequency, reliability, t-test and One-way ANOVA 

 On the behavior of consumers, Mod Dam restaurant based on the survey analysis, it is 

known that consumer groups often come to use the Mod Dam restaurant service during 11.00 - 

12.00 hrs.Frequency of entering the service per week is 1 - 2 times per week.Cost per time is 

approximately 61 - 80 baht, with a group of close friends as a reference source for deciding to use 

the ant black restaurant. 

 The results of the study showed that the majority of consumers of the Mod Dam 

restaurant were female, 21 years old, with an average monthly income of less than 15,000 baht. 

The level of opinion about marketing mix Place, Promotion and Price are at a high level.  The 

product level is moderate. Consumers with different demographic characteristics do not affect the 

decision to buy Mod Dam food at the Building 6 food center of Rangsit University students. But 

the marketing mix factors have an effect on the decision to buy food at Mod Dam restaurant. 

 

Keywords: Marketing mix factors, Food Center, Building 6 at Rangsit University 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัทั้งภายในมหาวิทยาลัยรังสิตและรอบบริเวณมหาวิทยาลยัมีปริมาณร้านอาหาร

จาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนมา และร้านอาหารเหล่านั้นต่างก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิตเหมือนๆกนัทาํให้การแข่งขนัตรงจุดน้ีค่อนขา้งสูง โดยล่าสุดทางมหาวิทยาลยัรังสิตได้เปิด

ศูนยอ์าหารแห่งใหม่เพิ่มเติมข้ึนมา เป็นศูนยอ์าหารอาคาร 6 มีจาํนวนร้านอาหารในปัจจุบนัทั้งหมด 

19 ร้าน และจากการทาํแบบสํารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยอ์าหารแห่งน้ี จาํนวน 

30 ตวัอย่าง ไดผ้ลการวิเคราะห์ออกมาทาํให้เราเลือกร้านมดดาํ เบอร์ 13 ท่ีเป็นร้านหน่ึงท่ีตั้งอยู่ใน

ศูนยอ์าหารแห่งน้ีมาทาํการวจิยัต่อ 

 โดยร้านอาหารมดดาํเป็นร้านอาหารเก่ียวกบัอาหารประเภทหมูและไก่ มีเมนูโดยประมาณ 

6 รายการ 1) ขา้วไก่ตุ๋น 2) ขา้วหมูตุ๋น 3) ขา้วหมูแดง 4) ขา้วหมูกรอบ 5) ขา้วขาหมู และ6) ขา้วไก่

อบซอส ราคาค่าอาหารจะอยูท่ี่ประมาณ 40 – 50 บาท ตาํแหน่งของร้านตั้งอยูท่างฝ่ังขวาของบนัได

กลางศูนยอ์าหาร 

 ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าการท่ีร้านอาหารภายในศูนยอ์าหารอาคาร 6 ของมหาวิทยาลยัรังสิตมี

ความหลากหลายทางตวัเลือกให้กลุ่มผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใดเป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํของผูบ้ริโภค โดยขอ้มูลท่ีไดจ้าการวิจยัจะสามารถนาํมา

ปรับใช้ประโยชน์ให้กบัร้านอาหารมดดาํในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ การออกแบบ 4Ps พฒันากล

ยทุธ์ทางการตลาดออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตทางดา้นประชากรศาสตร์ 

 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

 3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารร้านมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์อันได้แก่ ความถ่ีในการใช้บริการ เวลาในการใช้บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและแหล่งอา้งอิงในการใช้ประกอบการตดัสินใจใช้บริการ ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํท่ีศูนยอ์าหารอาคาร 6 ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

รังสิต 

 2) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดอนัได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํท่ี

ศูนยอ์าหารอาคาร 6 ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 3) ปัจจยัประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํท่ีศูนยอ์าหารอาคาร 6ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

อาหารร้านมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 มหาวทิยาลยัรังสิต  

 2.ดา้นระยะเวลา 

 ระยะเวลาอยู่ในช่วงเวลาตั้ งแต่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็น

ระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

-ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

-ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

-ค่าใชจ่้ายในการบริการ 

-แหล่งอา้งอิงในประกอบการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ์ 

-ดา้นราคา 

-ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การตดัสินใจซ้ืออาหารร้านมดดาํท่ี

ศูนยอ์าหารตึก6 ของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผลวิจัยน้ีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางให้กับร้านมดดําท่ีศูนย์อาหารอาคาร 6 ของ

มหาวทิยาลยัรังสิตในการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือทางการตลาดใหเ้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ให้

มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งข้ึน และสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งกนัทางการคา้ให้

เหนือกวา่ของคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นอาคาร 6 ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

 2) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์กบัร้านมดดาํท่ีศูนยอ์าหารอาคาร 6 ทาํให้ทราบถึงลกัษณะ

ความตอ้งการของผูท่ี้มาใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเป็นแนวทางในการเลือก

กลุ่มเป้าหมายและวางตาํแหน่งทางการคา้ของตนเองอยา่งชดัเจน ส่งผลให้สามารถทาํการส่ือสาร

และสร้างผลิตภณัฑไ์ปถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดช้ดัเจน 

 3) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั รวมถึงเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้

สนใจศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เกีย่วกบัพฤติกรรมศาสตร์ 

 (ศรีวรรณ จันทรวงศ์. 2548: 2) พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาต่าง ๆ ของ

ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงอาจรู้ไดโ้ดยการสังเกตหรือ การใชเ้คร่ืองมือช่วยวดัพฤติกรรมรวมไปถึงการตอบสนอง

ทางกลา้มเน้ือและการท างานของต่อมต่าง ๆ ในร่างกายอีกดว้ย  

 (เมธาว ีอุดมธรรมานุภาพ และคนอ่ืน ๆ. 2552: 2)พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลท่ี

เป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นไดเ้ช่น การกระท า การตอบโตก้บัส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรมภายใน

จิตใจท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความคิด ความรู้สึก เป็นตน้ ประกอบกนัแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 

(เมธาว ีอุดมธรรมานุภาพ และคนอ่ืน ๆ. 2552: 2) 

 (ประสิทธ์ิ ทองอุ่น. 2542: 4-6) พฤติกรรม หมายถึง กิริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าที การ

ประพฤติปฏิบติั การกระท าท่ี แสดงออกให้ปรากฏสัมผสัได้ด้วยประสาททางใดทางหน่ึงของ

ประสาทสัมผสัทั้งหา้ ซ่ึงสามารถวดัได ้ดว้ยเคร่ืองมือ  

  (จรรจา สุวรรณทตั) กล่าวว่า เป็นการสังเกตเป็นระยะเวลานาน แล้วเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ทดลอง และสรุปผลออกมาเพื่อพยายามอธิบายพฤติกรรมต่างๆของสัตว ์เพื่อนาํประโยช์นมาใช้ไม่

มากก็น้อย จึงมีการศึกษาพฤติกรรมในหลายแง่มุม ได้แก่ ศึกษาในแง่ระบบนิเวศ วิวฒันาการใน
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หลายแง่มุม ไดแ้ก่ ศึกษาในแง่ระบบนิเวศ วิวฒันาการ อนุกรมวิธาน พนัธุกรรม สรีรวิทยา และแง่

จิตวทิยา 

เกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

 1.ด้านเพศ (ภัทรนิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี) กล่าวว่า นักการตลาดควรพิจารณาตัวแปรน้ี 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตวัแปรดา้นเพศ จากการท่ีสตรีท่ีทาํงานนอกบา้นมากข้ึน 

อาจจะส่งผลให้สตรีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีควรพิจารณา เน่ืองจากสตรีจะเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือและ

มีอาํนาจซ้ือมากกวา่ 

 2. ด้านอายุ (วจิิตร,2538) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ อาหาร

ท่ีร้านมดดาํ ณ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการทดสอบสมมุติฐานพบวา่อายุไม่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีร้านอาหารมดดาํมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3.รายได้(ชารวี บุตรบาํรุง) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อติกรรมการเลือกซ้ืออาหารท่ีร้านมดดาํ

ของผูบ้ริโภคท่ีศูนยอ์าหารอาคาร6 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการทดสอบพี่ทานพบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารท่ีร้านมดดาํอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Products)(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)ตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการ

ผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือ

บริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใชใ้นการผลิต การใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานของกิจการ 

 2.ราคา (Pricing) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวั

เงิน การกาํหนดรามีความสําคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจ

ชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งกาํหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั กาํไรท่ีคาดหมาย ราคาของ

คู่แข่งขัน  ดังนั้ น กิจการจะต้องเลือกกลยุท ธ์ท่ี เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินค้าและ

บริการ  ประเด็นสําคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ี

ระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วง

ระยะเวลาท่ีการชาํระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้สินเช่ือ                  (Credit Terms) 

(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไรใน

อตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวมของมูล
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ค่าท่ีผูซ้ื้อทาํการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์สินคา้หรือ

บริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) 

 3.ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)(ภูดินนัท์ อดิทิพยางกูร 2555) ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี

เก่ียวข้องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการนําพาสินค้าจากผูผ้ลิตไปสู่มือ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม มีความ สาํคญัต่อกาํไรของหน่วย

ธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการกาํหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่น การตั้งราคา 

การโฆษณา เกรดสินคา้  

 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)(ชานนท์ รุ่งเรือง 2555)เป็นกิจกรรมติดต่อส่ือสารไป

ยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้คามรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจาํเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมี

ต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย(ชีวรรณ เจริญสุข 

2547)เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคล

โดยใชเ้พื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจาํ ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

อาหารร้านมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 มหาวิทยาลยัรังสิต คาํนวณกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัจาก

สูตรท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากร จึงทําการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ William G 

Cochran (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

n =  

 

 

P = สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัจะสุ่ม 

Z = ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนดไว ้มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

e = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากบั 0.05 

n =  = 387 คน 
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ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้คือ 387ตวัอยา่ง เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูว้จิยัจึง

เพิ่มกลุ่มตวัอยา่งอีก 13ตวัอยา่ง รวมทั้งหมด400ตวัอยา่ง  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1)ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.40 0.884 ปานกลาง 

2)ดา้นราคา 3.63 0.873 มาก 

3)ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.82 0.840 มาก 

4)ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.73 0.890 มาก 

รวม 3.73 0.890 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารร้านมดดาํท่ีศูนยอ์าหารอาคาร6 ของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยภาพรวมมีคะแนน

เฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 3.73, S.D. = 0.89) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากจาํนวน 3 ขอ้ โดยดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นราคา, ดา้น

การส่งเสริมการตลาดโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี ( = 3.82, S.D.=0.84) และระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่ ( =3.40, S.D.=0.884) 

 

ตารางท่ี 2 แสดง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1)ร้านคา้มีอาหารท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการประกอบอาหาร 3.42 0.833 มาก 

2)ร้านคา้มีอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย 3.53 0.843 มาก 

3)ร้านคา้มีอาหารท่ีมีความหลากหลาย 3.36 0.944 ปานกลาง 
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4)ร้านคา้มีอาหารท่ีสะอาด ถูกหลกัอนามยั 3.51 0.819 มาก 

5)ร้านคา้มีอาหารท่ีมีความแปลกใหม่และความแตกต่าง 3.28 0.944 ปานกลาง 

6)ร้านคา้มีการจดัตกแต่งอาหารไดอ้ยา่งความสวยงาม 3.29 0.884 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.884 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้านอาหารมดดาํท่ีศูนยอ์าหารอาคาร 6 ด้านผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.40, S.D. = 0.884) เม่ือทาํการพิจารณารายขอ้พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมาก 3 

ขอ้ ไดแ้ก่ ร้านคา้มีอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย,ใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการประกอบอาหาร,อาหารท่ี

สะอาด ถูกหลกัอนามยั มีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( = 3.53, S.D. = 0.843) และระดบัปานกลาง

จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ร้านคา้มีอาหารท่ีมีความหลากหลา,มีความแปลกใหม่และความแตกต่างมีความ

แปลกใหม่และความแตกต่าง,มีการจดัตกแต่งอาหารไดอ้ย่างความสวยงาม มีคะแนนเฉล่ีย ( = 

0.36, S.D. = 0.884) 

 ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นราคา (Price) 

ดา้นราคา 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1)ร้านคา้มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณของอาหาร 3.70 0.908 มาก 

2)ร้านคา้มีราคาเหมาะสมกบัรสชาติอาหาร 3.60 0.870 มาก 

3)ร้านคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพวตัถุดิบ 3.60 0.838 มาก 

รวม 3.63 0.873 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้านอาหารมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 ด้านราคาทั้งหมด โดยภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยร้านคา้มี

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณของอาหาร,รสชาติอาหาร,คุณภาพวตัถุดิบมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̅= 

3.70, S.D. = 0.908) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

389 

 ตารางท่ี 4 แสดง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

ดา้นช่องทางการจดัหน่าย 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1)ร้านคา้มีท่ีตั้งท่ีหาไดง่้าย 3.92 0.875 มาก 

2)ร้านคา้สามารถรับคาํสั่งซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว 3.79 0.841 มาก 

3)ร้านคา้สามารถจดัอาหารใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 3.74 0.792 มาก 

รวม 3.82 0.840 มาก 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของร้านอาหารมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ใน

ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.82, S.D. = 0.840) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่

ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ ร้านคา้มีท่ีตัง่ท่ีหาไดง่้าย,สามารถรับคาํสั่งซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว,

สามารถจดัอาหารใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีคะแนนเฉล่ีย ( =3.92, S.D. = 0.875) 

 

 ตารางท่ี 5 แสดง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1)ร้านคา้มีช่ือป้ายร้านแสดงอยา่งชดัเจน 3.91 0.878 มาก 

2)ร้านคา้มีเมนูอาหารแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 3.83 0.884 มาก 

3)ร้านคา้มีพนกังานขายพร้อมใหบ้ริการตลอดเวลา 3.77 0.850 มาก 

4)ร้านคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 3.42 0.875 มาก 

รวม 3.73 0.890 มาก 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือร้านอาหารมดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( =3.73, S.D. =  0.890) เม่ือพิ จารณ ารายข้อพบว่าการตอบ

แบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ร้านคา้มีช่ือป้ายร้านแสดงอยา่ง
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ชดัเจน,มีเมนูอาหารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน,พนักงานขายพร้อมให้บริการตลอดเวลา,มีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปโดยมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( =3.91, S.D. = 0.878)  

 

 ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจ

ซ้ือร้านอาหารมดดาํของผูบ้ริโภคท่ีศูนยอ์าหารอาคาร 6 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต 

การตดัสินใจซ้ืออาหารร้านมดดาํ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

การตดัสินใจซ้ือ 3.60 .856 มาก 

รวม 3.60 .856 มาก 

 จากตารางท่ี 6 ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

มดดาํศูนยอ์าหารอาคาร 6 มหาวิทยาลยัรังสิต พบวา่การตดัสินใจซ้ือ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

( = 3.60, S.D.  = 0.856) 

 ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
ค่านยัสาํคญั 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-test 0.877 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-test 0.812 ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.364 ไม่สอดคลอ้ง 

สมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

ความถ่ี F-test 0.026* สอดคลอ้ง 

ช่วงเวลา F-test 0.056 ไม่สอดคลอ้ง 

ค่าใชจ่้าย F-test 0.189 ไม่สอดคลอ้ง 

อา้งอิง F-test 0.802 ไม่สอดคลอ้ง 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.119 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นราคา MRA 0.000* สอดคลอ้ง 
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.034* สอดคลอ้ง 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
ค่านยัสาํคญั 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ร้านคา้มีอาหารท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการ

ประกอบอาหาร 
MRA 0.037* สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีอาหารรสชาติอร่อย MRA 0.823 ไม่สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีอาหารท่ีมีความหลากหลาย MRA 0.664 ไม่สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีอาหารท่ีสะอาดถูกหลกัอนามยั MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีอาหารท่ีมีความแปลกใหม่และความ

แตกต่าง 
MRA 0.709 ไม่สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีการจดัตกแต่งอาหารไดอ้ยา่งสวยงาม MRA 0.016* สอดคลอ้ง 

 

ตารางท่ี 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นราคา 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
ค่านยัสาํคญั 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านราคา 

ร้านคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของ

อาหาร 
MRA 0.003* สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัรสชาติอาหาร MRA 0.006* สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพวตัถุดิบ

ของอาหาร 
MRA 0.119 ไม่สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
ค่านยัสาํคญั 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ร้านคา้มีท่ีตั้งท่ีหาไดง่้าย MRA 0.137 ไม่สอดคลอ้ง 

ร้านคา้สามารถรับคาํสั่งซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว MRA 0.011* สอดคลอ้ง 

ร้านคา้สามารถจดัอาหารใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

 

ตารางท่ี 11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
ค่านยัสาํคญั 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ร้านคา้มีช่ือป้ายร้านแสดงอยา่งชดัเจน MRA 0.001* สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีเมนูอาหารแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน MRA 0.724 ไม่สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีพนกังานขายพร้อมใหบ้ริการ

ตลอดเวลา 
MRA 0.007* สอดคลอ้ง 

ร้านคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

 

บทสรุป 

 จาการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ผลว่า เพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีเป็นปัจจยั

ทางด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํ แต่ปัจจยัทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์อยา่งความถ่ีในการใชบ้ริการทีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้าน

มดดาํ แต่ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย และแหล่งอา้งอิงไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํ 

สุดทา้ยทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีผลต่อการตดัสินเลือกซ้ืออาหาร

ร้านมดดาํ แต่ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํ 
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 ดา้นผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํจากการดูวา่ร้านคา้ใชว้ตัถุดิบท่ีมี

คุณภาพในการประกอบอาหาร สะอาดถูกหลักอนามัย และการตกแต่งจานอาหารท่ีสวยงาม 

ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารร้านมดดาํ ไม่ไดค้าํนึงถึงรสชาติอาหาร ความหลากหลายของอาหาร

และความแปลกใหม่แตกต่างของอาหาร 

 ดา้นราคาจากการทดสอบสมมติฐานผูบ้ริโภคพิจารณาวา่ราคาเหมาะสมกบัปริมาณอาหาร

และรสชาติอาหารก่อนตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํ แต่ไม่คาํนึงถึงเร่ืองราคาเหมาะสมกบั

วตัถุดิบท่ีนาํมาประกอบอาหาร 

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารร้านมดดาํเป็นเร่ือง

ร้านคา้สามารถรับคาํสั่งซ้ือและจดัอาหารให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทางดา้นท่ีตั้งของร้านคา้มดดาํ ไม่

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารร้านมดดาํ 

 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดป้ายช่ือร้านคา้ท่ีแสดงอย่างชดัเจน  ร้านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั

ทัว่ไปและการมีพนกังานขายพร้อมให้บริการตลอดเวลาเป็นปัจจยัตวัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารร้านมดดาํ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีเมนูอาหารแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เพราะเป็นตวัท่ีไม่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารร้านมดดาํ 
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ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลยัรังสิต 

Characteristics of Self-directed Learning of Thai Undergraduate Students,  

Rangsit University 

 

พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล   

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

กฤษฎา มูฮัมหมัด 

หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัของลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลยัรังสิต และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะ

การเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลยัรังสิต ประชากรท่ี

ใช้ในการวิจยัคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลยัรังสิต วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ

แบ่งเป็นชั้นภูมิ และเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามรวมรวบขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจยั

พบวา่ ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้น

การมีปณิธานตนเอง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศและอายุท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้นการมีปณิธานตนเองแตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง

ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ: ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง, นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวไทย 
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Abstract 

 The objective of this research is (1) to study the level of self-directed learning of Thai 

undergraduate students at Rangsit University and (2) to compare the characteristics of self-

directed learning of the students. The group of subjects of this research was 400 Thai 

undergraduate students at Rangsit University, assigned by stratified random sampling and 

purposive sampling methods. Questionnaires were used to collect all the data, which were 

analyzed by descriptive statistical devices: frequency, percentage, mean, standard deviation; and 

inferential statistic devices: t-test, One-way ANOVA. The results showed the overall and aspects 

level of self-directed learning was considered high, except for self-determination was considered 

highest. With the difference of personal factors included gender and age, and this significantly 

affected self-directed learning self-determination at the statistical level of 0.05. And the difference 

of faculty of education significantly affected self-directed learning and aspect at the statistical 

level of 0.05.  

 

Keywords: Self-directed Learning, Thai Undergraduate Students 

 

บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

สามารถท่ีจะปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสังคมปัจจุบัน ดังแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ไดร้ะบุถึงยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืน (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2559) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560- 2564 มีหน่ึงในหลกัการ

สําคญั โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย 

พฒันาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคติท่ีดี 

รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยั (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ขณะเดียวกนั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้

ระบุว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยยึดหลกัว่า

ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ดังนั้ น การพฒันาคนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดี ใฝ่รู้

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดจึ้งเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับคนทุกช่วงวยัในสังคม 

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนั้น เป็นส่ิงท่ีสามารถพฒันาไดต้ามกระบวนการทางจิตวิทยา

ของมนุษย ์เม่ือเติบโตข้ึนจะพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ มีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน สามารถ

ดาํเนินชีวิตได้ด้วยตนเองและช้ีนําตนเองได้ การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองจะเข้มข้นข้ึนเม่ืออยู่ในวยั

ผูใ้หญ่ (Knowles, 1975) และถ้าสามารถพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองให้สูงข้ึน และ

ต่อเน่ืองตลอดเวลา จะทาํให้คนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผูรู้้ ผูส้ร้างองค์ความรู้ตลอดเวลา การ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีมีอยูใ่นบุคคลทุกคน อาจแตกต่างกนัในระดบัมากหรือนอ้ย 

ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การเรียนรู้ของบุคคลนั้น และสามารถช่วยเหลือสนบัสนุนให้บุคคลเพิ่มศกัยภาพ

ในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองได้ (Brockett and Hiemstra, 1991) ทั้ งน้ีการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเกิดจาก

แรงจูงใจของผูเ้รียนแต่ละคน จะเป็นความรู้ท่ีถาวร เพราะเป็นการขวนขวายและคน้ควา้ของผูเ้รียนท่ีติดตวั

ผูเ้รียนไป โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบนั (มณี อาภา-

นนัทิกุล, รุจิเรศ ธนูรักษ์ และยุวดี ฦาชา, 2551) และการเรียนรู้จากสถาบนัการศึกษานั้น ผูเ้รียนก็ไม่อาจ

ศึกษาหาความรู้ไปครบถว้นในระบบห้องเรียน และโอกาสทางการศึกษาในระบบก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนไดก้บั

ทุกคน ดงันั้น มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคญัท่ีจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ

นอกหอ้งเรียน ส่งเสริมใหมี้ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจท่ีศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

ทั้งน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดรั้บการประเมินจากสํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บการ

จดัให้อยู่ในระดบั“ดีมาก” ในกลุ่มสถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิต โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัคือ การผลิต

บัณฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความต้องการในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีการออกแบบ และการจดัการเป็นสําคญั รวมถึงวิชาชีพอิสระท่ีสามารถสร้างงานของตนเอง

ได ้ส่งเสริมให้นกัศึกษามีความตั้งใจ ใฝ่รู้ และมีความกระตือรือร้นในการศึกษา ดว้ยตนเองอยา่งจริงจงั 

ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานสําคญัของชีวิต และในปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท 37 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 9 หลกัสูตร รวม 

141 หลกัสูตร (มหาวิทยาลยัรังสิต, 2560ก; 2560ข) อีกทั้งยงัมีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ

เรียนการสอนมากข้ึนกวา่ในอดีต ทาํให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้ง

มีคุณสมบติัในการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไดดี้ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัของลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ชาวไทย มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ชาวไทย มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ และคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการ

เรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวไทย มหาวทิยาลยัรังสิต แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้เร่ือง ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ชาวไทย มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงกาํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จาํนวน 

25,577 คน (ขอ้มูลนกัศึกษาลงทะเบียนในปีการศึกษา 2560 ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2560, สํานกังานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัรังสิต, 2560) โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยพิจารณาจาก

จาํนวนประชากรและขนาดกลุ่มตวัอย่าง ตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-

609) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกาํหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อ

การวิจยั จาํนวน 379 คน ท่ี ประชากร 25,577 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้เพิ่มขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 คนเพื่อ

เพิ่มความเท่ียงตรงของข้อมูลการวิจยั โดยผูว้ิจ ัยเลือกใช้การสุ่มตวัอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 

(Probability sampling) ด้วยวิธี เลือกตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่ง

ประชากรตามคณะท่ีศึกษา 28 คณะ อนัไดแ้ก่ (1) วิทยาลยัแพทยศาสตร์ (2) คณะเภสัชศาสตร์ (3) คณะ

พยาบาลศาสตร์ (4) คณะรังสีเทคนิค (5) คณะเทคนิคการแพทย ์(6) คณะกายภาพบาํบดั (7) วิทยาลัย

การแพทยแ์ผนตะวนัออก (8) คณะวิทยาศาสตร์ (9) คณะทศันมาตรศาสตร์ (10) คณะนวตักรรมเกษตร 

(11) คณะเทคโนโลยีอาหาร (12) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (13) วิทยาลัย

วศิวกรรมศาสตร์ (14) คณะศิลปะและการออกแบบ (15) คณะดิจิทลัอาร์ต (16) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(17) คณะบริหารธุรกิจ (18) คณะบญัชี (19) คณะศิลปศาสตร์ และ (20) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ (21) วทิยาลยั
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การท่องเท่ียวและการบริการ (22) คณะเศรษฐศาสตร์ (23) คณะนิติศาสตร์ (24) วิทยาลัยดนตรี (25) 

วทิยาลยันวตักรรมสังคม (26) คณะรัฐศาสตร์ (27) สถาบนัการบิน และ (28) คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์

(คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2560-2561, ธนัวาคม 2560) หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัเลือกการ

สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้การเก็บข้อมูลตรงกลุ่มผู ้ท่ีจะเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการทาํวิจยั โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถามตอ้งเป็นนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

รังสิตท่ีศึกษาในคณะต่าง ๆ ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวจ้นกระทัง่ไดจ้าํนวนตวัอยา่งครบ 400 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึ่กษา 

1) ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุและ (3) คณะท่ีศึกษา 

2) ตวัแปรตาม คือ ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ (1) ดา้นรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) 

ดา้นการมีปณิธานตนเอง (3) ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และการแกปั้ญหา (4) ดา้น

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (5) ดา้นการวางแผนการเรียน (6) ด้านใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่ และ (7) 

ดา้นการรู้จกัตนเอง 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

                          ตวัแปรอิสระ                                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. คณะท่ีศึกษา 

ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเอง 

1. ดา้นรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ดา้นการมีปณิธานตนเอง 

3. ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และแกปั้ญหา 

4. ดา้นมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 

5. ดา้นการวางแผนการเรียน 

6. ดา้นใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่ 

7. ดา้นการรู้จกัตนเอง 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนา

หลกัสูตร และจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัวิธีการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษาปริญญาตรี 

ของมหาวทิยาลยัรังสิต  

 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิจยัสามารถเป็นแหล่งขอ้มูลแก่ผูส้นใจ เร่ืองลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองโดยนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ของตนเอง พฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน  

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 ปัจจัยส่วนบุคคล  

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2551) กล่าววา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุเพศ วงจรชีวิตของ

ครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนักบั

อุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึน

ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสําคญัลง ขณะเดียวกนั คาํนาย อภิปรัชญาสกุล 

(2556) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

 1) อายุและวงจรชีวิต (Age and Life Cycle) โดยคนจะมีรสนิยม และซ้ือสินค้าและบริการท่ี

แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงอายุ เช่น เส้ือผา้ อาหาร กิจกรรมยามว่าง จะมีความสัมพนัธ์กบัอายุ และ

ลาํดบัขั้นของวงจรชีวิต 

 2) อาชีพ (Occupation) ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือ

บริการท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น นกัการตลาดตอ้งสามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการ

ของบุคคลท่ีอยูใ่นแต่ละสาขาอาชีพได ้

3) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค

นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายรวมถึง รายได้ เงินออม สินทรัพย ์หน้ีสิน 

อาํนาจในการกูย้มื 

 4) รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ในแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั 

แมจ้ะมีอาชีพ ชนชั้นทางสังคม หรือมาจากวฒันธรรมย่อยท่ีแตกต่างกนัก็ตาม โดยรูปแบบการดาํเนิน

ชีวติจะวดัจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ 

 5) บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง โดยบุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรือ

อุปนิสัยของคนแต่ละคนท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคลนั้ น ๆ ส่วนแนวความคิดของตนเอง 
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หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง และบุคลิกภาพ คือส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม 

โดยแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 ขณะท่ี กิติมา สุรสนธิ (2541) กล่าวว่า คุณลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของ

แต่ละบุคคล โดยคุณลักษณะประชากร แบ่งออกเป็น เพศ (Sex) อายุ (Age) การศึกษา (Education) 

สถานภาพการสมรสทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) และศาสนา (Religion) การนับ

ถือศาสนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติ ค่านิยม และวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน 

นอกจากน้ี Wambui et al. (2013) กล่าวว่า ความหลากหลายทัว่ไปในหมู่ประชากร ได้แก่ อาย ุ

ชนชั้น เช้ือชาติ เพศ ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ เช้ือชาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ อีก

ทั้ง Gibson (2005) ยงักล่าววา่ ผูเ้รียนจะมีอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีการเตรียมความพร้อมในการเรียน สนใจ 

รูปแบบการเรียนรู้และประสบการณ์แตกต่างกนั หรือการเรียนรู้เฉพาะบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไป

ดว้ย ความสามารถ ประสบการณ์ ความชอบหรือรูปแบบ 

 ทั้งน้ี สําหรับการศึกษาเร่ืองลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต ผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนาํตนเองของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยศึกษาเฉพาะดา้นเพศ อาย ุและคณะท่ีศึกษา 

 ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการนาํตนเอง มาจากภาษาองักฤษว่า Self-directed Learning ใช้คาํย่อว่า 

“SDL” เป็นคาํท่ี Knowles (1975) ผูริ้เร่ิมใช้คาํน้ีเป็นคร้ังแรก ไดบ้ญัญติัข้ึนในปี ค.ศ.1975 และยงัเป็นคาํ

ท่ีนิยมใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนั โดยไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่ เป็นกระบวนการท่ี

บุคคลใช้ในการสร้างความตอ้งการในการเรียนรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การทาํกิจกรรมเพื่อ

คน้หาความรู้ เช่นการคน้ควา้เอกสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆ การพบปะบุคคล การเลือกและการกาํหนด

แผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะไดรั้บหรือ 

ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ส่วนนักวิชาการอีกท่าน คือ Skager (1978) ให้ความหมายการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเอง วา่เป็นการพฒันาการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียน ตลอดจนความสามารถในการ

วางแผนปฏิบติั และการประเมินผลของกิจกรรมการเรียน ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นเฉพาะบุคคลและในฐานะ

ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนท่ีร่วมมือกนั ขณะเดียวกนั Boud (1982) กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองไม่ไดห้มายถึงการเรียนคนเดียวโดยไม่มีชั้นเรียน ผูส้อน และเพื่อนเรียน แต่การจดัการเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองควรเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะทาํงานกบัเพื่อน ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวิธีการ

เรียนรู้ด้วยการนาํตนเองข้ึนอยู่กบัภูมิหลงัความรู้เดิมและทกัษะของผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีมีการนาํตนเองใน
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ระดบัเดียวกนัอาจมีวิธีการทาํงานท่ีแตกต่างกนัในการทาํงานช้ินเดียวกนั นอกจากน้ี นกัวิชาการ Griffin 

(1983) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคลใดบุคคล

หน่ึง โดยมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตน และความสามารถในการวางแผน

ปฏิบติัการ และการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และอีกหน่ึงมุมมองของ Brookfield (1984) ไดใ้ห้

ความหมายการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวา่หมายถึง การเป็นตวัของตวัเอง ควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มี

ความเป็นอิสระ โดยอาศยัความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกนอ้ยท่ีสุด 

 1) ดา้นรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเป็นผูเ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ รักและ

ทุ่มเทต่อการเรียนรู้ ให้ความสําคญักบัการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยไม่ยอ่ทอ้กบัความผิดพลาดและ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน (สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546); วรนุช แหยมแสง (2554); Skager (1978); Guglielmino (1978); 

Cropley (1997)) 

 2) ดา้นการมีปณิธานตนเอง หมายถึง การเป็นผูเ้รียนมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียนรู้ให้สําเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้เพื่อตนเองและครอบครัว โดยมองโลกในแง่ดี ตระหนักตนเอง มีวินยั และมุ่งมัน่ใน

การเรียน (วรนุช แหยมแสง (2554); Skager (1978);  Guglielmino (1978)) 

 3) ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และแกปั้ญหา หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเป็นผูมี้ความสามารถ

ในการใช้ทกัษะพื้นฐาน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การจาํ ระบบการคิด จินตนาการในการ

เรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (สุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2546); วรนุช แหยมแสง (2554); 

Guglielmino (1978)) 

 4) ดา้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง การท่ีผูเ้รียนมีจิตใจมัน่คงและตอบสนองดว้ยการกระทาํ

อย่างสร้างสรรค์ โดยรู้จกัให้กาํลังใจตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองได้ดี และมี

ความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ (สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546); วรนุช แหยมแสง (2554); Guglielmino (1978)) 

 5) ด้านการวางแผนการเรียน หมายถึง ได้แก่ การท่ีผูเ้รียนให้ความสําคญักบัการวางแผนการ

เรียนอย่างจริงจัง รู้จักจดัลําดับความสําคัญ ศึกษาวิธีการเรียน และแบ่งเวลาในการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม (สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546); วรนุช แหยมแสง (2554); Skager (1978)) 

 6) ดา้นใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่ หมายถึง การท่ีผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ โดยมีความกระตือรือร้น 

อดทน เปิดใจรับโอกาสท่ีจะเรียนรู้  ริเร่ิมด้วยการคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้

ดว้ยตนเอง มีความยืดหยุน่ และประเมินตนเองเสมอ (สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2546); วรนุช แหยมแสง (2554); 

Guglielmino (1978); Skager (1978)) 
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 7) ดา้นการรู้จกัตนเอง หมายถึง การท่ีผูเ้รียนรู้จกัตนเองทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน สามารถประเมิน

ตนเองไดอ้ยา่งยุติธรรม อีกทั้งมีความพยายามและความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จกัยืดหยุน่และอดทน 

เพื่อเป้าหมายความสําเร็จทางการเรียน (สุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2546); วรนุช แหยมแสง (2554); Skager 

(1978)) 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey) 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัรังสิต รวม 28 คณะ จาํนวน 

25,577 คน (สํานักงานทะเบียน มหาวิทยาลยัรังสิต, 2560) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ 

Krejcie and Morgan (1970) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 379 คน เพื่อสํารองขอ้มูลเท่ากบัร้อยละ 5 หรือ

เท่ากบั 19 ตวัอยา่ง ไดจ้าํนวนเท่ากบั 398 คน ผูว้ิจยัจึงเพิ่มขนาดตวัอยา่งข้ึนเป็น 400 คน เน่ืองจากขนาด

ตวัอยา่งท่ีมากข้ึนเพื่อเพิ่มความเท่ียงตรงของขอ้มูลการวิจยัหรือเขา้ใกลข้นาดประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี 

ใช้วิธีการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) แบ่งเป็นชั้ นภูมิ  (Stratified Random 

Sampling) โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของประชากรตามคณะท่ีศึกษา 28 คณะ และวิธีการสุ่มแบบไม่

อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อปรับ

สัดส่วนของแต่ละคร้ังเพื่อใช้การเปรียบเทียบ โดยใช้การแจกแบบสอบถามกับผูต้ดัสินใจเข้ามาใช้

บริการโดยตรง เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั ทาํการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

มีค่ามากกวา่ 0.7 และค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha โดยมีค่า ตั้งแต่ 0.910 ถึง 0.979 สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่ าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูล

เบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอย่าง (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้โดยมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ Independent 

Sample : t-Test, One-way analysis of Variance ได้แก่ F-test, Welch ทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD, 

Games-Howell ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขค่าความแปรปรวน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 222 

คน (ร้อยละ 44.50) มีอายุอยู่ระหว่าง 19-21 ปี จาํนวน 292 คน (ร้อยละ 73.00) และศึกษาอยู่ในวิทยาลยั

นิเทศศาสตร์ จาํนวน 63 คน (ร้อยละ 15.75) 

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.90) โดยในแต่ละดา้นสามารถ

เรียงจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ด้านการมีปณิธานตนเองมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.26) ด้านรักการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ( X = 4.15) ด้านการรู้จักตนเอง ( X = 3.92) ด้านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ( X = 3.89) ด้านใฝ่

เรียนรู้ส่ิงใหม่ ( X = 3.84) ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และการแกไ้ขปัญหา ( X = 3.70) และดา้นการ

วางแผนการเรียน ( X = 3.51) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนาํตนเองใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทดสอบเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการมี

ปณิธานตนเองแตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ

ช้ีนาํตนเอง ดา้นการมีปณิธานตนเองมากกวา่เพศชาย 

 2) ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทดสอบเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการมี

ปณิธานตนเองแตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีมีอายุอยูร่ะหวา่ง 19-21 ปี มี

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้นการมีปณิธานตนเองมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุอยู่

ระหวา่ง 22-24 ปี ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3) ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนํา

ตนเองในภาพรวมแตกต่างกนัท่ีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทดสอบเป็นรายด้านพบว่า มี

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองแตกต่างกนั มากกวา่หน่ึงดา้นโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1) ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ

ช้ีนาํตนเอง ด้านรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตแตกต่างกนัท่ีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ี

ศึกษาอยูใ่นคณะเทคโนโลยีอาหาร มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้นรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ และวิทยาลยัดนตรี ท่ี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3.2) ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ

ช้ีนาํตนเอง ดา้นการมีปณิธานตนเองแตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีศึกษา

อยูใ่นคณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอาหาร คณะบญัชี และคณะรัฐศาสตร์ มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย

การช้ีนําตนเอง ดา้นการมีปณิธานตนเอง มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลยัดนตรี ท่ี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง 

ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และการแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

นกัศึกษาศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะศิลปะและการออกแบบ มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้น

ทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และการแกไ้ขปัญหา มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยู่ในคณะศิลป

ศาสตร์ ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.4) ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ

ช้ีนาํตนเอง ดา้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาศึกษา

ท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลยัแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะและ

การออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มีลักษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนํา

ตนเอง ดา้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัดนตรี ท่ีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.5) ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ

ช้ีนาํตนเอง ดา้นการวางแผนการเรียนแตกต่างกนัท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาศึกษาท่ี

ศึกษาอยู่ใน (1) วิทยาลยัแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง 

ด้านการวางแผนการเรียน มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยู่ในคณะกายภาพบาํบดั คณะดิจิทลั

อาร์ต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาลยัดนตรี ท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) คณะกายภาพบาํบดั มี

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้นการวางแผนการเรียน มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยู่

ในวทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปะและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

ท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีลกัษณะการเรียนรู้

ดว้ยการช้ีนําตนเอง ด้านการวางแผนการเรียน มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยู่ใน คณะดิจิทลั

อาร์ต คณะศิลปศาสตร์  ท่ีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (4) ) คณะศิลปะและการออกแบบ มีลกัษณะ

การเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้นการวางแผนการเรียน มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูใ่นคณะ

ดิจิทลัอาร์ต คณะศิลปศาสตร์ และวทิยาลยัดนตรี ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

406 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การอภิปรายผล 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบวา่ ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย

การช้ีนาํตนเองในภาพรวมไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ในรายดา้น พบว่า ดา้นการมีปณิธาน

ตนเองมีความแตกต่างกนั สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเพศหญิงมีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ

ช้ีนําตนเอง ด้านการมีปณิธานตนเองมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงมีลักษณะในการเรียนรู้ท่ี

ค่อนขา้งละเอียดอ่อนกว่าเพศชาย โดยลกัษณะของเพศหญิงมีลกัษณะท่ีเรียบร้อย มีความละเอียดลออ  

ใส่ใจส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ส่วนเพศชายนั้น จะมีลกัษณะท่ีใจร้อน ว่องไว มีเพื่อนจาํนวนมาก ส่งผลให้มี

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้นการมีปณิธานตนเองนอ้ยกวา่เพศหญิง เน่ืองจากถูกชกัจูงหรือ

เปล่ียนแปลงไดง่้าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพวิทย ์ช่ืนนิยม (2555) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “ลกัษณะ

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต” ผลการวิจยัพบว่า 

นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิตท่ีมีเพศต่างกนัมีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง

ดา้นมโนภาพต่อตนเองว่าเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

แต่แตกต่างจากงานวิจยัของแสงเดือน เจริญฉิมและคณะ (2555) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสามารถใน

การเรียนรู้แบบนําตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” ผลการวจิยัพบวา่ ค่าเฉล่ียการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนิสิตเพศชายและเพศ

หญิง มีการเรียนรู้แบบนาํตนเองไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั .05 เน่ืองจาก นิสิตวิชาชีพครูนั้นเป็น

มุ่งเนน้ศึกษาอยา่งลึกซ้ึงเพื่อท่ีจะสามารถนาํไปประกอบอาชีพทางการศึกษาทาํให้เพศชายและเพศหญิง

มีการเรียนรู้แบบนาํตนเองไม่แตกต่างกนั และงานวิจยัของ กชกร จอมขนัเงิน (2555) ทาํการศึกษาวิจยั

เร่ือง “ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของบุคลากรสํานกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จงัหวดั

จนัทบุรีและหน่วยงานในสังกัด” ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 

จงัหวดัจนัทบุรีและหน่วยงานในสังกดั ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นมโนคติของตนเองในดา้นการ

เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจาก แตกต่างกนั

ในบริบทของการเรียนรู้ในสถานศึกษากบัเรียนรู้ในการทาํงาน 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ พบว่า ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย

การช้ีนาํตนเองในภาพรวมไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือทดสอบเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น

การมีปณิธานตนเองแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก อายขุองนกัศึกษานั้นเป็นช่วง

วยัท่ีกาํลงัจะกา้วเขา้สู่ตลาดแรงงาน ทาํให้มีปณิธานท่ีแรงกลา้เพื่อจะสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี
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ตอ้งการของตลาดแรงงานในสายอาชีพท่ีตนเองตอ้งการ เม่ือพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุอยูร่ะหวา่ง 19-21 ปี มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง ดา้นการ

มีปณิธานตนเองมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 22-24 ปี แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีมี

อายุน้อยหรือพึ่ งเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ มีปณิธานมากกว่านักศึกษาท่ีมีอายุมากข้ึน เน่ืองจาก

ประสบการณ์ในการเรียนบ้างคร้ังทาํให้เกิดความรู้สึกท้อแท้หรือมีระดับการเรียนท่ียากข้ึนเม่ือถึง

ช่วงเวลาเรียนในวิชาเอกท่ีตนเองตอ้งการทาํให้แรงปณิธานลดลง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพวทิย ์ช่ืน

นิยม (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดุสิต” ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตท่ีมีอายุต่างกนั   

มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ดา้นการรักการเรียนรู้ และดา้นความสามารถใช้ทกัษะการศึกษา

หาความรู้ และทกัษะการแก้ปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ กชกร จอมขนัเงิน (2555) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ

บุคลากรสํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จงัหวดัจนัทบุรีและหน่วยงานในสังกดั” พบวา่บุคลากร

สํานกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จงัหวดัจนัทบุรีและหน่วยงานในสังกดั ท่ีมีอายุต่างกนั มีความ

คิดเห็นในภาพรวมและดา้นมโนคติของตนเองในดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั 

 3) ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นคณะท่ีศึกษา พบวา่ ลกัษณะการ

เรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเองในภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้เน่ืองจาก ความ

แตกต่างของศาสตร์แต่ละสาขาวิชาทาํให้ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเองในภาพรวมมีความ

แตกต่างกนัอย่างมาก เม่ือพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ วิทยาลยัดนตรีมีลกัษณะการ

เรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเอง ในภาพรวมน้อยกว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ เน่ืองจากวิทยาลัยดนตรีนั้ นเป็น

สาขาวิชาท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนมากกวา่การอ่านหนงัสือตาํราเรียน ทาํให้ในภาพรวมมี

ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนาํตนเองน้อยกว่าคณะอ่ืน ๆ และเม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายด้าน

พบว่า มี 5 ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนัโดย (1) ดา้นรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความแตกต่างกนั เน่ืองจาก

บางสาขาวิชามีลกัษณะการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนั ทาํให้บางสาขาวิชาจาํเป็นตอ้งมุ่งศึกษาและเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างหนทางท่ีแตกต่างในการแข่งขนัท่ีรุนแรงโดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (2) ดา้นการมีปณิธานตนเองมีความแตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นถึงปณิธานของตนเองท่ีมี

ต่อคณะท่ีศึกษาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคาดหวงัต่อจากการศึกษาเพื่อต่อยอดการพฒันาตนเองในสายอาชีพในดา้น



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

408 

ความชาํนาญและความสําเร็จท่ีพึงประสงคห์ลงัสาํเร็จการศึกษา (3) ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และ

การแก้ไขปัญหามีความแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นด้านท่ีสําคญัมากและมีความแตกต่างอย่างมากในการหา

หนทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน แต่มีจุดเร่ิมต้นการแก้ไขปัญหาจากความคิดและ

วิเคราะห์เหมือน ๆ กัน เพื่อทาํให้มีความสามารถในการเลือกเคร่ืองมือหรือกลยุทธ์ท่ีสามารถแก้ไข

ปัญหานั้นไดอ้ย่างตรงจุด (4) ดา้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากการเรียนรู้ดว้ยการ

ช้ีนาํตนเองนั้น ต้องใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์สูง โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์เน่ืองจากมีความซับซ้อนและเขา้ใจไดย้ากตอ้งอาศยัความใจเยน็ในการเรียนรู้ ส่วนในสาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้ นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์แบบศิลปินเพื่อทาํให้การเรียนรู้นั้ นเกิด

ความคิดสร้างสรรค์แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ และ (5) ด้านการวางแผนการเรียนมีความแตกต่างกนั 

การวางแผนทางการเรียนนั้ นเป็นส่ิงสําคญั เม่ือนักศึกษาเข้ามาศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยนั้ นจะมีการ

แนะนาํหรือปฐมนิเทศเพื่อทาํให้เกิดความเขา้ใจในสาขาวิชาของตน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการลงทะเบียน

เรียนและวิชาท่ีหลักของแต่สาขา อีกทั้ งยงัมีวิชาเสรีท่ีนักศึกษานั้ นสามารถเลือกเรียนได้ตามความ

ตอ้งการของนักศึกษา ทาํให้แผนการเรียนนั้นเป็นส่ิงสําคญัและแตกต่างกนัต่อการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํ

ตวัเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพวทิย ์ช่ืนนิยม (2555) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย

การนําตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตท่ีมีคณะท่ีศึกษาต่างกนั ดา้นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนกัศึกษาท่ีมีคณะท่ีศึกษาแตกต่างกนั มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ

นําตนเอง โดยภาพรวมและด้านอ่ืน ๆ ได้แก่  ด้านมโนภาพต่อตนเองในด้านว่าเป็นผู ้เรียนท่ี มี

ประสิทธิภาพ กบัดา้นความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู้ กบัดา้นในการเรียนของตนเองกบัดา้นการ

รักการเรียนรู้กบัดา้นความคิดสร้างสรรค์ กบัดา้นการมองอนาคตในแง่ดี และดา้นความสามารถในการ

ใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะในการแกปั้ญหา แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ จารุณี คงเมือง, 

จารุวรรณ สกุลคู และอจัฉรา วฒันาณรงค์ (2556) ทาํการศึกษาเร่ือง “คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํ

ตนเองของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง” 

ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาต่างกนั มีคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองโดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากแตกต่างกนัท่ีระดบัของบริบท ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาระดบัคณะ 

แต่งานวจิยัของจารุณีและคณะศึกษาระดบัสาขา 
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ข้อเสนอแนะ 

ระดับของลักษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 1) ด้านการมีปณิธานตนเอง ซ่ึงพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อ

ครอบครัว ดงันั้นทางมหาวทิยาลยัรังสิตควรเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยั นกัศึกษาและ

ครอบครัวของนักศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้มีการแสดงผลงานต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาในแต่ละสาขาให้

ผูป้กครองของนกัศึกษา ไดมี้โอกาสไดพ้บปะกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อผลงานของนกัศึกษาหรือ

ทาํเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาร่วมกัน เพื่อสร้างแรง

บนัดาลใจให้กบันกัศึกษาต่าง ๆ ไดผ้ลิตผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้มุ่งมัน่สร้างสรรคเ์ป็นท่ีภาคภูมิใจให้

แต่ครอบครัว ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงปณิธานขั้นต้นท่ีนักศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาเพื่อเป็นท่ีพึ่ งของ

ครอบครัวของแต่ละคน อีกทั้งสามารถผลิตทรัพยากรมนุษยท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ ซ่ึง

จะพบวา่ เพศ อายุ และคณะท่ีแตกต่างกนัยงัส่งผลต่อปณิธานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น แนวทางแกไ้ขท่ีวา่มา

ขา้งตน้นั้นจะช่วยลดความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลใหมี้เป้าหมายท่ีไม่แตกต่างกนัได ้

 2) ด้านรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการมอบหมายงานหรือการบา้นต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้

คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการคน้ควา้ขอ้มูลทาํให้เกิดความกา้วหนา้ในการเรียนรู้และ

สามารถใช้ไดจ้ริงในอาชีพท่ีปรารถนา โดยจากขอ้เสนอแนะของนกัศึกษานั้นทาํให้เห็นวา่ควรเปิดกวา้ง

ใหมี้การเรียนรู้จากขา้งนอกสถานท่ี เช่น การใช ้Internet โซเซียลมีเดีย การหาขอ้มูล การหาขอ้มูลจากรุ่นพี่

หรือเพื่อนท่ีรู้หรือเก่ง แหล่งขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงและเก็บไวท้บทวนได้ ดังนั้นควรสร้างห้องเรียน

ออนไลน์เสมือนจริงไวใ้ห้นั้นศึกษาไดก้ลบัมาทบทวนหรือทาํแบบฝึกหัดได้อยู่สมํ่าเสมอ เช่น Google 

Classroom หรือเครือข่ายของทางมหาวิทยาลยัโดยตรง เป็นตน้ 

 3) ดา้นการรู้จกัตนเอง ควรมีกิจกรรมในการสร้างแรงเสริมทางบวกของแต่ละคนในการอบรม

บรรยายผา่นกิจกรรมต่าง ๆ  ของภายในคณะโดยมีการเชิญวทิยากรท่ีประสบความสาํเร็จในสายอาชีพนั้น  ๆ

มีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการรู้ตนเองหรือมีแบบอย่างในการพฒันาตนเองในทิศทางท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง

เหมาะสม นอกจากน้ี ควรมีการออกแบบแผนปฏิบติัในการจดัสรรเวลา เช่น Schedule หรือปฏิทิน เวลาท่ี

จาํเป็นต่อการบริหารตนเองในการเรียนสมํ่าเสมอ เพื่อทาํให้เกิดความเคยชินในการบริหารจดัการเวลา

ของตนเอง 

 4) ด้านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ควรเพิ่มวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นกัศึกษา เน่ืองจากการเรียนรู้ดว้ยตวัเองนั้น นกัศึกษาจะพบกบัปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ดงันั้นชัว่โมง
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ของอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยแนะนาํบอกกล่าวและให้กาํลงัใจนักศึกษาได้

อยา่งใกลชิ้ด 

 5) ดา้นใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่ ซ่ึงการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ก่อให้เกิดนวตักรรมของส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั

ต่าง ๆ เป็นส่ิงสําคญัอย่างมาก ดงันั้น ควรผลกัดนัให้นกัศึกษาแต่ละคนมีการคน้ควา้ส่ิงต่าง ๆ ข่าวสาร

หรือผลงานท่ีประสบความสําเร็จในแต่ละสาขาเพิ่มกระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการใฝ่เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 

รอบตวั เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าสําหรับประเทศชาติอีกทั้งยงัสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั

และตวัของนกัศึกษาเอง โดยกาํหนดให้อาจารยป์ระจาํสาขาสามารถให้คาํแนะนาํ ปรึกษาแก่นกัศึกษาท่ี

เกิดไอเดียท่ีสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้นักศึกษานั้ นสามารถผลิตผลงานนั้ น ๆ ได้ออกมาจาก

แนวความคิดท่ีสนใจ โดยการเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อมอบทุนในการคน้ควา้ส่ิงนั้น ๆ ใหเ้ป็นจริง 

จะทาํใหน้กัศึกษานั้นเกิดความมัน่ใจในการใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่อยา่งเป็นรูปธรรม 

 6) ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และการแกปั้ญหา ซ่ึงควรจดัทาํกิจกรรมบูรณาการแบบกลุ่ม

ให้มีส่วนร่วมกนัระหวา่งสาขาต่าง ๆ เพื่อสามารถสร้างทกัษะอนัพึ่งประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง 

เช่น ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมท่ีเกิดข้ึน ให้นกัศึกษาไดอ้อกแบบแผนแบบบูรณาการในการแกไ้ข

ปัญหาจาํลองต่าง ๆ นั้ น โดยมีผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมาให้คาํแนะนําและติชม

ประเด็นต่าง ๆ นั้ น ๆ ของนักศึกษา นอกจากน้ี ควรเสริมสร้างให้มีการจดัระเบียบความรู้ด้วยการจด

บนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ รอบตวัท่ีเกิดข้ึน เช่น การหาข่าวสาร การอ่านหนงัสือ การทบทวนบทเรียนต่าง ๆ 

ให้เป็นระบบ ซ่ึงในทางการศึกษาในแต่ละสาขานั้นตอ้งสามารถทดสอบ ประมวลผลได ้เช่น การสอบ

ประมวลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตร เป็นตน้ 

 7) ดา้นการวางแผนการเรียน ควรสร้างแบบแผนในการเรียนรู้ในแต่ละหลกัสูตรให้มีมาตรฐาน

ร่วมกนั โดยแบ่งแผนการเรียนต่าง ๆ ใหมี้หลายรูปแบบ เพื่อให้นกัศึกษานั้นสามารถเลือกกลุ่มเรียนหรือ

การจดัลาํดบัแผนได้ดว้ยตนเองจากตารางท่ีกาํหนด ทาํให้เกิดความหลากหลายและการจดัการบริหาร

นกัศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ เช่น นกัศึกษาท่ีชอบเรียนช่วงเชา้กบัช่วงบ่าย หรือความยากง่ายของวชิาต่าง ๆ 

เป็นตน้ อีกทั้งยงัทาํให้นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรม ทศันคติท่ีคลา้ย ๆ กนัไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ มีการแลกเปล่ียน

ความคิดและประสบการณ์ร่วมกนัไดอ้ย่างลงตวั นอกจากน้ี ควรตอ้งช้ีแนะให้เกิดการทบทวนบทเรียน

ล่วงหน้าอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน เพื่อทาํให้นกัศึกษาไดเ้ตรียมตวัและมุ่งเนน้ทบทวนบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง

อยา่งจริงจงั ไม่ใหเ้กิดการเตรียมตวัท่ีกระชั้นชิดจนขาดความพร้อมในการสอบ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการ

เรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวไทย มหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 
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 1) ดา้นเพศ มหาวิทยาลยัควรเขา้ใจลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ ซ่ึงปณิธานของแต่ละเพศมี

ความแตกต่างกนัตามลกัษณะพื้นฐาน ดงันั้นการช้ีนําให้เกิดแรงบนัดาลใจในแต่ละเพศ ควรสร้างตน

แบบของนักศึกษาแต่ละรุ่นท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น เดือนและดาวคณะ ประธานรุ่น เป็นต้น เพื่อลด

ความเล่ือมลํ้ าของค่านิยมทางด้านหน้าตาและเป็นความสามารถ แต่เป็นบุคคลตน้แบบท่ีมีมูลค่าและ

สามารถช้ีนาํนกัศึกษาในแต่ละเพศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2) ด้านอายุ ควรรักษาระบบรุ่นพี่ รุ่นน้องของแต่ละสาขาให้มีความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น 

สามารถเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัรุ่นนอ้งไดอ้ยูส่ม ํ่าเสมอ และแกไ้ขปัญหาในการเรียนรู้ได ้อีกทั้งรุ่นพี่จะตอ้ง

เป็นตน้แบบท่ีดีให้แก่รุ่นน้อง เพื่อจุดประกายไฟแห่งการเรียนรู้ของรุ่นพี่ ท่ีกาํลงัจะสําเร็จการศึกษาทาํ

ใหส้ามารถผา่นพน้กบัอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 

 3) ดา้นคณะท่ีศึกษามีลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการช้ีนาํตนแตกต่างกนันั้น สามารถพฒันา และ

ปรับปรุงไดโ้ดยการกาํหนดพนัธกิจของแต่ละคณะในด้านการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองเพิ่มเติม หรือ

การออกแบบแผนวิชาท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง โดยในปัจจุบนัหลายสาขาวิชาไดมี้การเพิ่ม

การคน้ควา้อิสระเป็นวิชาหลกัท่ีใช้ในการสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยเพื่อทาํให้เกิดองค์

ความรู้เฉพาะบุคคล ดงันั้นควรรักษาและส่งเสริมให้เกิดการวิจยัเฉพาะบุคคลและสามารถต่อยอดความรู้

เดิมท่ีได้รับจากการศึกษา อีกทั้ งยงัพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเองได้อย่างเป็น

รูปธรรมและตอบสนองนโยบายของประเทศไดอี้กดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัดา้นประเภทของการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสํารวจ 

ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัลกัษณะการ

เรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองของนกัศึกษาในแต่ละคณะหรือประเภทของสาขาวิชาท่ีจาํแนกไดต้ามศาสตร์

ทางการศึกษาอยา่งลึกซ้ึงเพื่อลดความแตกต่างของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไม่สามารถสรุปผลไดอ้ยา่งชดัเจน 

และควรศึกษาปัจจยับุคคลตามชั้นปีท่ีศึกษา ซ่ึงอาจมีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองท่ีแตกต่างกนั 

อีกทั้งในขอ้จาํกดัดา้นประชากร ศึกษาเฉพาะนกัศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลยัรังสิตเท่านั้น ซ่ึงหากเป็น

ชาวต่างชาติจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนักบัชาวไทย ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นมุมมองท่ีแตกต่างกนัระหวา่งเช้ือชาติ 

ทาํใหไ้ดผ้ลท่ีน่าสนใจและสามารถสร้างตนแบบร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาํลองปัจจยัเชิง

สาเหตุและปัจจยัเชิงสาเหตุของระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบ

สารสนเทศของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูลขนาดใหญ่ ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ กลุ่ม

ธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยท่ีลงทะเบียนร่วมกบั Startup Ecosystem ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํนวน 650 บริษทัโดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 248 บริษทั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์แบบจาํลองสมการ

โครงสร้าง 

 ผลการวิจยัพบวา่ แบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาจากค่า 

Chi-square เท่ากับ 35.889 มีค่า p-value เท่ากบั 0.056 และเกณฑ์อ่ืน ได้แก่ GFI มีค่าเท่ากบั 0.976 AGFI 

มีค่าเท่ากบั 0.922 CFI มีค่าเท่ากบั 0.995 และ RMSEA มีค่าเท่ากบั 0.045 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่า โดยปัจจยั

mailto:morakot_j@mail.rmutt.ac.th
mailto:kittiphun.k@rsu.ac.th
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ท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคข้อมูล

ขนาดใหญ่ พบว่า คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของการให้บริการ  มีอิทธิพลต่อ

ผลประโยชน์สุทธิจากการใช้งานระบบของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูลขนาดใหญ่ โดย

ออ้มผา่น การใชร้ะบบ BI &A และความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านมีอิทธิพล

ต่อผลประโยชน์สุทธิจากการใชง้านระบบของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูลขนาดใหญ่ โดย

ออ้มผา่น การใชร้ะบบ BI &A 

 

คําสําคัญ: ระบบธุรกิจอจัฉริยะ, ขอ้มูลขนาดใหญ่, ความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศ 

 

Abstract 

This research aimed to examine to test the goodness of fit of the causal model and to 

study causal factors of business intelligence and analytics influencing information system success 

of Thai startups in big data age. The population of this research was 650 companies that register 

with Start-up Ecosystem of SET Thailand. The sample was selected based on a purposive 

sampling. A questionnaire was used as a tool to collect data from a sample of 248 companies. 

Data were analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean and 

standard deviation, and structural equation modeling. 

The research found that, the model has correlatives with the empirical data, considering 

from Chi-square = 35.889, p-value = 0.056 and other index such as GFI = 0.976 and AGFI = 

0.922. CFI = 0.995 and RMSEA = 0.045. The factor influencing information system success of 

Thai startups in big data age, it found that information quality, system quality, service quality 

influencing net benefits from information system use of Thai startups in big data age, which 

indirect effect towards BI&A use and user satisfaction. And user satisfaction influencing net benefits 

from information system use of Thai startups in big data age, which indirect effect toward BI&A 

use. 

  

 Key words: Business Intelligence, Big Data, Information System Success 
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บทนํา 

 สองทศวรรษท่ีผา่นมาระบบธุรกิจอจัฉริยะ (BI) เป็นคาํท่ีใชใ้นการกล่าวถึงเทคโนโลยีและ

ขอ้มูลซ่ึงเป็นปรัชญาทางการจดัการและระบบสารสนเทศท่ีสําคญัท่ีถูกพฒันามาเพื่อช่วยสนบัสนุน

การตัดสินใจและเป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการส่งข้อมูล ทาํให้

ผูจ้ดัการระดับสูงสามารถติดตามระดับของประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคู่ค้ารวมไปถึง

พฤติกรรมของลูกคา้ได้ (Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018) โดยในอดีตระบบธุรกิจอจัฉริยะถูก

นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างและขอ้มูลภายในของบริษทั โดยไม่คาํนึกถึงขอ้มูลท่ีมี

ประโยชน์อยา่งขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้างหรือขอ้มูลภายนอกบริษทั (Llave, 2018) ดงันั้นหลายองคก์ร

จาํเป็นตอ้งสร้างขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีมีค่าในการสนับสนุนการปรับปรุงองค์กร ทาํให้ระบบ

ธุรกิจอจัฉริยะกลายเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของการศึกษาสาํหรับทั้งนกัวชิาการและผูดู้แลระบบ (Chen, 

Chiang, & Storey, 2012; Gastaldi et al., 2018) 

 ต่อมาทัว่โลกให้ความสําคญักบัขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) อยา่งมาก ทาํให้เป็นแนวคิดน้ี

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริหารอย่างนัยสําคญั จากการใช้ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้าง เช่น 

ขอ้มูลแผนกต่าง ๆ ภายในขององคก์ร และขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง เช่น ขอ้มูลภายนอกจากส่ือสังคม

ออนไลน์ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ ตาํแหน่งท่ีตั้ ง เป็นต้น (Miloslavskaya & Tolstoy, 2016) โดย

ขอ้มูลเหล่านั้นมีลกัษณะท่ีสําคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ปริมาณ (Volume) ความเร็วในการเปล่ียนแปลง 

(Velocity) ความหลากหลาย (Variety) และความถูกตอ้งของขอ้มูล (Veracity) นอกจากน้ียงันาํมาซ่ึง

คุณค่า (Value) ท่ีเป็นประโยชน์ในการนํามาใช้ได้จริง (Papanagnou & Matthews-Amune, 2018; 

Reid, 2018) เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการวิเคราะห์ด้วยระบบ

ธุรกิจอจัฉริยะ (Liang & Liu, 2018) เป็นววิฒันาการของเทคนิคการแสดงผลของขอ้มูล ไดแ้ก่ ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 

(Delen & Zolbanin, 2018) ท่ีช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถวิเคราะห์และเขา้ถึงขอ้มูลจากการแปลง

ขอ้มูลเชิงลึก เพื่อใหก้ารตดัสินใจไดร้วดเร็วและแม่นยาํมากยิ่งข้ึน (Gupta, Kar, Baabdullah, & Al-

Khowaiter, 2018)  

 อยา่งไรก็ตามการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัการบริหารจดัการเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล การแสดงผล 

และการพยากรณ์ (Liang & Liu, 2018) ถูกเรียกวา่ ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ (Business 

Intelligence and Analytics: BI&A) ซ่ึงมีนักวิจยัจาํนวนมากในช่วงปี 2008-2017 กล่าวว่า ระบบ

ดงักล่าวสามารถช่วยในการปรับปรุงการพยากรณ์และประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ อีกทั้งยงั



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

417 

เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จจากการใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Gaardboe & Svarre, 2018) โดยกรอบ

แนวคิดของความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจ (Information System Success: ISS) 

จะเก่ียวขอ้งกับทักษะในการบริหารจดัการโครงการ การสนับสนุน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง

องค์ประกอบของความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจ ประกอบไปดว้ย คุณภาพของ

ข้อมูล (Information Quality) คุณภาพของระบบ (system quality) คุณ ภาพของการให้บริการ 

(Service Quality) ท่ี มีผลต่อการใช้งานระบ บ  (Use) และความพึ งพ อใจของผู ้ใช้งาน  (User 

Satisfaction) เพื่อช่วยเพิ่มผลประโยชน์สุทธิของการใช้งานระบบ (Net Benefits) (Ram, Zhang, & 

Koronios, 2016)  

 นอกจากน้ีองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีมีการใชข้อ้มูลขนาดใหญ่ คือ บริษทัธุรกิจออนไลน์และ

สตาร์ทอพั (Llave, 2018) โดยผูบ้ริหารระดบัสูงมีการนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดโมเดล

ทางธุรกิจและเป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหาร (Executive Information Systems: EIS) 

(Silahtaroğlu & Alayoglu, 2016) จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมาจึงสนใจศึกษา “ปัจจยัเชิงสาเหตุของ

ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจ

สตาร์ทอพัประเทศไทยในยคุขอ้มูลขนาดใหญ่” ซ่ึงจะทาํให้ธุรกิจสตาร์ทอพัในประเทศไทยเล็งเห็น

ถึงประโยชน์จากการลงทุนสร้างระบบธุรกิจอจัฉริยะท่ีช่วยใหอ้งคก์รประสบความสําเร็จในการใช้

ระบบสารสนเทศของธุรกิจและสามารถใชข้อ้มูลเพื่อใหอ้งคก์รโตเติบไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาอนัสั้น 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของระบบธุรกิจ

อจัฉริยะและการวเิคราะห์ผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศ

ไทยในยคุขอ้มูลขนาดใหญ่ 

 2) เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ผลต่อความสาํเร็จใน

การใชร้ะบบสารสนเทศของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยคุขอ้มูลขนาดใหญ่ 

  

ขอบเขตของการวจัิย 

 งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งเน้นศึกษาประชากรในกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยท่ีลงทะเบียน

ร่วมกบั Startup Ecosystem ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 650 บริษทั โดยกาํหนด

ขนาดตวัอย่างจากสูตร Yamane (1973) ได้จาํนวนตวัอย่างทั้งหมด 248 บริษทั โดยใช้วิธีการสุ่ม
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ตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดลกัษณะธุรกิจท่ี

ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะในการดําเนินการบริหารจัดการด้านข้อมูลขององค์กร ผ่านการแจก

แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยใช้เวลาในการดาํเนินการวิจยัทั้งหมด 5 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผลการวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพทั้ งด้านข้อมูล ระบบ และการบริการ เพื่อเพิ่มระดับ

ประสิทธิภาพในการใชง้านระบบธุรกิจอจัฉริยะ ให้สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ความเป็นไปได้

ในอนาคตไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

 2) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยให้เล็งถึงความจาํเป็นใน

การใช้งานระบบธุรกิจอจัฉริยะท่ีช่วยทาํให้ผูบ้ริหารเกิดความพึงพอใจในการใช้งานจากการช่วย

สนบัสนุนการตดัสินใจใหใ้นการดาํเนินธุรกิจประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา ค้นควา้ การใช้ระบบเทคโนโลยีท่ี

อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ให้ประสบความสําเร็จต่อไปใน

อนาคต 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัระบบธุรกจิอจัฉริยะและการวเิคราะห์ผล 

 ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลเป็นเคร่ืองมือสําหรับการจดัการโครงสร้างและ

การจดัเก็บขอ้มูลในคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) เพื่อสร้างแบบจาํลองท่ีมีหลายมิติท่ีเป็นตวัแทน

ของการวิเคราะห์และตวับ่งช้ีประสิทธิภาพหลกัขององคก์ร จากคาํนวณผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

ปรับแต่งขอ้มูลอยา่งง่ายให้แก่ผูใ้ชง้านผา่นแดชบอร์ด (Dashboard) (Aufaure, Chiky, Curé, Khrouf, 

& Kepeklian, 2016) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และการแสดงผลของขอ้มูลเพื่อลดจาํนวนขอ้มูลและ

เวลาในการสืบคน้ขอ้มูล ท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกในการแสดงภาพ (Virtualization) และการ

ประมวลผล (Processor) ท่ีมีความแม่นยาํจากการทาํรายงานผล อีกทั้งยงัเพิ่มรายละเอียดของผลลพัธ์

ท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์แบบเจาะลึก (Schwartz, Silver, Antoline, & Brodmann, 2017) ซ่ึงรูปแบบ

การใช้งานระบบธุรกิจอจัฉริยะถูกอธิบายภายใตร้ะบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision System 
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Support) และระบบสารสนเทศ (Information System) (Arnott, Lizama, & Song, 2017) ท่ีนาํมาซ่ึง

การกาํหนดกลุยทธ์ โครงสร้าง ขนาด ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีดา้นงาน และลกัษณะส่วนบุคคล ของ

องคก์ร (Hong & Kim, 2002) ท่ีถูกสนบัสนุนดว้ยทฤษฎีความจาํกดัของเหตุผล (Limited Rationality 

Theory) และทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Theory) (Rouibah & Ould-ali, 2002) 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัข้อมูลขนาดใหญ่ 

 ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นชุดขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่และเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาลซ่ึงรวมถึง

ลกัษณะของข้อมูลท่ีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ในอดีตระบบธุรกิจ

อจัฉริยะแบบดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มต่อในการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Oussous, Benjelloun, 

Ait Lahcen, & Belfkih, 2018) สาเหตุมาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่นั้นต้องใช้ทรัพยากรและ

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศจาํนวนมาก ทาํให้ในปัจจุบนัมีการพฒันาระบบธุรกิจ

อจัฉริยะท่ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และประมวลผลไดท้ั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากการ

นํามาบูรณาการข้อมูลและการเรียนรู้ของจกัรกล (Machine Learning) (Yacchirema, Sarabia-Jácome, 

Palau, & Esteve, 2018) ดงันั้นทาํให้องค์กรสมยัใหม่สนใจท่ีจะรวบรวมขอ้มูลและแปลขอ้มูลเป็น

ผลลัพธ์ท่ีสําคัญในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ (Jimenez-Marquez, Gonzalez-Carrasco, Lopez-

Cuadrado, & Ruiz-Mezcua, 2019) 

 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ 

 Gaardboe & Svarre (2018) ไดร้ะบุถึงปัจจยัแห่งความสําเร็จในดา้นเทคโนโลยีระบบธุรกิจ 

คือ คุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) คุณภาพของการ

ให้บริการ (Service Quality) ส่งผลทางตรงต่อการใช้งาน (Use) ความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน (User 

Satisfaction) และส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์สุทธิจากการใช้งาน (Net Benefits) ภายใต้แบบจาํลอง

ความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ (Information System Success) ของ DeLone and McLean (2016) 

ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่ หากผูใ้ชเ้ห็นถึงคุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพของขอ้มูล (Information 

Quality) คุณภาพของการให้บริการ (Service Quality) มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลต่อการใชง้านมากเท่านั้น 

นอกจากน้ีหากส่งผลต่อประโยชน์สุทธิจากการใช้งาน (Net Benefits) มากข้ึนจะทาํให้เกิดการพฒันา

ระบบเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจสูงข้ึนตาม โดยใชก้ารวดัและประเมินผลทางออ้มจากการความ

คิดเห็นและความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน (Saarinen, 1996) และถูกนาํไปใช้ในการศึกษาความสําเร็จใน

การใช้ระบบสารสนเทศอย่างแพร่หลาย (Whyte, Bytheway, & Edwards, 1997) บนพื้นฐานปรัชญา
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และวิธีการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีท่ีมีความยืดหยุ่นและละเอียดอ่อน และการพฒันาตน้แบบท่ี

รวดเร็วและเหมาะสม (Salmeron & Herrero, 2005) 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนํามาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูล และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์แบบจาํลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 

SEM) ประกอบไปด้วย แบบจาํลองการวดั (Measurement Model) แต่ละองค์ประกอบดว้ยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยืน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และแบบจําลองโครงสร้าง (Structural 

Model) ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างตวัแปรในแบบจาํลอง

สมการโครงสร้าง 

 

ผลประโยชน์สทุธิ 

จากการใช้งานระบบ 

การใช้ระบบ 
BI &A 

คณุภาพของข้อมลู 

ความพงึพอใจ 

ของผู้ ใช้งาน 

คณุภาพของระบบ 

คณุภาพของการให้บริการ 
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ประชากรและขนาดตัวอย่าง 

ประชากรในกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยท่ีลงทะเบียนร่วมกบั Startup Ecosystem 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํนวน 650 บริษัท โดยกําหนดขนาดตวัอย่างจากสูตร 

Yamane (1973) ไดจ้าํนวนตวัอยา่งทั้งหมด 248 บริษทั โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความ

น่าจะเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดลกัษณะธุรกิจท่ีใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะใน

การดาํเนินการบริหารจดัการด้านข้อมูลขององค์กร และกาํหนดขนาดตวัอย่าง 10 เท่าของตวัแปร

สังเกตได้ในแบบจาํลอง โดยมีทั้ ง 18 ตวัแปรสังเกต จึงมีเท่ากบั 180 ตวัอย่าง จึงถือว่าขนาดตวัอย่าง

เพียงพอต่อการทดสอบสมมติฐานดว้ยแบบจาํลองสมการโครงสร้าง (Hair, et al., 2010) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลผา่นการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน 

(1) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทย (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

การรับรู้คุณภาพของข้อมูล (3) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้คุณภาพของระบบ  

(4) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพของการให้บริการ (5) แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกับการใช้ระบบ BI&A (6) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน และ  

(7) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัผลประโยชน์สุทธิจากการใชง้านระบบ เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบ 

Likert Scale 5 ระดบั โดยแปลผลช่วงระดบัคะแนนความคิดเห็นจากการหาความกวา้งอนัตรภาคชั้น (Class 

Interval)  

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการนาํแบบสอบถามให้กบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 

จาํนวน 3 ท่าน จากการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพบว่าทุก ๆ ขอ้คาํถามมีค่า IOC 

มากกวา่ 0.6 ข้ึนไป และการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ซ่ึงมีค่า

อยูร่ะหวา่ง 0.785 – 0.851 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ (กลัยา วานิชยบ์ญัชาและฐิตา วา

นิชยบ์ญัชา, 2558) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทย พบวา่ ธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศ

ไทยส่วนใหญ่ท่ีมีการใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะเป็นธุรกิจประเภทเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) 

จาํนวน 69 บริษทั (ร้อยละ 27.82)  เร่ิมตน้ใชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะมา 3-5 ปี จาํนวน 87 บริษทั (ร้อย

ละ 35.08) จากการดาํเนินธุรกิจมา 3-5 ปี จาํนวน 99 บริษทั (ร้อยละ 39.92) มีจาํนวนพนกังาน 51-

100 คน จาํนวน 81 บริษัท (ร้อยละ 32.66) และมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 

1,000,001 – 5,000,000 บาท จาํนวน 98 บริษทั (ร้อยละ 39.52) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อ คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของการให้บริการ การใช้ระบบ 

BI&A ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน และผลประโยชน์สุทธิจากการใช้งาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบแบบจาํลองการวดั (Measurement Model)  

ตวัแปร/องคป์ระกอบ Factor Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
CR AVE 

คุณภาพของขอ้มูล 0.713-0.864 0.817 0.820 0.605 

คุณภาพของระบบ 0.837-0.954 0.925 0.927 0.809 

คุณภาพของการใหบ้ริการ 0.896-0.937 0.941 0.941 0.842 

การใชร้ะบบ BI&A 0.739-0.831 0.819 0.827 0.616 

ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 0.817-0.923 0.896 0.899 0.748 

ผลประโยชน์สุทธิจากการใชง้าน 0.830-0.880 0.894 0.895 0.741 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ทุก ๆ ตวัแปรมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากกวา่ 0.7 ซ่ึงถือวา่เป็นตวั

แปรท่ีใช้ในการทดสอบแบบจาํลองสมการโครงสร้างได้ โดยมีค่า Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง 

0.817-0.941 ซ่ึงมากกวา่ 0.7 แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือ (กลัยา วานิชยบ์ญัชาและฐิตา วานิชยบ์ญัชา, 

2558) และมีค่าความเช่ือมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) มากกว่า 0.6 และ

ค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ีสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) มากกว่า 0.5 (Zikmund et 

al., 2010) 
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Chi-square = 35.889 df = 24 p-value = 0.056 GFI = 0.976 AGFI = 0.922 CFI = 0.995 RMSEA = 0.045 

ภาพท่ี 2 แสดงผลการทดสอบแบบจาํลองโครงสร้าง 

 

 จากภาพท่ี 2 ผลการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของ

ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจ

สตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูลขนาดใหญ่ พบว่า มีค่า Chi-square เท่ากบั 35.889 โดยมีค่า p-

value เท่ากบั 0.056 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไว ้แสดงว่าแบบจาํลองมีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์นอกจากน้ียงัพิจารณาจากค่าเกณฑก์ารทดสอบสอดคลอ้ง

กลมกลืนของแบบจาํลอง ต่าง ๆ พบวา่ Chi-square/df มีค่าเท่ากบั 1.495 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 2 มีค่า GFI 

เท่ากบั 0.976 ซ่ึงมากกวา่ 0.95 มีค่า AGFI เท่ากบั 0.922 ซ่ึงมากกวา่ 0.90 มีค่า CFI เท่ากบั 0.995 ซ่ึง

มากกวา่ 0.95 และมีค่า RMSEA เท่ากบั 0.045 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

 

 โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพของขอ้มูลและความพึงพอใจของผูใ้ช้งานมี

อิทธิพลต่อการใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยร่วมกนัสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 69 คุณภาพของขอ้มูล คุณภาพของระบบ และ

คุณภาพของการให้บริการมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 80 และการใช้

ผลประโยชน์สทุธิ 

จากการใช้งานระบบ 

การใช้ระบบ 
BI &A 

คณุภาพของข้อมลู 

ความพงึพอใจ 

ของผู้ ใช้งาน 

คณุภาพของระบบ 

คณุภาพของการให้บริการ 

0.54* 

0.23* 

0.04 

0.21* 

0.05 

0.53* 

0.25* 

0.28* 

0.48* 

R2 = 0.69 

R2 = 0.80 

R2 = 0.52 
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งานระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ผลและความพึงพอใจของผู ้ใช้งานมีอิทธิพลต่อ

ผลประโยชน์สุทธิจากการใช้งานระบบของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูลขนาดใหญ่

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยร่วมกนัสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 52 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลโดยรวมของแบบจาํลอง 

ตวัแปรอิสระ อิทธิพล ตวัแปรตาม 

การใชร้ะบบ

BI &A 

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้าน 

ผลประโยชน์สุทธิจาก

การใชง้านระบบ 

คุณภาพของขอ้มูล DE 0.54 0.23 - 

IE - - 0.28 

TE 0.54 0.23 0.28 

คุณภาพของระบบ DE 0.04 0.21 - 

IE - - 0.13 

TE 0.04 0.21 0.13 

คุณภาพของการ

ใหบ้ริการ 

DE 0.05 0.53 - 

IE - - 0.31 

TE 0.05 0.53 0.31 

การใชร้ะบบ BI &A DE - - 0.28 

IE - - - 

TE - - 0.28 

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้าน 

DE 0.25 - 0.49 

IE - - 0.07 

TE 0.25 - 0.56 

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตุของระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลต่อ

ความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยคุขอ้มูลขนาดใหญ่ โดย



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

425 

คุณภาพของขอ้มูล (β = 0.28) คุณภาพของระบบ (β = 0.13) คุณภาพของการให้บริการ (β = 0.31) 

มีอิทธิพลต่อผลประโยชน์สุทธิจากการใช้งานระบบของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูล

ขนาดใหญ่ โดยออ้มผ่าน การใช้ระบบBI &A และความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน และความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้งาน (β = 0.56) มีอิทธิพลต่อผลประโยชน์สุทธิจากการใช้งานระบบของธุรกิจสตาร์ทอพั

ประเทศไทยในยคุขอ้มูลขนาดใหญ่ โดยออ้มผา่น การใชร้ะบบBI &A 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็จใน

การใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูลขนาดใหญ่ พบว่า การพิจารณา

ความสําเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศ จากตอ้งพิจารณาจากค่าคุณภาพของขอ้มูลเน่ืองจาก คุณภาพของ

ผลลพัธ์จากระบบขอ้มูลในรูปแบบของรายงายจะสามารถประเมินไดโ้ดยผูใ้ช้ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีมี

ความชัดเจนท่ีสุด เพื่อนาํมาปรับปรุงคุณภาพของขอ้มูลภายในองค์กรจะส่งผลต่อคุณภาพของระบบ 

(Shen, Chang, Hsu, & Chang, 2017) นอกจากน้ียงัคุณภาพของขอ้มูลและระบบส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้งานระบบ โดยจะมีผลต่อความเช่ือถือของขอ้มูลในการใช้งานและมีอิทธิพลต่อความสําเร็จใน

การนําไปใช้ประโยชน์และสะดวกในการใช้งาน (Bach, Čeljo, & Zoroja, 2016) และระบบข้อมูล

สารสนเทศจะเก่ียวข้องกับบุคลากรด้าน IT ซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีใช้ความรู้และทักษะ และ

โครงสร้างพื้นฐานของระบบธุรกิจอจัฉริยะซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของทางบริษทั ดงันั้นการจดัตั้งทีมงานท่ีมี

ทักษะจะช่วยในการบริหารประสิทธิภาพขององค์กร (Fink, Yogev, & Even, 2017) ซ่ึงคุณภาพการ

บริการจะมีความคล้ายคลึงกับการเพิ่มความสามารถในการใช้งาน และการปรับปรุงของผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งให้สามารถใช้งานร่วมกนัได ้ทั้งดา้นเทคนิคและธุรกิจ โดยการนาํไปแสดงผลและรายงานผล

ผา่นแดชบอร์ด (Dashboard) ให้สามารถใชง้านระบบ BI ให้ประสบความสําเร็จ (Thamir & Poulis, 2015) 

อีกทั้ งการใช้งานระบบธุรกิจอจัฉริยะสามารถสร้างผลกําไรและลดต้นทุนจากการดําเนินงานและ

สามารถวเิคราะห์และแสดงผลไดอ้ยา่งเรียลไทม ์ช่วยสนบัสนุนให้เกิดการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและหากยิ่ง

ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจกบัความคาดหวงัในการใช้งานจะยิ่งส่งผลเชิงบวกอย่างมากต่อประสิทธิภาพ

โดยรวม ทาํให้เป็นตวับ่งช้ีวา่หากองคก์รมีการใชง้านระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ผลจะเป็นผูท่ี้

มีประสบการณ์จากการสนับสนุนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีแข็งแก่งของระบบคอมพิวเตอร์  

(Hung, Huang, Lin, Chen, & Tarn, 2016) และผลลัพธ์ของข้อมูลและระบบสารสนเทศนั้ นจะเป็น

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตดัสินใจและผลลพัธ์อยา่งเป็นระบบ ทาํใหน้กัวิเคราะห์สามารถใช้
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กลยุทธ์การส่ือสารระเบียบวิธีและขั้นตอนไดอ้ยา่งง่ายได ้เพื่อปรับความสมดุลความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปรับตวัและความเขม้งวดในการทาํงานร่วมกนักบัผูมี้อาํนาจใน ท่ีจะยกระดบัคุณภาพของการ

ตดัสินใจ (Kowalczyk & Buxmann, 2015) และจากการค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากปัจจยัทั้ งหมดนั้นจะมี

ความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการใช้งานระบบสารสนเทศ เกิดเป็นวฒันธรรมการตัดสินใจเชิง

วเิคราะห์ต่อการใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Popovič, Hackney, Coelho, & Jaklič, 2012) 

 ดงันั้นธุรกิจสตาร์ทอพัประเทศไทยในยุคขอ้มูลขนาดใหญ่ควรให้ความสําคญักบัการพฒันา

และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพทั้งดา้นขอ้มูล ระบบ และการบริการ โดยการใชที้มงานท่ีมี

ความรู้ความสามารถในการจดัการข้อมูล การพฒันาระบบ และสามารถบริการให้แก่ผูจ้ดัการหรือ

ผูบ้ริหาร จากการคดัเลือกและอบรมพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัตอ้งให้

ความสําคญักบัความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน เน่ืองจาก เป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงและพฒันาท่ีตอบโจทยใ์นการใช้งาน โดยการจดัทาํรายงานเสนอแนะให้ทีมงานรับรู้ 

เพื่อทาํให้ระบบธุรกิจอจัฉริยะมีการใช้งานท่ีงานและสะดวก เพื่อทาํให้ประสบความสําเร็จในการใช้

ระบบสารสนเทศของธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาวิจยัเชิงลึก โดยการวิจยัเชิงคุณภาพกลับธุรกิจ

สตาร์ทอพัในประเทศไทยท่ีมีการใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลในการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความชัดเจนและ

ครอบคลุมถึงกระบวนการต่าง ๆ นอกจากน้ีควรมีการแบ่งและเปรียบเทียบการใช้ระบบแยกตาม

ลกัษณะการบริษทั 
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การตลาดเชิงเน้ือหาเป็นเคร่ืองมือทีสํ่าคัญในการตลาดดิจิทลั 

Content marketing is an important tool in digital marketing 

 

ลดัดาวรรณ์ มัณยานนท์ 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

          การตลาดเชิงเน้ือหา (Content marketing) เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการตลาดดิจิทลัเพื่อสร้าง

และกระจายเน้ือหาท่ีมีคุณค่าและความสร้างสรรคแ์ก่ผูบ้ริโภค เป็นการสร้างความประทบัใจ สร้าง

ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํและเกิดความภกัดีต่อแบรนด์ โดยนาํมาใช้ทาํ

การส่ือสารทางการตลาดเป็นวงกวา้ง ใน Social Media ซ่ึงช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งเห็นไดช้ดัคือ 

Facebook และ Video บน Youtube เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้เปล่ียนแปลงไปพร้อมกบัการ

พฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ผูบ้ริโภคมีอตัราการใช้สมาร์ทโฟนท่ีสูง ข้ึนในทุก ๆ ปี และใชเ้วลาอยู่

กบัสังคมออนไลน์มากข้ึน ผูบ้ริโภคชอบความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลของสินคา้และ

บริการ การแสดงความคิดเห็น การแชร์ข้อมูล ส่งผลให้แบรนด์ตอ้งหันมาใส่ใจกบัเน้ือหา และ

รูปแบบการนาํเสนอให้เขา้ถึงวถีิการดาํเนินชีวติของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และการทาํ

การตลาดเชิงเน้ือหา (Content marketing)  ก็ยงัส่งผลดีต่อแบรนด์ ในการสร้างช่องทางการติดต่อกบั

ผูบ้ริโภคไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป็นการนาํเสนอข่าวสาร การตอบคาํถามหรือแกปั้ญหาใหแ้ก่

ผูบ้ริโภค ทาํให้แบรนด์สามารถหาจุดอ่อนและนาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข ส่งผลให้แบรนด์

เกิดความเขม้แขง็และสามารถเป็นผูน้าํเหนือ 

 แบรนด์คู่แข่งในท้องตลาดได้ อย่างไรก็ตามหลายแบรนด์ทั้ งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศท่ีไดน้าํการตลาดเชิงเน้ือหา (Content marketing)  ไปใชใ้นการส่ือสารการตลาด และได้

ประสบผลสาํเร็จในการสร้างความรับรู้แก่ผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มยอดจาํหน่ายโดยไม่ตอ้งใช้

งบประมาณมากเท่ากบัการลงทุนในส่ือหลกัในอีกทางหน่ึงดว้ย 

 

คําสําคัญ : การตลาดเชิงเน้ือหา, สังคมออนไลน์, เคร่ืองมือท่ีสําคญัในการตลาดดิจิทลั, Content 

Marketing, Social Media, Digital Marketing Tools  
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ABSTRACT 

 Content marketing is an important tool in digital marketing to create and distribute 

valuable and creative content for consumers. Creating an impression Create a brand image 

Enabling consumers to recognize and build brand loyalty.  Which is widely used in marketing 

communication in social media.  

 The most popular channels are Facebook and Video on YouTube because consumer 

behavior has changed with the development of modern technology. Consumers have higher 

smartphone usage rates every year and spend more time with online society. Consumers prefer the 

convenience of finding information about products and services. Opinion Data sharing Resulting 

in the brand having to pay attention to the content. To create more convenient communication 

channels for consumers Whether it is news presentation Answering questions or solving problems 

for consumers Enabling brands to find weaknesses and bring defects to improve Resulting in the 

brand being strong and able to be a leader over Marketable competitors. However, many brands, 

both in Thailand and abroad, have adopted content marketing to use in marketing 

communications. And have succeeded in creating awareness for consumers it also increases sales 

without having to spend as much budget as in the main media. 

Digital Marketing tools เป็นเคร่ืองมือในการทําการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือออนไลน์ มีให้

เลือกใช้สอยอยูม่ากมาย แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะขอยกมาเฉพาะเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบั

ผูบ้ริโภคไทย เพราะตอ้งยอม รับวา่เคร่ืองมือบางอยา่งก็ไม่เขา้ถึงพฤติกรรมของคนไทย ซ่ึงหลกัๆ

แลว้การตลาดดิจิตอลมีเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

Website เป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้สําหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการทาํการตลาดดิจิทลั (Digital 

Marketing) การมีเวบ็ไซตเ์ปรียบเหมือนมีหน้าร้านคา้ท่ีจะไดแ้นะนาํสินคา้ และทาํการซ้ือขายผ่าน

หน้าเว็บไซต์ได้เลย เป็นจุดศูนย์กลางของส่ืออ่ืนๆ หากมีหน้าร้านเป็นของตัวเองก็จะทําให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้วา่แบรนดข์องเรามีช่ือเสียง สินคา้มีคุณภาพไวว้างใจได ้

Online PR เป็นการทาํประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

Website, Social Media, E mail ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ สร้างทศันคติต่อตวัสินคา้และตรา

สินคา้ ยงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัธุรกิจของคุณอีกดว้ย 
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E mail marketing เป็นการส่ง E mail หรือจดหมายไปถึงตวัลูกคา้โดยตรง ไม่วา่จะเป็นการ

ประชา สัมพนัธ์กิจกรรม โปรโมชัน่ เสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็นตน้ เคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเรียกได้

ว่ามีประสิทธิภาพมาก เพราะเป็นการส่งขอ้มูลถึงลูกคา้โดยตรง และท่ีสําคญัเราจะตอ้งเก็บขอ้มูล

ติดต่อลูกคา้เป็นนามบตัรหรือบนัทึกช่ือลูกคา้เอาไว ้จะช่วยให้เราใช้เคร่ืองมือน้ีส่ือสารกบัลูกคา้ได้

อยา่งง่ายข้ึน 

Content Marketing เป็นในส่วนของเน้ือหา รูปภาพ บทความ คลิปวดีิโอ ท่ีถูกปล่อยออกไป

ถึงผูรั้บในทุกๆ ช่องทาง (Website, Social Media , E mail ฯลฯ)  Content หรือเน้ือหาท่ีดี จะตอ้งมี

ความน่าสนใจ ให้ความรู้ และน่าบอกต่อ หวัใจของ Content  คือเป็นขอ้มูลท่ีผูรั้บสารอยากส่งต่อให้

เพื่อนท่ีคาดว่าอยากรับขอ้มูล เป็นการกระจายเน้ือหาและบทความท่ีแฝงการโฆษณาสร้างการรับรู้

ใหผู้บ้ริโภคท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายท่ีสุด อีกทั้งยงัถูกเผยแพร่โดยผูบ้ริโภคสู่บริโภคเป็นวงกวา้งอีกดว้ย 

Social Media Marketing เป็นการทาํการตลาดโดยใช้ส่ือสังคมได้แก่ Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Google+  เป็นต้น ซ่ึงวตัถุประสงค์ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่องทาง 

ผูป้ระกอบการต้องเลือกช่องทางตามวตัถุประสงค์ของตน เช่น ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นท่ี

ภาพลักษณ์ก็เหมาะท่ีจะใช้ Pinterest หรือถ้าเน้นการใช้รูปเป็นหลักก็เหมาะกับ Instagram หาก

ผลิตภณัฑมี์สรรพคุณท่ีตอ้งใชก้ารอธิบาย ตอ้งสร้างการรับรู้ผา่น Facebook  เป็นตน้ 

Online Video & Viral เป็นการทาํการตลาดดิจิทัลท่ีเน้นการแสดงเน้ือหาผ่านคลิปวิดีโอ 

เพื่อโฆษณาสินคา้ เพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้ เปิดตวัสินคา้ใหม่ หรือเพื่อเปล่ียนทศันคติ คลิปวิดีโอ

ส่วนใหญ่จะมีเน้ือหาท่ีออกแบบมาใหต้รงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อใหเ้กิดกระแส

เล่าสู่กนัฟังแบบตวัต่อตวั การกดไลค ์กดแชร์บนโลกโซเชียลนัน่เอง 

Mobile & App Marketing เป็นการทาํการตลาดผา่นอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ สมาร์ทโฟน

และแท็บเล็ต โดยเน้นการปรับแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามบนหน้าจอหลายขนาดและการทํา

แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อความสะดวกสบายของลูกคา้ และเป็นเคร่ืองมือทาํการตลาดดิจิทลัท่ี

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ในยุคปัจจุบนัน้ี ส่วนจะเลือกใชเ้คร่ืองมือใดหรือเลือกใชเ้คร่ืองมือ

ใดก่อนและหลงั ผูป้ระกอบการจะตอ้งวิเคราะห์ตวัผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการเสพส่ือออนไลน์

ของผูบ้ริโภคสินคา้เอง เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แนวโน้มของ Content Marketing ในตลาดดิจิทลั 

 ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ประเด็นสําคญัท่ีนกัการตลาดยุคน้ีจบัตามองเป็นพิเศษ คงหนี

ไม่พ้นความเคล่ือนไหวของส่ือยุคดิจิทัลอย่างสังคมออนไลน์ อาทิเช่น Twitter Facebook หรือ 

YouTube ท่ีสร้างปรากฏการณ์แบบ “ดังเพียงข้ามคืน” ด้วยการบอกต่อ (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 

2554) หรือการเกิดเวบ็ไซต์ท่ีมีรูปแบบลูกเล่นน่าดึงดูดใจในรูปแบบใหม่ ๆ และกาํลงัไดรั้บความ

นิยมอยา่งแพร่หลาย โดยผูส้ร้างเน้ือหาขอ้มูลในส่ือออนไลน์น้ี ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นนกัการตลาดท่ีจะ

เป็นผูส่ื้อสาร แต่กลบัเป็นใครก็ตามท่ีมีเคร่ืองมือการส่ือสารอยู่ในมือ Content Marketing เป็นตวั

เช่ือมโยงและต่อยอด Campaign Marketing ระหวา่งส่ือ Online และ Offline ท่ีพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั

หลายแบรนดป์ระสบความสาํเร็จอยา่งมาก 

ในอีกทางหน่ึงของพฤติกรรมการเสพส่ือของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีปรากฏอยา่งเห็น

ไดช้ดัคือ อตัราการใชง้านท่ีสูงข้ึนใน Smartphone และ Mobile Device เช่น Tablet, iPad เป็นตน้ ทาํ

ให้การเสพเน้ือหาบนหนา้จอท่ีสองและหนา้จอท่ีสามมีมากข้ึนจากสมยัท่ีมีเพียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

(สร เกียรติคณารัตน์, 2557) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า Multi-Screen นาํมาซ่ึงโอกาสในการให้ขอ้มูล 

เน้ือหาท่ีหลากหลายมากกวา่เดิม ซ่ึงตอบสนองพฤติกรรมการเสพขอ้มูลของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมี

ความสนใจในเน้ือหาท่ีหลากหลาย ดงันั้นการสร้างกลยุทธ์การส่ือสารจึงตอ้งมองให้ครอบคลุมถึง

กลยุทธ์ในการวางเน้ือหา ซ่ึงทาํหน้าท่ีแตกต่างกนัออกไปตามประเภทของ Screen และพฤติกรรม

การใช้ Screen ต่าง ๆ เหล่านั้ น และผลสํารวจของ Zocial Inc (2557, 17 มิถุนายน) รายงานถึง

พฤติกรรมการใช้ Social Media ในชีวิตประจาํวนัตั้งแต่ต่ืนนอนจนจบวนัเขา้นอน พบว่า ผูบ้ริโภค

ใช ้Facebook มากถึง 99%  Line (84%), Instagram (56%), Google+ (41%) และ Twitter(30%) 

ดงันั้นการส่ือสารเน้ือหาขอ้มูลในหลากหลายช่องทางในส่ือยุคดิจิทลั มีความสําคญัเป็น

อยา่งมาก เพราะเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วท่ีสุด ผูบ้ริโภคท่ีเปิดรับส่ือดิจิทลั คาดหวงัท่ี

จะไดรั้บการส่ือสารท่ีชดัเจน และมีขอ้มูลเพียงพอช่วยตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ จึงไม่ใช่เร่ือง

แปลกท่ีจะเห็นสินคา้อุปโภคบริโภคอดังบประมาณลงในส่ือดิจิทลัมากข้ึน (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 

2554) และ Content Marketing เป็นรูปแบบการตลาดท่ีกาํลังนิยมในหมู่ของนักการตลาดยุคใหม่ 

(ลานดาว ตาหวาน, 2557) ได้ให้เหตุผลสนับสนุนว่า Content Marketing เป็นอีกหน่ึงวิธีการทํา

การตลาดออนไลน์ ซ่ึงกาํลงัมาแรงและพูดถึงกนัอยา่งแพร่หลาย การทาํการตลาดในรูปแบบน้ีจะมี

ส่วนช่วยในผลของการคน้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบรนดห์รือเน้ือหาท่ีเก่ียวกอ้งกบัผลิตภณัฑใ์หม้ากข้ึน  
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บทนํา  

Content Marketing 

ในชีวิตประจาํวนัเราคงจะพบเห็นโฆษณามากมายรอบตวัเรา โดยโฆษณาเหล่าน้ีมกัจะเนน้

ไปท่ีการขายสินคา้หรือบริการต่างๆ ไม่วา่โฆษณานั้นจะออกมาในรูปแบบใด แต่สุดทา้ยจุดประสงค์

หลกัคือการหวา่นลอ้มใหเ้ราเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการจากบริษทัผูผ้ลิตอยูดี่ 

ในทางกลับกัน  Content Marketing เป็นการนําเสนอ “Content” ซ่ึ งก็ คือ “เน้ือหาท่ี มี

ประโยชน์” ให้กับผูบ้ริโภค โดยมีจุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกประทับใจจน

สามารถจดจาํ Brand สินคา้ได ้และเกิดความความจงรักภกัดีใน Brand สินคา้ (Brand Loyalty)  ใน

ท่ีสุด แต่ในความจริงแลว้เป้าหมายลึกๆ ของ Content Marketing ก็คือการขาย เพียงแต่จะเน้นไปท่ี

การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภคก่อนเป็นอนัดบัแรก และส่งผลให้ผูบ้ริโภคเลือกใช้

สินค้าหรือบริการ โดยท่ีไม่ต้องใช้ส่ือหลากหลายประเภทในการจูงใจ จึงส่งผลให้ ในรูปแบบ

การตลาดท่ีผลิตโฆษณาตอ้งหนักลบัมาดูวา่เน้ือหาของการส่ือสารการตลาดจะโดนใจช่วยสนบัสนุน

การทาํโปรโมชัน่หรือเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดเพียงใด เพราะเม่ือการส่ือสารผ่านส่ือดิจิตอลเป็น

ส่ิงสําคญันั้นก็ยอ่มจะตอ้งกลบัมาสู่เร่ืองของเน้ือหาของภาพ เน้ือหาวีดีโอว่ามีความสร้างสรรคม์าก

แค่ไหน Content Marketing จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีต้องให้ความสําคญั (วิลาส ฉํ่ าเลิศวฒัน์ และคณะ, 

2555) 

 

ความหมายของ Content Marketing  

          มีนักการตลาดหลายคนให้ความหมายของ Content Marketing ไวอ้ย่างหลากหลาย แต่

โดยรวมแลว้หลกัการทัว่ไปจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ 

Content Marketing คือ กระบวนการทาํการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่เน้ือหาหรือ

สาระ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายของตัวเองท่ีมีโอกาสหรือจะเป็นลูกค้า เพื่อท่ีจะดึงความสนใจ สร้าง

ปฏิสัมพนัธ์และนําไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทาํให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้หรือการใช้บริการ ซ่ึงมีหน้าท่ีสําคญัในการให้ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมต่อผูบ้ริโภคในดา้นการ

สร้างความมัน่ใจต่อการตดัสินซ้ือ และยงัสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูท่ี้อ่านทุกคน รวมถึงการรักษา

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้ริโภคกบัแบรนดอี์กดว้ย (ณฐัพชัญ ์วงศเ์หรียญทอง, 2557) 

Content marketing คือ การจดัการด้านเน้ือหาในการทาํการตลาด ซ่ึงตอ้งอาศยั creativity 

หรือความคิดสร้างสรรค์ในการจดัการเน้ือหาให้มีความน่าสนใจ และตอบสนองต่อความตอ้งการ
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ของกลุ่มเป้าหมาย บนพื้นฐานท่ีวา่ไดส้าระผนวกความบนัเทิง เพราะปัจจุบนัผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ

เป็นกิจกรรมท่ีคลายเครียดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นการสร้างเน้ือหาก่ึงบนัเทิงจึงตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์

ของบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี (ณฐัพล ใยไพโรจน์, 2558) 

Content marketing คือ เทคนิคทางการตลาดและกระบวนการทางธุรกิจ ในการสร้างสรรค์

และเผยแพร่เน้ือหาท่ีมีคุณค่า และเน้ือหาท่ีกระตุ้นความสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้าง

ปฏิสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะนาํไปสู่การกระทาํของ

ลูกคา้ท่ีเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ (Joe Pulizzi, 2013) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ Content Marketing เป็นรูปแบบการตลาดท่ีถือเป็นความทา้ทายของ

นกัการตลาดยคุดิจิทลัอยา่งมาก เน่ืองดว้ยวธีิความคิดรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเนน้การสร้างสรรคอ์าจจะไม่

ตอบสนองหลกัการขายของนกัการตลาดทัว่ ๆ ไป ซ่ึงการนาํเสนอในขั้นแรกท่ีดีควรเนน้เน้ือหาท่ี

น่าสนใจและมีคุณค่าต่อผูบ้ริโภคมากกวา่การโฆษณาขายสินคา้ 

พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการเสพส่ือทีต้่องการเน้ือหา 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลัยงัคงได้รับผลจากความทนัสมยัของเทคโนโลยีท่ีเขา้มา

เปล่ียนแปลงชีวิตประจาํวนัในดา้นการรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ โดยมีการลดอตัราการเสพส่ือเดิม 

แต่เพิ่มอตัราการเสพส่ือออนไลน์มากข้ึน ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะรับรู้ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา

เป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีเรียกวา่ Always-On คือเปิดรับขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา เปิดใหข้อ้มูลเป็นฝ่ายท่ีจะวิ่ง

เขา้หามากกวา่การวิ่งไปหาขอ้มูลเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กท่ีท่ีตอ้งการ รวมถึงชอบการแชร์ และชอบโชว ์

กลา้ท่ีจะเล่าเร่ืองราวกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั แสดงความคิดเห็นส่วนตวั เปล่ียน Status บน 

Facebook Wall, แชร์ความคิดเห็นผ่าน Twitter, Check-in สถานท่ีท่ีอยู่ตอนน้ีผ่าน Foursquare ซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีง่าย และกลายเป็นเร่ืองสําคญัของนกัการตลาดดิจิตอลท่ีจะตอ้งใส่ใจและให้ความสําคญั

ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ นักวางกลยุทธ์ นักสร้างสรรค์ จึงตอ้งทาํการบา้นหนักข้ึนเพื่อ

นาํเสนอเน้ือหาให้โดนใจผูบ้ริโภค ตอบโจทยพ์ฤติกรรมการแชร์และส่งต่อซ่ึงเป็นผลดีกบัแบรนด์

และสินคา้นั้น (วลิาส ฉํ่าเลิศวฒัน์ และคณะ, 2555) 

จะเห็นได้ว่า อุปกรณ์ประเภท Mobile Device ทาํให้เขา้ถึงขอ้มูลได้ง่ายรวดเร็ว ผูบ้ริโภค

เสพเน้ือหาขอ้มูลไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ส่งผลใหมี้ตวัเลือกและทางเลือกมากข้ึนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการ เช่น การคน้หาขอ้มูลจาก Blog content, Infographic, Video Review, กระทู ้Q&A อีกทั้ง

บทความท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมถึงการท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะรับส่ิงท่ีตนสนใจและแชร์ไปยงัผูอ่ื้น
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ดว้ยถา้ขอ้มูลนั้นมีความน่าสนใจ และมีคุณค่าท่ีจะแบ่งปันใหผู้อ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วิน 

รัตนาธีราธร (2553) ศึกษาเร่ือง ทศันคติต่อการทาํการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบ Viral Video 

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแชร์ออนไลน์วีดีโอของผูใ้ช้ Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการทาํออนไลน์วีดีโอทั้งเพื่อการโฆษณาและ

ไม่ใช่เพื่อการโฆษณาคือ ลกัษณะเน้ือหา และวิธีการนาํเสนอ โดยลกัษณะเน้ือหาท่ีมีแนวโนม้จะทาํ

ให้เกิดทศันคติในแง่บวกคือ เน้ือหาท่ีตลก เน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี เน้ือหาท่ีทาํให้เกิดความประหลาด

ใจ เน้ือหาท่ีสร้างสรรคโ์ดดเด่น เน้ือหาสร้างแรงบนัดาลใจให้แง่คิด และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคล

หรือสินคา้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจแชร์ออนไลน์วีดีโอ คือ 

ความประทบัใจในดา้นเน้ือหา วิธีการนาํเสนอ และความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีจะแชร์ออนไลน์

วดีีโอนั้นลงไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสําคญัของเน้ือหาขอ้มูลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค (อรรถชยั วรจรัสรังสี, 2556) ศึกษาเร่ือง ประเภทเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุกแฟนเพจ

และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีขอ้คน้พบวา่ความพึงพอใจในประเภทเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุ๊ก

แฟนเพจสินค้ามีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถ้าผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกต่อ

เน้ือหาบนเฟซบุกแฟนเพจ ก็จะส่งผลให้มีความตั้งใจซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารนั้น

จะตอ้งเป็นเน้ือหาขอ้มูลท่ีดี มีความน่าสนใจ เป็นขอ้มูลท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาให้กบัผูบ้ริโภคได ้

จะตอ้งมีความง่ายและชดัเจน  

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคดิจิตอลท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีมีการใช้

ชีวติอยูก่บั Smartphone และ Social Media มากข้ึน ทาํให้การท่ีจะส่ือสารกบัคนรุ่นใหม่ท่ีใชส่ื้อแบบ

ใหม่ในการคน้หาขอ้มูล มีความจาํเป็นท่ีตอ้งหาเน้ือหาท่ีโดนใจกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพราะพวก

เขาเป็นพลงัสําคญัท่ีจะแชร์เน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารไปในโลกของ Social Network จึงทาํให้เกิด

เป็น Content Marketing ในการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใส่ขอ้มูลและรูปภาพเก่ียวกบัสินคา้ลงไป 

และ Content Marketing Campaigns ไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับนักการตลาดในการสร้าง

ความผูกพนักบักลุ่มคนดู และการสร้างขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการคน้หา ในความจริงมากกว่า

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนผูบ้ริโภคมีความชอบท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัท่ีสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ี

เหมาะสม (Kyli Singh, 2014)  
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การพฒันาของ Content Marketing ในยุค Digital Marketing 

Content Marketing ไม่ใช่ศพัทใ์หม่หรือรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในวงการทางการตลาด แต่มนั

เป็นรูปแบบการตลาดท่ีเกิดข้ึนมานานแลว้ ไม่ว่าจะเป็นใบปลิว โบรชวัร์ของสินคา้ บทความตาม

นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์แต่ในช่วงปีหลงั ๆ Content Marketing กาํลงัได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มากจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลใหอ้งคก์รหนัมาให้ความสาํคญักบัการตลาด

รูปแบบน้ีมากข้ึน โดยหยุดนาํเสนอการขายโดยตรง แต่หันมาสร้างขอ้มูลเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายแทน เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ในการปฏิสัมพนัธ์และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

ใหเ้ติบโตมากยิง่ข้ึน 

โดยการพฒันาของ Content Marketing ในยุค Digital Marketing ในมุมของการแบ่งตาม

ช่วงเวลาจะสามารถแบ่งได ้3 ช่วง (ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2557) ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 Traditional Digital Marketing  เป็นยุคของเวบ็ไซต์ เน้ือหาขอ้มูลจะอยู่ในเวบ็ไซต์

ต่าง ๆ เพื่อรอผูบ้ริโภคเขา้ไปเสพ และเขา้ไปแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัในเว็บ

บอร์ด ในยุคน้ีแบรนด์ต่าง ๆ จะซ้ือ แบนเนอร์ (Banner) ลงเวบ็ไซต ์โดยทาํรูปแบบท่ีหลากหลายไม่

วา่จะเป็นภาพสี การเคล่ือนไหว เพื่อดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคกดเขา้ไปดูขอ้มูล 

ช่วงท่ี  2 Social Media Marketing เป็ น ยุค ท องข อง Facebook แล ะ Twitter ซ่ึ งก ารทํา

การตลาดของแบรนด์ต่างๆ หนัมาสร้างส่ือ Facebook Page และ Twitter Account เพื่อเป็นช่องทางท่ี

นาํเสนอข่าวสารถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วและ สร้างการบอกต่อในกลุ่มสังคมออนไลน์ 

ช่วงท่ี 3 Content Marketing เป็นยุคท่ีแบรนด์หันมาผลิตส่ือเอง โดยการผลิต Content ใน 

Social Media เพื่อสร้างความผูกพนักบัผูบ้ริโภค สร้างการปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง และ

เพิ่มการขายสินคา้และบริการ รวมทั้งส่งเสริมภาพลกัษณ์ของแบรนด ์

การใช้เน้ือหาเชิงการตลาด(Content Marketing) 

Linn (2014) ได้นําเสนอ 5 แนวทางสําหรับการทาํ Content Marketing เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ

และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า แชร์ง่ายและได้ผลจริง แนวทางสําหรับการทาํการตลาดเชิงเน้ือหา 

(Content Marketing) เพื่อให้ถูกใจและสร้างความรู้สึกเชิงบวกต่อผูบ้ริโภคจนทาํให้เกิดการแชร์ต่อ

ประกอบดว้ย 

 1. Content สร้างแรงบนัดาลใจ 

 2. Content ใหไ้อเดีย 

 3. Content บอกแนวทางแกปั้ญหา 
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 4. Content ใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เป็นเน้ือหา 

 5. Content สร้างอารมณ์ / บนัเทิง เป็นเน้ือหา ภาพการส่ือสาร ดว้ยภาพเสียงท่ีต่อเน่ือง 

การนําเสนอของ Content Marketing  

รูปแบบ Content Marketing สามารถนาํเสนอได ้4 รูปแบบ (สุรนาถ เนียมคาํ, 2557) ดงัน้ี 

1. บทความ  

สร้างเน้ือหามีประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค อาจใชว้ธีิเขียนบทความเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคกาํลงัให้

ความสนใจ มองหาเน้ือหาท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนั้นและยงัไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน หรืออาจมี

คนเขียนแล้วแต่ยงัไม่ดี และท่ีสําคัญเน้ือหานั้ นต้องส่ือถึงแบรนด์สินค้าและบริการท่ีต้องการ

นาํเสนอขายดว้ย ซ่ึงวธีิน้ีไดผ้ลดีในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. รูปภาพ / Infographics 

          ใชรู้ปภาพท่ีสามารถส่ือความหมายไดดี้อยา่ง Infographics เป็นการสร้างภาพรวมของเน้ือหา

ท่ีเขา้ใจยากหรือซบัซ้อน แต่ทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจไดง่้าย โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัแผนภาพหรือ

การเปรียบเทียบสถิติ อีกทั้งยงัสามารถใชสี้สันเขา้มาถึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

3. วดีีโอ  

          เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ มีภาพเคล่ือนไหว มีเสียงอธิบายชัดเจน ง่ายต่อการเผยแพร่ และ

ผูบ้ริโภคไดรั้บความรู้โดยไม่ตอ้งเสียเงิน แมก้ารทาํวีดีโอ Content Marketing อาจจะใช้ตน้ทุนใน

การผลิตสูงกวา่รูปแบบอ่ืนๆ แต่กลบัไดค้วามประทบัใจจากผูบ้ริโภคท่ีมองเห็นถึงความพยายามท่ีจะ

นาํเสนอเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

4. Social Media 

          เป็นช่องทางท่ีสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคได้อย่างรวดเร็วท่ีสุดในโลกออนไลน์ สามารถ

อพัเดทขอ้มูลข่าวสาร คอยตอบคาํถามให้ความช่วยเหลือในเวลาท่ีผูบ้ริโภคประสบปัญหาหรือมีขอ้

สงสัย และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัแบรนดอี์กดว้ย 

นอกจากวิธีข้างต้นยงัสามารถทํา Content Marketing มานําเสนอด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตามแต่

นกัการตลาดจะคิดได ้อาทิ การรีวิว, งานวิจยั, Case Study ฯลฯ ข้ึนอยูค่วามสะดวกในรูปแบบการ

ทาํ หรือจะทาํพร้อมกนัในคราวเดียว เพราะยิ่งมีการเผยแพร่มากเท่าไหร่ การรับรู้ตราสินคา้ย่อม

เพิ่มข้ึนมากเท่านั้น (ณฐัพล ใยไพโรจน์, 2558)  

          ดงันั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผูบ้ริโภคช่ืนชอบ Content Marketing ท่ีสร้างสรรค์ มีความ

สนุกและแปลกใหม่ และพวกเขายินดีท่ีจะบอกต่อเม่ือเห็นคุณค่าของในเน้ือหานั้นๆ อาจจะไม่ใช่
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เพียงแค่คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ แต่อาจจะเป็นเน้ือหาสาระท่ีสอดแทรกความบนัเทิง สร้าง

ความสุขใหเ้กิดแก่คนรอบขา้ง 

 

ประโยชน์ของการทาํ Content Marketing  

          Content marketing เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างแบรนด์ได้อย่างดี การสร้างเร่ืองราวให้กับ       

แบรนด ์ดว้ยการใส่เน้ือหาท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ควบคู่ไปกบัความน่าเช่ือถือ และมีคุณค่า จะทาํให้

ดึงดูดความสนใจและทาํใหภ้าพ 

 แบรนดช์ดัเจนในใจกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ลานดาว ตาหวาน, 2557) ท่ี

กล่าวไวว้า่ การเขียนเร่ืองราวในเชิงบวก ทาํให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก ควรมีความน่าเช่ือถือ สามารถ

ตรวจสอบได้จริง จะนําไปสู่การสร้างความสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์ท่ีเราต้องการโฟกัส กับ

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาพบเรา การนาํเสนอผลิตภณัฑค์วรนาํเสนอดว้ยเน้ือหาท่ีแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ 

และนาํเสนอตรงประเด็น มีความแตกต่างในทอ้งตลาด มีความคิดสร้างสรรค ์ 

          ประโยชน์ท่ีแบรนด์จะได้รับ คือการได้ยอดจาํนวนผูเ้ข้าชมท่ีสูงข้ึนผ่านทาง Social Media 

และ Search Engine ทั้งน้ีผูอ่้านเน้ือหาสามารถแสดงความคิดเห็น ให้คะแนน รวมถึงถามตอบกนัเอง

ระหว่างผูอ่้านได้ดว้ย เรียกว่า User Engagement และอาจช่วยเพิ่มยอดขายสินคา้และบริการไดอี้ก

ดว้ย (Jirawat worasubhakorn, 2557) และประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดคือ ผูบ้ริโภครู้วา่มีแบรนด์ของ

เราอยู่บนโลกใบน้ี หลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยได้ยินช่ือแบรนด์ของเรามาก่อน แต่ก็มารู้จกัจากการ

บอกต่อ ๆ กนั หรือจากการแชร์เน้ือหาผา่นทาง Social Media เม่ือสร้าง Brand Awareness แลว้ ก็จะ

ทาํให้เกิด Brand Loyalty ถา้เน้ือหานั้นมีประโยชน์ต่อตวัผูบ้ริโภคจริง ๆ ไม่ใช่เน้นแต่การขายของ

อยา่งเดียว อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มยอดขายโดยท่ีแบรนด์ไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าโฆษณามากข้ึน (สุรนาถ 

เนียมคาํ, 2557) 

 

 Content Marketing ในอนาคต 

เพื่อใหส้มกบัยคุใหม่ท่ีน่าต่ืนเตน้ทา้ทายนกัการตลาดตอ้งมีแผนงานเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีชดัเจน 

ซ่ึงอาจรวม Digital Content หลากหลายประเภท ตั้งแต่วีดีโอไปจนถึงเน้ือหาท่ีแฝงการขายสินคา้ 

และเน้ือหาท่ีเปิดกวา้งให้ลูกคา้มีส่วนร่วมสร้างสรรค ์(เคนท ์เวอร์ไทม ์และเอียน เฟนวิค, 2551) แบ

รนด์ต่าง ๆ จะพฒันาเน้ือหาให้น่าสนใจมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นภาพ เสียง สีสัน รูปแบบการนาํเสนอ 
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เพื่อเขา้ถึงไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีเปล่ียนไปในทุก ๆ วนั  และการแข่งขนับนโลกออนไลน์

ของสินคา้ชนิดเดียวกนัจะเพิ่มสูงข้ึน และเป่ียมไปดว้ยคุณภาพของคุณค่าทางดา้นเน้ือหามากยิง่ข้ึน 

          การทาํความเขา้ใจเร่ือง Content Marketing อยา่งจริงจงัในระดบัองค์กร ไม่ใช่แค่การทาํคลิป

วีดีโอบน Youtube หรือสร้างเน้ือหาใน Facebook ค่าใช้จ่ายในการทาํประเภทคลิปวีดีโอจะสูงเพิ่ม

มากข้ึนเพราะจะมีการแข่งขนักนัมากข้ึนดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคยคุใหม่สนใจการดูมากกวา่การอ่าน 

และในองคก์รอาจเกิดตาํแหน่งใหม่ข้ึนมาเช่น  Content Marketing Executive / Content Editor หรือ

แม้แต่ตําแหน่งบริหารอย่าง Chief Content Officer ทําให้มีการเพิ่มกําลังผลิตเน้ือหาเพื่อนําไป

เผยแพร่ในช่องทางของแบรนด์เองโดยเฉพาะ (Nuttaputch, 2557) และมีการทาํนายไวว้า่ ในปี 2017 

นั้น 74% ของอินเตอร์เน็ต Traffic จะมาจาก Content ท่ีเป็นรูปแบบ Video และจะเกิด Trend ของ 

Video Content Marketing อีกดว้ย (Chawin Supakasemwong, 2557) 

 

บทสรุป 

          Content Marketing เป็นรูปแบบของการส่ือสารทางการตลาดท่ีสําคัญมากในยุคดิจิตอล 

เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนแปลงไป มีความนิยมเสพส่ือทางโลกออนไลน์

มากกวา่ทางส่ือหลกั และให้ความสําคญักบัเน้ือหาขอ้มูลท่ีมีประโยชน์มากข้ึน ดงันั้นนกัการตลาด

ควรหันมาให้ความสําคญัและทาํการศึกษาอยา่งจริงจงั ในการเลือกใช้รูปแบบท่ีจะนาํเสนอเน้ือหา

เชิงสร้างสรรคใ์ห้เหมาะสมกบัสินคา้และบริการ โดยยงัคงจุดประสงค์หลกัในการทาํเพื่อสร้างการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคและทาํให้แบรนด์เขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค ตลอดจนสร้างให้เกิดความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ และในอนาคต Content Marketing จะมีลกัษณะท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพื่อตอบสนอง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในทุก ๆ วนั ควบคู่กบัเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าไปอย่างไม่

หยดุย ั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

http://flexmedia.co.th/roi/author/win/
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นบทความวิชาการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอแนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ของระบบโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทลั ท่ามกลางยุค Digital Disruption ท่ีเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มา

แทนท่ีเทคโนโลยีเดิมและนาํไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ หลายองคก์รกาํลงัเผชิญหนา้กบัสภาวะ Digital 

Disruption ท่ีถือว่าสภาวะน้ีมีความสําคญัต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมอยา่งมาก เพราะเป็นส่ิง

หน่ึงท่ีจะคอยช่วยใหธุ้รกิจของเราขบัเคล่ือนไปไดไ้กลข้ึนกวา่เดิม ถา้หากเราสามารถพลิกวกิฤติจาก 

Digital Disruption ให้กลายมาเป็นโอกาสท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ๆ ในธุรกิจของเราได้ ก็เท่ากบัว่าเรามี

โอกาสเหนือกวา่คู่แข่ง ผูเ้ขียนเล็งเห็นความสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงได้

รวบรวมแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของระบบโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทลั เพื่อประโยชน์ต่อการ

ปรับตวัของผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางการคา้ ซ่ึงจากการศึกษาคน้พบวา่แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของระบบโลจิสติกส์

ไทยในยุคดิจิทลั จะมีแนวโนม้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเช่ือมโยงและบริหารจดัการ

ขอ้มูลท่ีมีมากมายสูงข้ึน ลดเวลาในการทาํงาน และเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีทาํงาน

แทนมนุษย ์เช่น อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง หรือ Internet of Things (IoT) บ๊ิกดาตา้ (Big Data) 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หุ่นยนต์ทดแทนการทาํงาน (Robotics) เทคโนโลยีบล็อค

เชน (Blockchain) เศรษฐกิจยคุใหม่ท่ีเนน้การแบ่งปัน (Sharing Economy) 
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Abstract 

This article aims to present the changing trend of Thai digital logistic. In digital 

disruptive world, Innovation and Technology replaced and changed the phase for new business 

models. Many organizations had been significantly in a digital disruptive stage. This stage would 

become driven organizational competitive advantages by creative solution changes. I, the author, 

had been supporting for the disruptive changes and finding the solutions to go through this 

disruptive stage. Thus, the studies and information about Thai digital logistic changes were 

collected and analyzed in this article. This would be advantageous for entrepreneurs in logistic 

industries of both, government and private. Previous information showed that Thai logistic 

changes tended to applied technology and digital in terms of system and data storage 

management. It also for lean strategy, high productivity and workforce reduction. IoT (Internet of 

Things), Bid data, AI (Artificial Intelligence), Robotics, Blockchain and Sharing Economy were 

also considered to apply in the industry. 

 

บทนํา  

โลกกา้วเขา้สู่ย ุคดิจิทลัอย่างเต็มตวัดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ที่เกิดข้ึนเพื ่อ

อาํนวยความสะดวกให้มนุษยเ์พิ่มข้ึนทุกวนั ทาํให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาํวนัเปล่ียนแปลง

ไปและพฤติกรรมการซ้ือขายสินคา้ก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย เห็นไดช้ดัจากการจบัจ่ายใช้สอยจาก

หน้าร้านคา้สู่ตลาดออนไลน์ ทาํให้ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เติบโตและเป็น

หน่ึงในธุรกิจที่ถูกจบัตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีทีผ่านมา โดยขอ้มูลจากสํานกัยุทธศาสตร์ 

สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) รายงานว่าเมื่อปี 2560 

ประเทศไทยมีมูลค่าธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งส้ิน 2,762,503.22 ลา้นบาท 

ซ่ึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ธุรกิจโลจิสติกส์ก็กาํลงัเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดีท่ามกลาง

การแข่งขนัอยา่งรุนแรงของผูป้ระกอบการท่ีมุ่งแสวงหาโอกาสจากตลาดท่ีมีทิศทางการเติบโต เม่ือ

โลกเข้าสู่ยุคดิจิทลัทาํให้การพฒันาเทคโนโลยี ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการ

แข่งขนัท่ีเขม้ขน้ การวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ซ่ึงพลิกโฉมให้

โลกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เปล่ียนแปลงไปจากการพฒันาการขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ เม่ือหลาย

สิบปีท่ีแลว้ สู่การคน้หารูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีจะทาํให้การขนส่งสินคา้มีความสะดวกรวดเร็วมาก



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

445 

ยิ่งข้ึน ดว้ยการใช้เทคโนโลยีทนัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของลูกคา้ทุกประเภท สามารถ

จดัการกบัทรัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า ตลอดจนคาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นความย ัง่ยืนและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวฒัน์ทาํให้เกิดการคา้ระหว่าง

ประเทศท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยและเข้าถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทันสมัย ได้ง่ายข้ึนและมี

ผลกระทบต่อภาคธุรกิจในทุกระดบั ดงันั้นแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในระดบัสากลท่ีเกิดข้ึนจึงมีผล

ต่อผูป้ระกอบการไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางยุค Digital Disruption ท่ี

เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาแทนท่ีเทคโนโลยีเดิมและนาํไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ หลายองค์กรกาํลงั

เผชิญหน้ากับสภาวะ Digital Disruption ท่ี ถือว่าสภาวะน้ีมีความสําคัญต่อวงการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม อย่างมาก เพราะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะคอยช่วยให้ธุรกิจของเราขบัเคล่ือนไปได้ไกลข้ึน

กว่าเดิม ถา้หากเราสามารถพลิกวิกฤติจาก Digital  Disruption ให้กลายมาเป็นโอกาสท่ีจะสร้างส่ิง

ใหม่ๆ ในธุรกิจของเราไดก้็เท่ากบัว่าเรามีโอกาสเหนือกว่าคู่แข่งขนั ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ก็ถือว่า

ได้รับผลกระทบไปพอสมควรจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปและรูปแบบธุรกิจท่ีมีความ

ซับซ้อนมากข้ึนทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายด้าน

ดว้ยกนั  

บทความน้ีผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านทราบขอ้มูลของแนวโนม้การเปล่ียนในระบบโลจิสติกส์

ท่ีตอ้งมีการพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึนและไดมี้การเปล่ียนแปลงไปใชร้ะบบอตัโนมติัแทนการใช้

งานโดยคนมากมาย จากแบบรายงานโลจิสติกส์ของไทยประจาํปี 2560 ก็ไดมี้แผนพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยดีา้นโลจิสติกส์ รวมทั้งยงัมีแผนสนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยการขยายตลาดเช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-

Commerce) เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงและสามารถบริหารจดัการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

จนถึงจุดจาํหน่ายสินคา้สู่ผูอุ้ปโภคบริโภคได ้ 

 

ความหมายและความสําคัญของ Digital Disruption 

 Oxford College of Marketing ให้ ค ํา นิ ย าม ข อ ง  Digital Disruption ไ ว้ว่ า  ส ภ าวะ ก าร

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลทาํให้เกิดรูปแบบธุรกิจข้ึนมาใหม่ โดยนวตักรรมและ

เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดิม  
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 เวบ็ไซต์ข่าวธุรกิจชั้นนาํของ Forbes กล่าวไวว้า่ “การหยุดชะงกัของระบบดิจิทลัถือว่าเป็น

โอกาสในการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยคีร้ังสาํคญั” 

 จากกรณีศึกษาของอีสต์แมนโกดกั (Eastman Kodak Company) หรือท่ีเราเรียกกนัติดปาก

วา่ “โกดกั”  ซ่ึงเป็นบริษทัสัญชาติอเมริกนัท่ีจดัจาํหน่ายอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ และบริการเก่ียวกบัการ

ถ่ายภาพ อีกทั้ งเป็นบริษัทกล้องฟิล์มย ักษ์ใหญ่ ท่ีพลาดท่าจนต้องประกาศล้มละลายในปี

คริสต์ศักราช 2012 เพื่อร้ือโครงสร้างใหม่ยกเซท เน่ืองจากโดนกระแสดิจิทัลและเทคโนโลยี

สมยัใหม่เขา้โค่นแบบเต็มรูปแบบ เน่ืองจากกลอ้งดิจิทลัท่ีใช้งานง่าย สะดวก สามารถลบภาพได ้

และถูกใจลูกคา้มากกวา่ ดว้ยเหตุการณ์คร้ังน้ีทาํให้ผูป้ระกอบการจะตอ้งหันมาปัดฝุ่ นปรับกลยุทธ์

กนัใหม่โดยเลือกใช้อาวุธดิจิทลัและเทคโนโลยีสมยัใหม่ให้เหมาะสมกบัองค์กรของเราเป็นหลกั 

เนน้การสร้างมูลค่า การเพิ่มรายได ้และการพฒันาองคก์ร บทเรียนท่ีเราสามารถเรียนรู้ไดจ้ากโกดกั

ก็คือการหยุดชะงกัของระบบดิจิทัลนั้ นเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหยุดย ั้งได้ และการพยายามต่อสู้นั้ นไร้

ประโยชน์ การหยดุชะงกัของระบบดิจิทลัแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ซ่ึงช่วยให้เราสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนใหม่เหล่าน้ีได ้อีกทั้งยงัตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าเก่าได้ดีและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าใหม่ได้ค้นพบ

ความสามารถของเราดว้ย จากวิกฤตในคร้ังน้ีส่งผลให้ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตอ้ง

เผชิญกบัความทา้ทายหลายดา้น แต่ดา้นท่ีสําคญัคือ การบริหารจัดการกบัข้อมูลจํานวนมหาศาล ซ่ึง

จาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ในการจดัเก็บและประมวลขอ้มูลให้รวดเร็วและแม่นยาํ

มากท่ีสุด  

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทลันั้นมีแนวโน้มใน

การเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

1. อนิเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง หรือ Internet of Things (IoT) 

แนวโน้มของระบบโลจิสติกส์จาํเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารข้อมูล เพื่อความ

แม่นยาํและรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งของลูกคา้ จากแนวโนม้ดงักล่าวไดมี้การริเร่ิมนาํเอา

อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง หรือ Internet of Things (IoT) มาใช้เช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือต่างๆ ในระบบการทาํงานโลจิสติกส์มากข้ึน อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพ

ส่ิง หรือ Internet of Things (IoT) นั้นอาจจะเป็นเร่ืองใหม่สําหรับประเทศไทย แต่แทจ้ริงแล้วไดมี้

การพูดถึงและนํามาใช้แล้วในต่างประเทศ โดยในปีคริสต์ศกัราช 1999 Kevin Ashton ได้ให้คาํ

นิยามคาํว่า “อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง” ไวเ้ป็นคร้ังแรกขณะถูกเชิญไปบรรยายเร่ืองน้ีให้กับ
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บริษัท Procter & Gamble หรือ P&G โดยนาย Kevin Ashton เช่ือว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทาํให้สรรพส่ิงหรือวตัถุต่างๆ 

(Things) บนโลกสามารถส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ตอบโตก้บัมนุษยไ์ดผ้่านการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกา เป็นตน้  

Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi (2016) ไ ด้อ ธิ บ าย เก่ี ย วกับ  Internet of Things 

(IoT) ว่าเป็นกระบวนการท่ีว่าด้วยการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ให้สามารถ

เช่ือมโยงกบัมนุษยไ์ด ้โดยอาศยัโครงสร้างพื้นฐานทางการส่ือสารโทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต

เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งการบริการและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงกระบวนการน้ีจะนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมและทาํใหก้ารส่ือสาร 

การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่างๆ กบัมนุษยส์ามารถทาํไดง่้ายข้ึน  

ก ลุ่ม แอดวาน ซ์  รี เสิ ร์ช  (2559) ได้ให้ ความ ห ม าย Internet of Things (IoT) ไว้ว่าคื อ

สภาพแวดลอ้มอนัประกอบดว้ยสรรพส่ิงท่ีสามารถส่ือสารและเช่ือมต่อกนัไดผ้่านโพรโทคอลการ

ส่ือสารทั้งแบบใชส้าย และไร้สาย โดยสรรพส่ิงต่างๆ สามารถระบุตวัตนและบอกสถานะได ้สรรพ

ส่ิงต่างๆ สามารถรับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมและมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบและทาํงานร่วมกนัได ้

ความสามารถในการส่ือสารของสรรพส่ิงน้ีจะนําไปสู่นวตักรรมและบริการใหม่อีกมากมาย 

ตวัอยา่งเช่น เซ็นเซอร์ภายในบา้นตรวจจบัการเคล่ือนไหวของผูอ้ยูอ่าศยั และส่งสัญญาณไปสั่งเปิด-

ปิดสวิตซ์ไฟตามหอ้งต่างๆ ท่ีมีคนหรือไม่มีคนอยู ่หรืออุปกรณ์ตรวจติดตามสถานะหรือการลาํเลียง

ตูค้อนเทรนเนอร์ท่ีสามารถส่ือสารไปยงัตน้ทางเพื่อตรวจสอบไดว้่าตูค้อนเทรนเนอร์ถูกโจรกรรม 

หรืออุปกรณ์วดัสัญญาณชีพของผูป่้วย ผูสู้งอายุท่ีสามารถส่งขอ้มูลไปยงับุคลากรทางการแพทย ์

หรือส่งขอ้ความเรียกหน่วยกูชี้พ และรถฉุกเฉิน เป็นตน้ 

 CAT Telecom (บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั Internet of 

Things (IoT) ว่าเป็นแนวคิดของการเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ให้

ส่ือสารกนัไดเ้องเพื่อช่วยให้การทาํงานของมนุษยมี์ความสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัอุปกรณ์

หรือวตัถุต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเราต่างมีความสามารถหรือมีความเฉลียวฉลาด (Smart) สามารถทาํงาน

ไดห้ลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสามารถในการการเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตและการ

ทาํงานแบบ Real Time เพื่อติดต่อกับระบบภายนอก และสามารถประมวลผลขอ้มูลต่างได้ โดย

เทคโนโลยีท่ีจะทาํให้ส่ิงของสามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกนัได้นั้น เช่น RFID (Radio Frequency 

Identification) และ Sensors โดยท่ีอุปกรณ์เหล่าน้ีจะประกอบเขา้กบัส่ิงของต่างๆ พร้อมทั้งสามารถ
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ทาํการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ให้สามารถส่งขอ้มูลเพื่อคิดคาํนวณและแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้ซ่ึงมี

ประโยชน์มากมายในเร่ืองการบริหารต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการขนส่งสินค้า การ

บริหารจดัการคลงัสินคา้ การควบคุมการผลิตในโรงงาน การคา้ปลีกในห้าง รวมไปถึงการรักษา

ความปลอดภยัในสนามบิน หรือการควบคุมการเคล่ือนไหวของสินคา้ และการป้องกนัการลกัขโมย

สินคา้ภายในหา้ง 

 จากคาํอธิบายขา้งตน้ทาํให้เขา้ใจไดว้า่อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง หรือ Internet of Things 

(IoT) จะทาํการเช่ือมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือเขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ต โดยอาศยัการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัในการดาํเนินการ กระบวนการระบบโลจิสติกส์ซ่ึงผูใ้ห้บริการโลจิ

สติกส์สามารถใช้ข้อมูลจากการเช่ือมโยงอุปกรณ์ต่างๆ มาสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกสําหรับการ

วิเคราะห์และวางแผนการดาํเนินการท่ีจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและการแกปั้ญหาใหม่ เพื่อเพิ่ม

ป ระสิ ท ธิภาพ  ค วาม โป ร่งใส ใน ก ารขน ส่ งสิ น ค้า  ก ารใช้งาน  Internet of Things (IoT) ใน

กระบวนการโลจิสติกส์ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากสามารถทาํให้ค่าใชจ่้ายโดยรวม

ลดลงได ้เพิ่มความปลอดภยั รวมทั้งมีความแม่นยาํและไดม้าตรฐาน ซ่ึงการพฒันาเครือข่าย Internet 

of Things (IoT) ระยะต่อไปจะมีตน้ทุนค่าอุปกรณ์ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองทาํให้ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์

มีโอกาสนาํ Internet of Things (IoT) มาปรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจใหม่ไดม้ากข้ึน 

  

Internet of Things (IoT) กบัโลจิสติกส์ 

ปัจจุบนัน้ีระบบโลจิสติกส์ไดมี้การประยุกต์ใช้อุปกรณ์อตัโนมติัอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะ

เป็นการตรวจสอบการขนส่งและสินคา้คงคลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ด้วยการเก็บขอ้มูลการเคล่ือนไหว

ของสินคา้ ซ่ึงระบบจะสามารถรายงานสถานะการจดัส่งสินคา้ให้กบัผูป้ระกอบการในการวางแผน

เส้นทางการขนส่ง การจดัการพนักงาน รวมทั้งตาํแหน่งการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ผ่านระบบ 

Radio Frequency Identification (RFID) และ Global Positioning System (GPS) หรือจะเป็นการเพิ่ม

ความโปร่งใสภายในคลงัสินคา้ โดยการติดแทก็ขอ้มูลในสินคา้แต่ละพาเลท (Pallet) และสามารถ

ส่งข้อมูลสภาพและตาํแหน่งปัจจุบนั ทาํให้สามารถเห็นภาพรวม เพื่อนําไปวิเคราะห์ ปรับปรุง 

วางแผน การบริหารจดัการ และควบคุมดูแลสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสามารถเพิ่ม

ความสะดวกและความปลอดภยัของพนกังานในการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน หรือจะเป็น

การขนส่งอจัฉริยะท่ีสามารถเพิ่มความคุม้ค่าในการขนส่ง อีกทั้งมีนวตักรรมใหม่ท่ีไดเ้ร่ิมนาํมาใช้

ในรถบรรทุกและทาํให้กลายเป็นรถบรรทุกอจัฉริยะ เช่น ระบบ Telematics ท่ีสามารถรวบรวม
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง วางแผนเส้นทาง และเวลาขนส่งใหมี้ความยดืหยุน่ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) กบัระบบขนส่ง 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการบริหารการขนส่งมีช่ือว่า “ระบบขนส่งอจัฉริยะ” 

หรือ “Intelligent Transportation System (ITS)” เป็นการนําเอาเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าท่ี มีอยู่ใน

ปัจจุบนัมาใชแ้กปั้ญหาจราจรท่ีเกิดข้ึน โดยระบบดงักล่าวน้ีไดรั้บการพิสูจน์จากหลายประเทศว่า

เป็นระบบท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาการจราจรไดดี้จนถึงระดบัหน่ึงและใชเ้งินลงทุนไม่สูงเหมือนกบั

การก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานข้ึนมาใหม่ ระบบขนส่งอจัฉริยะเป็นระบบท่ีผสมผสาน

ระหว่างเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคมนาคมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนักบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการ

พฒันาข้ึนใหม่เพื่อนาํไปใชใ้นงานดา้นคมนาคมขนส่งดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การประมวลขอ้มูลข่าวสาร

การจราจร การส่ือสารดา้นโทรคมนาคม เพื่อแกไ้ขปัญหาด้านจราจรและขนส่งทางบก ซ่ึงระบบ

ขนส่งอจัฉริยะเป็นระบบท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้นการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ไดโ้ดยเฉพาะ

ปัญหาดา้นการจราจร เช่น การลดปัญหาทางดา้นอุบติัเหตุ การลดปัญหาดา้นการจราจรติดขดั การ

เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกเส้นทางการเดินทางของผูข้ ับข่ี รวมถึงการแก้ปัญหาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

 ระบบการขนส่งแบบดั้ งเดิม เช่น ระบบรางทางรถไฟ การขนส่งทางถนน การขนส่ง

ทางการบิน และการขนส่งทางนํ้า นั้นมีอยูม่าเป็นเวลานานโดยการขนส่งแบบดั้งเดิมนั้นการเดินทาง

แต่ละแบบจะดาํเนินการเป็นอิสระต่อกนัตามแต่ละประเภทของระบบการขนส่งทาํให้ยากต่อการใช้

งานร่วมกนั การขนส่งอจัฉริยะจะครอบคลุมระบบการส่ือสารและระบบนาํทางไวห้ลากหลายชนิด 

ทั้งท่ีอยู่ในยานพาหนะ ระหว่างยานพาหนะด้วยกัน (ระหว่างรถยนต์กับรถยนต์) และระหว่าง

ยานพาหนะกบัสถานท่ีเฉพาะเจาะจง (รถยนตก์บัโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม) ยงัครอบคลุม

ไปถึงระบบราง ระบบการขนส่งทางนํ้ า ระบบการขนส่งทางอากาศ และระบบอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบัระบบเหล่าน้ี  

 ตวัอยา่งของเทคโนโลยีการขนส่งอจัฉริยะท่ีทาํการรวมเซ็นเซอร์ไวภ้ายในยานพาหนะเพื่อ

หลีกเล่ียงการปะทะกนัและป้องกนัการล่ืนไถลของตวัยานพาหานะเพื่อเพิ่มความปลอดภยัมากข้ึน 
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1. ระบบเก็บค่าผ่านทางด้วย Radio Frequency Identification (RFID) เป็นตวัอย่างหน่ึงของ

เทคโนโลยีการขนส่งอจัฉริยะท่ีจะช่วย ให้ผูข้บัข่ีไม่ตอ้งหยุดท่ีช่องจ่ายเงิน ซ่ึงจะเพิ่มความ

คล่องตวัของการจราจรและลดการใชก้าํลงัคนสาํหรับการเก็บค่าผา่นทาง 

2. ระบบควบคุมหนังสือเดินทางอัตโนมัติท่ีสนามบินเป็นอีกเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ี

นําไปใช้ในการขนส่งอจัฉริยะ โดยการควบคุมหนังสือเดินทางอตัโนมติันั้ นผูโ้ดยสาร

สามารถใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีระบบ Radio Frequency Identification 

(RFID) เพื่อทาํรายการไดอ้ยา่งรวดเร็วและเช่ือถือไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการใชก้าํลงัคนใน

การตรวจสอบหนงัสือเดินทาง 

3. การใช้แอพพลิเคชัน่ในโทรศพัทมื์อถือเรียกใชร้ถแท็กซ่ี รถมอเตอร์ไซค์ไดแ้ละแมก้ระทัง่

สามารถติดตามตาํแหน่งท่ีแน่นอนของรถแทก็ซ่ี รถมอเตอร์ไซคแ์ละขอ้มูลคนขบั 

2. บิ๊กดาต้า (Big Data)  

บ๊ิกดาตา้สามารถช่วยเพิ่มศกัยภาพในกระบวนการการผลิตเพิ่มความเขา้ใจในความตอ้งการ

ของลูกคา้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาสามารถลดความเส่ียงและสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในการ

ดาํเนินกระบวนการดา้นโลจิสติกส์ท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมหาศาล  

บ๊ิกดาตา้ (Big Data) หมายถึงปริมาณขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่มหาศาลเกินกวา่ขีดความสามารถ

ในการประมวลผลของระบบฐานขอ้มูลธรรมดาท่ีจะรองรับได ้ปริมาณขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่มากจะ

มีอตัราการเพิ่มขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วมากและจะมีรูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้างหรือก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงไม่

สามารถอยูใ่นระบบฐานขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บ บ๊ิกดาตา้ (Big Data) จะเป็นศูนยร์วมหลกัของขอ้มูลท่ีจะ

มีบทบาทในการสร้างให้เห็นภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบนั สําหรับนําไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับแนวโน้มการดําเนินงานต่างๆ และใช้ประกอบในการตัดสินใจให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้นบ๊ิกดาตา้ (Big Data) ไม่ได้เป็นเพียงขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ส่ิงท่ีเป็น

หัวใจสําหรับการประยุกต์ใชบ๊ิ้กดาตา้ (Big Data) นั้นคือตอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ใน

การคน้หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดห้ลากหลายกวา่การใช้

ขอ้มูลปกติโดยทัว่ไป คุณลกัษณะของบ๊ิกดาตา้ (Big Data) ไดมี้การจดัแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ปริมาตร (Volume) หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีปริมาณมหาศาล ซ่ึงโครงสร้างขอ้มูลของระบบ

ฐานขอ้มูลไม่สามารถจดัเก็บขอ้มูลได ้ปริมาณขอ้มูลมหาศาลมีประโยชน์เพื่อเป็นขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการตดัสินใจหรือทาํนายอนาคต เพื่อเตรียมการวางแผนการทาํงานเชิงรุกทางธุรกิจ 
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2. ความเร็ว (Velocity) หมายถึง อตัราการเพิ่มข้ึนของขอ้มูลท่ีเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลจะมี

อตัราการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีผูใ้ช้นาํข้ึนเก็บ

เป็นขอ้มูลภาพถ่าย ข้อมูลการพิมพ์การสนทนา ขอ้มูลการอดัภาพ วิดีโอหรือขอ้มูลการ

อดัเสียงหรือแมก้ระทัง่ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ การขนส่งและการบริการต่างๆ ก็สามารถนาํ

ขอ้มูลเหล่านั้นเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากการท่ีเทคโนโลยไีดพ้ฒันากา้วไกล

ในโลกออนไลน์และถูกนาํมาใช้ในการดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทาํให้

ปริมาณขอ้มูลท่ีผ่านเขา้มาทางเทคโนโลยีเหล่านั้น เขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลได้ง่าย รวดเร็ว 

และเป็นการเพิ่มปริมาณขอ้มูลมากข้ึน ทาํให้การประมวลผลทาํไดอ้ยา่งยากลาํบาก ดงันั้น 

จึงตอ้งหาวิธีประมวลผลขอ้มูลให้มีผลดีและถูกตอ้ง เพื่อหาผลลพัธ์ท่ีตอ้งการหรือมีการ

พิจารณาการประมวลผลในขณะท่ีขอ้มูลนั้นไหลเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล 

3. รูปแบบที่หลากหลาย (Variety) หมายถึง ความหลากหลายของรูปแบบขอ้มูล ซ่ึงอาจจะ

เป็นรูปแบบท่ีมีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง และก่ึงมีโครงสร้าง เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมี

ความซบัซอ้นและเช่ือมโยงกนั 

 

บิ๊กดาต้า (Big Data) กบัโลจิสติกส์ 

ในระบบโลจิสติกส์ บ๊ิกดาต้า (Big Data) จะมีส่วนช่วยในการเลือกเส้นทางการขนส่งท่ี

เหมาะสมจากขอ้มูลสถานการณ์ สภาพอากาศ การจราจร และปัจจยัอ่ืนท่ีไดเ้ช่ือมโยงมายงัระบบ

ฐานขอ้มูลทาํให้เกิดการบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ไปยงัปลายทางในลกัษณะ Real-Time ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการวิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ของข้อมูล ซ่ึงทําให้สามารถกําหนด

ระยะเวลาการขนส่งได้อย่างแม่นยาํตลอดจนการบรรจุสินค้าเข้าสู่พาหนะขนส่งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้ งกระบวนการโลจิสติกส์ท่ีครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานท่ี

จาํเป็นตอ้งอาศยัการคาดการณ์กาํลงัการผลิตและแรงงานผา่นการวเิคราะห์จากระบบขอ้มูล บ๊ิกดาตา้ 

(Big Data) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสามารถลด

ตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็นในห่วงโซ่อุปทานได ้นอกจากนั้นการบริหารจดัการความเส่ียงของโซ่อุปทานโดย

การประเมินสภาพปัจจุบนัด้วยขอ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อลดความเส่ียงด้วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ และ

ประเมินผลจากขอ้มูลท่ีเช่ือมโยง ตลอดจนมีระบบแจง้เตือนเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างกระบวนการ

ขนส่งอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน ความแออดัของปลายทางท่ีจะไป

ส่ง เช่น ท่าเรือ ด่านศุลกากร เป็นตน้  
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จากกรณีศึกษาของสตาร์บคั (Starbuck) บริษทักาแฟยกัษ์ใหญ่ประยุกต์ใช้บ๊ิกดาตา้ (Big 

Data) เพื่อวิเคราะห์หาความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความสําเร็จของแต่ละพื้นท่ี ดว้ยการเก็บขอ้มูล

สถานท่ีตั้ง การจราจรในพื้นท่ี ความสามารถในการขนส่งวตัถุดิบ ตลอดจนขอ้มูลประชากรในพื้นท่ี

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงช่วยในการวางแผนเส้นทางการขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ไปยงัสาขาต่างๆ 

รวมทั้งการเลือกพื้นท่ีเพื่อเปิดสาขาใหม่ท่ีสามารถประมาณการความสาํเร็จท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 

3. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI 

ปัญญาประดิษฐเ์ป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการ

ทําให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะ

ความสามารถในการคิดเองได ้หรือมีปัญญานั่นเอง ปัญญาน้ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างให้คอมพิวเตอร์ จึง

เรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์” มุมมองต่อ AI (Artificial Intelligence) ท่ีแต่ละคนมีอาจไม่เหมือนกัน 

ข้ึนอยู่กบัว่าเราตอ้งการความฉลาดดา้นไหน โดยคาํนึงถึงพฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มหรือคาํนึง

การคิดไดข้องผลผลิต AI ดงันั้นจึงมีคาํนิยาม AI ตามความสามารถท่ีมนุษยต์อ้งการโดยแบ่งได้ 4 

กลุ่ม ดงัน้ี 

1. Acting Humanly: การกระทาํคล้ายมนุษย์  

1.1 ส่ือสารกบัมนุษยไ์ดด้ว้ยภาษาท่ีมนุษยใ์ช ้ 

1.2 ใชเ้สียงสั่งใหค้อมพิวเตอร์พิมพเ์อกสารให ้ 

1.3 มีประสาทรับสัมผสัคลา้ยมนุษย ์มองเห็น รับภาพได ้โดยใชอุ้ปกรณ์รับสัญญาณภาพ  

1.4 หุ่นยนต์ช่วยงานต่างๆ เช่น ดูดฝุ่ น เคล่ือนยา้ยส่ิงของ ซ่ึง Machine Learning หรือ

คอมพิวเตอร์เกิดการเรียนรู้ได้โดยสามารถตรวจจบัรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์

ใดๆ แลว้ปรับตวัสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้

2. Thinking Humanly: การคิดคล้ายมนุษย์ ก่อนท่ีจะทาํใหเ้คร่ืองคิดไดอ้ยา่งมนุษยน์ั้น ตอ้งรู้

ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซ่ึงการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษยเ์ป็น

ศาส ตร์ด้าน  Cognitive Science เช่น  ศึกษาโครงส ร้างส ามมิ ติของเซลล์สม อง การ

แลกเปล่ียนประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมอง วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเคมีไฟฟ้าใน

ร่างกายระหวา่งการคิด ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัเราก็ยงัไม่รู้แน่ชดัวา่มนุษยเ์ราคิดไดอ้ยา่งไร 

3. Thinking rationally: คิดอย่างมีเหตุผลหรือคิดถูกต้อง โดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ในการคิด

หาคาํตอบอยา่งมีเหตุผล เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
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4. Acting rationally: กระทําอย่างมีเหตุผล เช่น ระบบขบัรถอตัโนมติัท่ีมีเป้าหมายวา่ตอ้งไป

ถึงเป้าหมายในระยะทางท่ีสั้ นท่ีสุด ตอ้งเลือกเส้นทางท่ีไปยงัเป้าหมายท่ีสั้ นท่ีสุดท่ีเป็นไป

ไดจึ้งจะเรียกไดว้า่กระทาํอยา่งมีเหตุผล 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้ งในเชิงเทคโนโลยีธุรกิจและสังคมในปัจจุบันล้วนเป็นปัจจยั

สนบัสนุนให้ธุรกิจโลจิสติกส์หันมาใช้กลยุทธ์การทาํงานเชิงรุกท่ีคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต

ในรูปแบบท่ีไม่สามารถทาํได้ในอดีต ขณะท่ีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพฒันาอย่าง

รวดเร็วและต่อเน่ืองทาํใหส้ามารถหาโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากปัญญาประดิษฐโ์ดยการสํารวจ

ความเป็นไปได้กับลูกค้าและพนักงานถึงศกัยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างอนาคตของ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลายอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จในการปรับใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ให้เขา้กบัการดาํเนินธุรกิจในแต่ละวนั เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและวิศวกรรม 

โดยปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้งานในสายการผลิตเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการผลิตและการ

บาํรุงรักษา โดยอาศยัการจดจาํเป็นรูปภาพและอินเทอร์เฟซการสนทนา ส่วนในอุตสาหกรรมยาน

ยนตปั์ญญาประดิษฐ์ถูกใชง้านอยา่งกวา้งขวางเพื่อปรับปรุงความสามารถดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ของรถยนต์ไร้คนขับ นอกจากน้ีย ังมีตัวอย่างอีกมากมายท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ

ปัญญาประดิษฐ์ซ่ึงสามารถพลิกอุตสาหกรรมต่างๆ หลังจากท่ีส่งผลกระทบและทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งกวา้งขวางต่อผูบ้ริโภค 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์สามารถนาํเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เขา้มาเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การดาํเนินงานจากการตั้งรับไปสู่การดาํเนินการเชิงรุกโดยอาศยัการคาดการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงจะช่วย

สร้างขอ้มูลเชิงลึกท่ีดีกวา่ โดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ ทั้งในส่วนของระบบหลงับา้น การปฏิบติังาน 

และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการลูกคา้ ตวัอยา่งเช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถใช้

การจดจาํรูปภาพเพื่อตรวจสอบสถานะสินคา้ต่างๆ ท่ีมีการจดัส่ง ทั้งยงัรองรับการขนส่งอตัโนมติั

แบบครบวงจร หรือคาดการณ์ความผนัผวนของปริมาณการจดัส่งสินคา้ทัว่โลกล่วงหน้าก่อนท่ีจะ

เกิดข้ึนจริงได ้แน่นอนว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากร โดยแบ่งเบา

ภาระในส่วนของงานประจาํและช่วยใหบุ้คลากรดา้นโลจิสติกส์สามารถทุ่มเทเวลาอยา่งเตม็ท่ีใหก้บั

งานท่ีสาํคญักวา่และเพิ่มมูลค่ามากกวา่ได ้นอกจากนั้นปัญญาประดิษฐย์งัช่วยยกระดบัการใหบ้ริการ

ลูกคา้ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผูบ้ริโภคจะช่วยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้

ความชอบของลูกคา้รายคนได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างความพอใจและเพิ่มยอดขายใหบ้ริษทั โดยมี

การนาํมาปรับใชอ้ยา่งแพร่หลายในแพลตฟอร์ม e-Commerce และการโฆษณาสินคา้ออนไลน์ จาก
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กรณีศึกษาการใช้ Automated Port หรือท่าเรือท่ีลาํเลียงสินค้าอตัโนมติัในท่าเรือ Yangshan Port 

เมืองเซ่ียงไฮ ้ในประเทศจีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ด้วยการพฒันาให้มีการใช้ Automated 

Guided Vehicle (AGV) สําหรับการขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container) ท่ีลาํเลียงมาดว้ยการควบคุม

ผ่านสูตรคณิตศาสตร์เพื่อให้การลําเลียงสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเก็บ

รวบรวม จดัเรียงคาํสั่ง และขอ้มูลทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นระบบจะเปล่ียนเป็นคาํสั่ง

งานและส่งไปยงัอุปกรณ์การปฏิบติังานอตัโนมติัอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

 

4. หุ่นยนต์ทดแทนการทาํงาน (Robotics) 

การพฒันาระบบอตัโนมติัโดยการนําหุ่นยนต์เข้ามาช่วยดาํเนินงานในกระบวนการโลจิ

สติกส์ไดรั้บการยอมรับในวงกวา้งมากข้ึน เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีรวดเร็วประกอบ

กบัการยนิยอมท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึนเพื่อยกระดบัการบริการ ทาํใหก้ารใชหุ่้นยนตใ์นกระบวนการ

ทาํงานจึงมีความสําคญัท่ีจะเป็นช่องทางทาํให้ธุรกิจเติบโตข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ประเทศไทยกาํลงั

ก้าวสู่สังคมผู ้สู งอายุ ท ําให้มีแนวโน้มการขาดแคลนจํานวนแรงงานคนในอนาคต ดังนั้ น 

ภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมากจึงมีความต้องการ ระบบอตัโนมติัมากข้ึน เพื่อเขา้มาช่วยทดแทน

แรงงานคนท่ีเร่ิมลดน้อยลงเหล่านั้น อีกทั้งอตัราค่าแรงงานขั้นตํ่ามีแนวโน้มปรับสูงข้ึน ซ่ึงอาจไม่

สอดคลอ้งกบัทกัษะฝีมือในบางตาํแหน่งงาน เช่น คนแบกของหรือขนถ่ายสินคา้ ดงันั้นในอนาคต

หาก ผู ้ประกอบการพิจารณาปรับเปล่ียนมาใช้ระบบอัตโนมัติ ในการลําเลียงสินค้าทดแทน

แรงงานคนอาจจะเกิดความคุม้ค่าและช่วยลดตน้ทุนแรงงานไดใ้นระยะยาว  

ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมไทยมีการใช้หุ่นยนต์และระบบอตัโนมติัในกระบวนการผลิต

ค่อนขา้งน้อย คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 15 ของโรงงานทั้งหมด จึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสและ

ความต้องการอีกจํานวนมากในการปรับเปล่ียนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานในภาคอุตสาหกรรม การผลิตและธุรกิจบริการ หุ่นยนต์ (Robotics) คือ 

เคร่ืองจกัรกลชนิดหน่ึงท่ีสามารถโปรแกรมให้มีหน้าท่ีการทาํงานในดา้นต่างๆ โดยอตัโนมติัหรือ

ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย ์ในอดีตหุ่นยนตถู์กสร้างข้ึนสาํหรับงานท่ีมีความยากลาํบาก เช่น 

งานสํารวจในพื้นท่ีบริเวณแคบ หรืองานสํารวจดาวจนัทร์และดาวเคราะห์ท่ีไม่มีส่ิงมีชีวิต แต่

ปัจจุบนัเทคโนโลยีของหุ่นยนตไ์ดถู้กพฒันาให้เจริญกา้วหน้าอยา่งรวดเร็ว และเร่ิมเขา้มามีบทบาท

กบั ชีวติของมนุษยม์ากข้ึน เช่น หุ่นยนตท่ี์ใชใ้นทางการแพทย ์หุ่นยนตส์าํหรับงานสาํรวจ หุ่นยนตท่ี์

ใชง้านในอวกาศ หรือแมแ้ต่หุ่นยนตท่ี์ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองเล่น ของมนุษย ์โดยมีการพฒันาให้
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หุ่นยนตน์ั้นมีลกัษณะ ท่ีคลา้ยมนุษย ์เพื่อให้อาศยัอยูร่่วมกนักบัมนุษยไ์ด ้ในชีวติประจาํวนั หุ่นยนต์

สามารถถูกแบ่งประเภทของ ตามหนา้ท่ีการทาํงานไดอ้อกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่  

1. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) 

เป็นหุ่นยนต์ท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยประกอบ ช้ินงาน ยกของหนัก 

และทาํงานซํ้ าไปมาเป็นส่วนใหญ่ 

2. หุ่นยนต์เพ่ือการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agricultural and Livestock Robot)  

เป็นหุ่นยนต์ท่ีถูก ออกแบบมาช่วยเกษตรกรสําหรับงานท่ีซํ้ าไปมางานท่ีช่วยผ่อน

แรง ตลอดจนบางระบบหุ่นยนตไ์ดถู้กนาํมาช่วย ในการรีดนมววั เป็นตน้ 

3. หุ่นยนต์สํารวจ (Survey Robot)  

เป็นหุ่นยนตท่ี์ใชใ้นการสาํรวจ อวกาศหรือใตน้ํ้าโดย ผูค้วบคุมอยูใ่นระยะไกลได ้

4. หุ่นยนต์การแพทย์ (Medical Robot)  

เป็นหุ่นยนต์ท่ีถูกนาํมาใช้ช่วยแพทยใ์นเร่ืองผ่าตดัโดยสามารถ เปิดแผลให้มีขนาด

เล็กได ้ทาํใหผู้ป่้วยฟ้ืนตวัไดเ้ร็วหลงัผา่นการผา่ตดั 

5. หุ่นยนต์การทหาร (Military Robot)  

ในปัจจุบนัหุ่นยนต์ไดรั้บการพฒันาเพื่อมาช่วยทหารในเร่ืองการสํารวจ การแบก

สัมภาระ หรือแมก้ระทัง่เขา้ทาํลายลา้งฝ่ายตรงขา้ม 

 

6. หุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา (Educational Robot)  

เป็นหุ่นยนตท่ี์ได ้รับการพฒันาเพื่อช่วยฝึกให้เด็กนกัเรียนเพิ่มทกัษะในการเรียนรู้ 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกอบหุ่นยนต ์เป็นตน้ 

7. หุ่นยนต์เพ่ือความ บันเทงิและประชาสัมพนัธ์ (Entertainment and PR Robot)  

เป็นหุ่นยนตย์ุคใหม่ ไดพ้ฒันาให้ช่วยในเร่ืองการให้ ความบนัเทิง การแสดงดนตรี 

การประชาสัมพนัธ์และติดต่อ กบัมนุษยไ์ดร้าวกบัมีชีวติจริง 

8. หุ่นยนต์บริการ (Service Robot)  

เป็นหุ่นยนต์บริการท่ี ช่วยในการยกถาด อาหารมาบริการท่ีโต๊ะของ ลูกค้า 

นอกจากน้ียงัมีหุ่นยนต ์บริการประเภทอ่ืนอีก เช่น หุ่นยนตช่์วยอุม้ผูป่้วยข้ึนลง จาก

เตียง หุ่นยนต์ช่วยเติม นํ้ ามันให้รถท่ีเข้ามาใช้บริการ ท่ี ป๊ัมนํ้ ามันตามท่ีลูกค้า 

ตอ้งการ เป็นตน้ 
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ในธุรกิจโลจิสติกส์ได้มีการพัฒนาคลังสินค้าดั้ งเดิมสู่คลังสินค้าอัตโนมัติ โดยการใช้

หุ่นยนต ์(Warehouse Robot) จดัการกิจกรรมต่างๆ ของคลงัสินคา้ เช่น การจดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

(Pallet) การเคล่ือนยา้ยสินคา้ข้ึน/ลง จากรถบรรทุก การบรรจุหีบห่อ และการควบคุมระบบต่างๆ จะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากร ใหเ้หมาะสมกบัอุปสงคข์องลูกคา้ในขณะนั้น 

สามารถเคล่ือนยา้ยหุ่นยนต์ให้ไปช่วยในโรงงานท่ีมีความตอ้งการสูงกว่าได ้ซ่ึงอุตสาหกรรมยาน

ยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ ในการปรับใช้คลงัสินคา้อตัโนมติัในการเก็บช้ินส่วนยานยนต์

และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการบริหารจดัการเบิกอุปกรณ์ส่งไปประกอบรถยนต์และการขนส่ง

รถยนตท่ี์ประกอบเสร็จแลว้สู่ลูกคา้ โดยจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีนาํระบบหุ่นยนตเ์ตม็รูปแบบเขา้มาใช้

มากข้ึนในอนาคต จากกรณีศึกษาของบริษทั Alibaba ไดน้าํหุ่นยนต์อจัฉริยะ (Robotics) มาใช้เพื่อ

การขนส่งสินคา้ภายในคลงัสินคา้ โดยหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทยก์ารใช้งานในทุก

คลงัสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการขนช้ินส่วนจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง เพื่อการเขา้ถึงของมนุษยใ์น

การทาํงานต่อไป รวมทั้งการจดัการ Packaging อีกทั้งหุ่นยนต์เหล่าน้ีสามารถยกสินคา้ท่ีมีนํ้ าหนัก

ไดม้ากถึง 1,000 กิโลกรัม 

 

5. เทคโนโลยบีลอ็คเชน (Blockchain) 

เทคโนโลยีบล็อคเชนคือเทคโนโลยีท่ีได้รับการเผยแพร่โดย Satoshi Nakamoto ในปี

คริสตศ์กัราช 2008 และไดถู้กนามาใชป้ฏิบติังานคร้ังแรกในปีคริสตศ์กัราช 2009 โดยเป็นส่วนหน่ึง

ของ Bitcoin ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสกุลเงินในโลกดิจิตอล โดยการน้ีบล็อคเชนจะทาํหน้าท่ี

เป็นเสมือน Public Ledger ท่ีบนัทึกรายการเดินบญัชีสําหรับธุรกรรมการเงินของบล็อคเชนทั้งหมด 

ซ่ึงการนาํเทคโนโลยีบล็อคเชนน้ีมาใช้ ทาํให้ Bitcoin กลายเป็นสกุลเงินในโลกดิจิตอลรายแรกท่ี

สามารถแกไ้ขปัญหาการจ่ายเงินซํ้ าซ้อนไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งดาํเนินการผา่นผูท่ี้มีอาํนาจรับผิดชอบหรือ

ผา่นคนกลางอ่ืนใดเลย  

โดยเทคโนโลยบีล็อคเชน (Blockchain) จะสามารถลดความซบัซ้อนของการจดัการห่วงโซ่

อุปทานโลก สร้างความน่าเช่ือถือระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พร้อมทั้งเปล่ียนกระบวนการภาครัฐ

ให้เป็นระบบอตัโนมติั บล็อคเชน คือระบบฐานขอ้มูลสําหรับการยืนยนัตวัตน การจดัการธุรกรรม

และบนัทึกความเป็นเจา้ของสินทรัพย ์ไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัคนกลางทาํให้ธุรกรรมมีความโปร่งใส

และตรวจสอบง่ายยิ่งข้ึน มีคุณสมบติัด้านความปลอดภยั ทาํให้เทคโนโลยีน้ีถูกนํามาใช้ในการ

ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเป็นอนัดบัแรกและถูกยกให้เป็นเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการ
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ดาํเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในการคา้ขายระดบัโลกท่ีห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อน ซ่ึงมีแนวโน้มใน

การพฒันา ดงัน้ี  

1. รูปแบบการคา้โลกท่ีถูกและเร็วข้ึนดว้ยระบบฐานขอ้มูลบล็อคเชน ผูเ้ล่นในห่วงโซ่อุปทาน

สามารถตรวจสอบขอ้มูลสําคญั อาทิ สถานะการขนส่งสินคา้และกระบวนการศุลกากร 

พร้อมจ่ายเงินแบบอตัโนมติัผ่านระบบ Smart Contract เม่ือสินคา้ส่งมาถึง ดงัเช่นตวัอย่าง

ความร่วมมือระหว่าง Maersk และ IBM ทั้ งน้ี ปัจจยัสําคญัคือผูเ้ล่นทุกคนต้องใช้ระบบ

บล็อกเชนดว้ย  

2. เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัและ ความโปร่งใส หลายบริษทัไดเ้ร่ิมพฒันา

ระบบสําหรับตรวจสอบแหล่งท่ีมาสินค้าและกระบวนการผลิต โดยบริษทั Everledger 

กําลังพัฒนาระบบตรวจสอบเพชรแทนท่ีใบรับรองของผู ้ผลิตผ่านการบันทึกข้อมูล

รายละเอียดพิเศษของเพชรแต่ละเมด็กวา่ 40 จุด ในรูปแบบ Digital ID  

3. ภาครัฐบาลเร่ิมให้ความสนใจในการปรับใช้เทคโนโลยีน้ีในการดาํเนินการภาครัฐท่ีตอ้ง

บูรณาการขอ้มูลจากหลายหน่วยงาน อาทิ ระบบศุลกากรในประเทศเกาหลีใต ้ระบบการ

จดัการตวัตนในประเทศเอสโตเนีย โดยส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือกบับริษทัเอกชนรายใหญ่

ในการพฒันา 

4. บล็อคเชนจะช่วยยกระดบัการบริหารจดัการความเส่ียงของศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

ชายแดนขอ้มูลเก่ียวกบัการขนส่ง เช่น หลกัฐานการซ้ือขาย ราคา ปริมาณ ใบขนสินคา้ ใบ

ตราส่ง และกรมธรรม์ สามารถนามาเข้ารหัสเพื่อป้อนเขา้สู่บล็อคเชนท่ีผูจ้ดัหาสินคา้ ผู ้

ขนส่ง ผูซ้ื้อ และเจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุน้ี ศุลกากรจึงมีข้อมูลท่ีจาํเป็น 

ถูกตอ้งและไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้เก่ียวกับสินคา้ และสามารถติดตามสถานท่ีและ

สถานะการขนส่งสินคา้แบบ real-time ได ้  

จากกรณีศึกษาสายเดินเรือ Hyundai Merchant Marine (HMM) ได้ใช้ระบบบล็อคเชนใน

การจดัส่งเอกสารการนําเข้าและส่งออกแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบด้วยผูส่้งสินคา้ ผูใ้ห้บริการ

ขนส่งสินค้า ศุลกากร และธนาคารได้พร้อมกันในคร้ังเดียว พร้อมคาดการณ์ว่าการปรับใช้

เทคโนโลยน้ีีจะช่วยลดการใชเ้อกสารลงปริมาณมาก 
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6. เศรษฐกจิยุคใหม่ทีเ่น้นการแบ่งปัน (Sharing Economy) 

การพฒันาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์บนแนวคิด Sharing Economy จะทาํให้สามารถใช้

ประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่เกินความจาํเป็นหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ

และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เศรษฐกิจยคุใหม่ท่ีเนน้การแบ่งปัน (Sharing Economy) คือ

รูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่บนแนวคิดของการแบ่งปันการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นร่วมกนั ตั้งแต่ท่ี

จอดรถจนถึงเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงจะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถ

มุ่งเนน้การพฒันาสินคา้และบริการไดม้ากข้ึนจากการท่ีไม่ตอ้งลงทุนในทรัพยสิ์น เจา้ของทรัพยสิ์น

สามารถสร้างรายไดจ้ากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่เกินความจาํเป็นหรือไม่ได ้ใช้ประโยชน์ และผูใ้ชบ้ริการ

ไดรั้บบริการในราคาท่ีถูกลง  

1. การแบ่งพืน้ทีค่ลงัสินค้า (Shared Warehousing)  

เป็นรูปแบบการสร้างรายได้เพิ่มจากพื้นท่ีคงเหลือในคลังสินค้า ซ่ึงเจ้าของ

คลงัสินคา้สามารถให้เช่าพื้นท่ีคลงัสินคา้ตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ โดยผูใ้ช้บริการสามารถจอง

พื้นท่ีคลังสินค้าและเลือกสถานท่ีในการจดัเก็บสินค้าได้ตามความต้องการผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์ม  

2. คลงัสินค้าในเมือง (Urban Discreet Warehousing)  

เป็นการแบ่งปันพื้นท่ีวา่งในเมืองทั้งพื้นท่ีท่ีบา้น ท่ีทาํงานหรือสถานท่ีอ่ืนๆ สําหรับ

การจดัเก็บสินคา้ผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์มแบบ On-demand เช่น MakeSpace และ Omni โดย

การใหบ้ริการครอบคลุมการรับ การส่งสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ และการแชร์ส่ิงของระหวา่ง

บุคคล  

3. การขนส่งสินค้าร่วม (Transport Capacity Sharing)  

เป็นการแชร์พื้นท่ีในการขนส่งสินคา้ผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์ม เช่น DHL’s Saloodo 

Freightos, Convoy, Loadsmart และ Huochebang โดยการให้บริการใช้ข้อมูลและการ

ส่ือสารแบบ Real Time ระหว่าง Shipper และ Carrier ทาํให้สามารถจบัคู่ความตอ้งการใน

การขนส่งและพื้นท่ีขนส่งสินคา้ท่ีคงเหลือ ซ่ึงช่วยลดปัญหาการขนส่งเท่ียวเปล่าและการ

ขนส่งไม่เตม็ตูไ้ด ้ 

หวัใจสําคญัของการให้บริการโลจิสติกส์แบบเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีเน้นการแบ่งปัน (Sharing 

Economy) ได้แ ก่  Co-Opetition ห รือค วาม ร่วม มื อ ระ ห ว่างผู ้ป ระก อบ ก ารท่ี เป็ น คู่ แข่ งใน
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อุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่การขยายตวัของตลาดและการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใหม่ 

รวมทั้งการประกนัความเส่ียงใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ การประกนัภยัสินคา้ และความโปร่งใส 

 

สรุป  

แนวโน้มระบบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเม่ือกา้วเขา้สู่ยุคดิจิทลัอย่างเต็มตวั และอยู่ใน

สภาวะการ Digital Disruption ท่ีมีเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาแทนท่ีเทคโนโลยีแบบดั้ งเดิม และ

นําไปสู่รูปแบบการทําธุรกิจใหม่ ตามแผนการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็นการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้

มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาในการทาํงานให้น้อยลง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่ “สินค้า” และ “บริการ” จากท่ีผ่านมาภาคธุรกิจในประเทศได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง แต่นบัจากน้ีไปเราจะเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้น

สูงในการผลิตมากข้ึนเพื่อทดแทนการนาํเขา้ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ ขณะท่ีผู ้

ให้บริการโลจิสติกส์ไทยตอ้งปรับรูปแบบธุรกิจให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัประเทศ เพื่อลดตน้ทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่ธุรกิจ 

การเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัน้ีจะสาํเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง

และนําเอาเทคโนโลยีดงักล่าวขา้งตน้มาใช้อย่างเต็มระบบ หรือสร้างความร่วมมือระหว่าง

ผูป้ระกอบการที่เป็นคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั และจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

เอาไวไ้ด ้ท่ามกลางการแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจโลจิสติกส์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งรับ

กบัการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเป้ิล (Apple Inc.) 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE 4Ps MARKETING MIX FACTORS OF BUYING THE PRODUCTS OF APPLE INC. 

IN THE CASE OF THE CONSUMERS IN BANGKOK 

 

ธัญญรักษ์ ดําริสถลมารค และ ลลติต์ โชติพนิชเศรษฐ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ปาจรีย์  เหลีย่งประดิษฐ์ 

อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาด (4Ps) 

ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์แอปเปิลและเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาดประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทัแอป

เป้ิลในเขตกรุงเทพมหานครใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงหรือ โดยใช้วิจารณญาณ 

(Purposive or Judgement Sampling) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน t-test และ F-test โดยกาํหนดระดบันัยสําคญัทาง

สถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

ผลการวิจัยพ บว่า ในการเลือกซ้ือผลิตภัณ ฑ์ ของบริษัท แอปเป้ิลผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.32  ส่วนปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.65 ปัจจยั

ดา้นการจดัจาํหน่ายมีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.06 และปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96 
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คําสําคัญ : ผลิตภณัฑข์องบริษทัแอปเป้ิล, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

 The purposes of this study are to examine the significance levels of the 4Ps marketing 

mix factors including product, price, place and promotion affecting the consumers using the 

Apple products and to compare the demographic information including gender, age, occupation, 

monthly income, education level and status relating to the 4Ps. The research population consisted 

of the consumers buying the Apple products in Bangkok. The samples were selected with the 

purposive or judgment sampling method. The research instruments were questionnaires.  

Data were analyzed by using a software package. The statistics for analyzing the data consisted of 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test with the statistical significance 

level of 0.05. 

 It was found that most consumers buying the Apple products in Bangkok had the highest 

significance level regarding products with the mean of 4.32 followed by that regarding prices with 

the mean of 3.65, that regarding distribution with the mean of 4.06 and that regarding promotions 

with the mean of 3.96. 

 

Keywords : Apple products, marketing mix factors 

 

บทนํา 

 เน่ืองจากการพฒันาด้านเทคโนโลยีของสังคมในปัจจุบนัท่ีมีความก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว

และต่อเน่ืองอุปกรณ์ ผลิตภณัฑ์ หรือส่ิงประดิษฐ์ดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จึงเขา้มามีบทบาทใน

ชีวิตประจาํวนัของคนทุกเพศทุกวยั ยกตวัอย่างเช่น สมาร์ทโฟน ใน พ.ศ. 2559 พบว่า ในจาํนวน

ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป มีผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนร้อยละ 50.5 โดยมีอตัราการใช้เพิ่มข้ึน

อย่างต่อเน่ืองนับตั้ งแต่ ปี 2555 ท่ีมีเพียงร้อยละ 8.0 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) และยงัไม่

รวมถึงผลิตภณัฑ์ดา้นไอที และ แกดเจ็ตอ่ืนๆ เช่น แท็บเล็ต หูฟัง ลาํโพง โนต้บุ๊ก ท่ีเขา้มามีอิทธิพล

ต่อการใชชี้วติของสังคมในปัจจุบนั 
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 สินคา้ไอทีมีความหลากหลายของยี่ห้อ คุณสมบติัต่างๆ และระดบัราคา ให้ผูบ้ริโภคได้

เลือกซ้ือ เพื่อเป็นการรักษาและครองตลาดทั้งลูกคา้ระดบัล่างไปจนถึงลูกคา้ระดบับน ตลาดสินคา้

ไอทีมีการขยายตวัอยา่งโดดเด่นในปี 2018 ท่ีผา่นมา  แรงหนุนหลกัมาจากกาํลงัซ้ือท่ีฟ้ืน กระแสเกม

ม่ิง การเร่งออกสินคา้รุ่นใหม่ของผูผ้ลิต และการรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั (บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย

ไซรัส จาํกัด (มหาชน), 2561) โดยบริษัทท่ีผลิต และจดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีมีอยู่มาก อาทิ 

Samsung, Microsoft, HP, Epson, Tesla Motor และ Apple เป็นตน้ 

 ถึงแม้ว่ารายได้จาก iPhone® ลดลง 15 เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกับปีก่อน แต่รายได้จาก

ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ และธุรกิจบริการเติบโตข้ึน 19 เปอร์เซ็นต ์รายไดจ้ากธุรกิจบริการสูงสุดเป็นประวติั

การท่ี 10.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 19 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัปีก่อน รายไดจ้าก Mac® และ

อุปกรณ์สวมใส่, อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในบา้น และอุปกรณ์เสริมเพิ่มข้ึน 9 เปอร์เซ็นต ์และ 33 เปอร์เซ็นต์

ตามลาํดบั ซ่ึงทาํสถิติใหม่ และรายไดจ้าก iPad® เพิ่มข้ึน 17 เปอร์เซ็นต ์(Apple Inc., 2019) 

 จาํนวนผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ของ Apple สูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 1.4 พนัล้านในไตรมาสแรก 

เติบโตข้ึนในทุกภูมิภาค ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ (Tim Cook, 

2019) โดยท่ีปัจจุบนั บริษทั แอปเป้ิล มีผลิตภณัฑ์ไอทีหลายประเภทท่ีน่าสนใจออกวางจาํหน่ายทัว่

ทุกภูมิภาค ตวัอยา่งเช่น MacBook, iMac, Mac Pro, Mac mini, AirPods, EarPods, Magic Keyboard, 

Magic Mouse, iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV, Apple Music, iTunesและ iPod touch เป็น

ตน้ 

 จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเปิล (Apple Inc.) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อหา

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อ ผูป้ระกอบการเพื่อทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค และทราบถึง

ปัจจยัท่ีใช้ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) ของผูบ้ริโภคเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความสําคญัของส่วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 

สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์อปเป้ิล 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

465 

 2. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ระดบัการศึกษา สถานภาพต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และ 

การส่งเสริมการตลาด 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และ 

การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ของบริษัทแอปเป้ิล (Apple Inc.) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพ และตวั

แปรตามคือส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด 

2. ขอบเขตดา้นประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มผูต้ดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษ าในคร้ังน้ีได้ทําการเก็บ รวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยดาํเนินการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือน 

กุมภาพนัธ์–มีนาคม 2562 

4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบถึงระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 

สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์อปเปิล 

 2. ทาํให้ทราบถึงการเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาด 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบท่ีสําคัญในการ

ดาํเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสม

การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 

337) โดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย 

(Place หรือ Distribution) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 2. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย ส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได ้เช่น

ตัวแปรต้น 

 

ตัวแปรตาม 
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บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ 

บริการ สถานท่ี บุคคล หรือ ความคิด (เอต็เซล วอลค์เกอร์; และ สแตนตนั. 2001, p. 9)  

 3. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑ ์(เอต็เซล วอลค์เกอร์; และสแตนตนั, 2001, หนา้ 7)  

 4. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบ 

ดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนั ท่ี

นําผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั

สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คง  

 5. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง

พอใจ ต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิด

ความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์โดยคาดว่า จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์; และสแตนตนั, 2001, p. 10) หรือเป็นการ

ติดต่อส่ือสาร เก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น 

(Non Personal Selling) (พรทิพย ์ววิธินาภรณ์, 2557) 

 6. ผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิล หมายถึง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ท่ีผลิต หรือถือลิขสิทธ์ิ

โดยบริษทัแอปเป้ิล โดยปัจจุบนับริษทัแอปเป้ิลมีผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์หลายประเภท อาทิ MacBook, 

iMac, Mac Pro, AirPods, iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV, iPod touch เ ป็ น ต้ น  แ ล ะ

ผลิตภณัฑซ์อฟแวร์ อาทิ ระบบปฏิบติัการ IOS, Apple Music และiTunes เป็นตน้ (Apple Inc.,2019) 

 7. ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลท่ีอยู่อาศัยหรือใช้ชีวิตในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร และเป็นบุคคลท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัแอปเป้ิล 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 53-55) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย ส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได ้เช่น

บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ 

บริการ สถานท่ี บุคคลหรือความคิด (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์; และ สแตนตนั. 2001, p. 9) ผลิตภณัฑ์ท่ี

เสนอขาย อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินคา้ บริการ ความคิด

สถานท่ีองคก์ร หรือบุคคลผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ

ลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑ์ (เอต็เซล วอลค์เกอร์; และสแตนตนั, 2001, หนา้ 7) หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูป

ตวัเอง ราคา เป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูง

กวา่ราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ  

 3. การจัดจําห น่ าย (Place ห รือ Distribution) หม ายถึง โครงส ร้างของช่องท าง ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด

สถาบนั ท่ีนําผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดั

จาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

  3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel 

หรือMarketing Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั การเคล่ือนยา้ย

กรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทาง

ธุรกิจ (เอ็ตเซลวอล์คเกอร์; และสแตนตนั, 2001, p 3) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ (หรือ)

กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในช่องทางการจดัจาํหน่าย ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คน

กลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ลิต

(Producer) ไปยงัผูบ้ริโภค(Consumer) หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชช่้องทาง

อ้อ ม  (Indirect Channel) จาก ผู ้ผ ลิ ต  (Producer) ผ่ าน ค น ก ล าง  (Middleman) ไ ป ย ังผู ้บ ริโภ ค 

(Consumer) หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) 

  3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 

(Physical Distribution ห รือ Market logistics) ห ม ายถึง งาน ท่ี เก่ี ยวข้องกับ การวางแผน  การ
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ปฏิบติัการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สําเร็จรูป จาก

จุดเร่ิมตน้ ไปยงัจุด สุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงักาํไร 

(คอตเลอร์; และอาร์มสตรอง. 2003: 5) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ การเคล่ือนยา้ยตวั

ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อ

ตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการ

เพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่ จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์; และสแตนตนั, 2001, p. 10) หรือเป็นการติดต่อส่ือสาร 

เก่ียวกบัขอ้ มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจ

ใ ช้ พ นั ก ง า น ข า ย  (Personal Selling) ทํ า ก า ร ข า ย แ ล ะ ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร โ ด ย ไ ม่ ใ ช้ ค น

(NonPersonalSelling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการองค์การอาจใชห้น่ึงหรือหลาย

เคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน

(Integrated Marketing Communication ห รือ IMC) โดยพิ จารณ าถึงความ เหม าะส มกับ ลูกค้า

ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สิรินทร์ สุขหงส์ทอง (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน จากบริษัท แอปเป้ิล จาํกัด ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนจาก

บริษทัแอปเป้ิล จาํกดัมากท่ีสุด ดงัน้ี 1) ดา้นรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน 

2) ดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัวิธีการชาํระเงินค่าสมาร์ทโฟน 3) ดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัความ

จุของสมาร์ทโฟน ตามลาํดับ และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด ประกอบด้วย ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัด้านพนักงาน 

ปัจจยัดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนจาก บริษทั แอปเป้ิล จาํกดั ดา้นรุ่นของสมาร์ทโฟนท่ีระดบันัยสําคญั 

ทางสถิติ 0.05  

 พรทิพย ์ปัชโชติกาญจน์ (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญั
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ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ จะให้ความสําคญัในการมีเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั ในดา้นราคาจะให้ความสําคญัในดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของโทรศพัท์มือถือ ใน

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีสินคา้พร้อมจาํหน่าย ใน

ดา้นปัจจยัการส่งเสริมทางการตลาด ให้ความสําคญักบัโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ เช่น ลดราคาสินคา้,

แจกของแถม, ส่วนลดแพคเกจค่าบริการของเครือข่ายท่ีร่วมรายการ  

 อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ และ ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช (2554) ทาํการศึกษาเร่ือง การ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ และอาชีพมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือ, 

ด้านซ้ือโทรศพัท์มือถือเม่ือใด และความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ มีความแตกต่างต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

iPhone 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 จากการทํารายงานวิจัยเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จดัทาํโดยใช้

ลกัษณะงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีมุ่งหาขอ้เท็จจริงและขอ้สรุป

เชิงปริมาณ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับไม่ได้(Infinite population) กล่าว 

คือ เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงประชากรเป้าหมายในการ

วิจยัคร้ังน้ี เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) และ

ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงหรือ โดยใช้วิจารณญาณ (Purposive or Judgement Sampling) 

คือผูต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิล 

(Apple Inc.) ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คนโดยการคาํนวณหาหน่วยตวัอย่าง ใช้สูตร 

W.G.COCHRAN  
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โดย  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P = สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยักาํหนดสุ่ม (P=0.5) 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนด โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

(ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05) ค่า Z = 1.96 

d = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (ใช ้5% หรือ 0.05) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการวดัและนําผลมาวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย

คาํถามจาํนวน 3 ส่วนดงัน้ี  

 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้าํถามปลายปิด (Close–

ended Questionnaire) มีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) 

 2) พฤติกรรมด้านการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษัทแอปเป้ิล (Apple Inc.)ใช้คาํถาม

ปลายปิด (Close–ended Questionnaire) มีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) 

 3) แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของ

บริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้คาํถามแบบวดัเจตคติ ตาม

แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ไดมี้การแบ่งระดบัความสําคญัของปัจจยัไว ้5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑ์

การใหค้ะแนนของแต่ละระดบัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความสาํคญัของปัจจยั คา่คะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
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การตีความค่าเฉลีย่ 

 เกณฑก์ารตีความท่ีแต่ละระดบัมีค่าเท่ากนั ซ่ึงจะไดม้าจากสูตร 

 

 

 ดงันั้นการตีความจะเป็น 

 ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20 หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัมาก 

 ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40 หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย  1.81-2.60 หมายถึง  มีระดบัความสาํคญันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.80 หมายถึง  มีระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนาํแบบสอบถาม

จาํนวน 30 ชุด มาทดลองสอบถามกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เพื่อหาค่า

อาํนาจจาํแนกและค่าความเช่ือถือได้โดยใช้วิธีการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.854 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ทั้งน้ี เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิ

ของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป (สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ, 2557) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีแหล่งรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถาม เพื่อสอบถามจาก ผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 ชุด 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น 

เอกสาร บทความ หนังสือ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ขอ้มูลสถิติของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน รวมถึงขอ้มูลจากระบบออนไลน์ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 255 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.8 มีช่วงอายุ ระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10.001–20,000 

บาท จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 304 คิดเป็นร้อยละ 

76 มีสถานภาพโสด จาํนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่งบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลอยู่ระหว่าง 

20,001–30,000 บาท จาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 เปล่ียนโทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ หรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่างๆ เม่ือเคร่ืองเก่าชาํรุด จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ซ้ือผลิตภณัฑ์

ของบริษัทแอปเป้ิลจาก ศูนยบ์ริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ เช่น True Shop / Dtac Shop / AIS 

Shop จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทั

แอปเปิลคือ ตนเอง จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ผูท้าํแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์

ของบริษทัแอปเป้ิลโดยการใชเ้งินสด เป็นจาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.32 โดยอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อ ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ในระดบัมากท่ีสุด

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และ ให้ความสําคญัต่อวสัดุท่ีนาํมาใช้มีความคงทนในระดบัน้อยท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ดา้นราคามีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.65 โดยอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัต่อการผอ่นชาํระสินคา้ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และ ใหค้วามสําคญั

ต่อการนาํไปขายต่อไดใ้นราคาสูง ราคาไม่ตก ในระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ดา้นการจดั

จาํหน่ายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.06 โดยอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อ สินคา้พร้อม

จาํหน่าย สามารถรับเคร่ืองไดเ้ลย ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  และ ใหค้วามสาํคญั

ต่อ การจดัจาํหน่ายในงานแสดงสินคา้ ในระดบัน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84ด้านการส่งเสริม

การตลาดมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.96 โดยอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อ การมี

ศูนย์บริการ หรือศูนย์ซ่อมหลายแห่ง ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14  และ ให้

ความสาํคญัต่อ การลดราคาพิเศษหรือมีของสมนาคุณ ในระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 
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 จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วยเพศ อาย ุ

อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4Ps) ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาดพบวา่  

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน ส่งต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ ์การจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนั 

 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ ราคา และ การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนั เม่ือทาํการทดสอบ

รายคู่ดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑข์องบริษทัแอปเป้ิลในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ช่วงอายุ 21-30 ปี และ 41-50 ปี มีความแตกต่างต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดั

จาํหน่าย 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และ การส่งเสริม

การตลาดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลโดย

ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองความน่าเช่ือถือของตรา

สินค้าในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียมากถึง 4.59 ทั้ งน้ีเน่ืองจากระบบปฏิบัติการ iOS เป็น

ระบบปฏิบติัการท่ีถูกพฒันาโดยบริษทัแอปเป้ิลซ่ึงใช้ในผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัแอปเป้ิลเป็นผูผ้ลิตเอง 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

475 

ซ่ึงมีขอ้ดีคือ มี Application หลากหลาย มีบริการ App Store และมีโปรแกรม iTunes สนบัสนุนการ

จดัการอุปกรณ์มีเมนูการใช้งานรวดเร็วเขา้ใจง่าย โปรแกรม Web Brower (Safari) ตอบสนองได้

รวดเร็วและApple ออกแบบแพลตฟอร์ม iOS โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหัวใจหลัก สร้าง

แพลตฟอร์มอุปกรณ์ เค ล่ือนท่ี ท่ียอดเยี่ยม ท่ี สุด นําประสบการณ์นับสิบปีมาใช้เพื่ อส ร้าง

สถาปัตยกรรมแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านความปลอดภยัโดยเฉพาะแบ่ง

ออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ความปลอดภยัของระบบ, การเขา้รหสัและการป้องกนัขอ้มูล, ความ

ปลอดภัยของแอพ, ความปลอดภัยของเครือข่าย, Apple Pay, บริการอินเตอร์เน็ต, การควบคุม

อุปกรณ์ และการควบคุมความเป็นส่วนตวั 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการ

จดัจาํหน่ายแตกต่างกนั เม่ือทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วง

อายุ 21-30 ปี และ 41-50 ปี มีความแตกต่างต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย

อยา่งมีนยัสําคญัผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ เน่ืองจากปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างอาจจะนาํมาซ่ึงพฤติกรรม 

ความรู้สึก ประสบการณ์ ระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัจาํหน่าย แรงจูงใจและ ทศันคติ ท่ีแตกต่างกนั 

จึงส่งผลต่อการเขา้ถึง การตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลท่ี

แตกต่างกนั 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา

ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะ เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

รับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในการส่ือสาร ส่งผลต่อการประเมิน และการตดัสินใจ 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ในการตอบแบบสอบถามอาจไม่ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง เน่ืองจากเป็นการตอบ

แบบสอบถามผา่นส่ือออนไลน์ 

 2. แบบสอบถามท่ีจดัทาํเป็นการสํารวจขอ้มูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลเท่านั้น ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่สามารถอธิบายถึง

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีความคลา้ยกนัของธุรกิจอ่ืน 

 3. จากผลการวิจยัทาํให้ได้ข้อมูลท่ีจาํเป็นสําหรับการวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดให้เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้ได้มากท่ีสุด 
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โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั การจดัทาํโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกคา้และทาํให้เกิด

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด 

 4. จากผลการวิจยัด้านผลิตภณัฑ์ผูท่ี้ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลโดย

ส่วนมากให้ความสําคญักบัความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญั

กบัเร่ืองความน่าเช่ือถือเพื่อรักษาลูกคา้ให้คงอยู่ ให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ และเกิดเป็นความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ นอกจากจะเป็นฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง ยงัอาจแนะนาํหรือเพิ่มลูกคา้ให้มากข้ึนโดยไปบอกต่อ

เพื่อนหรือญาติสนิทอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่ครอบคลุมตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ของบริษทัแอปเป้ิลไดค้รบถว้น การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรตามเพิ่มเติมในแต่ละดา้น

โดยละเอียด 

 2. ควรจดัทาํเคร่ืองมือโดยใชก้ารสัมภาษณ์ เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาขอ้มูลเชิงลึก และ

ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดครบถว้นตามประเด็นท่ีตอ้งการ 

 3. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ตอ้งให้มีขอ้มูลให้

ละเอียดชัดเจนมากข้ึนในแต่ละด้านของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกับการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิล โดยเฉพาะในดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น ขอ้มูลสเปคเคร่ืองแต่ละรุ่น ความจุ 

RAM CPU ขนาด รวมไปถึงฟังก์ชัน่การใชง้าน เป็นตน้ และดา้นการจดัจาํหน่าย เช่น แหล่งซ้ือขาย

บนเวบ็ไซตอ์อนไลน์ และร้านโทรศพัทมื์อถือท่ีไม่ใช่ตวัแทนจาํหน่ายโดยตรง เป็นตน้ 

 4. ควรศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัแอปเป้ิลในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ 

เช่น ในเขตปริมณฑล และต่างจงัหวดัเพื่อนาํไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นท่ี ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผู้ใช้

ออนไลน์ 

THE INFLUENCE OF MARKETING MIX FACTORS ON GOODS BUYING DECISION 

VIA SOCIAL MEDIA OF THE ONLINE USERS   

 

พพิรพรรณ โชคเจริญนพคุณ และ อฑิตยา สุตธรรม 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ปาจรีย์ เหลีย่งประดิษฐ์ 

ผูช่้วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบระดบัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของ

ผูใ้ช้ออนไลน์จากปัจจยัส่วนบุคคลและศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล

และส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ช้

ออนไลน์ จาํนวน 400 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างในขั้นแรกจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูใ้ช้ออนไลน์ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดีย และ

ในขั้ นถัดไปจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจก

แบบสอบถาม เพื่อรวบรวม ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้วธีิการทางสถิติ ไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) และ การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 36-45 ปี มี

อาชีพพนกังานเอกชนมีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มกัจะซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่ง

กาย โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา่นทาง Shopee และมีช่วงเวลาในการซ้ือไม่แน่นอน ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีสําคญัมากท่ีสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ช้
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ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ,์ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ช้ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to compare the level buying decisions of the goods via 

the social media of the online users based on the personal factors and to investigate the 

relationship of marketing mix factors that influence buying decisions of the goods via the social 

media of the online users. In this research, personal factors and marketing mix are considered as 

the Independent variables and buying decisions of the goods via the social media of the online 

users was considered as the dependent variable. The number of samples used in this research is 

400  which selected by the use of purposive sampling method in the initial step in order to select 

only online users who have purchased goods via social media then the convenience sampling 

method was used to distribute the prepared questionnaires for data collection. Statistical methods 

used in this research including frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, one-

way ANOVA and multiple regression analysis. 

 The results found that most of the respondents are female with the age between 36  - 4 5 

years old. Most of them are private company employees with monthly income 1 5 ,0 0 1 -3 0 ,0 0 0 

baht. Clothes are the most purchased item which they prefer to shop via “Shopee” application and 

their buying period is uncertain. The overall marketing mix factor has the highest average level. 

The results from the hypothesis testing found that different gender personal factors had a 

significantly difference effect on buying decisions of the goods via the social media of the online 

users and the difference of the marketing mix factors in products, promotions, personnel, service 

process and the physical characteristics have an influence on the buying decision of the goods via 

the social media of the online users at the significance level of 0.05. 
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บทนํา 

 ในยุคปัจจุบนัสภาพสังคมไดแ้ปรเปล่ียนกลายเป็นสังคมท่ีไร้พรมแดนจากการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ืองของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารรวมถึงระบบเครือข่ายต่างๆ การติดต่อส่ือสาร

จึงสามารถทาํไดง่้ายและสะดวกมากข้ึนสํานกังานพฒันาธุรกรรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA 

(2561) สํารวจพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561  พบวา่ คนไทยใชอิ้นเตอร์เน็ต

นานเฉล่ีย 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อวนัเป็นผลจากการเปล่ียนผา่นชีวติไปสู่ดิจิทลัเพิ่มมากข้ึน เผย Gen Y 

ครองแชมป์ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงสุดติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 โดยเฉพาะการใช้ Facebook, Instagram, 

Twitter และ Pantip ทั้งน้ีคงปฏิเสธไม่ไดว้า่อิทธิพลของโซเชียลเน็ตเวิร์กและเทคโนโลยีไร้สายท่ีมี

บทบาทในดา้นการศึกษา ความบนัเทิง รวมทั้งดา้นธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ท่ีไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิตประจาํวนัของมนุษยทุ์กคนไปแลว้ ซ่ึงการท่ีธุรกิจจะสามารถดาํเนินอยูไ่ดใ้นท่ามกลางสภาวะ

เศรษฐกิจเช่นน้ีจาํเป็นตอ้งเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ โดยเน้นกลยุทธ์ช่องทางในการปรับตวัของธุรกิจ

ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งหลากหลายรวดเร็วและทัว่ถึง ทาํให้

เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ อีกทั้งยงัเหมาะสําหรับผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุน

นอ้ย และตอ้งการลดตน้ทุนเพราะเพียงแค่ใชส่ื้อออนไลน์ในการจาํหน่ายสินคา้ก็เปรียบเสมือนวา่มี

ร้านคา้อยูท่ ัว่โลกและยงัสามารถเปิดการคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้

โดยตรงรวมทั้งให้คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในอดีตการทาํธุรกิจการคา้นิยมขาย

ผา่นหนา้ร้านเท่านั้น ทาํใหต้อ้งใชเ้งินลงทุนสูง 

 นอกจากน้ีการตั้งร้านคา้ในรูปแบบเดิมส่วนใหญ่จะเป็นท่ีรู้จกัและเขา้ถึงไดเ้ฉพาะลูกคา้ใน

พื้นท่ีเท่านั้ น แต่สําหรับร้านค้าในยุคอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถทาํให้ร้านค้าเป็นท่ีรู้จกัได้อย่าง

แพร่หลายและยิ่งไปกว่านั้นยงัช่วยให้ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ทั้งยงัมี

โอกาสสนทนาหรือสอบถามรายละเอียดจากผูใ้ห้บริการไดท้นัท่วงที ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี

น่าสนใจในกลุ่มธุรกิจพาณิชย ์และจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่สําหรับผูป้ระกอบการเพราะช่วยใหก้าร

ดาํเนินงานของธุรกิจมีความหลากหลายและสามารถกระจายส่ือไปยงัต่างประเทศได้ ทาํให้เกิด

ความไดเ้ปรียบในแง่ของการลงทุน ทั้งน้ีธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจท่ีมีตน้ทุนในการดาํเนินงานตํ่า 

ส่งผลใหธุ้รกิจมีภาพลกัษณ์โดดเด่น ทนัสมยั รวดเร็วและสามารถแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนๆไดอ้ยา่งดี 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ขา้พเจา้สนใจท่ีจะทาํศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั “ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ช้ออนไลน์” เน่ืองจาก

เล็งเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของผูใ้ช้

ออนไลน์ เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้บนโซเชียลมิเดียนําขอ้มูลไปปรับปรุง คุณภาพและ

วางแผนกลยทุธ์การทาํธุรกิจในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 2. เพื่อศึกษาระดบัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์จาก

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ช้

ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียล

มิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูว้ิจยัใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและกาํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี คือ 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ผูใ้ชอ้อนไลน์ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดีย และ

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเลือกจากประชากรโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงและการสุ่มตวัอย่าง

ตามความสะดวกโดยมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 

 2. ขอบเขตทางดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาในพื้นท่ีของส่ือโซเชียลมิเดียโดยใช้

การแจกแบบสอบถามผา่นช่องทางออนไลน์ 
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 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการทาํวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2562 และ

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์”  มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 2. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ 

 3. เพื่อให้ทราบถึงการเปรียบเทียบระดบัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียของ

ผูใ้ชอ้อนไลน์จากประชากรศาสตร์ 

 4. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาชีพ 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

การตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

สินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของ

ผูใ้ชอ้อนไลน ์
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีทาํให้ธุรกิจ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้(ศิริวรรณ เสรี

รัตน์, 2541) ประกอบไปดว้ย 

  - ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ หมายถึง ตวัสินคา้ท่ีซ้ือผา่นโซเชียลมิเดีย 

  - ดา้นราคา หมายถึง ราคาของสินคา้ 

  - ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ช่องทางโซเชียลมิเดียต่างๆ เช่น Facebook, 

Line หรือ Instragram ซ่ึงเป็นช่องท่ีใชข้ายสินคา้แบบออนไลน์ 

  - ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม

ส่งเสริม การขายต่างๆ เช่น การลดราคา 

  - ดา้นบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเจา้ของร้าน พนกังาน หรือเป็นตวัแทนจาํหน่าย

สินคา้ผา่นทางโซเชียลมิเดีย 

  - ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง การออกแบบหนา้ร้าน

ในช่องทางส่ือโซเชียลมิเดีย 

  - ดา้นกระบวนการ หมายถึง กระบวนการในการสั่งซ้ือสินคา้ การชาํระเงิน รวมไป

ถึงวธีิการในการจดัส่งสินคา้ 

 2. การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการขั้นสุดทา้ยหลงัจากท่ีลูกคา้พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ

เป็นท่ี เรียบร้อยแลว้ และเลือกส่ิงท่ีตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด (เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด, 2555)   

 3. ผูใ้ช้ออนไลน์ หมายถึง คนท่ีทาํกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์หรือ

แอปพลิเคชัน่ เพื่อการศึกษา ธุรกิจ หรือความบนัเทิง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจเป็น

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได ้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps 

ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
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 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ โดยตอ้งตอบสนอง ความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้และลูกคา้จะตอ้งไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้ ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่ากบัราคา

ของสินคา้นั้น สินคา้ตอ้งมีคุณค่าสูงกวา่ราคาท่ีตั้งไวลู้กคา้จึงจะตดัสินใจซ้ือ  

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการ

นาํเสนอสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้นคุณค่าและคุณประโยชน์ของสินคา้ท่ี 

ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาทั้งในดา้น ทาํเลท่ีตั้งและช่องทางในการท่ีจะนาํเสนอสินคา้ 

 4. ด้าน ส่ งเส ริม การตล าด  (Promotion) เป็ น เค ร่ืองมื อห น่ึ ง ท่ี มี ความ สํ าคัญ ใน การ

ติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสารต่างๆ หรือชกัจูงให้ผูซ้ื้อมี

ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และร้านคา้ และเพื่อทาํใหผู้ซ้ื้อเกิดความสนใจในตวัสินคา้มากข้ึน   

 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) หมายความถึงเจา้ของร้านหรือ ตวัแทน

จาํหน่าย ตอ้งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งแตกต่างและเหนือกวา่คู่แข่งขนั และ

ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ   

 6. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการและการปฏิบติัใน ดา้นการ

บริการลูกคา้ เพื่อทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 

 7. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เป็นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ โดยสร้างคุณภาพโดยรวม ไม่วา่

จะเป็นหนา้ร้านท่ีสวยงาม และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 โกวทิย ์กงัสนนัท ์(2549, หนา้ 3) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือก 

หลายๆตวั และตอ้งนาํตวัเลือกต่างๆมาเปรียบเทียบกนั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตวัเลือกใดตวัเลือก

หน่ึงเพื่อใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Schiffman&Kanuk 1994, p. 659) คือ กระบวนการ

ในการเลือกซ้ือสินคา้จากทางเลือกท่ีมีตั้งแต่สองทางเลือกข้ึนไป โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณา ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทาง กายภาพ 

การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้งทางดา้นจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง ทั้งสองกิจกรรมน้ี

ทาํใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
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 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ี

ต้องการ จากทางเลือกมากมายโดยนํามาพิจารณาด้วยเหตุผล เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีจะทําให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชนิศา รักษแ์พทย ์(2561) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิง

ผา่น แอพพลิเคชัน่ช็อปป้ิงออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย” พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 354 คน มีอายุ 21-25 ปี จาํนวน 202 คน มีระดับ

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จาํนวน 254 คน มีอาชีพพนกังาน บริษทัเอกชน จาํนวน 196 คน และมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จาํนวน 113 คน และ การประชุมผลงานการวิจยัและ

วิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 472 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ช็อปป้ิงออนไลน์ของ ผูบ้ริโภคท่ีใช้

งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) ปัจจยั ส่วนประสม

การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (B = 0.387) รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการ จดัจาํหน่าย 

(B = 0.164) และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (B = 0.118) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ 

ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชั่นช็อปป้ิงออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศ ไทยอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

ทางสังคมออนไลน์” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี 

สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมี

รายได ้เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่  10,000-20,000 บาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้ซ้ือสินคา้บ่อยท่ีสุด คือ 

Facebook ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ สินคา้แฟชัน่ โดยจะซ้ือเดือนละ 2-3 คร้ัง และจาํนวน 

เงินเฉล่ียท่ีใชใ้นการซ้ือแต่ละคร้ังจะตํ่ากวา่ 1,000 บาท 

 วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ 

จากร้านค้าออนไลน์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุด้านระดับการศึกษา ท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมี
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นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์จากร้านคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ประชากรท่ีเป็นผูใ้ชอ้อนไลน์และเคยซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียล

มิเดียและเน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน จึงคาํนวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง ของ 

W.G. Cochran โดยกาํหนดระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 

(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2552 : 16) ขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณ ค่าร้อยละ

โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวก ในการ 

ประเมินผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเลือกจากประชากร โดยในขั้นแรกจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูใ้ช้ออนไลน์ท่ีเคยซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดีย และ

ในขั้นถดัไปจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงทาํการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผา่นทาง Google Docs เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการสาํรวจไดดี้ท่ีสุด 

ซ่ึงการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีคาํถามคดักรองก่อนการตอบแบบสอบถาม คือ เคยซ้ือสินคา้ผา่น

ทางสังคมออนไลน์หรือไม่ ถา้เคยซ้ือจึงจะสามารถทาํแบบสอบถามในส่วนถดัไปได ้แต่หากไม่เคย

ซ้ือจะถือวา่จบการทาํแบบสอบถาม และผูว้จิยัจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ี 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

รายละเอียด เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดงัน้ี            

 1) ผูว้ิจยัศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีทางการตลาดจากตาํรา

เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

โซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เพื่อใช้ในการวดัลกัษณะประชากรศาสตร์ และ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ 
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ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนท่ี 1-4 เป็นคาํถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Response Question) และส่วนท่ี 5 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Response 

Question) ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถาม

แบบใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว และคาํถามในส่วนน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งท่ีใชเ้ป็น 

ตวัแปร รวมจาํนวน 4 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ผา่นโซเซียลมิเดีย โดยมีทั้งหมด 3 ขอ้ ซ่ึง

ขอ้ท่ี 1 และ 3 เป็นคาํถามแบบมีคาํตอบหลายขอ้ (Multiple choice Questions) ส่วนขอ้ท่ี2 จะเป็น

คาํถามแบบเลือกไดห้ลายคาํตอบ(Checklist Question)  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ช้ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดียโดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 

Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั จาํนวน 7 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์โดย

เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s 

Scale) โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้และเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการแสดงความ

คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะต่อธุรกิจออนไลน์ ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended Response Question) 

 โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 และ 4 ท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนซ่ึงคาํนวณจากสูตร  ดงัน้ี 

 
 

ระดบัความคิดเห็น 4.21 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

     3.41 – 4.20 หมายถึง  มาก 

     2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

     1.81 – 2.60 หมายถึง  นอ้ย 

     1.00 – 1.80 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 3) นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ข            
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 4) ทาํการปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํเสนอให ้

อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติก่อนแจก

แบบสอบถาม            

  5) แจกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานอยู่ท่ี 0.7 

พบวา่ แบบสอบถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 และแบบสอบถาม

ดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84 ซ่ึงถือวา่มีค่าความเช่ือมัน่

สูงทั้งคู่และสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการสํารวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน373 

คน คิดเป็นร้อยละ93.3 และเพศชายมีจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ด้านอายุของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 36–45 ปี จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 

รองลงมาคือ ช่วงอายุระหวา่ง 15–25 ปี จาํนวน112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ตามดว้ยช่วงอายุระหวา่ง 

26–35 ปี จาํนวน98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มี

อาชีพเป็นพนักงานเอกชน จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ19.8 และตามดว้ยอาชีพนกัศึกษาและรับราชการซ่ึงมีปริมาณ

เท่ากัน อย่างละจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ12.5 ในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 15,001-30,000 บาท จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 

รองลงมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 15,000 บาท จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และตามดว้ยผู ้

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001-45,000 บาท จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 

 ด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผู ้ใช้ออนไลน์พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่นทาง Shopee มากท่ีสุดเป็นจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 

รองลงมาคือซ้ือผ่านทาง Facebook จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ตามมาด้วยการซ้ือผ่านทาง 

Instagram จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ซ่ึงสินคา้ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดเป็นประเภทเส้ือผา้/เคร่ือง
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แต่งกายจาํนวน 156 คนเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือประเภทเคร่ืองสําอางจาํนวน 123 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.75 ตามดว้ยประเภทตัว๋เคร่ืองบิน จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และดา้นเวลาการ

ซ้ือสินคา้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเวลาในการซ้ือสินคา้ท่ีไม่แน่นอน เป็นจาํนวน163 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือเลือกซ้ือช่วงเวลา 20.01-24.00 น. จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25.5 ต่อมาคือเลือกซ้ือช่วงเวลา 16.01-20.00 น.จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ดา้นท่ี

หนึงด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.43 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 โดยสินคา้มีคุณภาพและการแสดงรูปภาพสินคา้ชดัเจนและมีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุดเท่ากนัอยูท่ี่ 4.69 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.52 และ 0.57 ตามลําดับ ด้านท่ีสองด้านราคามีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.27 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ี มี

ความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  โดยราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.66 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.56 ด้านท่ีสามดา้นการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.34 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมาก

ท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54  โดยร้านคา้มีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.66 

ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62  ด้านท่ีส่ีด้านการ

ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.95 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมาก มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.71 โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีตรงตามความตอ้งการมีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากบั 4.18 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 ดา้นท่ีห้าดา้น

บุคลากรมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.49 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.58  โดยผูข้ายมีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.54 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี

ความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 ดา้นท่ีหกดา้นกระบวนการให้บริการมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.41 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.43  โดยการมีขั้นตอนการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีง่าย ไม่ซับซ้อนมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.63 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 ด้านท่ีเจ็ดด้านลกัษณะทาง

กายภาพมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.42 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.52 โดยร้านคา้มีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.62 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี

ความสาํคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58                             
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 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ พบวา่ค่าเฉล่ียมรวม

เท่ากับ 4.38 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ท่ี มีความสําคัญมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44                             

โดยมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้และราคาอย่างครบถว้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 รองลงมาคือสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัท่ีตรงต่อความตอ้งการมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน

โซเชียลมิเดียของผูใ้ช้ออนไลน์มีตวัแปรคน้คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีดงัน้ี เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉล่ีย มีตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดีย ทําการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน

โซเชียลมิเดียของผู ้ใช้ออนไลน์มีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีดังน้ี ด้าน

ผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา, ด้านการจัดจําหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากร, ด้าน

กระบวนการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

โซเชียลมิเดีย ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis)พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์,ด้านการส่งเสริม

การตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดย

มีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ(R) เท่ากบั 0.76 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ (R2) ไดเ้ท่ากบั 0.57 ซ่ึงนาํมา

แทนค่าในสมการการพยาการณ์ไดด้งัน้ี 

Y = 0.99 + 0.22X1 + 0.18X4 + 0.13X5 + 0.20X6 + 0.23X7 
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดีย

ของผูใ้ชอ้อนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด B Std. Error Beta t Sig 

(ค่าคงท่ี) 0.99 0.16  6.36 0.00* 

ดา้นผลิตภณัฑ(์X1) 0.22 0.46 0.22 4.70 0.00* 

ดา้นราคา(X2) -0.022 0.03 -0.03 -0.64 0.52 

ดา้นการจดัจาํหน่าย(X3) 0.01 0.04 0.01 0.26 0.79 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X4) 0.11 0.02 0.18 4.71 0.00* 

ดา้นบุคลากร(X5) 0.10 0.04 0.13 2.68 0.00* 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ(X6) 0.17 0.05 0.20 3.69 0.00* 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(X7) 0.20 0.05 0.23 4.23 0.00* 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

โซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดียท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีเพศ

แตกต่างกนัมกัจะมีความสนใจหรือความชอบในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่เหมือนกนั  

 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ช้ออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการให้บริการและดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดียท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญั โดยอภิปรายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

 1. ด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดีย เน่ืองจาก

คุณภาพของสินค้าเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะต้องคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ ดังนั้ นหากสินค้ามีความ

น่าเช่ือถือ มีคุณภาพ มียีห่อ้ มีรายละเอียดขอ้มูลครบถว้น ก็มกัจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 2. ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดีย 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคมักจะคาํนึกถึงการลด แลก แจก แถม หรือโปรโมชั่นต่างๆของแต่ละร้านว่า

สามารถสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูซ้ื้อมากนอ้ยเพียงใด  
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 3. ด้านบุคลากรมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมิเดีย เน่ืองจาก 

เน่ืองจากการให้บริการของพนกังานขายท่ีดี สามารถช้ีแจง้รายละเอียดของสินคา้อยา่งครบถว้น และ

ผูข้ายมีความน่าเช่ือถือ ยอ่มส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

 4. ดา้นกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดีย 

เน่ืองจาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัไม่ชอบซ้ือสินคา้ท่ีมีหลายขั้นตอน ซ่ึงจะเพิ่มความยุง่ยาก

ในการเลือกซ้ือ ดงันั้นการท่ีมีขั้นตอนการซ้ือท่ีไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และง่ายต่อการเลือกซ้ือมกัจะ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 5. ด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดีย 

เน่ืองจาก เน่ืองจากในปัจจุบนัร้านคา้ท่ีไม่ซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภคก็มีมาก ดงันั้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

ของร้านสามารถเพิ่มความน่าเช่ือถือของร้านได ้ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจต่อร้านคา้ และ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นโซเชียลมิเดียของผูใ้ชอ้อนไลน์ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจออนไลน์สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาธุรกิจไดโ้ดยผูท้าํแบบสอบถามไดมี้ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อธุรกิจออนไลน์ดงัน้ี  

 1. สินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือมกัจะเป็นสินคา้จากต่างประเทศซ่ึงไม่มีขายในประเทศไทย แต่ถ้า

เป็นสินคา้ท่ีมีวางขายทัว่ไปมกัจะซ้ือจากร้านคา้เป็นหลกัเพราะไดต้รวจสอบสภาพสินคา้ก่อนซ้ือ 

 2. การซ้ือสินคา้ผา่นทางโซเชียลมิเดียเป็นวิธีท่ีประหยดัเวลา สามารถเทียบราคาไดง่้าย หา

ส่ิงของท่ีตอ้งการได้ง่าย และตอ้งการให้ร้านคา้ออนไลน์ใส่รายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการ

เลือกซ้ือ โดยไม่ตอ้งรอพนกังานขายมาตอบ 

 3. แนะนาํให้มีการระบุราคาท่ีชดัเจน เน่ืองจากร้านคา้ท่ีมีการปกปิดราคาและให้สอบถาม

ราคาทางช่องทางส่วนตวั จะแสดงถึงความไม่โปร่งใส่และไม่จริงใจ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 เพื่อใหผ้ลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์

ในการอธิบายปัญหาทางด้านการซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมิเดียหรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 

ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
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 1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษา เพื่อให้งานวิจยั 

กวา้งขวางและสมบูรณ์มากข้ึน 

 2. ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมิเดีย เพื่อนาํ

ขอ้มูลต่างๆ มาปรับใชก้บัธุรกิจร้านคา้ในโซเชียลมิเดียต่อไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MARKETING MIX FACTORS (4Ps) FOR PURCHASING FROZEN FOOD OF GEN-Y 

IN BANGKOK AND VICINITY   

 

ณฐัณชิา เพง็กรูด และพณิพร วรรณโสกเชือก 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

กญัญ์กณษิฐ์ กมลกติติวงศ์ 

หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือก

ซ้ืออาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจ

บริโภคอาหารแช่แข็งประเภทสําเร็จรูปการศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบลกัษณะความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเร่ืองความสะอาดของอาหาร ความหลากหลายของชนิดอาหาร 

ราคาท่ีเหมาะสม และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาํหรับ

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t-test และF-test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลโดยมีขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 โดย

อยู่ในระดบัมากดา้นราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 โดยอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.81 โดยอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 โดยอยู่ในระดบั

ปานกลาง 

 

คําสําคัญ : อาหารแช่แขง็ , ส่วนประสมทางการตลาด , Gen-Y 
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Abstract 

 The purposes of this researchwere to study marketing mix factors (4Ps) for purchasing 

frozen food of Gen-Y in Bangkok and vicinity. The personal factors including gender, age, status, 

educational attainment, income and occupation had correlations with decision on frozen food 

consumption. According to this study, the majority of consumers focus on food cleanness, food 

diversity, appropriate price and consumer purchasing behavior. The statistics used in data analysis 

comprising frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and statistical 

significance level was 0.05.     

The findings of Gen-Y consumers on frozen food in Bangkok and vicinity prove that 

mean of marketing mix factor on product was 3.93 or at high level, mean of price was 3.62 or at 

high level, mean of place was 3.81 or at high level and mean of promotion was 3.33 or at 

moderate level.    

 

Keywords : Frozen Food , Marketing Mix Factors , Gen-Y 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการแข่งขนักนัสูงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทาํให้การดาํเนินชีวิต

ของคนในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากส่งผลต่อการบริโภคอาหารให้เปล่ียนแปลงไปตาม

ดว้ยเพราะการดาํเนินชีวิตท่ีตอ้งรีบเร่งเวลาแต่ละวนัถูกใชไ้ปกบัการทาํงานและกิจกรรมเหมือนเดิม

ทาํให้ไม่มีเวลาก็ทาํอาหารโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดงันั้นผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งจึงอยูใ่นความ

ตอ้งการและเป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีดีท่ีสามารถตอบสนองดา้นความสะดวกของคนกลุ่มน้ีไดอ้ยา่ง

ลงตวั 

 ทั้งน้ีจากผลสํารวจพฤติกรรมในการรับประทานอาหารในร้านอาหาร จากกลุ่มตวัอยา่งผูมี้

รายได้ไม่ เกิน 15,000 บาทในกรุงเทพฯ จํานวน 200 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

รับประทานอาหารท่ีบา้นทาํกบัขา้วทานเองท่ีบ้านมากกว่าทานนอกบา้น รองลงมาชอบทานกัน

ระหวา่งนอกบา้นและในบา้น และชอบทานอาหารนอกบา้นมากกวา่ท่ีทานในบา้นเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

(คนไทยกินขา้วนอกบา้นนอ้ยลง. 2549 : ออนไลน์) ซ่ึงจากผลสํารวจดงักล่าวทาํให้ทราบวา่ บุคคล

ในสังคมยงัคงท่ีจะรับประทานอาหารในบา้นมากกว่านอกบ้านหรือรับประทานอาหารท่ีร้านใน
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บางคร้ังเท่านั้ น ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงมกัเลือกอาหารสําเร็จรูปพร้อม

รับประทานหรือผลิตภณัฑ์หาแช่แข็งมาตอบสนองความตอ้งการรับประทานอาหารในบา้น แต่ไม่

ตอ้งการความยุ่งยากในการรับประทานอาหารด้วย ข้อดีของผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งเพื่อความ

สะดวกและยงัคงรสชาติเดิมไวข้องอาหารโดยไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ เพียงแค่นํ้าอุ่นไมโครเวฟ

ประมาณ 3-5 นาทีก็สามารถรับประทานไดท้นัทีหรือเพียงละลายนํ้ าแข็งก็สามารถนาํไปประกอบ

อาหารไดต้ามท่ีตอ้งการโดยไม่เสียเวลาในการเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหาร 

 เน่ืองดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ียอมรับและนิยม

บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งมากข้ึน ส่งผลให้อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์แช่แข็งจะสูงถึง 

5,200 ลา้นบาทและคาดวา่จะขยายตวัไม่ตํ่ากว่า 20% ในอีก 3-9 ปีขา้งหน้า (แนวโนม้อาหารพร้อม

รับประทานกบัวิถีชีวิตไทยยุคเร่งรีบ. 2554) สาเหตุท่ีผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งมีอตัราเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง คือ การเติบโตของสังคมในกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีความเร่งรีบและความตอ้งการ

ความสะดวกสบาย ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แขง็มีหลายประเภทไดแ้ก่ อาหารทานเล่น อาหารพร้อมปรุง 

อาหารพร้อมรับประทาน รวมไปถึงวตัถุดิบในการประกอบอาหาร และไดข้ยายฐานลูกคา้ได้ทุก

ส่วนไม่เน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายระดบับนเท่านั้น (ราตรีผูร้อดสวสัด์ิ.2549 : 67–74) นอกจากน้ี

ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แขง็ท่ีจาํหน่ายในขณะน้ีมีหลายยี่ห้อเช่น อีซ่ีโก พรานทะเล สุรพลฟู้ดส์ ซีพีเอฟ

เป็นตน้ จึงทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 

 จากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เช่น ส่วนผสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนินชีวิตและคุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภครวมทั้งทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปมากจากในอดีตอาหารแช่แข็งถูก

มองเป็นอาหารหมดทางเลือกไม่มีอะไรรับประทานจึงหันมาซ้ือกินประทังชีวิต  แต่ปัจจุบัน

ผูบ้ริโภคยุคน้ีมองว่าอาหารแช่แข็งเป็นอาหารปลอดภัยมีคุณภาพ และเลือกทําการวิจยัในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล เน่ืองจากกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นแหล่งท่ีมีการรวมของความ

หลากหลายอาชีพและช่วงอายขุองกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการวจิยัดงันั้นผูว้จิยัเล็งเห็นวา่

หากสามารถทราบและเข้าถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้แล้ว ผูป้ระกอบการอาหารแช่แข็งจะ

สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั คร้ังน้ีไปใชใ้ห้ประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

ทั้ งในแง่ของการนํารถพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีอาจเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อเพิ่มศกัยภาพตลอดจนนาํไปเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจและการ
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วางแผนพฒันาในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และระดบัรายได้ ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการจดัจาํหน่าย 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดท่ี้แตกต่าง

ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และ

ดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตวัแปรตน้ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ตวัแปรตามปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่ือสารทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ : ผูบ้ริโภค Gen–Y และความถ่ีในการเลือกซ้ืออาหารแช่

แขง็ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี ไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลจากการ

เก็บแบบสอบถามและทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยเร่ิมทาํรายงานวจิยัตั้งแต่เดือน

มกราคม–มีนาคม 2562 

 4. ขอบเขตด้านพื้ น ท่ี  : ในการดําเนินงานวิจัยค ร้ังน้ีได้เก็บ รวบรวมข้อมูลในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ทาํให้ทราบการเปรียบเทียบขอ้มูลในดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา และระดับรายได้ ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการจดัจาํหน่าย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและ

สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

กิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้น้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ (4Ps) อนัไดแ้ก่ 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนว

ทางการประกอบธุรกิจ 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

-   เพศ 

-   อายุ 

-   อาชีพ 

-  รายไดต่้อเดือน 

-  ระดบัการศึกษา 

-  สถานภาพ 

 
 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) 

- ดา้นสินคา้และบริการ ( Product ) 

- ดา้นราคา ( Price ) 

- ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ( Place ) 

- ดา้นการส่ือสารทางการตลาดและการ

ส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) 
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 2. ราคา (Price) ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไรในอตัรา

ท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าท่ีผู ้

ซ้ือทาํการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ 

 3. การจดัจาํหน่าย (Place) เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนน้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย

และการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกวา่ 4P ซ่ึงนาํไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี

เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการ 

 การเลือกซ้ือ หมายถึง ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (AIDA)(St.Elmo Lewis, 1898 อา้งถึง

ใน ณภทัคอร ปุณยาภาภสัสร, 2551) 1.) ความตั้งใจ (Attention) เร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งรู้จกัสินคา้

และบริการนั้นก่อนซ่ึงก็เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร 2.) ความสนใจ (Interest) 

นอกจากการรู้จกัสินคา้แล้วก็ยงัไม่เพียงพอผูบ้ริโภคตอ้งถูกเร้าความสนใจ จนสามารถแยกแยะ

สินคา้นั้นออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด 3.) ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้

จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนาท่ีจะไดค้รอบครองสินคา้นั้น ตามปกติความปรารถนาจะ

เกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ีสินคา้นั้นเสนอให้หรือเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ท่ี

สินคา้นั้นหยิบยื่นให้ 4.) การกระทาํ (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแลว้ กระบวนการซ้ือจะ

สมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปได้

วา่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยั

คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้ สังคมและกลุ่มทางสังคม ทศันคติของผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส ความ

ตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทาํ 

 อาหารแช่แข็ง หมายถึง กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (food processing) เพื่อถนอมอาหาร 

(food preservation) ด้วยการลดอุณหภูมิของอาหาร ให้ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส นํ้ าในอาหารจะ

เปล่ียนสถานะเป็นนํ้ าแขง็ เป็นกรรมวิธีการถนอมอาหาร ท่ีคงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ได้

ดีกว่าการถนอมอาหารดว้ยวิธีอ่ืน ผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง มีหลากหลายรูปแบบ และใช้ไดดี้

กบัอาหารแทบทุกชนิด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์หรืออาหารท่ีผ่านการปรุงสุก (cooking) เพื่อเป็น

อาหารพร้อมรับประทาน เช่น ต่ิมซํา ผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูป การแช่เยือกแข็งสามารถใช้ร่วมกับ

กรรมวิธีการแปรรูปอาหารวิธีอ่ืน เช่น การพาสเจอร์ไรซ์ (pasterization) การทาํให้เขม้ขน้ การฉาย

รังสี (food irradiation) การหมกั (fermentation) เพื่อยดือายกุารเก็บรักษาอาหารใหน้านข้ึน 
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 Gen-Y หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีมาอายรุะหวา่ง 21-37 ปี หรือ Why Generation เป็นผูท่ี้เกิด

ในช่วง พ.ศ. 2523–2537 (ค.ศ.1980 – 1994) เป็นเด็กยุคใหม่ตอ้งการเหตุผลในทุกเร่ือง เป็นกลุ่มคน

ท่ีมีพลงัในตวัเองมาก ชอบคิดนอกกรอบ  พวกเขามีความมัน่ใจในตวัเองสูง มีลกัษณะนิสัยชอบการ

แสดงออก และดว้ยการท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองสูง จึงไม่ชอบถูกบงัคบัใหอ้ยูใ่นกรอบ ไม่ชอบอยู่

ในเง่ือนไข มีอิสระในความคิด กลา้ซกั กลา้ถามในทุกเร่ืองท่ีตวัเองสนใจ ไม่หว ัน่กบัคาํวิจารณ์ จะมี 

Lifestyle ท่ีรักษาความสมดุลของชีวติแบบ Smart Worker โดยจะใหค้วามสําคญักบัการจดัสรรเวลา

ทั้งการงานและชีวิตส่วนตวัในจุดท่ีสมดุลกัน จะให้ความสําคญักับความสนุกและความสุขกับ

เพื่อนๆ ไปพร้อมๆ กนั คนกลุ่มน้ีช่างเลือก เพราะ คนกลุ่มน้ีมีมาตรฐานสูงและรู้ว่ามีทางเลือกอีก

มากจากขอ้มูลบนโลกออนไลน์จึงมักจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอ

ตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด 

 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นจงัหวดัท่ี

มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดี และมีการกระจายตวัของกิจการทางเศรษฐกิจซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่น

กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจและการคา้ การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตถู้กจดัลาํดบัให้เป็นมหานครท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัท่ี 15 ของโลกอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง

การเงินนานาชาติทีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และในอนาคตจะเป็นศูนยก์ลาง 

การส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้ของประเทศใหส้ามารถเปิดเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง

การตลาด (4Ps) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนว

ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใชใ้น

การผลิต การใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์: 2554) หรือ แมผ้ลิตภณัฑจ์ะ

เป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัสาํคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้ง
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พิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่น ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือสินคา้ของ

ผลิตภณัฑ์ (rand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และ

การรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข : 2547) 

 2. ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไรใน

อตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวมของมูล

ค่าท่ีผูซ้ื้อทาํการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์สินคา้หรือ

บริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์: 2554) หรือมูลค่าของสินคา้

และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การกาํหนดรามีความสําคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถ

กาํหนดราคาสินคา้เองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งกาํหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการ

แข่งขนั กาํไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการกาํ

กาํหนดราคาสินคา้และบริการ  ประเด็นสําคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุ

ในรายการหรือราคาท่ีระบุ  (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ี มีส่วนยอมให ้

(Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการชาํระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้สินเช่ือ 

(Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข : 2547) 

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ก็เนน้ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจัดจาํหน่ายเป็น

เส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ ใน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทาง

การตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไป

ยงจุดท่ีตอ้งการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลกาํไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์: 2554) 

หรือกลยุทธ์ทางการตลาดในการทาํให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบ

ผลิตภณัฑ์ แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมิน

ประเภทของช่องทางท่ีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ (ชีวรรณ เจริญ

สุข : 2547) หรือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเก่ียวข้องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน

กระบวนการนาํพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี

เหมาะสม มีความ สําคญัต่อกาํไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการกาํหนดส่วนผสม

ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ (ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร : 
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2555) หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงั

ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง

และระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจนั้น (ชานนท ์รุ่งเรือง : 2555) 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนน้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย

และการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกวา่ 4P ซ่ึงนาํไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี

เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางด้านของการสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ก็จะนาํไปสู่การสร้างความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบ

แน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการดาํเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบ

กบัคู่แข่งขนั(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์: 2554 ) หรือ เป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็น

การให้คามรู้ ชักจูง หรือเป็นการเตือน ความจาํเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย (ชานนท์ รุ่งเรือง : 2555) หรือเป็น

เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใชเ้พื่อ

จูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจาํ ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (ชีวรรณ เจริญสุข : 2547) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เชียน ไป๋ (2558) ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งของผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิง ปริมาณท่ีตวัแปรตน้ใชใ้นการวิจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและปัจจยัทางด้านการส่งเสริมการตลาด (2) 

ปัจจยัด้านคุณค่าในตราสินคา้ (3) ปัจจยัด้านวีถีการดาํ รงชีวิต (Lifestyle) และตวัแปรตามคือการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งและใช้สถิติ คือ Simple Regression และ Multiple Regression มาเป็น

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ ผลการวิจยั พบวา่ 1.) ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะบริโภคอาหารแช่แข็ง

เป็นประจํา เพราะ อาหารแช่แข็งสามารถนํา ไปแช่ใน ตู้เย็นได้และสามารถเก็บไว้ได้นาน 

นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัมีความคิดเห็นและมีความตอ้งการท่ีจะบริโภค อาหารแช่แข็งท่ีมีคุณค่าของ

สารอาหารต่างๆ อย่างครบถว้น จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีการแสวงหาขอ้มูลและ รายละเอียดต่างๆ ของ

อาหารแช่แข็งทั้งคุณประโยชน์และโทษต่างๆของการบริโภคอาหารแช่แข็งอย่าง ต่อเน่ือง 2.) วิถี

การดาํรงชีวิต (Lifestyle) ในสังคมปัจจุบนัน้ี เป็นสังคมท่ีมีความเร่งรีบเป็นอยา่งมากอาหารแช่แข็ง 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

504 

ถือ ไดว้า่ เป็นอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีความเร่งรีบในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจากการศึกษาถึง

เหตุผลของ ผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งรับประทาน คือ ผูบ้ริโภคต้องการท่ีจะ

รับประทานอาหารท่ีมี ความสะดวก รวดเร็วในการหาซ้ือ หรือพกพาไปยงัสถานท่ีต่างๆ และอาหาร

แช่แข็งถือไดว้า่ เป็นอาหารท่ีมี การปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพียงแค่นาํเอาไปเขา้ไมโครเวฟ เพื่อ

ทา ให้เกิดความอุ่นในการรับประทาน เหมาะสมกบัการให้ผูบ้ริโภคพกพาไปยงัสถานท่ีต่างๆ ได ้ 

3.) ปัจจยัทางดา้นการตลาด 4P คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่ายหรือสถานท่ี 

และด้าน การส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งเน่ืองจาก

ปัจจยัน้ี เป็นปัจจยัท่ี เหมาะสมสาํหรับการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค และเหมาะสมกบัการนาํไปสู่

การสร้างเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งโดยผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ทุกปัจจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั .05  

 นงลกัษณ์ เช้ือจีน และ อรไท ชั้วเจริญ( 2561 )การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) 

เพื่อศึกษา การบริหารจดัการร้าน 7-Elevenในยุคไทยแลนด์ 4.0 2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในยคุไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมีต่อร้าน 7-Eleven และ 3) การปรับตวัของการบริหารจดัการร้าน 7-

Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยน้ีมี 400 ตัวอย่างโดยเก็บข้อมูล

ผูใ้ช้บริการร้าน 7-Eleven ในเขต กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 สาขา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ

วิจยัเชิงสํารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้ แบบสอบถามแลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติดว้ยสถิติ

ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ความถ่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ T-test 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ผลจาก การศึกษาวิจยั พบวา่ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ

ร้าน 7-Eleven ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-

30,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีสถานภาพโสด และมีอาชีพเป็นพนกังาน บริษทัเอกชน 

สินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่เป็นอาหาร ดา้นบริการนิยมใชบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เหตุผลท่ีเขา้ใช ้บริการ

ร้าน 7-Eleven เพราะมีความสะดวก มีสาขามาก และเขา้ใชบ้ริการ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์โดยแต่ละคร้ัง

มี ค่าใช้จ่าย 101-300 บาท และให้ความสําคญัโดยรวมในการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven อยู่ใน

ระดบัสาํคญัมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศส่งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ดา้น

บุคลากรและดา้น ลกัษณะทางกายภาพ รายไดส่้งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ดา้นราคา

และอาชีพส่งผลต่อการ บริหารจดัการร้าน 7-Eleven ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

สําหรับพฤติกรรมด้านการใช้ บริการทางด้านร้านสะดวกซ้ือ ส่งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-

Eleven ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นช่องทางการจดั จาํหน่ายและดา้นกระบวนการให้บริการ ส่วนพฤติกรรม
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ด้านการใช้บริการทางด้านการเงินส่งผลต่อการ บริหารจดัการร้าน 7-Eleven ด้านผลิตภณัฑ์ด้าน

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการให้บริการดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และพฤติกรรมดา้นการใช้บริการทางดา้นอาหารพร้อม รับประทานและเบเกอร่ี ส่งผลต่อ

การบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ จดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การขายและดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05              

 ปุญญพฒัน์ ล้ิมสุวฒันกุล และ อณัศยา ปิยถาวรอนันต์ (2561) การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.

จนัทบุรีโดยจาํแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายรุะดบัการศึกษา สูงสุด อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีใช้บริการการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Reserch) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 ชุด และใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ ในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.จนัทบุรีมีระดบัความพึงพอใจใน

การบริการทั้ง 4 ดา้นดงัน้ี (1) ดา้น ขั้นตอนการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก มีคาเฉล่ียเท่ากบั 4.20 (2) 

ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 (3) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 แต่ (4) ความพึง พอใจด้านเวลาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90    

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

        การวิจยัเร่ืองปัจจยัในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งใน Supermarket ของ Gen-Y ในพื้นท่ีเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีจะมุ่งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมี

ผลต่อการ ตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน ดงัรายละเอียดต่างๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับไม่ได้ (Infinite population) 

หรือไม่ทราบจาํนวนประชากรโดยสุ่มแบบ (Judgment sampling) เป็นการสุ่มโดยใช้วิจารณญาณ 

คือ ผูต้ดัสินใจบริโภคอาหารแช่แขง็ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มประชากรGen–Y ท่ีใชบ้ริการในSupermarket จาํนวน 

400 คนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีรับประทานอาหารแช่แข็งและเน้นความ

สะดวกสบายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ใชสู้ตรของ W.G.Cochranในการหาจาํนวนคน 

 

 โดย  คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม (โดย  = 0.5 ) 

 คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด หรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เช่นZ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เท่ากบั 

1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%)  Z = 1.96 

 คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่นั้นๆ) เช่นระดบัความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. เค ร่ือ งมื อใน ก ารเก็ บ รวบ รวม ข้อ มู ล ข องก ารศึ ก ษ าค ร้ัง น้ี  คื อ  แบ บ ส อ บ ถ าม 

(Questionnaire) เก่ียวกับ ปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งของผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผูว้ิจยัจะมีวิธีการสร้างโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอน ประกอบดว้ย 3 

ส่วน คือ 

 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใช้คาํถามปลายปิด (Close–

ended Questionnaire) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 2) พฤติกรรมด้านการตัดสินใจในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้ค ําถามปลายปิด (Close–ended Questionnaire) โดยมีหลาย

คาํตอบใหเ้ลือก 

 3) แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งของ

คน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้คาํถามแบบวดัเจตคติ ตาํมแนวคิดของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ไดมี้การแบ่งระดบัความสําคญัของปัจจยัไว ้5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนของ

แต่ละระดบัดงัน้ี  
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ระดบัความสาํคญัของปัจจยั ค่าคะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

 

 2. เกณฑก์ารตีความท่ีแต่ละระดบัมีค่าเท่ากนั ซ่ึงจะไดม้าจากสูตร 

 

ดงันั้นการตีความจะเป็น 

ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก 

ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 3. เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน เพื่อหา

ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือถือได้โดยใช้วิธีการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.951 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ทั้งน้ี เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิ

ของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 274 คน คิด

เป็นร้อยละ 68.5 มีช่วงอายรุะหวา่ง 26-30 ปี จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 16,000–20,000 บาท จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  
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 เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งสะดวกสบายในเวลาเร่งรีบ ตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการผูบ้ริโภคจาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 อาหารแช่แข็งท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็นอาหาร

หรือสินค้าประเภท จาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ร้านสะดวกซ้ือท่ีซ้ืออาหารแช่แข็งเป็น

ประจาํ 7-eleven จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 โปรโมชั่นจากร้านสะดวกซ้ือท่ีได้รับความ

สนใจมากท่ีสุด ซ้ือ 1 แถม 1 จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รู้จกัสินคา้ผลิตภณัฑ์แช่แข็งผ่าน

ช่องทาง โฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 โดยอยู่ใน

ระดบัมากดา้นราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 โดยอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.81 โดยอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา สถานท่ี 

และการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์

ดา้นราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั  

 อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั เม่ือ

ทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) อาย ุ20-25 ปี กบั 26-30 ปี (2) อายุ 20-25 ปี กบั 31-

37 ปี อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนั เม่ือทดสอบ

เป็นรายคู่พบวา่ มี 2 คู่ประกอบดว้ย (1) อาย ุ20-25 ปี กบั 26-30 ปี (2) อายุ 20-25 ปี กบั 31-37 ปี อายุ

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบเป็นราย

คู่พบว่า มี 2 คู่ (1) อายุ 20-25 ปี กบั 26-30 ปี (2) อายุ 20-25 ปี กบั 31-37 ปี อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั เม่ือทดสอบเป็นรายคู่

พบวา่ มี 2 คู่ (1) อาย ุ20-25 ปี กบั 26-30 ปี (2) อาย ุ20-25 ปี กบั 31-37 ปี 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัเม่ือ

ทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 3 คู่ (1)นักเรียน/นักศึกษา กับ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) 

นักเรียน/นักศึกษา กบั พนักงานเอกชน (3) ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงานเอกชน 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นราคาแตกต่างกนัเม่ือทดสอบเป็น

รายคู่พบวา่ มี 3 คู่ (1) นกัเรียน/นกัศึกษา กบั ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (2) นกัเรียน/นกัศึกษา 

กบั พนักงานเอกชน (3) ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกบัพนักงานเอกชน อาชีพท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นสถานท่ีแตกต่างกนัเม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 3 คู่ 
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(1) นักเรียน/นักศึกษา กบั ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (2)  นักเรียน/นักศึกษา กบั พนักงาน

เอกชน (3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัพนกังานเอกชน อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นการส่งเสริมการขายแตกต่างกนัเม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่มี 3 คู่ 

(1) นักเรียน/นักศึกษา กับ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) นักเรียน/นักศึกษา กบั พนักงาน

เอกชน (3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจกบัพนกังานเอกชน  

 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัเม่ือ

ทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 4 คู่ (1) ตํ่ากวา่ 8,000 บาท กบั 16,000-20,000 บาท (2) ตํ่ากวา่ 8,000 บาท 

กบั มากกวา่ 20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กบั มากกว่า 20,000 บาท (4) 16,000-20,000 บาท 

กบั มากกว่า 20,000 บาทรายได้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา

แตกต่างกนัเม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 4 คู่ (1) ตํ่ากวา่ 8,000 บาท กบั 16,000-20,000 บาท (2) ตํ่า

กว่า 8,000 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท (4) 

16,000-20,000 บาท กบั มากกวา่ 20,000 บาท รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดด้านสถานท่ีแตกต่างกันเม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กับ 

16,000-20,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กบั มากกว่า 20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กับ 

มากกวา่ 20,000 บาท (4) 16,000-20,000 บาท กบั มากกวา่ 20,000 บาทรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัเม่ือทดสอบเป็นรายคู่

พบว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กบั 16,000-20,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กบั มากกว่า 

20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กบั มากกวา่ 20,000 บาท (4) 16,000-20,000 บาท กบั มากกว่า 

20,000 บาท  

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งของ

คน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหตุผลสําคญัท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งคือ 

สะดวกสบายในเวลาเร่งรีบ ตอบโจทย์ความต้องการผูบ้ริโภค มากท่ีสุด กับ อาหารแช่แข็งท่ี

เหมาะสมคุม้ค่ากบัราคาน้อยท่ีสุด และ ร้านสะดวกซ้ือท่ีเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งเป็นประจาํ คือ 7-

Eleven มากท่ีสุด กบั Family Mart นอ้ยท่ีสุดโดยสามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี  

 เหตุผลสําคญัท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็ง คือ สะดวกสบายในเวลาเร่งรีบ ตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการผูบ้ริโภคผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในดา้นความสะดวกสบายในเวลาเร่ง
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รีบตอบโจทยค์วามตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อม

บริโภคทนัที สะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลา ทั้งมีตวัเลือกท่ีหลากหลาย เช่น ในตอนเชา้ท่ีทุกคนก็

ต่างเร่งรีบไปทาํงาน หรือนักเรียน/นักศึกษาท่ีไปเรียน อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ก็เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีทั้ง สะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลา ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในด้าน

ความสะดวกสบายในเวลาเร่งรีบตอบโจทยค์วามตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 อาหารแช่แข็งท่ีเหมาะสมคุม้ค่ากบัราคาทั้งน้ี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ

ในระดบันอ้ยท่ีสุดอาจเป็นเพราะ ปริมาณของอาหารแช่แขง็ บางรายการอาจมีปริมาณนอ้ย ผูบ้ริโภค

จึงมองวา่ไม่คุม้ค่ากบัราคาส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจในอาหารแช่แข็งท่ีเหมาะสมคุม้ค่ากบั

ราคาอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด แต่เหตุผลท่ียงัคงบริโภคอาหารแช่แข็ง เพราะ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

พร้อมบริโภคทนัที สะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลา ทั้งมีตวัเลือกท่ีหลากหลาย เช่น ในเวลาเร่งรีบ

ตอนเชา้ท่ีทุกคนก็ต่างเร่งรีบไปทาํงาน หรือไปเรียน 

 ร้านสะดวกซ้ือท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งเป็นประจาํ คือ 7-Eleven ผลการศึกษา 

พบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการ7-Eleven เพราะ มีจาํนวนสาขามากและกระจายในทัว่ทุกพื้นท่ีของ

ประเทศไทย โดยมีสาขา 9,252 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,129 

สาขา (45%) ทั้งยงัมีอาหารแช่แข็งท่ีหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกสรร ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

อาหารแช่แขง็ท่ี 7-Eleven มากท่ีสุด 

 ร้านสะดวกซ้ือFamily Mart ผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการFamily Mart นอ้ย

ท่ีสุด เพราะ มีจาํนวนสาขาท่ีนอ้ยกวา่ 7-Eleven และอาจยงัไม่เป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภคบางกลุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวิจยัสามารถนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ือ

อาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. จากผลการวิจยัทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสําหรับการวางแผนพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

อยา่งเหมาะสมเพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 

 3. จากผลการวิจยัขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่

แข็งคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาํให้ทราบถึงความตอ้งการดา้นการตลาด

ของผูบ้ริโภคGen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาํไปพฒันาต่อยอดดา้นการตลาด  
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 4. จากผลการวจิยัสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาและต่อยอดทั้งทางดา้นพฤติกรรม และใน

ดา้นปัจจยัทางการตลาดใหเ้ขา้กบัผลิตภณัฑ ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. จากผลการวิจยัสามารถนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ือ

อาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปขยายผลทาํการวิจยัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ของคน Gen-Y ในพื้นท่ีอ่ืนดว้ย 

 2. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่

แข็งของคน Gen-Y เท่านั้น ดงันั้นหากมีการทาํวิจยัท่ีใกลเ้คียงกบังานวิจยัเร่ืองน้ีทางเราเห็นวา่ ควร

เก็บขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ของคน Gen อ่ืน

เพิ่มเติม 

 3. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซ้ืออาหารแช่

แข็งเท่านั้น ดงันั้นหากมีการทาํวิจยัท่ีใกล้เคียงกบังานวิจยัเร่ืองน้ีทางเราเห็นว่า ควรเก็บขอ้มูลดา้น

ขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการและดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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การตัดสินใจเลือกหอพกัของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

INFLUENCING STUDENT DECISION MAKING TO CHOOSE STUDENT 

ACCOMMODATION OF UNDERGRADUATE STUDENT RANGSIT UNIVERSITY 

 

ชนาภา เจริญช่าง และโศภิษาฐ์ สู่ทรัพย์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนะเกยีรติ สมานบุตร 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าหอพกั จาํนวน 400 คน โดยใช ้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-Way ANOVA ท่ี

ระดบั นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย, ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปี4 และ 

มีรายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ 10,000-30,000 บาท ในภาพรวมพบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ระดบัความสําคญัของการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัความสําคญัมาก ทั้ง 6 ดา้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัความสําคญัของการตดัสินใจเลือกเช่า หอพกั ขั้นอยูก่บั ส่ิง

อาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

 

คําสําคัญ : การตดัสินใจ, หอพกั, มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 This independent study aims to study apartment renter’s decision of undergraduate 

students who studied at Rangsit University in order to meet the needs of 400 dormitory tenants. 

The tool used in this research was questionnaires. The statistical methods used in this research 

were percentage, frequency, mean, and standard deviation. The data were analyzed using the 

Independent Samples t-test method and One-Way ANOVA at statistically significant 0.05 level. 

 The study results revealed that the majority of the sample were males who were senior 

students, having average income 10,000 – 30,000 baht. Overall, it is obviously seen that students 

had an opinion regarding priorities of dormitory rental decisions in all six aspects were at high 

priority level. The hypothesis testing revealed that the priority of dormitory rental decisions 

depended on room facilities, affecting dormitory rental decisions at statistically significant 0.05 

level. 

 

Keywords : Decision, Dormitory, Rangsit University 

 

บทนํา 

 เน่ืองดว้ยจงัหวดัปทุมธานีตั้งอยูใ่นเขตปริมณฑล ท่ีมีความเจริญในดา้นต่างๆ เป็นอยา่งมาก 

ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีสําคญัต่างๆ ศูนยก์ารค้า สถานท่ีราชการ และสถานศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นอีก

จงัหวดั หน่ึงท่ีให้ความสําคญัในด้านการศึกษาจึงทาํให้มีสถานศึกษาก่อตั้งข้ึนมากมายรวมถึง

มหาวิทยาลยัท่ี อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี พบว่า มีจาํนวน 8 แห่ง ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนและของ

รัฐบาล คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มีจ ํานวนนักศึกษาทั้ งหมด 31,760 คน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ มี จาํนวนนักศึกษาทั้งหมด 28,000 คน มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยลงกรณ์มี

จาํนวนนักศึกษาทั้งหมด 25,729 คน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจาํนวนนักศึกษา

ทั้งหมด 25,065 คน มหาวทิยาลยัรังสิต มีจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 16,000 คน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น

เอเชีย มีจาํนวน นกัศึกษาทั้งหมด 4,008 คน มหาวทิยาลยัปทุมธานี มีจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 2,629 

คนและ มหาวิทยาลยัชินวตัร (วิทยาเขตปทุมธานี) มีจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 25,065 คน ดว้ยเหตุน้ี

การ ขยายตวัในทุกๆ ดา้น ทาํให้เราเห็นว่า ในแต่ละปีจะมีนกัศึกษาเขา้มาศึกษาทั้งจากต่างจงัหวดั

และ บริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าวส่วนหน่ึงมีท่ีพกัอาศยัเป็นของตวัเอง แต่ยงัมีอีกจาํนวน
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มากท่ีไร้ท่ีพกัพิงแน่นอน และบุคคลกลุ่มน้ีมีความจาํเป็นต้องการท่ีอยู่อาศยัเป็นการชั่วคราว ซ่ึง

ความตอ้งการน้ี ทาํให้มีคนประกอบธุรกิจสร้างหอพกัในปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะในยา่น

ใกลส้ถานศึกษาหรือ แหล่งชุมชน อาจเน่ืองมาจากการยา้ยถ่ินของคนท่ีมีภูมิลาเนาต่างจงัหวดัเขา้มา

พกัอาศยัเพื่อให้สามารถ เดินทางมาศึกษาไดส้ะดวก รวมทั้งปัญหาเร่ืองของการจราจรท่ีติดขดัทาให้

บุคคลท่ีมีท่ีพกัอยู่ไกลจาก สถานศึกษาต้องหันมาอาศยัห้องเช่ามากข้ึน ดังนั้นท่ีอยู่อาศยัให้เช่า

ประเภทต่างๆ จึงเกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอพกั บา้นเช่า อพาท์เมน้ต์ แมนชั่น จึงเกิดข้ึนเพื่อ

สนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการเป็นจาํนวน เพิ่มข้ึนทุกปี 

  สําหรับหอพกัเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดจากนกัศึกษา เพราะเป็นบา้นแห่งท่ี

สองของนกัศึกษา เป็นส่วนหน่ึงท่ีประสบระหวา่งชีวิตนอกห้องเรียนของนักศึกษา เป็นสถานท่ีท่ี

นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาอยูน่านมากกวา่ในสถานศึกษา เจา้ของหรือผูจ้ดัการหอพกัจึงตอ้งทาํหน้าท่ี 

เปรียบเสมือนผูป้กครองของนกัศึกษาเพราะจะตอ้งคอยดูแลหอพกัใหมี้ส่วนเสริมทางการศึกษาดา้น 

ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมนกัศึกษาไดพ้ฒันาชีวติให้สมบูรณ์ เห็นชีวติในแนวกวา้งและสร้างทศันคติ

ท่ี ดีดังนั้นหอพกัจึงควรจดัให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ มีความสะดวกสบายสร้างความเป็น

ส่วนตวัให้แก่นกัศึกษา ดูแลรักษาดา้นความปลอดภยัจดัส่ิงแวดลอ้มให้นักศึกษาท่ีเขา้มาอยู่ให้อยู่

อย่างมีระเบียบ ไม่ส่งเสียงเอะอะ อึกทึก ไม่เปิดวิทยุเสียงดงัจนเกินไป ไม่ทาํลายระเบียบกฎเกณฑ ์

และหอพกั สามารถจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีพฒันาทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบภายในหอพกั 

ส่งเสริมการเป็น ผูน้าํและการกีฬา เพราะหอพกัมีผลกระทบต่อผลการเรียน การพฒันาของนกัศึกษา

เหล่านั้นดว้ย 

 ในปัจจุบนัท่ีอยู่อาศยัท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้เช่าในจงัหวดัปทุมธานีได้เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะในบริเวณใกลแ้หล่งสถานศึกษา ทาํให้นกัศึกษาคาํนึงถึงปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก 

หอพกัมากข้ึน โดยนกัศึกษาเร่ิมมองท่ีดา้นอ่ืนๆ เป็นตวัช่วยในการเลือกดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอาํนวย

ความ สะดวกและบริการ ดา้นราคาค่าเช่า ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นความปลอดภยั ด้านสภาพแวดลอ้ม 

เป็นตน้ 

 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงตอ้งมีความรู้และศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของ 

นกัศึกษา เพราะผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํมาเป็นแนวคิดของการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

โดย ให้สัมพนัธ์กับส่ิงท่ีนักศึกษาต้องการในปัจจุบัน และเพื่อเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้จะทาํธุรกิจ

หอพกั ใชใ้น การท่ีจะพฒันาระบบการให้บริการให้เป็นท่ีน่าพอใจของนกัศึกษาอยา่งเต็มท่ี (ลดัดา

วลัย ์ประอบมูล, 2556) 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ ชั้นปีการศึกษา กลุ่ม

คณะท่ีกาํลงัศึกษา และรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษาปริญญา

ตรีท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของนักศึกษาท่ีประกอบดว้ยเพศ ชั้นปีการศึกษา กลุ่มคณะเรียนท่ี

กาํลงัศึกษา รายไดต่้อเดือน ของนกัศึกษาผูเ้ช่าหอพกัแตกต่างกนั จะมีการให้ระดบัความสําคญัใน

การตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษาในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองการตดัสินใจเลือกหอพกั

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีตวัแปรตน้คือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ 

ชั้นปีการศึกษา กลุ่มคณะเรียนท่ีกาํลงัศึกษา รายไดต่้อเดือน และตวัแปรตามคือการตดัสินใจเลือก

เช่าหอพกัของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ดา้นปัจจยัท่ีทาํให้ตดัสินใจในการ

เลือกหอพกั, ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นการเลือกทาํเลท่ีตั้งของหอพกัท่ีท่านสนใจ, ปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจในการเลือกหอพกั, ปัจจยัด้านการเลือกรูปแบบของห้องพกั, ปัจจยัด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวกภายในหอ้งพกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั 

  2. ขอบเขตดา้นประชากร: การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นกัศึกษาท่ีตอ้งการ

เช่าหอพกัในเขตอาํเภอ หลกัหก จงัหวดัปทุมธานี มหาวทิยาลยัรังสิตจาํนวน 400 คน 

 3. ขอบเขตพื้นท่ีการวจิยั: การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตมหาวทิยาลยัรังสิต 

 4. ขอบเขตช่วงเวลาท่ีทาํการวิจยั: การศึกษาในคร้ังน้ีได้ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยดาํเนินการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือน 

กุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหผู้ป้ระกอบการรู้ถึงการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษา เพื่อใหเ้ป็นแนวคิดใน

การทาํธุรกิจหอพกัและตรงตามท่ีตอ้งการของผูเ้ช่าไดโ้ดยตรงจุด และใชเ้ป็น ประโยชนในแนวคิด

ของระบบการใหบ้ริการ 

 2. ทาํให้ผูป้ระกอบการ ใช้เป็นขอ้มูลส่งเสริมในการตดัสินใจสําหรับการทาํธุรกิจหอพกั 

และใชเ้ป็นแนวทางในการลงทุนธุรกิจ 

3.ทาํใหผู้เ้ช่าไดรั้บบริการท่ีพึงพอใจในดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ปัจจยั หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัจูงใจก่อให้เกิดการผลกัดนัช่วยในการตดัสินใจของนกัศึกษา

ใน การเลือกเช่าหอพกั ได้แก่ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และบริการต่างๆ ด้านราคาค่าเช่า ด้าน

ทาํเล ท่ีตั้ง และดา้นอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 

1.เพศ 

2.ชั้นปีการศึกษา 

3.กลุ่มคณะเรียนท่ีกาํลงัศึกษา 

4.รายไดต่้อเดือน 

การตัดสินใจเลือกหอพกัของนักศึกษาปริญญา

ตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

1.ปัจจยัท่ีทาํใหต้ดัสินใจในการเลือกหอพกั 

2.ปัจจยัดา้นราคา 

3.ปัจจยัดา้นการเลือกทาํเลท่ีตั้งของหอพกัท่ี

ท่านสนใจ 

4.ปัจจยัดา้นการตดัสินใจในการเลือกหอพกั 

5.ปัจจยัดา้นการเลือกรูปแบบของหอ้งพกั 

6.ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกภายใน

หอ้งพกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั 
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 2. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฎิบติัท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดและปฏิบติั เพื่อให้ตรงตาม 

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงันั้นก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจจึงควรมีการชัง่ใจ ไตร่ตรอง วินิจฉยั คน้หา 

วธีิการและทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อไปสู่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

 3. หอพกั หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวสําหรับผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงอยู่

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. 2507 

 4. นักศึกษา หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี และเป็นผูท่ี้

กาํลงัใชบ้ริการเช่าหอพกับริเวณมหาวทิยาลยัรังสิต อยูข่ณะทาํการศึกษา 

 5. รายไดต่้อเดือน หมายถึง จาํนวนเงินท่ีนกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยัในหอพกันกัศึกษาไดรั้บใน

แต่ละเดือน ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีผูป้กครองให้ไวใ้ช้จ่ายต่อเดือน รวมถึงจาํนวนเงินท่ีนักศึกษา

สามารถหามาไดจ้ากการทาํงานพิเศษต่างๆ รวมเป็นรายไดต่้อเดือน 

 6. ด้านการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของกิจการหอพกัใช้เป็น

เคร่ืองมือ ในการดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

 7. การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ 

ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ

องค์การ การตดัสินใจเป็นส่ิงสําคญั และเก่ียวขอ้งกบั หน้าท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุก

ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการ

ควบคุม 

 8. ราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้ในรูปตวัเงิน อนัเป็นตน้ทุนของลูกคา้ในการท่ีจะเลือกซ้ือ

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบกบัมูลค่า กบัราคาของผลิตภณัฑ์ ถา้มูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกบัราคา 

ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ 

 9. ทาํเลท่ีตั้ง หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วยสถาบนั และงานในการ 

เคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัตลาด โดยสถาบนัท่ีนาผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัทางการ 

ตลาด ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินคา้ ประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินคา้ การเก็บรักษา

สินคา้คงคลงั 

 10. รูปแบบของหอ้งพกั หมายถึง การแบ่งสัดส่วนของหอ้งชดัเจน แยกห้องนัง่เล่นออกจาก

ห้องนอน อาจมีบริเวณครัวเล็กๆ ท่ีสามารถประกอบอาหารภายในห้องพกัได ้หรือการรวมสัดส่วน

ระหวา่งหอ้งพกักบัหอ้งนํ้าอยูร่่วมกนั 
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 11. ส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงท่ีทางหอพกัมีอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ มีไวใ้หบ้ริการ

แก่ ผูเ้ช่าพกั ได้แก่ เตียงนอน ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง โต๊ะเขียนหนังสือ ตูเ้ย็น เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน 

เคร่ืองปรับอากาศ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 พิบูล ทีปะปาล (2545, น. 44-47) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดทางการตลาด หมายถึง การสร้างความ 

พึงพอใจแก่ลูกคา้ จะตอ้งคาํนึงถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรือ 4Ps 

ใน การตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้ ดงัน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การขายโดยธุรกิจท่ีทําให้เกิดความพอใจของลูกค้า โดยการ

ตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงประกอบดว้ยสินคา้ 

บริการ และความคิด ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่าในสายตาของลูกคา้จึงจะทาํให้

ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

 ดา้นราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้ในรูปตวัเงิน อนัเป็นตน้ทุนของลูกคา้ในการท่ีจะเลือก 

ซ้ือผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบกบัมูลค่ากบัราคาของผลิตภณัฑ์ ถา้มูลค่าสูงกวา่หรือเหมาะสมกบัราคา 

ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ 

 ด้านสถานท่ี หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วยสถาบนั และงานในการ 

เคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัตลาด โดยสถาบนัท่ีนาผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัทางการ

ตลาด ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินคา้ ประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินคา้ การเก็บรักษา

สินคา้ คงคลงั 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑร์ะหวา่งผูซ้ื้อ 

กบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายโดยตรง 

หรือ ใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายการ

ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยตรง เช่น ทางโทรศพัท ์โทรทศัน์ วทิย ุอินเทอร์เน็ต 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

รวิภา วงศ์บุศรัตน์ (2547:  บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ

การใหบ้ริการเร่ืองหอพกันกัศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยผลการวจิยัสรุป

ได ้คือ ปัจจยัทางดา้นส่วนผสมทางตลาดบริการท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจ ระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นราคาและดา้นสถานท่ีสําหรับปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในระดบักลางไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบุคคล การ

ติดต่อส่ือสารกระบวนการผลิตภณัฑร์วมถึงลกัษณะทางกายภาพ 

เสาวนีย ์วิวฒัน์วานิช (2541:  บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยั ในเร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้ช่าต่อ

การบริการของหอพกุลสตรี ผลการวิจยัสรุปได ้คือ ผูใ้ช้บริการจะมีความพอใจในภาพรวมต่อการ

ให้บริการอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือจาํแนกการให้บริการเป็นรายดา้นส่ิงท่ีพบคือ ผูใ้ช้บริการมี

ความพึงพอใจในด้านสวสัดิการสูง ถัดมาคือด้านข้อมูล ข่าวสารด้านสถานท่ีและด้านบุคลากร

ให้บริการดงัน้ี (1) ดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บจากหอพกัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีความพึงพอใจเร่ืองห้องนอนมีตูเ้ส้ือผา้ ท่ีนอน โต๊ะ-เกา้อ้ี (2) ดา้นขอ้มูล

ข่าวสารพบว่าผูท่ี้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางโดยมีความพึงพอใจ

มากในเร่ือง ความเพียงพอของหนงัสือพิมพร์ายวนั (3) ดา้นสถานท่ีไดรั้บจากหอพกัพบวา่ผูใ้ชโ้ดย

ส่วนใหญ่ดา้นบริการจะมีความพอใจอยู่ในระดบัปานกลางและพอใจมากใน เร่ืองของแหล่งท่ีตั้ง

ของหอพกัทาํให้เดินทางไป-มาไดส้ะดวก (4) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการพบว่าผูใ้ช้บริการโดยส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจจดัอยู่ในระดบัปานกลางและพอใจมากในเร่ืองใน เร่ืองเจา้หนา้ท่ีรับโทรศพัท์

ไดแ้ก่ความสุภาพการตั้งใจทาํงานการรับฝากขอ้ความ สําหรับปัจจยัดา้นอายุ ราคาห้องพกั รายได ้

ประสบการณ์ของการพกัอาศัย ความปลอดภัย ความสะดวก ของการเดินทาง จากท่ีพักไม่มี

ความสัมพนัธ์ในเร่ืองความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการ 

นิรันดร์ วชัระนพคุณ (2542: บทคดัย่อ) ทาํการวิจยัเร่ือง การศึกษาอุปสงค์ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีต่อหอพกัเอกชน ผลการวิจยั สรุปได ้คือ ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้มีอยูใ่น

หอพกัเอกชนเรียงตามลําดับความสําคัญมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ดังน้ีบรรยากาศดี ไม่มีกล่ิน

รบกวนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การเดินทางท่ีสะดวกความเงียบสงบเป็นส่วนตวั 

ความสะอาด ของตวัอาคารและห้องพกั ความใกลม้หาวิทยาลยั ค่าเช่าห้องพกัเหมาะสมกบัรายได้

ของนกัศึกษา ความใกลแ้หล่งชุมชน มารยาทของเจา้ของหรือเจา้หน้าท่ีภายในหอพกัและมีเพื่อน

ร่วมหอ้งท่ีรู้จกักนัอยูแ่ลว้ 
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นภาพร มโนรุ่งเรืองรัตน์ (2541: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อท่ีพกัอาศยั 

ประเภทเช่าของผูท้าํงานท่ีศึกษาภาคสมทบ : กรณีศึกษา สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษมผลการวิจยัสรุป

ได ้คือ นกัศึกษาหญิงจะให้ความสําคญัเร่ืองการตอ้งการความปลอดภยัของการพกัอาศยัในขณะท่ี

นกัศึกษาชายจะใหค้วามสาํคญัของเร่ีองความตอ้งการอิสระในการพกัอาศยัมากกวา่ 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีนาํมาใช้ในการศึกษา คือ นกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรังสิต มีประชากร

ทั้ งหมด 14,652 คน ข้อมูลจาก intranet.rsu.ac.th ณ วนัท่ี 24 มีนาคม พ .ศ. 2562 และ เลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม แบ่งจาํนวนกลุ่มละ 80 คน ซ่ึงเป็นแบบโควตา้ และ

การเลือกตวัอยา่ง เลือกตามความสะดวกสบาย ประกอบดว้ย 

  กลุ่มท่ี 1 วิทยาศาสตร์–สุขภาพ จาํนวน 80 คน คือ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทนัต

แพทยศาสตร์ วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การ

กีฬา เทคนิคการแพทย ์วิทยาลยัการแพทย-์แผนตะวนัออก ทศันมาตรศาสตร์ รังสีเทคนิค วิทยาลยั

วศิวกรรมชีวการแพทย ์ 

 กลุ่มท่ี  2 วิศวกรรมศาสตร์–เทคโนโลยี จ ํานวน 80 คน คือ สถาบันการบิน วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยันวตักรรมเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร นวตักรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ Institute for 

Data Analytics 

 กลุ่มท่ี 3 มนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์ จาํนวน 80 คน คือ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

นิติศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรม-สังคม วิทยาลยัครูสุริยเทพ สถาบนัภาษาองักฤษ สถาบนั Gen.Ed. 

วทิยาลยัรัฐกิจ รัฐศาสตร์ สถาบนัรัฐ-ประศาสนศาสตร์ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ (English 

Program) สถาบนัอาชญาวทิยาและการ-บริหารงานยติุธรรม 

 กลุ่มท่ี 4 เศรษฐกิจ–ธุรกิจ จาํนวน 80 คน คือ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ

บริการ บญัชี เศรษฐศาสตร์ 

 กลุ่มท่ี 5 ศิลปะ–การออกแบบ จาํนวน 80 คน คือ วิทยาลัยดนตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วทิยาลยัการออกแบบ ดิจิทลัอาร์ต กาํหนดขนาดของกลุ่ม โดยใชว้ธีิการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 ใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro yamane) ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ค่า 

ความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ใหไ้ด ้

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากสูตร  

𝑛𝑛 =  𝑁𝑁 +  𝑁𝑁𝑁𝑁 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N = จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 e = ความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินประมาณ 400 คน 

แทนค่าจากสูตร 

 14,652 +  (14,652𝑥𝑥0.05) = 389.37 

เพื่อสะดวกต่อการเก็บและคาํนวณขอ้มูล ผูว้จิยัจึงกาํหนดขนาดตวัอยา่ง ทั้งส้ินจาํนวน 400 คน  

 ขั้นท่ี 2 ใช้การสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัเพื่อความสะดวก ในการทาํวิจยั ผูศึ้กษาไดข้อ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว ้

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ี รวบรวม

ขอ้มูลจากนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวทิยาลยัรังสิตโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ รายไดต่้อเดือน การทาํงานมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยใชม้าตราประมาณค่า (Rating Scale) ตาม แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงมี 

5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซ่ึงใชก้ารวดัตามแบบมาตราลิเกิร์ต (Likert Scale) โดยใชรู้ปแบบ 

ของมาตราวดัประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ 

นอ้ยท่ีสุด แต่ละระดบัมีการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
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คะแนนเฉล่ีย ระดบั 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

      

 ในแบบสอบถามผูศึ้กษาใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลของการคาํนวณใชสู้ตร 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัต่อไปน้ี 

จากสูตร ความกวา้งอนัตรภาคชั้น = ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด  

จาํนวนชั้น 

แทนค่าจากสูตร    =        5 – 1 

        5 

ความกวา้งอนัตรภาคชั้น   =         0.8  

ระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีไดน้ามาแปลความหมายไดด้งัน้ี 

ระดบั คะแนนเฉล่ีย 

มากท่ีสุด 4.21 - 5.00 

มาก 3.41 - 4.20 

ปานกลาง 2.61 - 3.40 

นอ้ย 1.81 - 2.60 

นอ้ยท่ีสุด 1.00 - 1.80 

      

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติในการตรวจสอบคุณสมบติั และ

ค่าความเช่ือมั่นในแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค 

(Cronbach) เพื่ อความถูกต้องค่าแอลฟ าท่ี ได้จะแสดงออกมาถึงระดับของความคงท่ีของ

แบบสอบถาม จะไดผ้ลทดสอบเท่ากบั 0.88 เม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐานเท่ากบั 0.7 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล โดยแสดงค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 

แสดงผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน จาํแนกตามเพศ ไดผ้ลลพัธ์

วา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 178 คนคิดเป็นร้อยละ 44.50 และเพศชาย จาํนวน จาํนวน 222 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.50  

จาํแนกตามชั้นปีได้ผลลพัธ์ว่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่างชั้นปี 4 จาํนวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ

29.30 รองลงมาคือ ชั้นปี 3 จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 ชั้นปี 2 จาํนวน 90 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 22.50 ชั้นปี 1 จาํนวน 54 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.50 ชั้นปี 5 จาํนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.50 

และ ชั้นปี 6 จาํนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 จาํแนก ตามกลุ่มวิชาได้ผลลพัธ์ว่า ส่วนใหญ่มีกลุ่มวิชา มนุษย-์สังคม จาํนวน 81 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.30 กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์-ธุรกิจ จาํนวน  81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 รองลงมาคือ

กลุ่มวิชาศิลปะ-ออกแบบ จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  และกลุ่มวิชา วิทย ์- สุขภาพ จาํนวน 

79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 กลุ่มวชิาวศิวะ-เทคโนฯ จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ตามลาํดบั 

 จาํแนก ตามรายได้ ได้ผลลพัธ์ว่าส่วนใหญ่มีรายได้ จาํนวน 10,000–30,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ รายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 รายได ้

30,000–50,000 บาท จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 และ รายได้ 50,000 บาท ข้ึนไป จาํนวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลาํดบั      

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลปัจจยัดา้น (1) การตดัสินใจในการเลือก

หอพกั (2) ดา้นราคา (3) ดา้นการเลือกทาํเลท่ีตั้งของหอพกัท่ีท่านสนใจ (4) ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ

ในการเลือกหอพกั (5) การเลือกรูปแบบของห้องพกั (6) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลปัจจยัดา้น (1) การตดัสินใจใน

การเลือกหอพกั (2) ดา้นราคา (3) ดา้นการเลือกทาํเลท่ีตั้งของหอพกัท่ีท่านสนใจ (6) ดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวกภายในห้องพกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัไม่แตกต่างกนั และชั้นปีการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นท่ี (4) ปัจจยัดา้นการตดัสินใจในการเลือกหอพกั เม่ือทดสอบเป็นราย

คู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กบั นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กบั 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ ปัจจยัด้านท่ี (5) การเลือกรูปแบบของ



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

525 

หอ้งพกั พบวา่ มี 3  คู่ ประกอบดว้ย นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 กบั นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2, นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 กบั 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 กบั นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ท่ีแตกต่างกนัส่งผลปัจจยัดา้น (1) การตดัสินใจในการเลือกหอพกั 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัไม่แตกต่างกนั และ ชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั

ด้านท่ี (2) ด้านราคา เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – 

สุขภาพ กบั กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์–สังคมศาสตร์ (3) ดา้นการเลือกทาํเลท่ีตั้งของหอพกัท่ีท่านสนใจ  

เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 1 คู่ ประกอบดว้ย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์–สุขภาพ กบั กลุ่มวิชามนุษย์

ศาสตร์–สังคมศาสตร์ (4) ปัจจยัด้านการตดัสินใจในการเลือกหอพกั พบว่ามี 3  คู่ประกอบด้วย 

ปัจจยัด้านท่ี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์–สุขภาพ กับ กลุ่มวิชาศิลปะ–การออกแบบ, กลุ่มวิชามนุษย์

ศาสตร์–สังคมศาสตร์ กบั กลุ่มวิชาศิลปะ–การออกแบบ และวิชาเศรษฐกิจ - ธุรกิจ กบั กลุ่มวิชา

ศิลปะ–การออกแบบ (5) การเลือกรูปแบบของห้องพัก พบว่า มี 2 คู่  ประกอบด้วย กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์–สุขภาพ กับ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์–สังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์–

สังคมศาสตร์ กับ กลุ่มวิชาศิลปะ–การออกแบบ (6) ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั 

พบวา่ มี 2 คู่ ประกอบดว้ย กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์–สุขภาพ กบั กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์–สังคมศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัส่งผลปัจจยัดา้น (1) การตดัสินใจใน

การเลือกหอพกั (2) ดา้นราคา (4) ปัจจยัดา้นการตดัสินใจในการเลือกหอพกั (5) การเลือกรูปแบบ

ของห้องพกั (6) ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัไม่

แตกต่างกนั และ ชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นท่ี (3) ดา้นการเลือกทาํเลท่ีตั้งของ

หอพกัท่ีท่านสนใจ เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 1 คู่ ประกอบดว้ย  รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท กบั  

30,001-50,000 บาท 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต มี

ประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยั พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุด-ตํ่าสุดในแต่ละดา้นทั้ง 6 ดา้น แสดงให้เห็นการ

ตอบในส่ิงท่ีตอ้งการของผูเ้ช่าหอพกัยงัตอ้งมีการปรับปรุงและหาวิธีการในการส่งเสริมปัจจยั ดา้น

ต่างๆ ให้สามารถตอบในส่ิงท่ีต้องการของผูเ้ช่าหอพกัให้มากข้ึน โดยสํารวจจากกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 คน โดยอธิบายไดด้งัน้ี 
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ปัจจยัดา้นการตดัสินใจในการเลือกหอพกัรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นทาํเลของหอพกั 

คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 เน่ืองจาก ควรเลือก “ทาํเล” ท่ีอยูใ่กล้ๆ  กบัสถานท่ีทาํงานหรือมหาลยั เพื่อ

สะดวกในการเดินทางไป-กลับ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถนานๆให้เสียสุขภาพจิตใจ นอกจากช่วย

ประหยดัเวลาแลว้ ท่ีสาํคญัยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางอีกดว้ย และค่าเฉล่ียตํ่าสุดในดา้น

ช่ือเสียงของหอพกั คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.76 เน่ืองจาก ช่ือบ้างคร้ังหอพกัท่ีมีช่ือเสียงอาจตั้งอยู่

ห่างไกลสถานศึกษา ทาํให้การเดินทางมาสถานศึกษานั้นไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ซ่ึงเป็นเหตุผลวา่ ทาํไมนกัศึกษาจึงใหค้วามสาํคญักบั ทาํเลของหอพกัเป็นหลกั 

 ปัจจยัดา้นการเลือกรูปแบบของหอพกัรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการแบ่งสัดส่วนของ

ห้องชัดเจน (เช่น แบ่งเป็นห้องนอน ห้องนํ้ า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น) คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.07 

เน่ืองจาก การไดมี้หอพกัท่ีเป็นห้องแบบส่วนตวั และมีห้องนํ้ าเป็นของตวัเอง นอกจากน้ีถา้คุณชอบ

ทาํอาหาร คุณก็ยงัสามารถทาํได้ เพราะส่วนมากหอพักจะมีห้องครัวชั้ นดีเอาไวบ้ริการให้คุณ 

สําหรับการทาํอาหารกินกนัเองในหมู่นักเรียน และค่าเฉล่ียตํ่าสุดในด้านการไม่แบ่งสัดส่วน (มี

ห้องนํ้ าในตวั) คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.88 เน่ืองจาก การท่ีนักศึกษานั้นตอ้งทาํงานกลุ่มกนัเป็นส่วน

ใหญ่ ซ่ึงอาจจะไม่สะดวกต่อการใช้พื้นท่ีในการทาํงานร่วมจึงทาํให้ในด้านการแบ่งสัดส่วนของ

หอพกันั้นมีความสาํคญัมากกวา่หอพกัไม่แบ่งสดัส่วน 

 ค่าเฉล่ียเหล่าน้ีเป็นตวัแปลสําคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชใ้นการเลือกหอพกั

ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกหอพกัส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในระดบัมากทุกด้าน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

           ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกหอพกัของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัรังสิต ทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจ ดา้นปัจจยัใดท่ีทาํให้ตดัสินใจในการเลือก

หอพัก, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจยัด้านการเลือกทําเลท่ีตั้ งของหอพักท่ีท่านสนใจ, ปัจจยัด้านการ

ตดัสินใจในการเลือกหอพกั, ปัจจยัด้านการเลือกรูปแบบของห้องพกั, ปัจจยัด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวกภายในห้องพกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือก

หอพกั โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 1. เจา้ของผูท้าํธุรกิจหอ้งเช่าพกัอาศยั ควรท่ีจะมีส่วนลดต่างๆ ให้กบัผูเ้ช่าห้องพกัอาศยั เพื่อ

เป็นการดึงดูดใจลูกคา้ และมีการทาํโปรโมชัน่ต่างๆ ปรับเปล่ียนไป เร่ือยๆ เพื่อใหผู้เ้ช่าหอ้งพกัอาศยั

เกิดความสนใจ และอยากเขา้มาชมห้องพกัอาศยั ยงัส่งผลทาํให้ผูเ้ช่ามีการตดัสินใจเช่าห้องพกัอาศยั 

เน่ืองจากตรงตามในส่ิงท่ีตอ้งการของตวัผูเ้ช่าห้องพกัอาศยัเองดว้ย 

 2. กาํหนดราคาของค่าเช่าหอพกัอาศยัผูป้ระกอบการควรตระหนกัและให้ความสําคญัเป็น

อย่างมากเพราะการกาํหนดราคาหอพกัตอ้งมีความเหมาะสมกบัขนาดของห้องพกัและสถานท่ี มี

ความชดัเจน และมีหลายราคาให้ผูท่ี้ตอ้งการเช่าหอพกัอาศยัไดท้าํการเลือกตามอตัรากาลงัของผูเ้ช่า

หอ้งพกัอาศยัเอง ทั้งยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดใจผูเ้ช่าหอพกัอาศยัไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะ

ผูเ้ช่าหอ้งพกัอาศยัมีโอกาสไดเ้ลือกราคาดว้ยตนเอง และเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการเปล่ียนพื้นท่ีในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อดูความแตกต่างของความตอ้งการ

นกัศึกษาในแต่ละพื้นท่ี 

 2. ควรมีการเปล่ียนวิธีการเป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อจะไดเ้ขา้ถึงเหตุผลในการตดัสินใจเลือก

ปัจจยัในแต่ละดา้น 
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ความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากดั 

WORK SATISFACTION OF EMPLOYEES AT BIG FOODS GROUP CO., LTD. 

 

ดวงกมล มหาพล และอรุณ ีจันทรวรินทร์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จันทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา เงินเดือน และ แผนก ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน ดา้น

ความมัน่คงและความก้าวหน้า ด้านค่าจา้งและสวสัดิการ และ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างคนใน

องคก์ร ของพนกังาน บริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั กลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั บ๊ิก 

ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกัด โดยมีวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ในการคาํนวณได้กลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 270 คน มีการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก

การศึกษา 

 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา เงินเดือน และ 

แผนก มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั พบว่า 

อาย ุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงานและดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

คนในองคก์ร แต่มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ และ ดา้นค่าจา้งและ

สวสัดิการ เงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในด้านลกัษณะงาน ด้านความ

มัน่คงและความกา้วหนา้ และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร แต่มีผลต่อความพึงพอใจใน

ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา 

แผนกท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ 

ด้านค่าจ้างและสวสัดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ความมัน่คงและความกา้วหนา้, ค่าจา้งและสวสัดิการ 
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Abstract 

 This research aims to study the demographic factors that consist of gender, age, 

education level, salary and department that affect job satisfaction in job characteristics, security 

and progress, wage and welfare, and the relationship between people in the organization of 

employees at Big Foods Group Co., Ltd. The research samples of this study include employees of 

Big Foods Group Co., Ltd., With the sampling method using the formula of Taro Yamane for 

calculation, we got the sample of 270 people. In order to elicit data, questionnaires are used.  

 From the study of demographic factors that include gender, age, education level, salary 

and department, it affects the level of work satisfaction of employees at Big Foods Group Co., 

Ltd., We found that the different of ages do not affect the level of satisfaction in term of satisfied 

with the nature of work and the relationship between people in the organization. But it affects the 

satisfaction of stability and progress, and the wage and welfare. The different salaries do not 

affect the level of satisfaction in the job description, security and progress, and the relationship 

between people in the organization. But it affects the satisfaction of wages and welfare. As the 

study of the demographic factors, which consist of gender, education level, different departments, 

it affects the job satisfaction, security and progress, wage and welfare and the relationship 

between people in the organization that different with statistical significance at the level of 0.05. 

 

Keywords: SATISFACTION, STABILITY AND PROGRESS, WAGE AND WELFARE 

 

บทนํา 

 จากขอ้มูลรายงานนโยบายการเงิน ฉบบัธันวาคมของธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่ ใน

ปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้สู่สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และจากขอ้มูลการ

สํารวจสภาวะการทาํงานของประชากรไทย จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม พบวา่ มีจาํนวนผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงานทั้งส้ิน 38.11 ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ย ผู ้

มีงานทาํ 37.34 ลา้นคน ผูว้า่งงาน 4.4 แสนคน และผูร้อฤดูกาล 3.29 แสนคน มีประชาชนมากมาย

ไม่ว่าจะจบการศึกษามานานแล้วหรือจบการศึกษามาเพียงไม่นานท่ียงัว่างงาน และด้วยภาวะท่ี

เศรษฐกิจไม่ดีนั้นสําหรับบริษทัท่ีกาํลงัเร่ิมลงทุนในเร่ืองของการวางแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆมี
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ความสาํคญัอยา่งยิง่เน่ืองจากมีธุรกิจอ่ืนๆอีกมากมายท่ีตอ้งแข่งขนักนั การนาํกลยทุธ์ต่างๆออกมาใช้

ต่อสู้กนัในเชิงการตลาด แต่หากวา่ธุรกิจท่ีกาํลงัลงทุนใหม่น้ีในเร่ืองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก เพราะเน่ืองจากระยะเวลาในการทาํงานร่วมกนัยงัเป็นช่วงระยะเวลาไม่นาน จึง

เป็นเร่ืองสําคญัต่อความรู้สึกมัน่คงในการทาํงานในบริษทัน้ีได ้รวมถึงดว้ยสภาพแวดลอ้มสวสัดิการ

ต่างๆ อาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานได้ เพราะฉะนั้นธุรกิจจะประสบความสําเร็จ

ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่างไม่ใช่เพียงปัจจยัภายนอกอาทิเช่นในเร่ืองของการแข่งขนัท่ีสูง ในส่วน

ของปัจจยัภายในก็มีผลมากเช่นกนัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจนั้นประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ไดเ้ร็วข้ึน 

 ปัจจยัภายนอกนั้นยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัอีกหลายๆ อยา่งท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ต่หากมองถึง

ปัจจยัภายในส่วนหน่ึงในนั้นก็คือพนกังาน หรือ บุคลากรต่างๆ ภายในบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ในงานของบริษทั ดงันั้นการทาํงานของพนกังานทุกคนจะมีผลต่อผลงานท่ีออกมา รวมถึงความพึง

พอใจในเร่ืองของตวัเงินค่าตอบแทน เร่ืองของทีมงาน เร่ืองของความยุติธรรม และเร่ืองของ

สวสัดิการต่างๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีมีส่วนสําคญัมากเน่ืองจากหากมีความพึงพอใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวมา

ก็อาจจะทาํให้เกิดความรู้สึกเกิดกาํลงัใจในการทาํงาน มีแรงขบัเคล่ือนในการทาํงานมากข้ึน และ

นาํไปสู่ผลงานท่ีดีได ้แต่หากว่าพนกังานนั้นเกิดความไม่มีพึงพอใจในการทาํงานอาจจะก่อให้เกิด

การละเลยและไม่สนใจในงานท่ีไดรั้บ  

 การศึกษาวจิยัเล่มน้ีจึงถือวา่มีส่วนท่ีเป็นประโยชน์ เน่ืองจากการศึกษาความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนักงาน บริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกัด จะสะท้อนให้ผูว้ิจยัเห็นถึงระดับของความพึง

พอใจว่า อยูใ่นระดบัใดรวมถึงปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังาน เพื่อนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้านั้นไปปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไดต่้อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อการทาํงานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั 

 2. เพื่อศึกษาพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีความพึงพอใจกนัของพนกังานต่อ

การทาํงานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดัต่างกนั 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 ขอ้มูลประชากรซ่ึงประกอบดว้ยเพศ ระดบัการศึกษา อายุ เงินเดือน แผนก ท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัความมัน่คงและความกา้วหน้า ค่าจา้งและ

สวสัดิการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานต่อการทาํงานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั ได้

กาํหนดขอบเขตของการวจิยั ไวไ้ด ้ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 270 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ได้ในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั การสุ่ม

ตวัอยา่ง เป็นแบบ ตามความสะดวก (Convenience Sampling)โดยแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังาน

บริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั 

 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

  1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. เงินเดือน 

5. แผนก 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัความพงึพอใจของพนกังานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดัไดแ้ก่ 

  1. ระดบัความพึงพอใจในดา้น ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

  2. ระดบัความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ 

  3. ระดบัความพึงพอใจในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

  4. ระดบัความพึงพอใจในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั บ๊ิก 

ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั กรอบความคิดการวิจยัจาํแนกตวัแปรท่ีจะศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ และ

ตวัแปรตามดงัต่อไปน้ี 

 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อท่ีจะได้ทราบระดบัความพึงพอใจต่อการทาํงานของพนักงานในบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ 

กรุ๊ป จาํกดั 

 2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับปรุงใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานมากข้ึน  

 3. เพื่อนาํขอ้มูลไปพฒันาในเร่ืองของสวสัดิการต่างๆ ใหดี้ข้ึนต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. บริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั หมายถึง บริษทัตั้งอยู่ท่ี 6/9 ม.5 ต.เจดียห์ัก อ.เมือง จงัหวดั 

ราชบุรี 70000 โดยบริษทัดาํเนินธุรกิจชาํแหละช้ินส่วนไก่ 

 2. พนักงานของบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั หมายถึง พนักงานท่ีได้รับรายไดจ้ากองค์กร

โดยจ่ายเป็นรายเดือน 

 3. เพศ หมายถึง ลกัษณะทางดา้นร่างกายวา่เป็นชาย หญิง 

 4.อาย ุหมายถึง อายนุบัตั้งแต่วนัแรกเกิดจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถามโดยนบัเป็นปี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. เงินเดือน 

5. แผนก 

ความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงาน 

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากดั 

1. ระดบัความพึงพอใจในดา้น ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

2. ระดบัความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ 

3. ระดบัความพึงพอใจในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

4. ระดบัความพึงพอใจในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

534 

 5. ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของพนกังาน 

 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเกิดข้ึนต่อเม่ือส่ิง

นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ท่ีสุดซ่ึงความพึงพอใจท่ี

เกิดข้ึนสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามค่านิยมและประสบการณ์ของตวับุคคลประกอบดว้ย 4 ดา้น

ไดแ้ก่ 

 7. ความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานใน

หนา้ท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผดิชอบ 

 8. ความพึงพอใจดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ

ความเจริญหรือการไดเ้ล่ือนตาํแหน่งในหนา้ท่ีการงาน และความน่าเช่ือถือขององคก์ร 

 9. ความพึงพอใจในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อค่าจา้ง

หรือค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการทาํงาน 

 10. ความพึงพอใจในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างคนในองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อการยอมรับจนถึงการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และสามารถ

ปฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หรือความพึงพอใจในการทาํงาน ตรงกบัคาํ ภาษาองักฤษ

วา่ Job Satisfaction มีผูใ้ห้ความหมายและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวห้ลายท่าน แต่ส่วน

ใหญ่แลว้มีเห็นใกลเ้คียงหรือสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

 ธนชัย ยมจินดา และเสน่ห์  จุ้ยโต (2544,น. 27) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน 

(jobsatisfaction) หม ายถึง ระดับ ความ รู้สึกของบุ คคลในท างบ วกห รือท างลบ ต่องาน  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย 

 1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) 

 2. ความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชา (supervision) 

 3. ความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน (co-worker) 

 4. ความพึงพอใจในสภาพการทาํงาน (work setting) 

 5. ความพึงพอใจในตวังาน (tasks) 
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 6. ความพึงพอใจในโอกาสความกา้วหนา้ (advancement opportunities) 

 

 บุญมั่น ธนาศุภวฒัน์ (2537,น. 158) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติใน

ทางบวกของบุคคลท่ีมีต่องานหรือกิจกรรมท่ีเขาทาํซ่ึงเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น 

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้น 

ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารเป็นอยา่งมากท่ีจะสร้างสรรค์

ความเจริญกา้วหนา้และนาํความสาํเร็จตามเป้าหมายมาสู่องคก์าร 

 Applewhite (1965, 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทาํงานไวว้่า หมายถึง

ความสุขสบายท่ีไดจ้ากสภาพท่ีทาํงาน ความสุขจากการทาํงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน และทศันคติท่ี

มีต่องานและความพึงพอใจเก่ียวกบัรายได ้  

Porter,Lawler และ Hackman (1975) ได้ให้ความหมายว่า คือปฏิกิริยาท่ีมีต่ออาชีพหรือ

องคก์ารท่ีเขาทาํงานอยู ่

Strauss (1960, 119-121) ให้ความหมายวา่ ความพึงพอใจในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึก

พอใจในงานท่ีทาํ เม่ืองานนั้นใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ 

 

ปัจจัยและองค์ประกอบทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกยนิดี มีความสุข และเต็มใจในการทาํงาน หรือมีเจตคติทางบวก

ต่องานท่ี กาํลังปฏิบัติอยู่ หรือทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้ น เป็นปัจจยัท่ีทาํให้

บุคลากรเกิดความ พยายามกระตุน้ให้อยากทาํงาน จนประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

องคก์าร ปัจจยัดงักล่าวมี นกัวชิาการไดแ้สดงเจตคติไว ้ดงัน้ี 

 โชคดี รักทอง (2523) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงานนั้น

มี ดงัน้ี คือ 

 1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) เป็นความมั่นคงในการทํางาน ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานจะมี

ความรู้สึกว่า เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญเป็นอันดับแรก ท่ีจะทําให้ตนรู้สึกพึงพอใจในการ

ทาํงาน และความต้องการความมัน่คงปลอดภยัน้ีจะมากข้ึน ตามอายุผูป้ฏิบติังาน นอกจากน้ียงั

พบวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัจะรู้สึกมัน่คงในการทาํงาน มีความสาํคญันอ้ยกวา่ผูมี้การศึกษาตํ่า 
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 2. โอ ก าส ก้าวห น้ าใน ก ารทํางาน  (Opportunity) ไ ด้แ ก่  ก าร มี โอ ก าส ได้ เล่ื อน ขั้ น

ตาํแหน่ง การงานสูงข้ึน การมีโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงานท่ีมีจากความสามารถของตนเองนั้นยอ่ม

ทาํให้ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน นอกจากน้ียงัพบว่า เพศชายมีความ

ตอ้งการในเร่ืองน้ี มากกวา่เพศหญิง (ตามผลงานวิจยั) แต่ความตอ้งการในลกัษณะน้ีจะลดลงเม่ือมี

อายมุากข้ึน 

3. ส ถ าน ท่ี ทําง าน แ ล ะ ก าร จัด ก าร  (Company and management) ไ ด้ แ ก่  ข น าด ข อ ง

องคก์าร ช่ือเสียง รายได ้และการจดัการประชาสัมพนัธ์ เป็นองคป์ระกอบท่ีจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิด

ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั ในการทาํงาน ผูมี้อายุมากจะมีความตอ้งการในปัจจยัน้ีมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ

นอ้ย 

 4. ค่าจา้งหรือรายได ้(Wages) ผูป้ฏิบติังานจดัอนัดบัค่าจา้งไวใ้นอนัดบัเกือบสูงสุด แต่ยงั

น้อยกว่า โอกาสก้าวหน้าในการทาํงาน และความมัน่คงปลอดภยั องค์ประกอบน้ีมกัจะก่อให้เกิด

ความไม่พึงพอใจใน การทาํงานมากกวา่ความพึงพอใจ เพศชายจะเห็นค่าจา้งเป็นส่ิงสําคญัมากกว่า

เพศหญิง 

 5. ลักษณะของงานท่ีทํา (Intrinsic aspect the job) องค์ประกอบน้ีจะมีส่วนสัมพันธ์กับ

ความสามารถ ของผูป้ฏิบัติงาน กล่าวคือ หากผูป้ฏิบัติได้ทาํงานตามท่ีตนเองต้องการหรือถนัด

แลว้ จะเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

 6. การควบคุมดูแลหรือบงัคบับญัชา (Supervisor) ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีทาํให้

เกิดความ พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่องานได้ เพศหญิงมกัจะให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบน้ี

มากกวา่ เพศชาย และ จะเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุใหผู้ป้ฏิบติังานขาดงานหรือลาออกได ้

 7. ลกัษณะทางสังคม (Social aspects of the job) เป็นลกัษณะท่ีผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่ ตนเอง

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม หรือตอ้งการให้สังคมยอมรับตนเอง หากผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่า ตนเองเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคมแล้ว จะก่อให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางานข้ึน องค์ประกอบน้ี  มี

ความสัมพนัธ์กบัอายุและระดบังานและเพศหญิงจะให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบน้ีมากกวา่ เพศ

ชาย 

 8. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ได้แก่ การรับส่งข้อมูลต่างๆ คําสั่งการทํางาน

รายงานการ ติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีมีความสําคญัมากต่อ

ก ารป ฏิ บัติ งาน ให้ สํ า เร็จลุ ล่ วงไป ด้วย ดี  แล ะผู ้มี ก ารศึ ก ษ าระดับ สู ง  จะให้ ค วาม สํ าคัญ

ต่อ องคป์ระกอบน้ี 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

537 

 9. สภาพการทาํงาน (Working condition) ได้แก่ สภาพแวดลอ้มทัว่ไป เช่น อุณหภูมิ แสง

สว่าง เสียง ห้องทาํงาน ห้องอาหาร องค์ประกอบเหล่าน้ีมีความสําคญัต่อเพศหญิงมากกว่า เพศ

ชาย แต่เพศชายจะให้ความสําคญัต่อชัว่โมงการทาํงานมากกว่าสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

อ่ืนๆ 

 10. ผลประโยชน์ตอบแทน (Benefits) ได้แก่ เงินบาํเหน็จบาํนาญ ค่ารักษาพยาบาล เงิน

สวสัดิการ วนัหยดุ วนัพกัผอ่นต่างๆ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทิพวารินท ์กล่ินโชยสุคนธ์ (2552)  ศึกษาระดบัความพึงพอใจของพนกังานบรรษทับริหาร

สินทรัพยไ์ทย ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ศึกษาพฤติกรรมของพนักงาน ศึกษาระดบัความพึงพอใจใน

งานของพนกังาน และศึกษาความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจใน

ปัจจยัด้านต่างๆ ของพนักงานบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานของ

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จาํนวน 200 คน โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา

ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน และรายได้ท่ีได้รับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Chi-square สถิติ T-Test และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One–

Way Analysis of Variance (One–Way ANOVA) ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดด้งัน้ีผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 35 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มี

ระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกว่า 4 ปีข้ึนไปและเงินเดือน 15,000–20,000 บาท และเก่ียวกับ

พฤติกรรมของพนกังาน โดยส่วนใหญ่แลว้ ให้ความร่วมมือกบักิจกรรมขององคก์รเป็นบางคร้ัง มา

ทาํงานสายโดยเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน ลาพกัร้อนและลากิจโดยเฉล่ีย 1-5 คร้ังต่อปี วนัศุกร์เป็นวนัท่ี

ความสุขในการทํางาน และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานขณะปัจจุบนั พบวา่ ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นการติดต่อส่ือสารอีก 4 ดา้นอยู่

ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ หน่วยงาน

ของท่านมีการจดัเก็บขอ้มูล เอกสารเป็นระบบ สะดวกและง่ายต่อการคน้ควา้การทดสอบสมมุติฐาน 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษาระยะเวลาในการปฏิบติังาน เงินเดือน ไม่มีต่อ

พฤติกรรมทุกดา้น ดงันั้นจึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้นยงัพบอีกวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน ในทุกๆ ด้านไม่ต่างกนั เน่ืองจากค่า



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

538 

นยัสําคญัท่ีได ้มีค่ามากกว่าค่านยัสําคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 ดงันั้นจึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการ

วจิยัท่ีตั้งไว ้

 นฤมล ศรีสุวรรณ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั มีจาํนวนทั้งหมด 4,110 คน โดยเก็บขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 430 คน คาํนวณและวิธีการสุ่มตวัอยางโดยอาศยัความ

น่าจะเป็น (Probability Sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้

สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัธ์ในองคก์รของพนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

จาํกัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปัจจยัแรงจูงใจประกอบด้วย ด้าน

ลกัษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทาํงาน ด้านความมีอิสระในการ

ทาํงาน และดา้นความกาวหนา้ในการทาํงาน ส่งผลความผกูพนัธ์ในองคก์รของพนกังาน บริษทั โซ

น่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์

ร้อยละ 24.4 (3) ปัจจยัคํ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร ส่งผลต่อความ

ผูกพนัธ์ในองคก์รของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกด อยา่งมีนยัสําคญัทาง 

สถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 64.3 

 พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย ์(2556) ได้ศึกษาเร่ือง ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั เอบีบีจาํกดั และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอ

บีบีจาํกดั โดยจาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบติังานกลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานบริษทั เอบีบีจาํกัด 

สํานักงานใหญ่จาํนวน 195 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานT-test และ F-test (One way ANOVA) โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่ 
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 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น 6 ดา้น ความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.83 

รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา ด้านนโยบายและการ

ปกครองบงัคบับญัชาดา้นความมัน่คงในงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานตามลาํดบั และความ

พึงพอใจในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 3.63  

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฎิบัติงานพบว่าพนักงานท่ีมีเพศ ระดับ

การศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือนระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัส่วนพนกังานท่ีมีอายุตาํแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนัแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่พนักงาน บริษัท บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกัด  สําหรับการ

คดัเลือกสุ่มประชากรตวัอย่าง จะใช้วิธีการสุ่มโดย บริษัท บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกัด มีกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 270 คน 

เทคนิคและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

วธีิการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ( Taro Yamane ) 

 โดยใชก้ารของยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมให้มีความ

ผดิพลาดได ้10% มีสูตรในการคาํนวณ ดงัน้ี 

สูตร    

 เม่ือ   n = จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะตอ้งทาํการสุ่ม 

    N = จาํนวนประชากรทั้งหมด 

    e = ค่ าค วาม คล าดเค ล่ือน ของการสุ่ ม ตัวอย่าง        

      (การวจิยัคร้ังน้ีกาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 0.05) 

 แทนค่าตามสูตร 

     

    n = =      270 
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 ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 270 คน 

 โดยมีวิธีการสุ่มตวัอย่างคือ ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ

พนกังาน Office  และพนกังานโรงงาน เน่ืองจากทั้งสองกลุ่มมีอตัราส่วนท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นเพื่อเป็น

การเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจึงจะตอ้งทาํการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นสองประเภท ดงัน้ี  

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานต่อการทาํงาน

บริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดัเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยัวจิยัเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 2 ตอน

ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูก้รอกแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

รายได ้ระดบัการศึกษา แผนก  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานต่อการทาํงานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ 

กรุ๊ป จาํกดั มีคาํถามทั้งหมด 10 ขอ้  

  ระดับความคิดเห็น   คะแนน 

  มากท่ีสุด      5 

  มาก       4 

  ปานกลาง      3 

  นอ้ย       2 

  นอ้ยท่ีสุด      1 

 

 

 

 

จํานวนพนักงาน

กลุ่มตัวอย่าง

800 110 690

270 37 233

จํานวนคน พนักงาน Office พนักงานโรงงาน
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การวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ 

 การแปลความหมายของข้อมูลผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียโดย

เลือกใชว้ธีิของ เบส (Best. 1970, อา้งอิงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560)  ดงัน้ี 

  คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานมากท่ีสุด 

  คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานมาก 

 คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานปานกลาง 

 คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ย 

 คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ยท่ีสุด 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดมี้การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการทดสอบความเช่ือมัน่

โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชเ้กณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ ครอนบาค  

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าภาพรวมเท่ากบั 0.961 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีค่าระดบัความเท่ียง 

อลัฟา มากกวา่ 0.7 จึงสรุปไดว้า่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีความเช่ือมัน่ ( Reliability ) อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 

สรุปผลวเิคราะห์ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านต่างๆ Cronbach’s Alpha N of item 

ดา้นลกัษณะงาน 0.869 3 

ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ 0.879 3 

ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 0.952 5 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร 0.900 4 

รวมทั้ง 4 ดา้น 0.961 15 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 270 คน สามารถจาํแนกขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้งัน้ี ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และเป็นเพศชาย จาํนวน 

125 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีอาย ุ21–25 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 นอ้ยท่ีสุด

คืออายุ ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปีจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นแผนก 

พนักงานไลน์ผลิต มากท่ีสุดจาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7  และเม่ือจาํแนกผูต้อบแบบถาม

สอบตามเงินเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัเงินเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 มาก

ท่ีสุด จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 58.19 มีการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดบั ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ตามลาํดบั   

 ในการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั 

ประกอบดว้ยดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ และ

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร เม่ือวิเคราะห์ในภาพรวมทุกดา้นระดบัความความพึงพอใจ

ในการทาํงานของพนกังาน บริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั มีค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (4.52)  

และหากวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานดา้น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองค์กรและดา้นลกัษณะงานโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 

=4.68 , 4.59) รองลงมาคือดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้และดา้นค่าจา้งและสวสัดิการโดยเฉล่ีย

อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.5 , 4.4)    

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้น

ลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งคนในองคก์ร ท่ีแตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้น

ลกัษณะงานและด้านความสัมพนัธ์ระหว่างคนในองค์กร ไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุท่ีแตกต่างกัน  

ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ ท่ีแตกต่างกนัและหากวเิคราะห์

เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 4 คู่ ดงัน้ี (1.) อายตุ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั20 ปี (2.) 21-25 

ปี (3.) ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี กบั 26-30 ปี (4.) ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั20ปี กบั 31–34 ปี ,(5.) ตํ่ากว่า

หรือเท่ากบั 20 ปี กบั 35 ปีข้ึนไป และสุดทา้ยอายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้น

ค่าจา้งและสวสัดิการ ท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 4 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

543 

คู่ ดงัน้ีอายุต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั 21-25 ปี , ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั 26-30 ปี , ตํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 20 ปี กบั 31–34 ปี , ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั 35 ปีข้ึนไป  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เงินเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างคนในองค์กร ไม่

แตกต่างกนั แต่เงินเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ท่ี

แตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ และดา้น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร ท่ีแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั

ประกอบไปดว้ย ตํ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี กบั สูงปริญญาตรี  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แผนก ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

ดา้นลกัษณะงาน ท่ีแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 6 

คู่ดงัน้ี (เจา้หนา้ท่ีธุรการ กบั พนกังานไลน์ผลิต , เจา้หน้าท่ีธุรการ กบั ผูบ้ริหาร , พนกังานไลน์ผลิต 

กบั หวัหน้าแผนก , พนกังานไลน์ผลิต กบั ผูจ้ดัการฝ่าย , หัวหน้าแผนก กบั ผูบ้ริหาร, ผูจ้ดัการฝ่าย 

กับ ผูบ้ริหาร) และ แผนก ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านความมัน่คงและ

ความกา้วหนา้ ท่ีแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 6 คู่ 

ดงัน้ี (เจา้หนา้ท่ีธุรการ กบั พนกังานไลน์ผลิต, เจา้หนา้ท่ีธุรการ กบั ผูบ้ริหาร, พนกังานไลน์ผลิต กบั 

หัวหน้าแผนก, พนกังานไลน์ผลิต กบั ผูจ้ดัการฝ่าย, หัวหน้าแผนก กบั ผูบ้ริหาร, ผูจ้ดัการฝ่าย กบั 

ผูบ้ริหาร) และ แผนก ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ท่ี

แตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 6 คู่ ดงัน้ี (เจา้หนา้ท่ี

ธุรการ กบั พนกังานไลน์ผลิต, เจา้หนา้ท่ีธุรการ กบั ผูบ้ริหาร, พนกังานไลน์ผลิต กบั หวัหนา้แผนก, 

พนกังานไลน์ผลิต กบั ผูจ้ดัการฝ่าย, หัวหน้าแผนก กบั ผูบ้ริหาร, ผูจ้ดัการฝ่าย กบั ผูบ้ริหาร) และ

สุดท้าย แผนก ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างคนใน

องค์กร ท่ีแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 2 คู่ ดงัน้ี 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ กบั พนกังานไลน์ผลิต และ พนกังานไลน์ผลิต กบัผูจ้ดัการฝ่าย  
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั

ผูว้จิยัดาํเนินการอภิปรายผลดงัน้ี 

 ผลการวิจยัพบวา่ พนักงานบริษทับ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั ให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์

ระหว่างคนในองคก์รท่ีเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการยอมรับจนและการได้รับการยอมรับ

จากเพื่อนร่วมงานจนส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์รและ

ด้านลักษณะงาน เป็นความพึงพอใจในงาน ทั้งความคิดในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่องานหรือ

กิจกรรมท่ีเขาทาํซ่ึงเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน ส่ิง

เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จและ

เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

 อายุส่งผลต่อความมัน่คงและความกา้วหนา้เน่ืองจาก พนกังานบริษทับ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั 

มีความรู้สึกว่าความมัน่คงในการทาํงานจะมากข้ึน  และการมีโอกาสได้เล่ือนขั้นตาํแหน่งงาน

สูงข้ึน ไปจนถึงมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานท่ีมีจากความสามารถของตนเอง ตามอายุ

ผูป้ฏิบติังานเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน  

 ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการของพนกังานบริษทับ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดัส่งผลต่อ ความพึงพอใจ

ในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ เม่ือองคก์รจ่ายค่าจา้งให้กบัพนกังานซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นตวั

เงินและไม่เป็นตวัเงิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทาํงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและเป็น

กาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน ฉะนั้นค่าตอบแทนท่ีทางบริษทัใหก้บัพนกังานจึงมีอตัตราการจ่ายเงินเดือน

ไม่เท่ากนัตามตาํแห่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ด้านประชากรศาสตร์ในการวิจยัคร้ังน้ีมาใช้เป็นขอ้มูล ประกอบในการร่างหลกัเกณฑ์

การปรับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทาํงาน พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโดยใช้เป็น

แนวทางในการธาํรงรักษาบุคคลไว ้

 2. ดา้นผลประโยชน์เก้ือกูล มาพิจารณาความสําคญัและประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีพนกังานควร

จะไดรั้บนั้นตอ้งคุม้ค่าและมีความเหมาะสมแก่พนกังาน ในทุกระดบั ชั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม

เสมอภาค 
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 3. ด้านความผูกพนัต่อองค์กร องค์กรควรเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานร่วมหารือกันถึง

ปัญหาในการทาํงาน พร้อมทั้งจดักิจกรรมสร้างความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนั อีกทั้งยงัช่วยลดความ

ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการทาํ งานร่วมกนัในทุกระดบัชั้นลงได ้

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติมในด้านสวสัดิการเช่น สภาพแวดล้อมในสถานท่ีทาํงาน 

บรรยากาศในองคก์รความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์และ

ครอบคลุมมากข้ึน 

 2. ควรศึกษาความตอ้งการของพนกังานในดา้นสวสัดิการ เพื่อให้ไดท้ราบถึงความตอ้งการ

ท่ีแท้จริงท่ีสามารถตอบสนองตวัพนักงานได้ โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม 

(Focus group) ควบคู่ไปกบัการวจิยัเชิงปริมาณ 
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การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนวดัราชบพธิ 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON INTERNATIONAL 

COOPERATION ORGANIZATION OF THE STUDENTS IN MATHAYOM 3, WAT 

RATCHABOPHIT SCHOOL 

 

เพิม่พฒัน์ สมวงศ์ และอนันตชัย ดีคํา 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จันทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศ ก่อน

เรียนและหลงัเรียนจาํนวน 152 คน โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ร้อยละค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ืององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นกัเรียนทั้งหมด ผา่นเกณฑท่ี์ระดบัดีข้ึน  

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ืององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ งก่อนเรียนและหลงัเรียนพบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศโรงเรียนวดัราชบพิธ 
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Abstract 

 The purpose of this independent study was to develop the learning achievement of the 

students and compare the learning achievement of the students on international cooperation 

organization in pretest and posttest of the 152 students by using a test of pretest and posttest. The 

statistics which is used in the data analysis are percentage and average. 

The results of the study showed that  

 1. In the term of the learning achievement on international cooperation organization of 

the students in Mathayom 3, it was found that all students pass the criteria at a better level. 

 2. In the term of the learning achievement on international cooperation organization of 

the students in Mathayom 3 both pretest and posttest, it was found that the average of the posttest 

is higher than the pretest, which is higher than the pretest. 

 

Keywords : The learning achievement, The international cooperation organization, Wat 

Ratchabophit School 

 

บทนํา 

 การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะพฒันาคนในทุกดา้นดงัท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา 22 กล่าวถึง การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพและในมาตรา 24 ไดก้ล่าวถึงการจดักระบวนการ

เรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดาํเนินการดังต่อไปน้ี (1) จดัเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้มา

ใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอน

โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี

งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี
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ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียน

อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ (6) จดัการเรียนรู้

ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดาผูป้กครอง และบุคคลใน

ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11-12) ให้

สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนตาม

มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสมัพนัธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความสําคญัและสามารถ วเิคราะห์ผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนตามตวัช้ีวดัของระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คือ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลของการ

เปล่ียนแปลงท่ีนาํไปสู่ความร่วมมือและความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายาม

ในการขจดัปัญหาความขดัแยง้ได(้กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:156-157) 

 โรงเรียนวดัราชบพิธ มีการจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาระการ

เรียนรู้ประวติัศาสตร์ เร่ือง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มสาระประวติัศาสตร์ 

พบปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขคือ ผลจากการทดสอบประจาํหน่วยท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนน

ตํ่ากว่าเกณฑ์เป็นจาํนวนมาก ประมาณร้อยละ 70 เน่ืองจากนกัเรียนไม่สามารถเขา้ใจและแยกแยะ

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ได้ อีกทั้ งนักเรียนไม่ให้ความสนใจในเน้ือหาท่ีเรียน

เท่าท่ีควร เน่ืองจากประวติัศาสตร์มีเน้ือหามากและซบัซ้อนจนเกินไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

สาระประวติัศาสตร์ ดงันั้นครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีการเพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถเขา้ใจ

และแยกแยะเร่ืองน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

 ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพจนสามารถ

บรรลุตามจุดประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้น

ผูเ้รียนเป็นสําคญั ส่ิงสําคญัท่ีครูควรคาํนึงถึงคือ หลกัจิตวิทยาท่ีจะนาํมาใช้ในการเรียนการสอนท่ี

เก่ียวข้องกับบทเรียนสําเร็จรูปหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนของธอร์นไดด์ เป็น

นกัจิตวิทยาและนกัศึกษา ไดใ้ห้กาํเนิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า

กบัการตอบสนอง เรียกทฤษฎีน้ีว่า ทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยง (connectionism theory) โดยเช่ือวา่การ

เรียนรู้จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการท่ีมนุษยห์รือสัตว ์ไดเ้ลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองท่ีถูกตอ้งมาเช่ือมต่อเขา้

กบัส่ิงเร้าอย่างเหมาะสม โดยอาศยักฎการเรียนรู้ 3 ประการ (ณิชนนัทน์ ประสงค์และคณะ, 2551: 

18) สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงบทเรียนสําเร็จรูปมีช่ือเรียกต่างๆ กนั เช่น 

Programmed Text. Programmed Book, Scrambled Book เป็ น ต้น  ป ระ เท ศ ไท ยได้นํ า รูป แบ บ
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บทเรียนสําเร็จรูปมาทดลองใช้ประมาณ 20 กวา่ปี ซ่ึงเดิมถือวา่เป็นผลผลิตนวตักรรมทางการศึกษา

และเป็นท่ีรู้จกัในนามบทเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text) บทเรียนโปรแกรมหนงัสือเรียนดว้ย

ตนเอง ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป นอกจากน้ี เปร่ือง กุมุท (อาํนวย เดชชยัศรี, 2544: 12) ได้

ให้คาํนิยามคือ “ลําดับประสบการณ์ท่ีวางไวส้ําหรับผูเ้รียนไปสู่ความสามารถ โดยอาศยัหลัก

ความสัมพนัธ์ของส่ิงเร้ากบัการตอบสนองซ่ึงได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ปัจจุบนับทเรียน

สําเร็จรูปได้นํามาประยุกต์เขา้สู่รูปแบบการสอนโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาํให้บทเรียน

สาํเร็จรูปสนองความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการรับรู้และเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจจะศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องคก์ารความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 1-5 โรงเรียนวดัราชบพิธโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปว่า บทเรียนสําเร็จรูปจะสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ได้หรือไม่

อย่างไร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผูเ้รียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเร่ืององค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเร่ืององค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี

แตกต่างกนั  

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีโดยการเลือกแบบสุ่ม คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3

หอ้ง 1-5 โรงเรียนวดัราชบพิธ ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 152 คน  

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  1. องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) 
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  2. องคก์รอ่ืนๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

   2.1 องคก์ารสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต (NATO) 

   2.2 องคก์ารการคา้โลก (WTO) 

   2.3 องคก์ารกลุ่มประเทศผูส่้งออกปิโตรเลียมหรือโอเปก (OPEC) 

   2.4 สหภาพยโุรปหรืออีย ู(EU) 

   2.5 เขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตา (NAFTA) 

  3. บทสรุป 

 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

 ตวัแปรต้น คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง องค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

 ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีดาํเนินการวจิยั 

 ผูว้จิยัจะดาํเนินการวจิยัในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-มีนาคมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเร่ืององค์การความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

 2. ทาํให้ทราบถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเร่ืององค์การความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

องคก์ารความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 

 

 

ตัวแปรต้น 

- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียนสําเร็จรูปสาระการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ เร่ือง 

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศโดยจะมีทั้ งเน้ือหา แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ ใน

หนังสือบทเรียนเล่มน้ี เน้ือหาเก่ียวกบัองค์การสหประชาชาติ (United Nations), องค์กรอ่ืนๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ, บทสรุป 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ผลการทดสอบประจาํหน่วยของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการ

ทาํแบบทดสอบประจาํหน่วย เร่ือง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็น

แบบทดสอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

 3. นกัเรียน หมายถึง ผูเ้รียน 152 คน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง 1-5 โรงเรียนวดัราชบพิธ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎขีองธอร์นไดด์และสกนิเนอร์ 

 ณิชนนัทน์ ประสงคแ์ละคณะ (2551: 18) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์น

ไดด์ (S-R Bond Theory) ซ่ึงเน้นและให้ความสําคญัในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากับการ

ตอบสนอง (Response) 

 ธอร์นไดด์ (Edward L. Thorndike) เป็นนกัการศึกษาและนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ไดศึ้กษา

คน้ควา้เร่ืองการเรียนรู้โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนค้นพบและสรุปเป็นทฤษฎีสัมพนัธ์

เช่ือมโยงท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้า (Stimulus) กบัการตอบสนอง (Response) 

 

ทฤษฎขีองธอร์นไดด์ 

 ทฤษฎีของธอร์นไดดท่ี์นาํมาใชเ้ป็นพื้นฐานของการจดัทาํบทเรียนสําเร็จรูปมีนั้น ธอร์นไดด์

กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสาํคญัไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 

 กฎแห่งความพร้อมเป็นความสําคญัของการตั้งใจและจูงใจในการเรียนรู้ เช่น การเตรียมตวั

ผูเ้รียน การเตรียมบทเรียน ซ่ึงมนุษยจ์ะทาํงานดีไดเ้ม่ือมีความพร้อม  เร่ืองของความพร้อม ถา้ผูเ้รียน

มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ เม่ือเขาไดเ้รียนรู้ก็จะมีความพึงพอใจ สุขใจ ตรงกนัขา้ม ถา้ไม่มีความพร้อม 

แต่ถูกแรงกดดนัให้ตอ้งมีความพร้อม ก็จะเกิดความไม่พอใจความพร้อมทาํให้การเรียนรู้มีความสุข
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และเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีความไม่พร้อมทาํให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความทุกข์ และผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรู้ลม้เหลว 

 2. กฎแห่งการฝึกหดั (LawofExercise) 

 กฎแห่งการฝึกหัดไดแ้ก่ การกระทาํซํ้ า ทาํบ่อยๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดทกัษะความชาํนาญการ 

การฝึกปฏิบติัซํ้ าๆ จะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และเกิดทกัษะท่ีแม่นยาํ ชดัเจน และมีทกัษะ คล่องแคล่ว 

 3. กฎแห่งผล (LawofEffect) 

 กฎแห่งผลหรือผลลัพธ์ท่ีได้ ได้แก่ รางวลัหรือความสมหวงัจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

กาํลงัใจในการเรียนมากข้ึน เป็นกฎท่ีเก่ียวกบัการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงไดม้าจากแรงเสริม เช่น การท่ีผูเ้รียนตอบคาํถามไดถู้กตอ้งจะทาํใหมี้

ความรู้สึกภาคภูมิใจ กระตือรือร้นท่ีจะศึกษาเน้ือหาสาระอ่ืนๆ ต่อไป หรือการไดรั้บรางวลัจากการ

ทาํกิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นแรงเสริมท่ีสาํคญัใหผู้เ้รียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 

ทฤษฎขีองสกนิเนอร์ 

 สกินเนอร์ B.F.Skinner อา้งในถึง ถวลัย ์มาศจรัส (2551 : 19) สกินเนอร์แห่งมหาวิทยาลยั

ฮาวาร์ด สนใจศึกษาเร่ืองราวพฤติกรรมของมนุษย ์โดยอาศยัพื้นฐานทางธรรมชาติและลกัษณะของ

มนุษยเ์สริมต่อจากทฤษฎี S-R ของธอร์นไดค์ไว ้3 เร่ืองดว้ยกนั ไดแ้ก่ เง่ือนไขของการตอบสนอง

(Operant Conditioning) การเสริมแรง(Reinforcement) และความแตกต่างระหวา่งบุคคล(Individual 

differences) โดยจุดเด่นทฤษฎีของสกินเนอร์ท่ีนํามาใช้ในบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสําคญั 3 ประการ 

ไดแ้ก่ 

 1. เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) ได้แก่ พฤติกรรมของมนุษย์ท่ี

แสดงออกจะเกิดข้ึนบ่อยแค่ไหนนั้น ข้ึนอยูก่บัการตอบสนองอตัราการแสดงออกของพฤติกรรม 

 2. การเสริมแรง (Reinforcement) ได้แก่ ส่ิงเร้าท่ีทาํให้อตัราการแสดงออกของพฤติกรรม

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตอ้งการ และตดัหรือกาํจดัพฤติกรรมบางอย่างออกไปได ้ซ่ึงจะทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ 

 3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ี

เรียนรู้ไดเ้ร็ว สามารถนาํเวลาท่ีเหลือไปทาํกิจกรรมอ่ืนโยไม่ตอ้งรอผูเ้รียนรู้ไดช้า้ ในขณะเดียวกนัผู ้

ท่ีเรียนรู้ไดช้า้ก็สามารถจะเรียนรู้เร่ืองต่างๆ จากบทเรียนสําเร็จรูปไดต้ามศกัยภาพของตนเอง โดยไม่
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ถูกบีบคั้นวา่จะตอ้งเรียนจบเน้ือหาสาระท่ีผูส้อนกาํหนดพร้อมกบัผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็ว โดยท่ีตนเอง 

“ไม่เกิดการเรียนรู้” อยา่งแทจ้ริง 

 จากความหมายของทฤษฏีการเรียนรู้ของธอร์นไดด์และทฤษฎีของสกินเนอร์สรุปได้ว่า 

เป็นทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยงสนใจศึกษาเร่ืองราวพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงเนน้และใหค้วามสาํคญัใน

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองและอาศยัพื้นฐานทางธรรมชาติและลกัษณะของ

มนุษย ์ทฤษฎีของธอร์นไดด์และทฤษฎีของสกินเนอร์ท่ีนาํมาใชเ้ป็นพื้นฐานของการจดัทาํบทเรียน

สําเร็จรูปนั้นคือ ธอร์นไดดก์ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสําคญัไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ (1) กฎแห่งความ

พร้อม (Law of Readiness) (2) กฎแห่งการฝึกหัด (LawofExercise) (3) กฎแห่งผล (LawofEffect) 

 ส่วนสกินเนอร์กล่าวถึงเร่ืองการศึกษาเร่ืองราวพฤติกรรมของมนุษย ์โดยอาศยัพื้นฐานทาง

ธรรมชาติและลกัษณะของมนุษยเ์สริมต่อจากทฤษฎี S-R ของธอร์นไดค์ไว ้3 เร่ืองดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) การเสริมแรง (Reinforcement) และความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual differences) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ขวญัใจ สัสดีเดช และคณะ (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใช้วสัดุกราฟิกเป็นส่ือการสอนพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนพิชยัพฒันา ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงข้ึน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 เกศสิรี ป้ันธุระ (2552: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย

นวตักรรมการสอน แบบบูรณาการ ของนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด รายวิชาการส่ือสารทาง

การตลาด ผลการวิจยัพบว่า (1) ประสิทธิภาพของนวตักรรมการสอนแบบบูรณาการ เร่ืองการ

โฆษณา รายวิชาการส่ือสารทางการตลาด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/84.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 (2) การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการโฆษณา รายวิชาการส่ือสารทาง

การตลาดดว้ยนวตักรรมการสอนแบบบูรณาการมีค่าคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 8.02 คะแนน โดยค่าเฉล่ีย

ก่อนเรียน 16.60 คะแนน ค่าเฉล่ียหลงัเรียน 24.65 คะแนน และผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ของคะแนนเต็ม เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 96 (3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วย

นวตักรรมการสอนแบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) 
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ประเมินคุณภาพการสอน รายวิชาการส่ือสารทางการตลาดตามทศันะของผูเ้รียน พบวา่คุณภาพการ

สอนรายวชิาการส่ือสารทางการตลาดโดยรวมระดบัดีมากดว้ยค่าเฉล่ีย 4.42 

 อนงคล์กัษณ์ เจริญมาก (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง

การเมืองการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 – 2490) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชดาํริ ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการ

เรียนรู้ เร่ืองการเมืองการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325–2490) ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนได้ดี ทาํให้สภาพการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความสามรถเรียนรู้แต่ละคนสามารถทาํได้

หลากหลายข้ึนเพราะ การจดัทาํบทเรียนสําเร็จรูปนั้นมีจุดประสงคเ์พื่อให้นกัเรียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนจึงนาํบทเรียนสาํเร็จรูปไปศึกษาตามความสามารถของนกัเรียนเองได ้

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 10 ห้อง  

จาํนวน 297 คน 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี โดยใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งการเลือกแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี  2 ปี

การศึกษา 2561 โดยมี  

  หอ้ง 1  จาํนวน 33 คน หอ้ง 2 จาํนวน 29 คน 

  หอ้ง 3 จาํนวน 32 คน หอ้ง 4 จาํนวน 28 คน 

  หอ้ง 5 จาํนวน 30 คน รวมทั้งหมด 152 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1. บทเรียน เร่ืององคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  

 ในส่วนท่ี 2 ซ่ึงใชก้ารวดัตามแบบมาตราลิเกิรต (Likert Scale) โดยใชรู้ปแบบของมาตราวดั

ประเภทอนัตรภาค (Interval Scale)มี 4 ระดบันอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

556 

คะแนนเฉล่ีย ระดบั 

นอ้ย 1 

ปานกลาง 2 

มาก 3 

มากท่ีสุด 4 

 

 ในแบบทดสอบผูศึ้กษาใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผลซ่ึงผลของการคาํนวณใช้สูตร

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัต่อไปน้ี 

จากสูตรความกวา้งอนัตรภาคชั้น = ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด 

      จาํนวนชั้น 

แทนค่าจากสูตร    =   20 –0 

                                                                  4 

ความกวา้งอนัตรภาคชั้น  =   5 

 

ระดับคะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้นามาแปลความหมายได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั คะแนนเฉล่ีย 

นอ้ย 0.00-5.00 

ปานกลาง 5.01-10.00 

มาก 10.01-15.00 

มากท่ีสุด 15.01-20.00 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้จิยัทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) นกัเรียนจาํนวน 20 ขอ้เวลา 30 นาที 

 2. ดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนด้วยการใช้บทเรียน เร่ือง

องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศ สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

 3. เม่ือนกัเรียนทาํบทเรียนสาระการเรียนรู้ประวติัศาสตร์เร่ืององคก์ารความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศเสร็จแลว้จากนั้นให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 20 ขอ้ หลงั

เรียน (Post-test) โดยแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 4. เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบทดสอบเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลไปวิเคราะห์ผล

ต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวบรวมแบบทดสอบไดต้รงตามส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบความสมบูรณ์

ถูกตอ้งของแบบทดสอบและนาํขอ้มูลมาลงบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลด้วย

โปรแกรม Microsoft Excel 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 152 คนไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลงัเรียน 

 
ก่อน หลงั 

หอ้ง ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1 8.55 ปานกลาง 17.09 มากท่ีสุด 

2 7.83 ปานกลาง 17.52 มากท่ีสุด 

3 7.16 ปานกลาง 17.72 มากท่ีสุด 

4 8.36 ปานกลาง 17.32 มากท่ีสุด 

5 8.60 ปานกลาง 17.33 มากท่ีสุด 

 
8.10 ปานกลาง 17.40 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเป็นขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 152 คน จาํแนกตามห้องไดผ้ลลพัธ์วา่ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ห้องเป็น 8.10 โดยห้อง 3/1 

มีค่าเฉล่ีย 8.55 มีความรู้เป็นระดบัปานกลาง ห้อง 3/2 มีค่าเฉล่ีย 7.83 มีความรู้เป็นระดบัปานกลาง

ห้อง 3/3 มีค่าเฉล่ีย 7.16 มีความรู้เป็นระดบัปานกลางห้อง 3/4 มีค่า เฉล่ีย 8.36 มีความรู้เป็นระดบั

ปานกลางหอ้ง 3/5 มีค่าเฉล่ีย 8.60 มีความรู้เป็นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเป็นขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 152 

คน จาํแนกตามห้องไดผ้ลลพัธ์วา่ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ห้องเป็น17.40 โดย ห้อง 3/1 มีค่าเฉล่ีย 17.09 มี

ความรู้เป็นระดบัมากท่ีสุด ห้อง 3/2 มีค่าเฉล่ีย 17.52 มีความรู้เป็นระดบัมากท่ีสุด ห้อง 3/3 มีค่าเฉล่ีย 

17.72 มีความรู้เป็นระดบัมากท่ีสุด ห้อง 3/4 มีค่าเฉล่ีย 17.32 มีความรู้เป็นระดบัมากท่ีสุด หอ้ง 3/5 มี

ค่าเฉล่ีย 17.40 มีความรู้เป็นระดบัมากท่ีสุด ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีทาํถูกรายขอ้ก่อนและหลงัเรียน 

 
ก่อน หลงั 

ขอ้ คน % คน % 

1 81 53.29 132 86.84 

2 68 44.74 137 90.13 

3 70 46.05 136 89.47 

4 62 40.79 140 92.11 

5 62 40.79 132 86.84 

6 46 30.26 131 86.18 

7 55 36.18 132 86.84 

8 54 35.53 139 91.45 

9 64 42.11 132 86.84 

10 64 42.11 129 84.87 

11 63 41.45 136 89.47 

12 52 34.21 127 83.55 

13 56 36.84 144 94.74 
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14 54 35.53 134 88.16 

15 57 37.50 129 84.87 

16 61 40.13 124 81.58 

17 67 44.08 129 84.87 

18 76 50.00 130 85.53 

19 63 41.45 127 83.55 

20 55 36.18 124 81.58 

  
40.46 

 
86.97 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ การเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีทาํถูกรายขอ้ก่อนเรียนโดยคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ไดผ้ลลพัธ์ว่ามีคนตอบถูกรวม คิดเป็น 40.46 เปอร์เซ็นต์โดย ขอ้ 1 มีนักเรียนทาํ ถูก 81 

คนจาก 152 คน คิด เป็น 53.29 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมากท่ีสุด และ ขอ้ 12 มีนกัเรียนทาํถูก 52 คนจาก 152 

คน คิด เป็น 34.21 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงนอ้ยท่ีสุด 

 การเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีทาํถูกรายขอ้หลงัเรียนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ดผ้ลลพัธ์วา่

มีคนตอบถูกรวมคิดเป็น 86.97 เปอร์เซ็นต์โดย ขอ้ 13 มีนกัเรียนทาํถูก 144 คนจาก 152 คน คิดเป็น 

94.74 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากท่ีสุด และ ข้อ 20 มีนักเรียนทําถูก 124 คนจาก 152 คน คิดเป็น 81.58 

เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงนอ้ยท่ีสุด 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัราชบพิธมีประเด็นสําคญัท่ีนาํมาอภิปราย

ดงัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ห้อง 3/3 มีระยะห่างของค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ท่ี 

10.56 เน่ืองจาก นกัเรียนห้อง 3/3 มีความรู้ระดบัปานกลาง มีความขยนั และตั้งใจ ในเวลาเรียน มี

การถาม-ตอบ แลกเปล่ียนความรู้ จึงทาํใหห้อ้ง 3/3 มีพฒันาการ ท่ีเร็วกวา่หอ้งอ่ืน 

 ปัจจยัดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ห้อง 3/1  มีระยะห่างของค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูท่ี่

8.55  เน่ืองจาก  นกัเรียนห้อง 3/1 มีความรู้อยูแ่ลว้ จึงไม่กระตือรือร้น ในการเรียนในห้อง เพราะเนน้
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การเรียนพิเศษ หาความรู้จากนอกห้องเรียน จึงขาดความใส่ใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

นอ้ยท่ีสุด 

 ปัจจยัดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนรายขอ้ พบว่า ขอ้ 13 มีระยะห่างคะแนนสูงสุด 

เน่ืองจาก ผูส้อนมีการเนน้ย ํ้า รวมถึงตวัแบบทดสอบ มีคาํตอบถูกทุกขอ้ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั 

ปัจจัยด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรายข้อ พบว่า ข้อ 1 มีระยะห่างคะแนนน้อยท่ีสุด 

เน่ืองจาก ตวัแบบสอบถาม ถามเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ ซ่ึงนกัเรียนสามารถศึกาหาความรู้นอกห้องเรียน

ไดจึ้งส่งผลใหมี้ระยะคะแนนนอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ครูผูส้อนควรมีการปรับพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ท่ี

จะนาํมาใชก้ารบูรณาการต่อไป 

 2. ครูผูส้อนควรปรับแบบทดสอบใหเ้หมาะสมกบัระดบัความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

 3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีทาํการวจิยั 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจมากหรือน้อย

เพียงใด เพื่อนาํไปปรับปรุงนวตักรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 2. ควรมีการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัโรงเรียนแห่งอ่ืนและ ชั้นปีอ่ืน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 

THE FACTOR OF MAKING BUYING DECISION EGG IN BANGKLA DISTRICT, 

CHACHOENGSAO 

 

กติติ อ่อนประสพ และหัทยา เพ่ือนงาม 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ใน

เขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในอาํเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 4) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางด้านสังคมและวฒันธรรม และปัจจยั

ทางดา้นจิตวทิยา ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน400 คน ซ่ึงรวบรวมขอ้มูล

โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน T-test, One-Way Anova, การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้ (Multiple Regression Analysis)

โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพ

โสดระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัและมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท ใน

ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบวา่ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคไข่ไก่เพราะทาํอาหารไดง่้าย ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่เลือกซ้ือท่ีร้านคา้ทัว่ไปเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเพราะไข่ไก่สด ใหม่ ผูบ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินใจปริมาณ

การบริโภคไข่ไก่ภายในครอบครัวต่อสัปดาห์นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 10 และซ้ือไข่ไก่เพื่อการบริโภค 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 

และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราไม่

แตกต่างกนั โดยมีระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขต

อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในดา้นปัจจยัทาง

เศรษฐกิจไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ี

แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในดา้นปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม และปัจจยัดา้น

จิตวทิยามีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ, ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม, ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา 

 

ABSTRACT 

 This study has an object following by these; 1. To study importance scale of economy, 

social, cultural, and psychological factors of Egg’s selection in Bangkla, Chachoengsao. 2. To 

study the level of making decision buying Egg. 3. To compare the factor related to demographic 

which is classified by gender , age, maritual status, degree, career and income of buying decision. 

The method of study is to select 400 consumers whom they used to buy Egg in Bangkla, 

Chachoengsao and are assessed by questionnaire and analyze the data by frequency distribution, 

percentage, average, standard deviation T-Test, one way anova, and multiple regression analysis 

with 0.05 of statistical implication. 

 The result found the majority sampling group is female ages under 30 years old. They are 

single and have found their educational degree as under-graduation. They are also being an office 

worker and gained less than 10,000 baht of income. According to customer’s behavior, they select 

buying Eggs for the reason of easy-cooking and prefer buying them at a general market due to its 

fresh quality. More, it found that each family eat Eggs less than 10 units a weeks. 

The assumption testing result found that demographical factor which comprised of gender, age, 

maritual status and the different career have hardly been found the differ of Eggs purchasing 

decision in Bangkla, Chachoengsao. Also, an income and the difference of educational degree 
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have been found the factor of buying decision. For the factor of economy, it is identical with Eggs 

buying decision in Bangkla, Chachoengsao. However, the factor of social, culture, and 

psychology are engaged with Eggs buying decision in Bangkla, Chachoengsao that is different 

with 0.05 of statistical implication. 

 

Keywords : Economy Factor, Social andCultural Factor, Psychological factors 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนันกัโภชนาการและผลวจิยัส่วนใหญ่ต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกนัวา่ไข่ไก่เป็นอาหาร

ชนิดเดียวท่ีมีสารอาหารครบถว้นเกือบทุกชนิดท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี

ท่ีสุด เพราะเป็นโปรตีนชนิดเดียวท่ีมีกรดอะมิโนจาํเป็นครบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ และท่ีสําคญั

องค์การอนามยัโลก (World Food Organization : WFO) ใช้โปรตีนไข่ (egg proteins) และกรดอะมิ

โน (amino acids) เป็นค่าเปรียบเทียบเพื่อประเมินคุณภาพโปรตีนกบัอาหารชนิดอ่ืนๆ นอกจากน้ี ไข่

ยงัเป็นแหล่งแร่ธาตุและวติามินท่ีครบถว้น ยกเวน้เพียงวติามินซีและเคเท่านั้น ไข่ไก่จึงถือไดว้า่เป็น

อาหารบาํรุงร่างกายท่ีดีท่ีสุด ท่ีหาไดง่้าย ราคายอ่มเยา เหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยั ประเทศไทยมีการ

รณรงค์บริโภคไข่ไก่มาอยา่งต่อเน่ือง โดยชูแนวคิด “กินไข่ทุกวนั กินไข่ทุกวยั กินอะไรใส่ไข่ดว้ย” 

ในโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ. 2557–2561 ท่ีตอ้งการ

เพิ่มปริมาณการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยในปัจจุบนัอยูท่ี่ 220 ฟองต่อคนต่อปี ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบั

ตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศขา้งเคียงแล้ว เช่น จีน 340 ฟอง ญ่ีปุ่น 330 ฟอง มาเลเซีย 300 ฟอง และ

สหรัฐฯ 290 ฟอง (www.sanook.com, 2561) 

 ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของ

ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมี

ความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบันจาํนวนรายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึน และการขยายตัวของเมือง ทาํให้ผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทยเร่ิมหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและดูแลตัวเองในมิติต่างๆ กันมากข้ึน โดยมี

เป้าหมายสําคญัไปสู่การเป็นคนใหม่ท่ีดียิ่งข้ึน หรือกลายเป็น Better Version ของตวัเอง ทาํให้เกิด

เป็นกระแสในการดูแลตวัเองในหลายๆ ดา้น รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบางอยา่งเพื่อทาํให้

เป็นผลดีต่อตวัเองมากข้ึน ทั้งในเชิงสุขภาวะร่างกาย อารมณ์และสุขภาพจิตใจ ซ่ึงผูบ้ริโภคชาวไทย

https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.sanook.com/health/5581/
https://guru.sanook.com/9151/
http://www.sanook.com/
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ไม่เพียงแต่หนัหลงัให้พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ในอดีต แต่กลบัเร่ิมหนัมาใส่ใจในเร่ืองของการบริโภค

มากข้ึน และเร่ิมมีความตระหนกัมากยิ่งข้ึนต่อส่ิงท่ีกาํลงัจะรับประทานเขา้ไปหรือการดูแลร่างกาย

ต่างๆ (www.brandbuffet.in.th, 2561) 

 จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีอยากจะศึกษาพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภค 

รวมทั้ งปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เน่ืองจากอําเภอบางคล้ามีจาํนวนประชากรจาํนวนมาก มีความหลากหลายด้าน

ประชากรศาสตร์ และท่ีสําคญัจงัหวดัฉะเชิงเทรายงัเป็นตลาดสําคญัในการผลิตและการขายไข่ไก่

ของประเทศ ซ่ึงการวิจยัน้ีจะทาํให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านพฤติกรรมการซ่ือไข่ไก่ การ

ตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็น

แนวทางในการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ต่อไปในอนาคตของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 

และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 2. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและวฒันธรรม และปัจจัย

ทางดา้นจิตวทิยา ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ี

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 

มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั 

 

http://www.brandbuffet.in.th/
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรท่ีศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

  1.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

  - ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สภานภาพ การศึกษา อาชีพ 

รายได ้

  - ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ ได้แก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม และ

วฒันธรรม ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา 

  1.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 2. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการทาํวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 

และระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 3. ขอบเขตดา้นประชากร  

 ประชากรท่ีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า 

จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยใช้สูตรการคาํนวณขนาดนาดของตวัอย่างของ W.G.Cochran เน่ืองจากไม่

ทราบจาํนวนประชากร โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท่ีความคาดเคล่ือน ±5% โดยกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

       ตัวแปรต้น 

 

 

 

 

         ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบระดับความสําคญัของปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางด้านสังคมและ

วฒันธรรม และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 2. ทาํใหท้ราบระดบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3. ทําให้ทราบการปรียบเทียบปัจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 4. ทาํให้ทราบปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางด้านสังคมและวฒันธรรม และปัจจยั

ทางดา้นจิตวทิยา ในการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 

1.ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  

2. ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม  

3. ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา 

การตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขต

อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying Decision Process) หมายถึง การซ้ือ

สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงนั้น ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิท่ีนกัการตลาด

จะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจ ในขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีอยูด่ว้ยกนั 

5 ข้ึนตอน ดังน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหาขั้นตอนท่ี 2 การค้นหาข้อมูลขั้นตอนท่ี 3 การ

ประเมินผลทางเลือกขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและขั้นตอนท่ี 5 การประเมิน

ภายหลงัการซ้ือ (ผศ.ดร.วชิิต  อู่อน้. 2557) 

 2. ลักษณะประชากรศาสตร์หมายถึง ความหลากหลายของบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้โดยแต่ละดา้นมีความหมาย ดงัน้ี 

 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั 

 อาย ุเป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม  

 สถานภาพฐานะหรือตาํแหน่งของบุคคล ส่ิงท่ีสังคมกาํหนดข้ึนสถานภาพเป็นส่ิงเฉพาะตวั 

 การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั 

 อาชีพ เป็นหนา้ท่ีของบุคคลในสังคมการท่ีบุคคลประกอบอาชีพจะไดม้าซ่ึงค่าตอบแทน 

 รายได ้ค่าตอบแทนท่ีไดม้าเพื่อใชจ่้ายในการดาํรงชีวติ (วชิรวชัร งามละม่อม. 2557) 

 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย  

  3.1.ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการกาํหนดความตอ้งการ

และพฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับการ

ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึง 

  3.2.ปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจําวนัและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ 

  3.3. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวทิยา 

ซ่ึงปัจจัยในตัว ผู ้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยา

ประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (ราช 

ศิริวฒัน์. 2560) 

 

 

 

https://doctemple.wordpress.com/author/siriwatchanakhun/
https://doctemple.wordpress.com/author/siriwatchanakhun/
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมการผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การประเมิน และการกาํจดั

สินคา้และบริการ ของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ท่ีซ้ือสินค่าและบริการไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซ้ือสินค้าและบริการไปเพื่อ

วตัถุประสงค์เช่นว่าน้ีรวมกันเรียกว่าตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความแตกต่างกันใน

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุรายไดร้ะดบัการศึกษาศาสนา

วฒันธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ (กมลภพ ทิพยป์าละ. 2555) 

 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการของตนเอง 

 ขั้นตอนท่ี 2 การค้นหาข้อมูล ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตดัสินใจ ใน

ขั้นตอนแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนาํมาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยงัได้

ขอ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะนําข้อมูลท่ีได้รวบรวมไวม้าจดัเป็น

หมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามาก

ท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี 

ข้อเสีย หลังจากนั้ นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี ดี ท่ี สุดในการแก้ปัญหามักใช้

ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑท์ั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 

 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นสุดทา้ยหลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะนํา

ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะทาํการประเมินผลิตภณัฑ์นั้นไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นได้

วา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ (ผศ.ดร.

วชิิต อู่อน้. 2557) 

 

 

 

https://maymayny.wordpress.com/2014/12/06/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89/#_ENREF_1
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 1. ปัจจัยทางวฒันธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการกําหนดความต้องการและ

พฤติกรรมของ มนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับ

ภายในสังคมใดสังคมหน่ึง 

 2. ปัจจยัทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

  2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใดๆ ท่ีมีการเก่ียวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม 

แบ่งเป็น 2 ระดบั-กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้น

ทางสังคม และช่วงอาย-ุกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย 

มีความเหนียวแน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 

  2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีทาํการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีสําคญัท่ีสุด นกัการตลาด

จะพิจารณา ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 

  2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม

อา้งอิง ทาํใหบุ้คคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ 

เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาํเนินชีวติ วฏัจกัรชีวติครอบครัว 

 4. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดั

ปัจจยัในตวั ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบดว้ย

การจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (ราช ศิ ริวฒัน์. 

2560) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นันทพร  เส็งวงษ์ (2557) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไข่ออร์แกนิค โดยคาํนึงถึงปัจจยั

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ี .05 แต่มีผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 2) 

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิค โดยคาํนึงถึงปัจจยัภายนอก ด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ

วฒันธรรม และดา้นจิตวทิยาท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05  

https://doctemple.wordpress.com/author/siriwatchanakhun/
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 ศศิมา นทีจํารัส และวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) แนวทางในการพฒันากลยุทธ์

การตลาดสําหรับธุรกิจไข่ไก่อนามยัการวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของไข่ไก่อนามยั รูปแบบการดาํเนินชีวิตของ

ผูบ้ริโภคไข่ไก่อนามยัท่ีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไข่ ไก่อนามยัในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและบริโภคไข่ไก่อนามยั จาํนวน 

400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจยัพบว่าลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับ

การศึกษาตํ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ซ่ึงจะมีการให้

ความสําคญัในระดบัมากต่อดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม ดา้นราคาโดยรวม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

โดยรวมและด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม และยงัมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตในส่วนของ

กิจกรรมท่ีทาํใน 1 สัปดาห์ท่ีมีความถ่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย คือ บริโภคอาหารครบทุกม้ือในส่วน

ของความสนใจท่ีมีความสนใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความใส่ใจในสุขภาพของสมาชิกใน

ครอบครัว และในส่วนของความคิดเห็นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง คือ เม่ืออายุ

มากข้ึนจาํเป็นท่ีจะตอ้งใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน 

 วีรากร อนุจันทร์ ทิพวรรณ ลิมังกูร และสมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคไข่ไก่ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ และศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ผลการวิจยั

พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายเุฉล่ีย 39.58 

ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ค้าขาย ในด้านพฤติกรรมการซ้ือพบว่า 

ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซ้ือไข่ไก่เฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน ซ้ือไข่ไก่โดยไม่คาํนึงถึงยี่ห้อหรือตราสินคา้ 

ผู ้บ ริโภคให้ความสําคัญ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยปัจจัย ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภคด้านความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือ และ

ค่าใช้จ่ายท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่าย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<.05) 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

572 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรของ W.G.Cochran เน่ืองจากไม่

ทราบจาํนวนประชากร โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95%ท่ีความคาดเคล่ือน ±5% โดยกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คนสามารถแสดงสูตรไดด้งัน้ี 

 

    n =  

 

เม่ือ    n  คือ จาํนวนกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการ 

P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม 

Z คือ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 (ระดบัความเช่ือมัน่ 95%)  

d คือ สัดส่วนความคาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

 จะได้ n = 0.5(1-0.5)1.962 / 0.052 = 385 แต่เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เป็นจาํนวน

เตม็จึงทาํการเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 กลุ่ม โดยเลือกวิธีการเลือกตวัอยา่งตามความ

สะดวก 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูล

สอบถาม และนาํมาวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปแบ่งออกเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้

คาํถามอ่ืนๆ ใช้ศึกษาพฤติกรรมเป็นแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายเปิด (Closed–End Question)  

(รวม 12 ขอ้) 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือไข่ไก่เป็นคาํถามเก่ียวกบัขั้นตอนการซ้ือไข่

ไก่ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงใชค้าํถามแบบวดัเจตคติ (Likert’s Scale) โดยให้ผูต้อบให้ค่านํ้ าหนกั 

5 ระดบั 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือไข่ไก่เป็นคาํถามเก่ียวกับปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม และปัจจยัด้านจิตวิทยาในการตดัสินใจเลือกซ้ือไข่ไก่ของ

P(1-P)Z2 

d2 
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ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงใช้คาํถามแบบวดัเจตคติ (Likert’s Scale) โดยให้ผูต้อบให้ค่านํ้ าหนัก 5 

ระดบั 

 

   4.21 – 5.00 หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

   3.41 – 4.20 หมายถึง   เห็นดว้ย 

   2.61 – 3.40 หมายถึง   เฉยๆ 

   1.81 – 2.60 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 

   1.00 – 1.80 หมายถึง    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทาํวจัิย 

 การทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha) มีค่าเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 0.07 จาก

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั พบว่า แบบสอบถามแต่ละส่วนมีค่าความเช่ือมัน่ ดังน้ี ปัจจยัทางด้าน

เศรษฐกิจมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 ปัจจยัทางดา้นสังคม และวฒันธรรมมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.70 ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยามีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.74 และกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือไข่ไก่มี

ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 เม่ือเทียบกบัค่าความเช่ือมัน่เกณฑม์าตราฐานเท่ากบั 0.07 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 จากผลการสํารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทราขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 249คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.30 และเพศชายจาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 มีอายุต ํ่ากวา่ 30 ปี จาํนวน 194 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.50 อายุ 31-40 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 อายุ 41-50 ปี จาํนวน 55 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 อายุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไปจาํนวน 38 คน คิดป็นร้อยละ 9.50มีสถานภาพโสด

จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 สถานภาพสมรสจาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00

สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่/หมา้ย จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ระดับการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรีจาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 161 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.30 สูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท

จาํนวน 192 คน คิดเป็น 48.00 นกัศึกษาจาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ประกอบธุรกิจส่วนตวั
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จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 พ่อบ้าน/แม่บ้านจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ค้าขาย

จาํนวน 31คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.80 อาชีพทัว่ไปจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.00 รายได้ 10,001-15,000 บาทจาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 รายได ้

15,001-20,000 บาท จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 รายได ้20,001-25,000 บาท จาํนวน 60 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.00 มากกวา่ 25,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 จากผลการสํารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทราพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเลือกบริโภคไข่ไก่เพราะทาํอาหารไดง่้าย จาํนวน 128คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.0 ทาํอาหารไดห้ลากหลายเมนูจาํนวน 113คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 หาซ้ือไดง่้าย

จาํนวน 78คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ประโยชน์ท่ีมีของไข่ไก่จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ

อ่ืนๆ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ประเภทร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือได้คือร้านค้า

ทัว่ไปจาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ตลาดสดจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ฟาร์ม

จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ

ห้างสรรพสินคา้จาํนวน 40คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือจากแหล่งจาํหน่าย ไข่ไก่สด 

ใหม่ สะอาดจาํนวน 163คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 ราคาถูกกว่าท่ีอ่ืนจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.80 ไข่ไก่มีคุณภาพจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมีบริการท่ีดีจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อย

ละ 11.00 ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไก่ไข่ ท่านเป็นผูต้ดัสินใจเองจาํนวน 300 คน คิดเป็นร้อย

ละ 75.00 ครอบครัวจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 คนใกล้ชิด/เพื่อนร่วมงานจาํนวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.00 และคนขายจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ภายใน

ครอบครัวต่อสัปดาห์น้อยกวา่สัปดาห์ละ 10 ฟองจาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 สัปดาห์ละ 

10 ฟองจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 สัปดาห์ละ 20 ฟองจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5

และมากกวา่สัปดาห์ละ 20 ฟองจาํนวน 32คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ซ้ือไข่ไก่เพื่อการบริโภคจาํนวน 

382 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 และซ้ือไปขายต่อจาํนวน 18คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือ  

 จากผลการสํารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทราผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือมีความสัมพนัธ์การ

ตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในระดบัปานกลางซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเร่ิมจากค่าท่ีมากท่ีสุดไป

หาค่านอ้ยท่ีสุด พบวา่ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรมส่งผลต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่ในระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.51 ดา้นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อการ

เลือกซ้ือไข่ไก่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.57 ดา้น

จิตวิทยาส่งผลต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 ค่าเบ่ียงเบน

มาตราฐานเท่ากบั 0.53  

 

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

 จากผลการสํารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทราพบว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั0.49 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทราไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ี

แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกนั2 คู่ประกอบไปด้วย คู่ท่ี 1 ระดับ

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัปริญญาตรี และคู่ท่ี 2 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัสูงกว่า

ปริญญาตรี และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดั

ฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ประกอบไปดว้ย คู่ท่ี 

1 รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท กบัรายได ้10,001-15,000 บาท และคู่ท่ี 2 รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท กบั

รายได ้20,001-25,000 บาท 
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ตารางที ่1 ตารางทดสอบสมมติฐานข้อที ่2 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือ สถิติทีใ่ช้ใน

การทดสอบ 

Sig ผลการทดสอบ 

ค่าคงที ่

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม 

ปัจจยัทางจิตวทิยา 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

0.000 

0.672 

0.007 

0.000 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จังหวดั

ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือวิเคราะห์

แยกเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ (sig = 0.672) ไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั ส่วน

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในด้านสังคม และวฒันธรรม (sig = 0.007) มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือในดา้นจิตวิทยา (sig = 0.000) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบาง

คลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทราสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่อาจจะมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ หรือสามารถคดัเลือกสินคา้เพื่อการ

บริโภคไดดี้กวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่

ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดสู้งมีความสามารถ

ในการซ้ือสินคา้เพื่อการบริโภคไดม้าก สามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพและราคาสูงไดม้ากกวา่ผู ้

ท่ีมีรายไดน้อ้ยความสามารถในการซ้ือสินคา้เพือ่การบริโภคไดน้อ้ยตามรายไดไ้ปดว้ย 
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 2. จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Multiple Regression 

Analysis) จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในดา้นสังคม และวฒันธรรม กบัดา้น

จิตวิทยามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวเ้พียงบางส่วน โดย

สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

  2.1 ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ใน

เขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ งน้ี

เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคนิยมทาํอาหารรับประทานเอง และใส่ใจในคุณภาพของไข่ไก่ท่ีนาํมาบริโภค เพื่อ

สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภค และสมาชิกในครอบครัว 

  2.2 ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอ

บางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05ทั้ งน้ีเน่ืองจาก 

ผูบ้ริโภคมีความต้องการบริโภคไข่ไก่เพื่อสุขภาพทั้ งของผูบ้ริโภค และสมาชิกในครอบครัว 

ผลการวจิยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศศิมา นทีจาํรัส และวรางคณา อดิศรประเสริฐ(2557) 

ท่ีศึกษาแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจไข่ไก่อนามยั พบว่า ความสนใจท่ีมี

ความสนใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ความใส่ใจในสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และในส่วน

ของความคิดเห็นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คือ เม่ืออายมุากข้ึนจาํเป็นท่ีจะตอ้งใส่

ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทราผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในดา้นเศรษฐกิจไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่

ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูบ้ริโภคไม่ไดค้าํนึงถึงรายไดต้ามสภาวะเศรษฐกิจท่ีปล่ียน

แปลง ตามราคาของสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลง  

 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในด้านสังคม และวฒันธรรม มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราผูบ้ริโภคมีวฒันธรรมในการทาํอาหาร

รับประทานเอง และบริโภคไข่ไก่ท่ีมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพ 
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 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ใน

เขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ตอ้งการ

บริโภคไข่ไก่ท่ีสดสะอาดจากฟาร์ม และเลือกซ้ือไข่ไก่จากร้านเดิมอยูเ่ป็นประจาํ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. หากมีโอกาส การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในเขตอาํเภอเมืองของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หรือกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํผลมาเปรียบเทียบ และนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 2. ควรมีการสํารวจสินคา้เพื่อการบริโภคอย่างอ่ืน เพื่อให้ทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราเพื่อนาํ

ผลมาเปรียบเทียบ และนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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การจัดการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบัวทองของจังหวดันนทบุรีตามหลกั 

3Rs 

SOLID WASTE MANAGEMENT ACCORDING TO 3Rs PRINCIPLES AMONG 

PEOPLE IN BANG KRUAI AND BANG BUA THONG DISTRICTS, NONTHABURI 

PROVINCE 

 

นิรชา วทิยากาศ และโศภิษฐา สืบศิริวิริยะกุล 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล  จันทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอ

บางบวัทอง ของจงัหวดันนทบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs จาํแนก

ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรศาสตร์ในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวั

ทอง ของจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 รายเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม และสถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-

test 

 ผลการวิจยั พบว่า 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชากรศาสตร์ในการจดัการขยะมูลฝอยในอาํเภอ

บางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง ของจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.11 ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 

 

คําสําคัญ : การจดัการขยะมูลฝอย, การลดการเกิดขยะมูลฝอย, การนาํกลบัมาใช้ใหม่, การคดัแยก

ขยะ 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1 ) to study solid waste management in Bang Kruai 

and Bang Bua Thong Districts, Nonthaburi Province and 2) to study the guidelines for solid waste 

management according to 3 Rs principles classified by demographic characteristics. The sample 

was 400 people in Bang Kruaiand Bang Bua Thong Districts, Nonthaburi Province. A 

questionnaire was used as a research instrument. Data were analyzed using statistics 

includingfrequency, percentage, mean, and standard deviation, t-test, and F-test.  

 The results of the research indicated that for factors affecting solid waste management in 

Bang Kruai and Bang Bua Thong Districts, Nonthaburi Province, all aspects were at a high level; 

solid waste reduction was at a high level with a mean of 4.09, followed by reuse with a mean of 

4.11, and solid waste sorting with a mean of 3.85.  

 

Keywords: Solid waste management, Reduce, Reuse, Recycle 

 

บทนํา 

 ในสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบนันั้นทัว่โลกย่อมประสบปัญหาต่างๆ มากมายทั้งท่ีเกิดข้ึนมา

เองจากธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ปัญหาเหล่าน้ีก็ลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบทั้งทางบวก

และทางลบ หากทว่าเป็นปัญหาเกิดข้ึนในทางบวกก็ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์

ยิ่งข้ึนแต่ถา้ปัญหานั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางลบก็มีความจาํเป็นท่ีควรจะได้รับการแกไ้ขและ

จดัการเพื่อใหเ้กิดความสมดุลต่อการดาํเนินชีวติทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและตวัมนุษย ์ปัญหาขยะ

มูลฝอยลน้เมือง ก็เป็นปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีเช่ือวา่ทัว่โลกกาํลงัประสบปัญหาน้ี เพราะจากรายงานเร่ือง

“What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management” ของธนาคารโลก  

 THAIPUBLICA (2555) มีผลการศึกษาพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเพิ่มข้ึน

มากสุดในประเทศจีน ซ่ึงไดล้ํ้าหนา้ประเทศสหรัฐอเมริกาข้ึนเป็นประเทศท่ีผลิตขยะมากท่ีสุดของ

โลกตั้งแต่ปี 2004 นอกจากน้ี ปริมาณขยะก็ยงัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในแถบเอเชียตะวนัออก รวมถึง

บางประเทศในยุโรปตะวนัออกและภูมิภาคตะวนัออกกลางดว้ย ซ่ึงอตัราการเพิ่มข้ึนของปริมาณ

ขยะในพื้นท่ีเหล่าน้ี สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเขตเมือง และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

หรือจีดีพีท่ีเพิ่มข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจะมากจะนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัหลาย
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ปัจจยั เช่น การพฒันาของเศรษฐกิจ ระดบัของความเป็นเมืองอุตสาหกรรม พฤติกรรมของคนใน

เมืองนั้นๆ และสภาพแวดลอ้มของเมือง ทั้งน้ี ยิ่งสังคมมีการพฒันาทางเศรษฐกิจและมีความเป็น

เมืองมากข้ึนเท่าไหร่ ปริมาณขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตวั ขณะเดียวกนั ระดบัของรายไดแ้ละ

ความเป็นชุมชนเมืองก็เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยเม่ือคนมีรายไดสุ้ทธิและชีวติความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน ก็จะมีการกินและใชสิ้นคา้และบริการเพิ่มข้ึนดว้ย ซ่ึงจะทาํให้สร้างขยะเพิ่มข้ึนเช่นกนั โดย

คนเมืองสร้างขยะมากกวา่คนในชนบทประมาณสองเท่าตวั หากมองกนัในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะ

ในแถบเอเชีย รายงานระบุวา่ เอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกสร้างขยะประมาณ 270 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะเป็นขยะท่ีมาจากจีน ท่ีคิดเป็นประมาณ 70% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้ งหมดของ

ภูมิภาค และชาวเอเชียแต่ละคนสร้างขยะเฉล่ียประมาณ 0.95 กิโลกรัมต่อวนั ส่วนเอเชียกลางสร้าง

ขยะปีละ 93 ลา้นตนัเป็นอย่างน้อย จากขอ้มูลและสถิติขา้งตน้เราอาจพบว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็น

เร่ืองท่ีน่าตกใจอย่างยิ่งเพราะปัญหาขยะนั้ นกําลังเข้ามาคุกคามโลกของเรา ประเทศไทยก็เป็น

ประเทศหน่ึงท่ีกาํลังประสบปัญหาน้ี ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเขต

เศรษฐกิจและชุมชนเมืองแออดั เช่น จงัหวดับุรีรีมย ์ยโสธร ศรีสะเกษ เป็นตน้ แมว้า่จะมีหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการเร่ืองน้ีไม่วา่จะเป็นเทศบาล หน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ปัญหาขยะลน้เมืองยงั

เป็นเร่ืองท่ีจะหาทางออกในการจดัการปัญหาน้ีให้หายขาดไปไดย้าก เพราะว่าการผลิตขยะกบัการ

ทาํลายนั้นไม่มีความสมดุลกนั ขยะเพิ่มมากข้ึนแต่การการลาํลายนั้นไม่สามารถทาํลายไดห้มดเกิด

การสะสมของขยะจาํนวนมากมายมหาศาล ส่งผลกระทบทั้งต่อธรรมชาตส่ิงแวดลอ้มและตวัมนุษย ์

เป็นตน้เหตุของการเกิดนํ้าเน่า เสียการเพาะเช้ือโรคอนัตราย และมลพิษทางกล่ิน  

 สาํนกัประชาสัมพนัธ์จงัหวดัพิจิตร (2560) กล่าววา่ จงัหวดันนทบุรีมีการบริหารจดัการขยะ

มูลฝอยท่ีถูกตอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาวิกฤตขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม และปัญหาการกาํจดัขยะมูลฝอย

ไม่ถูกตอ้งของชุมชนนอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรียงัมีเตาเผามูลฝอยติดเช้ือขนาด 

7.2 ตนั/วนั โดยใชร้ะบบเทคโนโลยีแบบหมุนรับบริการกาํจดัมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลต่างๆ 

ภายในจงัหวดันนทบุรีและยงัให้บริการแก่สถานพยาบาลในเขตจงัหวดัใกลเ้คียง โดยในปี 2562 จะ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบกาํจดัมูลฝอยติดเช้ือขนาด 9.6 ตนั/วนั เพื่อเป็นศูนยก์ลางให้บริการกาํจดัมูล

ฝอยในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาค 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาลพบุรี 

สระบุรี ชยันาท อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครนายก นครปฐม และสมุทรปราการ 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ยงัมีแนวทางจะกาํจดัขยะในรูปแบบพลงังานทดแทน 

แปลงของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และจะเปิด
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ประมูลให้เอกชนเข้ามาดําเนินงาน ภายในปี 2560 โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีวิศวกรส่ิงแวดล้อมและ

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของเอกชนท่ีรับจา้งให้เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น

สําหรับในส่วนพื้นท่ีทิ้งขยะเดิมประมาณ 472 ไร่ จะทาํการฝังกลบขยะปรับปรุงพื้นท่ีทาํสนามกีฬา

และสวนสาธารณะใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 การบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ท่ีตอ้งการดาํเนินการและ

แก้ไขปัญหาอย่างย ัง่ยืน ในส่วนของจงัหวดันนทบุรีได้ดาํเนินการ จดัสรรพื้นท่ีประมาณ 472 ไร่ 

สาํหรับกาํจดัและฝังกลบขยะมูลฝอย โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 45 แห่ง ในจงัหวดันนทบุรี มี

การทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และแบ่งความรับผิดชอบในการ

ดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1. รับบริการกาํจดัมูลฝอยจากเทศบาลและ อบต. 

ต่างๆ จาํนวนมากกวา่วนัละ 1,200 ตนั โดยคิดอตัราค่าบริการ 150 บาท/ตนั และส่วนท่ี 2. เทศบาล

และ อบต.ต่างๆ มีหนา้ท่ีในการรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยจากพื้นท่ี ท่ีรับผดิชอบของตนเองส่ง

ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีในการรณรงค์ลดและคดัแยกขยะมูล

ฝอยจากบา้นเรือน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากตน้ทางให้ได ้ตามนโยบาย 3Rsลดการใช้ ใช้ซํ้ า 

และนาํกลบัมาใช้ใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มี

ความย ัง่ยนืและต่อเน่ืองต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการจดัการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง

ของจงัหวดันนทบุรี ตามหลกั 3Rs 

 2. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการกาํจดัขยะมูลฝอยตาม

หลกั 3Rs 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนระยะเวลา

ท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี รายได้ครัวเรือนต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการจดัการขยะดา้นการเกิด

ขยะมูลฝอย (Reduce) ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) ดา้นการคดัแยกขยะ (Recycle) ท่ีแตกต่าง

กนั 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

584 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

           ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในอาํเภอบางกรวย จาํนวน 31,719 คน และ

ประชากรในอาํเภอบางบัวทอง จาํนวน 226,026 คน ปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงรวมมีประชากรจาํนวน 

257,745 คน (กรมการปกครอง, 2561) 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในอาํเภอบางกรวยและอาํเภอบางบวัทอง 

จาํนวน 400 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวได้มาจากการคาํนวณของสูตร ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane ,1973) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีหรือสถานท่ีในการวจิยั 

อาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ.2562 

และระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ.2562 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

- อาชีพ 

- จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 

- ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

- รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 

ระดับการจัดการขยะในอาํเภอบางกรวยกบั

อาํเภอบางบัวทองตามหลกั 3Rs 

- ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 

- ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) 

- ดา้นการคดัแยกขยะ (Recycle) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทาํให้ทราบถึงระดับการจดัการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกับอาํเภอ       

บางบวัทอง ของจงัหวดันนทบุรี ตามหลกั 3Rs 

 2. เพื่อทาํใหท้ราบถึงแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs 

 3. เพื่อสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พฒันากลยุทธ์การจดัการ

ขยะ ในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง ของจงัหวดันนทบุรี และทาํให้ทราบถึงปัญหาดา้น

ขยะและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การจดัการขยะ หมายถึง กาํจดัขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผา

ขยะ การฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ และการหมกัทาํปุ๋ย เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวิธีมีความแตกต่างกนัใน

ดา้นตน้ทุนการดาํเนินงาน ความพร้อมขององคก์ร ปริมาณและประเภทของขยะโดยแบ่งออก 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ 

 2. ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) หมายถึงการลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้

ผลิตภณัฑท่ี์มีบรรจุภณัฑส้ิ์นเปลือง 

 3. ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) หมายถึงการนาํมาใชซ้ํ้ า เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ 

กระดาษพิมพห์นา้หลงั เป็นตน้ 

 4. ด้านการคดัแยกขยะ (Recycle) หมายถึง การแปรสภาพและหมุนเวียนนาํกลบัมาใช้ได้

ใหม่ โดยนาํไปผา่นกระบวนการผลิตใหม่อีกคร้ัง 

 5. ประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง หมายถึง กลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่น

พื้นท่ีอาํเภอเดียวกนั มีคุณสมบติัโดยเฉพาะของกลุ่มท่ีเกิดจากการอยูร่่วมกนัเป็นประชากรในอาํเภอ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัขยะมูลฝอย 

 สํานกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติให้ความหมายของขยะมูลฝอยหมายถึง เศษ

ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชส้อยของมนุษย ์ขยะมูลฝอยอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั

ออกไปตามแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยนั้นๆ เช่น ขยะมูลฝอยจากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั มีลกัษณะ

เป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการหุงตม้ เศษผา้และเศษของท่ีไม่ใชแ้ลว้ต่างๆ เป็นตน้ และขยะมูลฝอย
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จากอุตสาหกรรมมีลกัษณะข้ึนอยูก่บัประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากน้ีมีขยะมูลฝอยอีกประเภท

หน่ึงเป็นขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งไวต้ามถนนหนทาง แม่นํ้ าลาํคลอง และตามสถานท่ีสาธารณะต่างๆ 

เช่น ใบไมเ้ศษกระดาษ ถุงพลาสติก ดิน หิน กรวด ทราย เป็นตน้ ขยะมูลฝอยประเภทน้ีแมจ้ะมีส่วน

ก่อเหตุรําคาญน้อยกว่าขยะมูลฝอยท่ีกล่าวแล้ว แต่ก็เป็นภาระแก่ผูเ้ก็บกวาด ทั้ งน้ีเพราะกระจดั

กระจายอยูใ่นบริเวณกวา้ง ทาํใหเ้ก็บทาํลายยากและไม่ทัว่ถึง 

 

ประเภทของขยะมูลฝอย 

 1. ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย

สลายไดเ้ร็ว สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์

เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผ ัก ผลไม้ หรือสัตว์ท่ี เกิดจากการทดลองใน

ห้องปฏิบติัการ โดยท่ีขยะยอ่ยสลายน้ีเป็นขยะท่ีพบมากท่ีสุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะ

ทั้งหมดในกองขยะ 

 2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยท่ียงัใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือ

วสัดุเหลือใช้ ซ่ึงสามารถนาํกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง

เคร่ืองด่ืม แบบ UHT กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต ์

 3. ขยะอนัตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอนัตราย คือ ขยะท่ีมีองค์ประกอบหรือ

ปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีทาํ

ให้ เกิดโรค วตัถุกรรมมนัตรังสี วตัถุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุ

ท่ีก่อใหเ้กิด การระคายเคือง 

 4. ขยะทัว่ไป (General waste) หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ

ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ ้มค่าสําหรับการนํา

กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก 

 5. ขยะมูลฝอยติดเช้ือ (Infectious waste) คือ ขยะมูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณ

หรือความเขม้ขน้ (สุธีรา ตุลยเสถียร, 2558) 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการขยะ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 

 อาณัติ ต๊ะปินตา (2559) การจดัการมูลฝอยตน้ทางประกอบด้วยหลกั 3Rs คือ Reduce ลด

การใชล้ดปริมาณขยะเป็นการป้องกนัเกิดขยะนอ้ยท่ีสุด Reuse การใชซ้ํ้ าอยา่งคุม้ค่าเป็นการใชว้สัดุ
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อยา่งคุม้ค่าท่ีสุดก่อนท่ีจะทิ้งไป เช่น การนาํบรรจุภณัฑ์มาใชซ้ํ้ า Recycle การนาํวสัดุเหลือใชก้ลบัมา

ใชใ้หม่ โดยนาํมาแปรรูปหรือผา่นกรรมวธีิต่างๆ ทั้งน้ี แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหามูลฝอย คือ 

วธีิการป้องกนัไม่ใหเ้กิดมูลฝอยหรือลดปริมาณมูลฝอย โดยมุ่งเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงทศันคติในการ

บริโภคการเปล่ียนแปลงวิถีในการดาํเนินชีวิต ตลอดจนรูปแบบการผลิตและการบริโภค โดยเน้น

การมีส่วนร่วม นอกจากจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยแลว้ยงัช่วยลดการใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติและลด

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย การคดัแยกขยะจากครัวเรือนก่อนท่ีจะนาํไปทิ้งรวมกนัจะเป็นวิธีท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับการคดัแยก ถา้ครอบครัวชุมชน สามารถจดัการแยกขยะแหง้และขยะเปียกก็จะสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บไดม้าก และสามารถนาํขยะไปขายใหพ้อ่คา้ซ้ือสินคา้รีไซเคิลได ้

 

 วธีิการจัดการในแต่ละ R 

 1. Reduce (ลดการใช้) ลดระดบัการใช้ในปัจจุบนัลง โดยควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ใน

สัดส่วนท่ีพอเหมาะ เพื่อทาํให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยท่ีสุด ลดการใช้อยา่งฟุ่มเฟือย และใช้ทุกส่ิง

อยา่งคุม้ค่า เลือกใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น ใชสิ้นคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านนาน 

 2. Reuse (การใชซ้ํ้ า) เป็นการนาํส่ิงของท่ีใชง้านไปแลว้แต่ยงัสามารถใชง้านไดม้าใชอี้กให้

คุม้ค่าบาํรุงรักษาส่ิงของนั้นๆ ใหมี้อายกุารใชง้านนานๆ หรืออาจนาํไปใหผู้อ่ื้นใช่ต่อหรือบริจาค 

 3. Recycle (การรีไซเคิล) เป็นการนําว ัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก

อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนาํกลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยแลว้ ยงัเป็นการลดการใชพ้ลงังานและลดมลพิษท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 รัฐพล ศรีธรรมา (2560) ได้ทําการศึกษาวิจัย เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ประสิทธิภาพการจดัการขยะของเทศบาลตาํบลเขาพระงาม อาํเภอเมืองจงัหวดัลพบุรี ผลวิจยัพบวา่ 

ประสิทธิภาพในการจดัการขยะของเทศบาลตาํบลเขาพระงามอยูใ่นระดบัสูง ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ในเขตเทศบาลตาํบลเขาพระงามมีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดบัสูง จากการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการขยะไม่

แตกต่างกนั   นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการ

ขยะของเทศบาล  ตาํบลพระงาม อาํเภอเมืองจังหวดัลพบุรีมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานแต่ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่า 
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 นภสัวรรณ คาํสิม (2556) ไดท้าํการศึกษาวจิยั เร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มอาชีพ

ซาเลง้ท่ีศูนยค์ดัแยกวสัดุรีไซเคิลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็น

ของพฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มอาชีพซาเล้งท่ีศูนยค์ดัแยกวสัดุรีไซเคิลในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น 

คือ 1. การแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle), 2. การคดัแยกและเก็บรวบรวม, 3. รูปแบบการบริการ, 

4. ระบบในการเก็บขน, 5. ความถ่ีในการเก็บขน, 6. เส้นทางในการเก็บขน โดยดา้นเส้นทางในการ

เก็บขนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.18 และปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นการนาํมาใช ้(Reuse) มีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.66 ส่วนระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพซาเลง้ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากแรงจูงใจเป็นรายดา้นแล้ว

พบวา่ อยู่ในระดบัมากทั้ง 2 ดา้น โดยแรงจูงใจภายในมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.87 รองลงมาคือ

แรงจูงใจภายนอกมีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.76 ตามลําดับ สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานเพื่ อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มอาชีพซาเล้งท่ีศูนยค์ดัแยกวสัดุรี

ไซเคิลจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการขยะในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 แต่ปัจจยัอ่ืนๆ ไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

 ปภาวนิ เหิดขนุทด (2554) ไดท้าํการศึกษาวจิยั เร่ือง พฤติกรรมของประชาชนในการจดัการ

ขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวดั

นครราชสีมา ผลวจิยัพบวา่ วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการ

จดัการขยะในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํนกัตะคร้อ งานวิจยัน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ขอ้มูลเก่ียวกบัการลดปริมาณขยะ การนาํขยะกลบัมาใช้ใหม่ และการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามมีจาํนวน 380 คน จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณหา

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ พบวา่ คะแนนของการลดปริมาณขยะ การนาํขยะ

กลบัมาใช้ใหม่ และการคดัแยกขยะก่อนทิ้งอยู่ในระดบัสูง โดยทัว่ไปแล้วประชาชนมีการคดัแยก

ขยะก่อนทิ้ง ยกเวน้ขยะประเภทแบตเตอร่ีโทรศพัท์ ดงันั้นองค์การบริหารส่วนตาํบลสํานกัตะคร้อ

ควรจดัการอบรมประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในอาํเภอบางกรวย จาํนวน 31,719 คน และ

ประชากรในอาํเภอบางบวัทองจาํนวน 226,026 คน ปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงรวมมีประชากรจาํนวน 257,745 

คน (กรมการปกครอง, 2561) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรในอาํเภอบางกรวยและอาํเภอบางบัวทอง 

จาํนวน 400 คน  

  2.1 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรใน

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีโดยใช้สูตรโดยใช้สูตรการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane .1973, อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) กาํหนดช่วงระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5  คือ 

 

n   =    

 

โดยท่ี                                 

N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง, N แทน ขนาดประชากร 

E แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

เม่ือแทนค่าในสูตร    n  =  =  400 

 

  จากการคาํนวณแผนการสุ่มตวัอยา่งไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

  2.2 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น          

(Nonprobability sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota sampling) โดย

แบ่งประชากรในอาํเภอบางกรวยและอาํเภอบางบวัทอง จาํนวน 400 คน ออกเป็น อาํเภอบางกรวย 

200 คน อาํเภอบางบวัทอง 200 คน ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือ เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)   

โดยสร้างข้ึนเพื่อศึกษาการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี

ตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ตามแนวทางของวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการ

วจิยัท่ีกาํหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี และรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายปิด มีจาํนวน

8 ขอ้                                    

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง

ของจงัหวดันนทบุรีตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 

(Reduce) ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย (Recycle)  รวม

จาํนวน 30 ขอ้ แบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นคาํถามแสดงระดบัความคิดเห็นใชต้ามมาตราวดัแบบ

ลิเคิร์ท (Likert scale) (Noll. 1989, อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) โดยแต่คาํถามจะมีคาํตอบ

ให้เลือกตามการปฏิบัติ 5 ระดับ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซ่ึงเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended 

Response Question)โดยลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ใน

การวดัระบบสาํคญัซ่ึงมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

 ลกัษณะแบบสอบถามมี 5 ตวัเลือก  

   ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  มาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  นอ้ย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของขอ้มูลผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียโดยผูว้ิจยั

เลือกใชว้ธีิการของ เบส (Best. 1970, อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบติัการอยา่งสมํ่าเสมอทุกวนั 

  ระดบัคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีการปฏิบติัเป็นประจาํ 
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  ระดบัคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีการปฏิบติับ่อยคร้ัง   

  ระดบัคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีการปฏิบติับางคร้ังคราว 

  ระดบัคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติัเลย 

 

การทดสอบเคร่ืองมือในการทาํวจัิย 

 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจาํนวน 400 

ชุด ได้มีการนาํขอ้มูลท่ีได้มาทาํการทดสอบความเช่ือมัน่โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาความ

เช่ือมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า

ภาพรวมเท่ากับ 0.943 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีค่าระดับความเท่ียง อัลฟ่ามากกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่า 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีความเช่ือมัน่ (Reliability) อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประชากรศาสตร์ท่ีอาศยัอยูอ่าํเภอบางกรวยกบั

อาํเภอบางบวัทอง  พบวา่ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีอายุ 18-30  

ปี จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.8  มีสถานภาพสมรสโสด จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังาน จาํนวน 

124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน จาํนวน 205 ครัวเรือนคิดเป็นร้อย

ละ 51.3 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี 6-10 ปี จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และรายได้

ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31มากท่ีสุด 

 การจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง ของจงัหวดันนทบุรี สามารถสรุป

เป็นดา้นไดด้งัน้ี 

 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้และเรียงจากค่าสูงสุดไป

จนถึงน้อยสุดตามลาํดบัแลว้พบว่า การไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงบนถนนและท่ีสาธารณะมีค่าความถ่ี

เฉล่ีย 4.51 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่ตอ้งใชถุ้งพลาสติกเกินความ

จาํเป็นมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดบัมากรองลงมาเป็นการหลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้ท่ีใช้บรรจุ

ภณัฑ์ท่ีใชแ้ลว้ทิ้งเช่น กล่องโฟมมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นการเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีไม่ตอ้งใชถุ้งพลาสติกเกินความจาํเป็นและการเลือกใชถุ้งพลาสติกใส่ส่ิงของใบใหญ่เพียงใบ

เดียวมากกวา่ใบเล็กหลายๆใบมีค่าความถ่ีเฉล่ียเท่ากนั 4.29 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเป็นการเลือก
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ซ้ือสินคา้ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ชนิดเติมแทนผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แลว้ทิ้งคร้ังเดียวมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.23 อยู่ใน

ระดบัมาก รองลงมาเป็นการให้ความร่วมมือกบัเทศบาลอย่างดีในการช่วยกนัลดขยะมีค่าความถ่ี

เฉล่ีย 4.03 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเป็นการเดินไปพบขยะมูลฝอยตามท่ีสาธารณะแลว้เก็บขยะลง

ถงัขยะ มีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.93 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นการบอกให้สมาชิกภายในบา้นให้ใช้

สินคา้ท่ีเกิดขยะน้อยท่ีสุดมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.83 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเป็นการให้คาํแนะนาํแก่

เพื่อนบา้นเพื่อให้ช่วยกนัลดขยะมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.77 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นการเลือกซ้ือ

สินคา้ประเภทคืนขวดเช่นนํ้าอดัลมมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.45 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้และเรียงจากค่าสูงสุดไป

จนถึงนอ้ยสุดตามลาํดบัแลว้พบวา่ การนาํขยะประเภทกระดาษท่ีใชเ้ขียนหรือพิมพห์นา้เดียวกลบัมา

ใช้เขียนหรือพิมพ์อีกด้านหน่ึง มีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.37 อยู่ในระดับมากรองลงมาเป็นการเก็บ

ถุงพลาสติกท่ียงัใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก มีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบัมากรองลงมาเป็น

การใช้วสัดุท่ีสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ไดอี้กมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัมากรองลงมาเป็น

การนาํขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนงัสือพิมพ ์เก็บไวข้ายหรือนาํกลบัมาใชง้านอีกมีค่าความถ่ี

เฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดบัมากรองลงมาเป็นการนาํขยะประเภทเส้ือผา้ท่ีซ่อมแซมนาํไปบริจาคหรือ

นาํไปขายมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.20 อยูใ่นระดบัมากรองลงมาเป็นการนาํขยะประเภทเศษอาหารท่ีเหลือ

จากการรับประทานหรือการประกอบอาหารท่านนาํไปเล้ียงสัตวมี์ค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.11 อยูใ่นระดบั

มากรองลงมาเป็นการแปรสภาพขยะประเภทท่ียอ่ยสลายไดเ้ช่นเศษพืชผกัใบไม ้ให้เป็นปุ๋ยหมกัทาํ

ปุ๋ยใส่ตน้ไมมี้ค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.08 อยู่ในระดบัมากรองลงมาเป็นการนาํขยะประเภทขวดพลาสติก

หรือขวดแกว้กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่มีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.87 อยูใ่นระดบัมากรองลงมาเป็นการนาํ

ขยะประเภทวสัดุไมม้าซ่อมและนาํกลบัมาใชง้านอีกมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.83 อยูใ่นระดบัมากรองลงมา

เป็นการนําขยะประเภทวสัดุโลหะกลับมาใช้เป็นเคร่ืองประดับหรือของใช้ภายในครัวเรือนมี

ค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.71 อยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย (Recycle) เม่ือจาํแนกเป็นรายข้อและเรียงจากค่าสูงสุดไป

จนถึงนอ้ยสุดตามลาํดบัแลว้พบว่า การคดัแยกขยะเปียกขยะแห้งออกจากกนัขาย มีค่าความถ่ีเฉล่ีย 

4.30 อยูใ่นระดบัมากหรือมีการปฏิบติัเป็นประจาํรองลงมาเป็นการทิ้งเศษอาหารลงในถุงบรรจุขยะ

และผูกปากถุงทุกคร้ังก่อนนาํไปทิ้งในถงัขยะ มีค่าความถ่ีเฉล่ีย 4.51 อยูใ่นระดบัมากรองลงมาเป็น

การทิ้งขยะตรงตามเวลานัดของเทศบาลท่ีมาเก็บเสมอมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.99 อยู่ในระดับมาก

รองลงมาเป็นการแยกขยะประเภทวสัดุพลาสติกก่อนทิ้งลงในถงัขยะมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.71 อยู่ใน
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ระดบัมากรองลงมาเป็นการแยกขยะประเภทขยะมีพิษไม่ทิ้งลงในถงัขยะทัว่ไปมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 

3.68 อยู่ในระดบัมากรองลงมาเป็นการคดัแยกขยะประเภทหลอดนีออนถ่านไฟฉายและกระป๋อง

สเปรยก่์อนทิ้งลงในถงัขยะมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.67 อยูใ่นระดบัมากรองลงมาเป็นการให้คาํแนะนาํแก่

เพื่อนบา้นเพื่อให้ช่วยกนัแยกขยะมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.66 อยู่ในระดบัมากรองลงมาเป็นการทิ้งขยะ

ประเภทขวดพลาสติกกระป๋องนํ้าอดัลมลงในถงัขยะสีเหลืองมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.63 อยูใ่นระดบัมาก

รองลงมาเป็นการแยกทิ้งขยะขวดนํ้ ายาลบคาํผิดปากกาเคมีถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรยอ์อกจาก

ขยะประเภทอ่ืนๆมีค่าความถ่ีเฉล่ีย 3.53 อยูใ่นระดบัมาก 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1 ด้านเพศ ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบาง

บวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

กลุ่มเพศท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีไม่

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ดา้นการคดัแยกขยะ  

 สมมติฐานที ่2 ด้านอายุ ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบาง

บวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามอายโุดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

กลุ่มอายุท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีไม่

แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ ด้านการคดัแยกขยะ และกลุ่มอายุท่ีต่างกนัมีการ

จดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการ

ลดการเกิดขยะมูลฝอย เม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะใน

อาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่ม

อายตุ่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 18 ปีกบั  61 ปีข้ึนไป, 18–30 ปี 

กบั 31–40 ปี, 31–40 กบั 41–50 ปีและ 31–40 ปี กบั 61 ปีข้ึนไป 

 สมมติฐานที่ 3 ด้านระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวย

กบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบั

อาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ดา้นการคดั

แยกขยะ และกลุ่มระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง
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ของจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย เม่ือทดสอบความแตกต่าง

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดั

นนทบุรี โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาต่างกนัมีการจดัการ

ขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ ตํ่ากวา่มธัยมกบั มธัยมปลาย/ปวช., มธัยมตน้กบั มธัยมปลาย/

ปวช.และมธัยมปลาย/ปวช.กบั สูงกวา่ปริญญาตรี 

 สมมติฐานที่ 4 ด้านสถานภาพการสมรส ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะในอาํเภอบาง

กรวยกับอาํเภอบางบัวทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามสถานภาพการสมรสโดยรวม

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มสถานภาพการสมรสท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะใน

อาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการคดัแยกขยะ 

และกลุ่มสถานภาพการสมรสท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของ

จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอยดา้นการนาํกลบัมาใช้ใหม่ เม่ือ

ทดสอบความแตกต่างดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอ

บางบัวทองของจังหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่  พบว่า กลุ่ม

สถานภาพการสมรสต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดั

นนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ โสดกบัสมรสและ

เม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการนาํกลบัมาใช้ใหม่ การจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอ

บางบัวทองของจังหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม

สถานภาพการสมรสต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดั

นนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ โสดกบัสมรส 

 สมมติฐานที่ 5 ด้านอาชีพ ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอ

บางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามอาชีพโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มอาชีพท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดั

นนทบุรีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการคดัแยกขยะ และกลุ่มอาชีพท่ีต่างกันมีการจดัการขยะใน

อาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะ

มูลฝอย ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ เม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย การ

จดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามอาชีพเป็น

รายคู่ พบวา่ กลุ่มอาชีพต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดั
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นนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจาํนวน 9 คู่  ได้แก่ ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจกับลูกจ้าง/พนักงาน , ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจกับ ค้าขาย/เกษตรกร , ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจกับ รับจ้าง, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจกับ ธุรกิจส่วนตัว, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจกับ 

นกัเรียน/นกัศึกษา, ลูกจา้ง/พนกังานกบั รับจา้ง ,ลูกจา้ง/พนกังานกบั ธุรกิจส่วนตวั , รับจา้งกบั อ่ืนๆ

และธุรกิจส่วนตวักบั อ่ืนๆเม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ การจดัการขยะใน

อาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า 

กลุ่มอาชีพต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจกบั 

ธุรกิจส่วนตวั,ลูกจา้ง/พนักงานกบั คา้ขาย/เกษตรกร, ลูกจา้ง/พนักงานกบั ธุรกิจส่วนตวั, คา้ขาย/

เกษตรกรกบัอ่ืนๆ, รับจา้งกบั อ่ืนๆ และธุรกิจส่วนตวักบั อ่ืนๆ 

 สมมติฐานที่ 6 ด้านจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะในอาํเภอ

บางกรวยกับอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน

โดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีต่างกนัมีการ

จดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น

การคดัแยกขยะและกลุ่มจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบั

อาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ดา้นการนาํ

กลบัมาใช้ใหม่ เม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะในอาํเภอ

บางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเป็น

รายคู่ พบว่า กลุ่มจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอ

บางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ 

ไดแ้ก่ 1-3 คนกบั 4–6 คน และ 1-3 คนกบั 7–9 คนเม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการนาํกลบัมาใช้

ใหม่ การจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตาม

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกนัมีการจดัการขยะ

ในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1-3 คนกบั 4–6 คนและ 1- 3 คน กบั 7–9 คน 

 สมมติฐานที่ 7 ด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะใน

อาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตพื้นท่ีโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ี
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ต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั

ไดแ้ก่ ดา้นการคดัแยกขยะ และกลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะใน

อาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะ

มูลฝอย ด้านการนาํกลบัมาใช้ใหม่เม่ือทดสอบความแตกต่างด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย การ

จดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามระยะเวลาท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะ

ในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่ 1–5 กบั 6– 10 ปี , 1–5 ปี กบั 11–15 ปี , 1–5 ปี กบั 16–20 ปี , 6–10 

ปี กบั 16–20 ปี , 11–15 ปี กบั 16–20 ปี และ 16–20 ปี กบั 20 ปีข้ึนไปเม่ือทดสอบความแตกต่างดา้น

การนาํกลบัมาใช้ใหม่ การจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี 

โดยจาํแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขต

พื้นท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 1–5 ปี กบั 6–10 ปี , 1–5 ปี กบั 16-20 

ปี , 6-10 ปี กบั 16-20 ปี, 11–15 ปี กบั 16–20 ปี และ 16–20 ปี กบั 20 ปีข้ึนไป 

 สมมติฐานที่ 8 ด้านรายได้ครัวเรือนต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะในอาํเภอ

บางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามรายได้ครัวเรือนต่อเดือน

โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มรายได้ครัวเรือนต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการ

จดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น

การคดัแยกขยะ และกลุ่มรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบั

อาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ดา้นการนาํ

กลบัมาใช้ใหม่ เม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะในอาํเภอ

บางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนอยูใ่น

เขตพื้นท่ีเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวย

กับอาํเภอบางบัวทองของจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05มี

จาํนวน 4 คู่ ได้แก่ ตํ่ากว่า 10,000 บาท กับ 20,001–30,000 บาท , ตํ่ากว่า 10,000 บาท กับ 30,001 

บาทข้ึนไป, 10,001–20,000 บาท กบั 20,001–30,000 บาท, 10,001–20,000 บาท กบั 30,001 บาทข้ึน

ไปเม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ การจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอ

บางบวัทองของจงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามรายได้ครัวเรือนต่อเดือนอยู่ในเขตพื้นท่ีเป็นรายคู่ 
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พบวา่ กลุ่มรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนต่างกนัมีการจดัการขยะในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง

ของจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 20,001–

30,000 บาท กบั 30,001 บาทข้ึนไป 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของ

จังหวดันนทบุรีตามหลัก 3Rs สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยและนํามาอภิปรายผล               

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการจดัการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทอง 

ของจงัหวดันนทบุรี ตามหลกั 3Rs ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 18–30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนักงาน 

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน   4–6 คน ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี 6-10 ปี รายไดค้รัวเรือนต่อ

เดือน 30,001 บาทข้ึนไป การจดัการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของ

จงัหวดันนทบุรีตามหลกั 3Rs ประกอบดว้ย ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ด้านการนาํ

กลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) และดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย (Recycle) มีผลอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

ซ่ึงผลท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงบนถนนและท่ีสาธารณะ และ ทิ้งเศษอาหารลงในถุง

บรรจุขยะและผกูปากถุงทุกคร้ัง ก่อนนาํไปทิ้งในถงัขยะ รองลงมา ไดแ้ก่ ขยะประเภทกระดาษท่ีใช้

เขียนหรือพิมพห์นา้เดียว นาํกลบัมาใช้เขียนหรือพิมพอี์กดา้นหน่ึง น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ เลือกซ้ือสินคา้

ประเภทคืนขวด เช่น นํ้ าอดัลม มีความสอดคลอ้งกบั ปภาวนิเหิดขุนทด (2554) ไดท้าํการศึกษาวิจยั 

เร่ือง พฤติกรรมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบล

สํานกัตะคร้อ อาํเภอเทพารักษ์ จงัหวดันครราชสีมา ผลวิจยัพบว่า การลดปริมาณขยะ การนาํขยะ

กลบัมาใช้ใหม่ และการคดัแยกขยะก่อนทิ้งอยู่ในระดบัสูง โดยทัว่ไปแล้วประชาชนมีการคดัแยก

ขยะก่อนทิ้ง ยกเวน้ขยะประเภทแบตเตอร่ีโทรศพัท์ ดงันั้นองค์การบริหารส่วนตาํบลสํานกัตะคร้อ

ควรจดัการอบรมประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั รัฐพล 

ศรีธรรมา (2560) ได้ทาํการศึกษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพการ

จดัการขยะของเทศบาลตาํบลเขาพระงาม อาํเภอเมืองจงัหวดัลพบุรี ผลวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพใน

การจดัการขยะของเทศบาลตาํบลเขาพระงามอยู่ในระดบัสูง ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล

ตาํบลเขาพระงามมีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัสูง 
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 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs ผลการศึกษา พบว่าอายุระดบั

การศึกษาสถานภาพการสมรสอาชีพจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี

และรายได้ครัวเรือนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบั

อาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีตามหลกั 3Rsแตกต่างกนั และเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการ

ขยะของประชากรในอาํเภอบางกรวยกบัอาํเภอบางบวัทองของจงัหวดันนทบุรีตามหลกั 3Rsไม่

แตกต่างกนัแตกต่าง ซ่ึงผลวจิยัสามารถทาํให้เขา้ใจและทราบผลไดอ้ยา่งชดัเจนว่ากลุ่มปัจจยัส่วน

บุคคลแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนักนั อีกทั้งยงัสามารถนาํผลไปพฒันาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ผลวิจยัทาํให้ทราบว่าส่วนใหญ่ประชาชนมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะอย่างไร จึงทาํให้

สามารถทาํไปต่อยอดงานวจิยัดา้นอ่ืนๆ ไดอี้ก 

 2. ภาครัฐและเอกชนควรให้ความสําคญัในด้านการให้ความรู้ประชาชนในดา้นดงักล่าว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะ โดยอาจมีการรณรงค ์การอบรมการจดัการขยะ 

 3. สามารถนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปพฒันาใหเ้กิดโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวจิยัหาแนวทางการจดัการอ่ืนๆเพิ่มเติม อาทิ ปัจจยัแบบผสมผสาน ปัจจยั 

สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเชิงบูรณาการ เป็นตน้ ซ่ึงจะมีส่งผลต่อการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึง

ดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 

 2. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อใหมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กบั 

การศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลือกบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION OF BUBBLE MILK 

TEA OF PEOPLE IN BANGKOK 

 

กนัตภณ เกษมสุข และธันยพร ชาวกาํพร้า 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนะเกยีรติ  สมานบุตร 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยค ร้ังน้ี มีว ัต ถุป ระส งค์ในการศึกษ า คือ เพื่ อศึกษ าเป รียบ เที ยบ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพฯ เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกในเขต

กรุงเทพฯ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกบริโภคชานม

ไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพฯ จาํนวน 434 คน

โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างในขั้นแรกจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยเลือกเฉพาะกลุ่มผูท่ี้บริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯและในขั้นถดัไปจะใชว้ธีิการสุ่ม

ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ เพื่อ

รวบรวม ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้วธีิการทางสถิติ ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ีร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ (T-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA หรือ F-test) และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

 ผลวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี มี

อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีสําคญัมากท่ีสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วน

ประชากรณ์ศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขต
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กรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

The main objective of this research was to study on the demographic factors affecting 

bubble tea purchasing decision in Bangkok and Metropolitans, and also the relationship between 

marketing mix factors and bubble tea purchasing decision in Bangkok and Metropolitans. 

Moreover, this study also aims to study the marketing mix factors influencing the purchasing 

decision of bubble tea in Bangkok and Metropolitans. The sample group used in this research was 

people who lived in Bangkok and Metropolitans with an amount of 434 people. Purposive 

Sampling was used to get the sample of bubble tea consumers in Bangkok and Metropolitans. 

Whereas, the Convenience Sampling was used to get the sample of information using prepared 

online questionnaires. Data were collected through questionnaires and interviewed, both primary 

and secondary data were used. The statistical methods used in this research were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The data were analyzed using the T-test method, One-

Way ANOVA or F-test, and Multiple Regression Analysis. 

 The research results revealed that the majority of respondents was female with ages 

between 15–25 years old, private sector employment, and having an average salary between 

15,001–30,000 baht. Overall, the average marketing mix factors were at the most important level. 

According to the hypothesis testing, the researcher found that there were statically significant 

differences of demographic factors affecting bubble tea purchasing decision in Bangkok and 

Metropolitans, and also there were statically significant differences of differently marketing mix 

factors influencing the purchasing decision of bubble tea in Bangkok and Metropolitans. 

 

Keywords: Buying Decision, Marketing Mix Factors 
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บทนํา 

 ชานมไข่มุกจากไตห้วนัเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีวางจาํหน่ายในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน

กวา่ 10 ปีโดยในช่วงแรกท่ีเขา้มาทาํตลาดในประเทศไทยไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มวยัรุ่นเน่ืองจาก

เม็ดไข่มุกท่ีผสมอยูใ่นเคร่ืองด่ืมสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภคในสมยันั้นไดแ้ต่

ในการจดัจาํหน่ายในตลาดช่วงแรกๆยงัไม่มีความหลากหลาย ทาํให้กระแสความนิยมอยู่ในระยะ

สั้นๆและกระแสความนิยมกลบัมาอีกคร้ังโดยมีปัจจยัสนบัสนุนในตลาดไม่วา่จะดว้ยเร่ืองของความ

ตอ้งการเคร่ืองด่ืมในตลาดมีแนวโนม้ขยายตวัมากข้ึนชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมเพื่อ

สุขภาพรวมถึงการสร้างกระแสการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในตลาดชานมไข่มุกท่ีมีแนวโนม้เพิ่ม

มากข้ึนทั้งผูป้ระกอบการรายใหม่และรายเดิมซ่ึงเขา้มาในธุรกิจทั้งในรูปแบบของการขยายธุรกิจแฟ

รนไชส์หรือการเปิดสาขาของตนเองโดยเน้นการแข่งขนัทางด้านทาํเลเพื่อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้มากข้ึนเน้นการปรับปรุงด้านความหลากหลายของสินค้าภายในร้านการจดั

รายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ร้านให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนซ่ึงจะเป็นการช่วยกระตุน้

และดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาบริโภคชานมไข่มุกเพิ่มมากข้ึน 

 จากการเก็บสถิติของศูนยว์จิยักสิกรไทยไดค้าดการณ์วา่เม่ือปี 2555 ท่ีผา่นมาตลาดเคร่ืองด่ืม

ชามีมูลค่าทางการตลาดไม่ตํ่ากว่า 1 หม่ืนลา้นบาทและขยายตวัไม่ตํ่ากว่า 20% เม่ือเทียบกบัปีก่อน

หนา้ หากเจาะจงเฉพาะชานมไข่มุกคาดมูลค่าทางการตลาดไม่ตํ่ากวา่ 2 พนัลา้นบาทต่อปี ซ่ึงตวัเลข

ดงักล่าวถือได้ว่า ตลาดชานมไข่มุกเป็นตลาดท่ีใหญ่และมีผูป้ระกอบการสนใจเข้ามาสู่ธุรกิจน้ี

เพิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมากโดยคาดวา่จะมีแบรนด์ชานมไข่มุกเจา้ใหม่เกิดข้ึนเฉล่ียทุกเดือนเดือนละ 

2 รายเลยทีเดียว (สืบคน้จาก http://www.manager.co.th/)  

 จากเหตุดงักล่าวน่ีเองทาํให้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการบริโภคชานมไข่มุกวา่มีมากนอ้ยเพียงใดควรมีแนวทางในการพฒันากล

ยทุธ์ทางการตลาดอยา่งไรใหส้ามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาดใหแ้ก่ร้านชานมไข่มุก 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกบริโภคชา

นมไข่มุก 

 2. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจในการเลือกบริโภคชานมไข่มุก 
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 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัปัจจยัทางลกัษณะประชากรณ์ศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ 

ต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพฯ 

 4. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานม

ไข่มุก ในเขตกรุงเทพฯ 

 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศอายรุายไดแ้ละอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกในเขต

กรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย  

 1. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

  1.1 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ 

   - ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่เพศอายอุาชีพรายได ้

   - ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย 7P’s คือผลิตภณัฑ ์

(product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน

บุคคล (People) ดา้นกระบวนการ (Process) 

  1.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพฯ 

 2. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาในการทาํวิจยัตั้ งแต่เดือนมกราคม ระยะเวลาในการเก็บ

ขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

 3. ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรท่ีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีเป็นผูใ้ช้ออนไลน์ ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้สูตรการคาํนวณขนาดของตวัอยา่งของZikmund

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีความคาดเคล่ือน±5%โดย

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 434 คน 

 

 

https://www.compart.com/en/unicode/U+00B1
https://www.compart.com/en/unicode/U+00B1
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกบริโภคชานม

ไข่มุก ของคนในเขตกรุงเทพฯ” มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

  

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานม

ไข่มุก 

 2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัของส่วนประสมทางตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคชานมไข่มุก 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ชานมไข่มุก (Bubble milk tea) หมายถึง เคร่ืองด่ืมประเภทชา ท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ 

ซ่ึงในแกว้ไดใ้ส่ไข่มุกเป็นแป้งสีดาํ มีลกัษณะเป็นเมด็กลมๆ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นส่งเสริมการขาย 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

การตดัสินใจเลือกบริโภค 

ชานมไข่มุก ของคนใน

เขตกรุงเทพฯ 
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 2. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการด่ืมชานมไข่มุก ในร้านชานมไข่มุกแห่งหน่ึง อยูใ่น

เขตกรุงเทพฯ 

 3. ปัจจยัประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของผูบ้ริโภคชานมไข่มุก ประกอบไปดว้ย เพศ 

อาย ุอาชีพ และรายได ้

 4. การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ ทางเลือก

ท่ีไดพ้ิจารณาหรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมา

ใชบ้ริการชานมไข่มุก ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั คือ 

  1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ผลิตชานมไข่มุก 

  2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาสินคา้ท่ีจดัจาํหน่าย 

  3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ี

ส่งเสริมยอดการจดัจาํหน่ายชานมไข่มุก 

  5. ดา้นบุคคล (People) หมายถึง เจา้ของร้านหรือตวัแทนจาํหน่ายชานมไข่มุก 

  6. ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึงขั้นตอนวิธีการและการปฏิบติัในดา้นการ

บริการ 

  7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง เป็น

การสร้างคุณภาพดา้นรูปแบบการใหบ้ริการใหส้ามารถจบัตอ้งได ้

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลรวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตของ

ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคญัต่อนักการตลาดเพราะมัน

เก่ียวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลายการเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคลช้ีให้เห็น

ถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความสําคญัลงปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
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 1. อายุ นักการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสําคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง

ของอายดุว้ย 

 2. เพศ จาํนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆนกัการตลาดตอ้ง

คาํนึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ซ่ึงท่ีแลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือนอกจากนั้นบทบาทของ

สตรีและบุรุษบางส่วนท่ีซํ้ ากนั 

 3. วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวักาํหนดท่ี

สําคญัของพฤติกรรมขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนซ่ึงแต่ละขั้นตอน

จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 4. การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมากการรู้วา่อะไรเกิดข้ึนกบั

การศึกษาและรายไดเ้ป็นส่ิงสาํคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนมี 

 2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ บริการ 

(Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่า เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกาหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีผูช้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้โดยตอ้งตอบสนอง ความ

ตอ้งการ ของลูกคา้ได ้และลูกคา้ จะตอ้งไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้ ลูกคา้ จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากบัราคา

ของสินค้า สินคา้ตอ้งมีคุณค่าสูงกว่าราคาท่ีตั้งไวลู้กคา้จึงจะตดัสินใจซ้ือดังนั่นการกาํหนดราคา

สินคา้ก็ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมในดา้นผลประโยชน์และคุณค่าท่ีมีใหก้บัลูกคา้ดว้ย 

 3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศหรือ

ส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอหรือขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้นคุณค่า 

และประโยชน์สินคา้ท่ีผูข้ายตอ้งการจะนาํเสนอซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาทั้งในดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง และช่องทางในการท่ีจะนาํเสนอหรือช่องทางในการขายสินคา้ 

 4. ด้านส่ งเส ริม การตลาด (Promotion) เป็ น เค ร่ืองมือห น่ึง ท่ี มีความ สํ าคัญ ในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสารต่างๆ หรือชกัจูงให้ผูซ้ื้อมี

ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และร้านคา้และเพื่อทาํใหผู้ซ้ื้อเกิดความสนใจในตวัสินคา้มากข้ึน 
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 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) หมายถึงเจา้ของร้านหรือตวัแทนจาํหน่าย

ตอ้งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้อย่างแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง และตอ้งสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 6. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั วิธีการและการปฏิบติัใน ด้าน

การบริการ ลูกคา้เพื่อทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 

 7. ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้เกิดความ ประทบัใจ โดย

พยายามสร้างคุณภาพดา้นรูปแบบการใหบ้ริการใหส้ามารถจบัตอ้งได ้

 3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 โกวิทย ์กงัสนันท์ (2549,น.3) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือก 

หลายๆ ตวั และตอ้งนาํตวัเลือกต่างๆมาเปรียบเทียบกนั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตวัเลือกใดตวัเลือก

หน่ึงเพื่อใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ี

ต้องการจากทางเลือกมากมายโดยนํามาพิจารณาด้วยเหตุผล เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีจะทําให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์

Schiffman &Kanuk (อา้งในศิรินทร์ซ้ึงสุนทร, 2542, หน้า 38) กระบวนการตดัสินใจซ้ือมี 

องคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Input) คือปัจจัยภายนอก (External 

Influences ซ่ึงคือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรม ปัจจยัท่ี

เขา้มาในระบบตดัสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจยัน้ีมาจาก 2 แหล่ง 

คือ) 

  1.1 ปัจจยัทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินคา้และบริการท่ีซ่ึงคือ 

กิจกรรมท่ี เกิดส่วนผสมทางการตลาด ท่ีบริษทัตอ้งการสร้างการรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภคและชกัจูงให้

ผูบ้ริโภคซ้ือและใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากบริษทันั้นๆ กลยทุธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่  

   1.1.1 ตวัสินคา้ รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกนัคุณภาพ 

   1.1.2 การประชาสัมพนัธ์โดยโฆษณาทางส่ือมวลชน การขายโดย 

  พนกังานขาย และ การประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

   1.1.3 นโยบายดา้นราคา 
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   1.1.4 การเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายจากผูผ้ลิตส่งไปสู่ผูบ้ริโภค 

  1.2 ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม )Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจ การคา้ เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนงัสือพิมพอิ์ทธิพลจากครอบครัว ในการ

ใชเ้คร่ือง อุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ รายงานเก่ียวกบัผูบ้ริโภค และการไดรั้บอิทธิพลจากชน

ชั้นทาง สังคม วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย ท่ีกล่าวมาเป็นส่วนสําคญัในการท่ีผูบ้ริโภคท่ีจะ

ประเมินค่าของ สินคา้วา่เป็นอยา่งไร 

 2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของบริโภค (Process) คือ ขั้ นตอนในการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภค (Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปัจจยัภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้การ

เรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีสะท้อนถึงความต้องการ และการรับรู้ว่ามีสินค้าให้เลือก

หลากหลาย รวมไป ถึงกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับขอ้มูลท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ี

ผูผ้ลิตสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ ผูบ้ริโภคและขั้นสุดทา้ยคือทาํการประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ 

 3. กระบวนการตดัสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือมี 

ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

  3.1 การตระหนกัในความตอ้งการของผูบ้ริโภค )Need Recognition) อีเกิล แบลค

เวล แอนดมิ์นาร์ด )Engel, Blackwell &Miniard, 1993, p. 5 อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  2538, ห น้ า 

74) อธิบายวา่น่ีคือขั้นแรกของกระบวนการตดัสินใจ คือ การรับรู้ถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีตอ้งการ 

และส่ิงท่ีมีอยู่ซ่ึงสามารถกระตุน้ทาํให้เกิดกระบวนการตดัสินใจและการรับรู้น้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือ 

ผูบ้ริโภคมีปัญหาใน 2 ลกัษณะ คือ 

   3.1.1 มีปัญหากบัสินคา้ท่ีเคยใช้อยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคไม่พอใจในสินคา้นั้นอีก

ต่อไป 

   3.1.2 มีความตอ้งการสินคา้ใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนอยู่

โดยสินคา้ ใหม่เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจตามมา 

  3.2 การหาข้อมูลก่อนตดัสินใจ )Pre-Purchase Search) ผูบ้ริโภคจะเร่ิมหาข้อมูล

เม่ือ ตระหนักถึงความจาํเป็น น้ีผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลจากท่ีต่างๆ เช่นจากประสบการณ์และความ

จาํเป็น เก่ียวกบัสินคา้ท่ีเคยรับรู้ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีคือ ขอ้มูลภายใน ซ่ึงถา้มีขอ้มูลภายใน ม าก  ข้อ มู ล

ภายนอกก็ จะส่งผลนอ้ยลง แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่เคยรู้จกัสินคา้มาก่อนเลยการหา ข้อมูลจะจากส่ิงแวด 

ลอ้มรอบตวัท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัสินคา้นั้นๆ ระดบัความเส่ียงจะมีผล ต่อขั้ นตอนน้ี คือ ถ้ามีความ
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เส่ียงสูง ผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลและการประเมินหลายขั้นตอน แต่ถา้ความเส่ียงตํ่าการหาขอ้มูลและ

การประเมินทางเลือกจะไม่ซบัซอ้นนกั 

  3.3 ผลจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Output) เป็นขั้นสุดท้ายของ

กระบวนการ ตดัสินใจ หลงัจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการ

มากท่ีสุดจากหลายๆ ทางเลือก 

 ธนพร แตงขาว (2541, น.2) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกท่ี 

ประกอบดว้ยทางเลือกหลายทาง ตอ้งใชเ้หตุผลในการพิจารณา มีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่การตดัสินใจ 

นั้นทาํเพื่อส่ิงใด 

 ถว ัลย์ วรเท พ พุ ฒิ พ งศ์  (2540, น .2) ได้ให้ ค วาม ห ม ายข องการตัดสิ นใจ ห ม ายถึ ง 

กระบวนการเลือกทางปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

โดยใชห้ลกัเกณฑบ์างประการพิจารณาและตดัสินใจ 

 Kotler (2000, p. 176-178) กล่าวว่า การตัดสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ 

แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และ 

ตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่

หรือ ขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตใหม้าและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค  (Schiffman &Kanuk 1994, p. 659) คื อ 

กระบวนการในการเลือกซ้ือสินค้าจากทางเลือกท่ีมีตั้ งแต่สองทางเลือกข้ึนไป โดยผูบ้ริโภคจะ

พิจารณา ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้ งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และ

งพฤติกรรมทาง กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้ งทางด้านจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่ว

นบุคคลอ่ือตามการซ้ืระยะเวลาหน่ึง ทั้งสองกิจกรรมน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรม  

Walters (1978, p. 115) อธิบายคาํวา่ การตดัสินใจ (Decision) วา่หมายถึง การเลือกทาํส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงโดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก  

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ี

ต้องการ จากทางเลือกมากมายโดยนํามาพิจารณาด้วยเหตุผล เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีจะทําให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

610 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะ ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมีอายุ ระหวา่ง 26–30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ลูกจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 

บาทข้ึนไป ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อชาผลไมโ้อชายะ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความพึงพอใจ ต่อส่วนประสมทางการตลาด 

บริการอยูใ่นระดบัดีมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

มีวตัถุประสงคใ์นการบริโภคชาผลไมโ้อชายะ คือ ช่วยลดอาการง่วงนอน เพิ่มความสดช่ืน บริโภค

ชาผลไมโ้อชายะในช่วงเท่ียง โดยมากชอบด่ืมรสชามะลิ สถานท่ีซ้ือชาผลไมโ้อชายะเป็นประจาํ คือ 

บริเวณอาคารสํานกังาน หรือสถานศึกษา และบุคคลท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดในการซ้ือชาผลไม้

โอชายะ คือ ตนเอง ผูบ้ริโภคผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคชาผลไมโ้อชายะโดยเฉล่ีย

ประมาณ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ บริโภคโดยเฉล่ียประมาณ สัปดาละ 2 แกว้ และส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือเฉล่ียประมาณ 39.15 บาท/คร้ัง 

 จิตชุดา นรเวทางค์กุล (2557) ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด บริการท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค ชานมไข่มุกของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตวฒันา โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

มีรายได ้15,001-30,000 บาทความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการของภาพรวมในแต่

ละดา้น พบวา่พนกังาน ผูใ้ห้บริการ การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ราคา 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ด้านรวมการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบชานมไข่มุก

ประเภทชานมไข่มุกรสดั้งเดิมมากท่ีสุดเหตุผลสําคญัท่ีสุดท่ีเลือกบริโภคชานมไข่มุก คือ รสชาติ

อร่อย ตราสินคา้ของชานมไข่มุกท่ีเลือกมากท่ีสุด คือ ตราสินคา้ โอชายะ ช่วงเวลาท่ีซ้ือชานมไข่มุก

มากท่ีสุดคือ 10.01-14.00 น. ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือชานมไข่มุกจากร้านท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณตึกอาคาร

สํานักงานท่ีทาํงานมากท่ีสุดผูบ้ริโภคความถ่ี จาํนวนชานมไข่มุก ท่ีบริโภคต่อเดือน โดยมีจาํนวน
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แกว้เฉล่ีย ประมาณ 8 แกว้/เดือนและค่าใชจ่้ายในการซ้ือชานมไข่มุกแกว้โดยเฉล่ียประมาณ 37 บาท/

แกว้ 

 จิตพนธ์ ชุมเกตุ พรชัย อร่าม และ วรวฒัน์ จันทิม (บทคัดย่อ) ศึกษาถึงพฤติกรรมการ

บริโภคและปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก ของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีเขต

บางรัก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการร้านชานมไข่มุก ทั้งหลายเดิมและราย

ใหม่ คนให้ความสําคญักบัปัจจยัทางการตลาดทั้ง4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมีสํารวจความ

ตอ้งการของลูกคา้อยูต่ลอดเวลา และรับฟังขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ เพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ ให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 2) ดา้นราคา จะตอ้งให้ความสําคญักบัคุณภาพ

วตัถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และกรรมวิธี ในการชงชาท่ีตอ้งเป็นไปตามสูตรการชงเป็นสําคญั เพื่อให้

ผูบ้ริโภค รู้สึกคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป 3) ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย คนมีการมอบหมายให้พนกังานแบ่ง

เวร เพื่อช่วยกนัทาํความสะอาด ของร้านให้มากยิง่ข้ึน และทาํเป็นประจาํ เพื่อเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

ทางร้าน 4) ด้านการส่งเสริมการขาย ควรอบรมพนักงานให้มีการบริการลูกค้าท่ีดี รวดเร็ว และ

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่ใหลู้กคา้รอคิวนาน เพื่อไม่ใหสู้ญเสียลูกคา้ทั้งรายใหม่และรายเดิมไป 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเลือกจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งโดยในขั้นแรกจะใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูใ้ชอ้อนไลน์ท่ีเลือกบริโภคชานมไข่มุก

ในเขตกรุงเทพฯ และในขั้นต่อไปจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling 

) ซ่ึงทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 434 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google 

Docs เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ต้องการสํารวจได้ดี ท่ี สุด ซ่ึงการตอบแบบสอบถามนั้ นจะมีคําถามคัดกรองก่อนการตอบ

แบบสอบถาม กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีเป็นผูใ้ชอ้อนไลน์ ซ่ึงเป็น

ผูบ้ริโภคชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร และเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นนอน

ผูว้ิจยัจึงได้ใช้สูตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรของZikmundโดยกาํหนดค่า

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีความคาดเคล่ือน±5% โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 434 คน สามารถ

แสดงสูตรไดด้งัน้ี  

https://www.compart.com/en/unicode/U+00B1
https://www.compart.com/en/unicode/U+00B1
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n =   

 

โดยท่ี  n = ขนาดตวัอยา่ง 

 Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score) ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ระดบัความเช่ือมัน่ 

 p = สัดส่วนหรือความน่าจะเป็นของประชากร 

 q = 1-p 

 E = ระดบัความเคล่ือนท่ียอมรับได ้

สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น Z= 1.96 

P = 0.5 

E = ค่าความแม่นยาํ กาํหนดใหมี้ความเบ่ียงเบนได ้5% ดงันั้น E = 0.05 

เพราะฉะนั้นขนาดตวัอยา่งจึงไดด้งัน้ี 

 

  n 384=   =    = 

 

 ผลการคาํนวนจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง n = 384 คน การวิจยัคร้ังน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 384 คนและผูว้จิยัไดเ้พิ่มจาํนวนตงัอยา่งอีก 50 คน ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นวจิยัเท่ากบั 434 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด และพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีผูว้ิจยั

ไดส้ร้างและพฒันาข้ึน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

 ผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีทางการตลาดจากตาํรา

เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกบริโภคชานม

ไข่มุก ของคนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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 2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เพื่อใช้ในการวดัลกัษณะประชากรศาสตร์และ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุก ของคนในเขต

กรุงเทพฯซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 3ส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนท่ี 1-3 เป็นคาํถามแบบ

ปลายปิด และส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ โดย

เป็นคาํถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว รวมจาํนวน 4 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

บริโภคชานมไข่มุก เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method)ในรูปแบบของลิ

เคิร์ท (Likert’s Scale)โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั จาํนวน 7 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดารตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกโดยเป็นคาํถาม แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method)ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)โดยมีคาํตอบ

ใหเ้ลือก 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นคาํถาม

ปลายเปิด (Open-ended Response Question) 

 โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 ท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 

ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนซ่ึงคาํนวณจากสูตร ดงัน้ี   

 

    

   ระดบัความคิดเห็น 

    4.21 – 5.00 หมายถึง  ท่ีสุดมาก  

    3.41 – 4.20 หมายถึง  มาก 

    2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

    1.81 – 2.60 หมายถึง  นอ้ย 

    1.00 – 1.80 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข 
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 4. ทาํการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํเสนอ

ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนแจก

แบบสอบถาม 

 5. แจกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 434 ชุด 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจ ัยได้ทําการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ได้มีการนําข้อมูลท่ีได้มาทําการ

ทดสอบความเช่ือมัน่โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิ 

ของ แอลฟ าครอนบัค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึ งเกณ ฑ์ ม าตรฐาน อยู่ ท่ี  0 .7 พ บ ว่า

แบบสอบถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0. 93 และแบบสอบถามดา้น

ฯ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0รุงเทพนในกกของคการตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุ  .88  จึงสรุปได้

ว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีความเช่ือมัน่ (Reliability) อยู่ในระดบัท่ีสูงทั้งคู่และสามารถ

นาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 285

คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ซ่ึงมากกวา่เพศชาย โดยเพศชายมีจาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ดา้น

อายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ ระหว่าง 15–25ปี 

จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีช่วงอายุระหวา่ง26 – 35ปี จาํนวน 80คน คิด

เป็นร้อยละ18.4 ตามดว้ยผูท่ี้มีช่วงอายุ น้อยกวา่ 15 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9ดา้นอาชีพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนและ

นกัศึกษาซ่ึงมีปริมาณเท่ากนั อย่างละจาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือผูท่ี้มีอาชีพ

นกัเรียน จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และตามดว้ยผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 37คน คิด

เป็นร้อยละ 8.5 ในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 

15,001-30,000 บาท จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 

15,000 บาท จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และตามดว้ยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001-45,000 บาท 

จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 
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 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ดา้นท่ี

หน่ึงด้านผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.09 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 โดยคุณภาพของชานมไข่มุกมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.41 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 ดา้นท่ีสองดา้นราคามีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 4.26 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61  โดย

ชานมไข่มุกมีราคาสมเหตุสมผลมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.32 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความสาํคญัมากท่ีสุด

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 ดา้นท่ีสามดา้นการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.40 ซ่ึงอยู่

ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  โดยร้านชานมไข่มุก

สามารถหาซ้ือไดง่้ายครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.43 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ี

มีความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65  ดา้นท่ีส่ีดา้นการส่งเสริมการตลาดมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.24 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  

โดยการทาํโปรโมชัน่ชานมไข่มุกมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.32ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 ดา้นท่ีหา้ดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.41 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 โดยพนักงานร้านดูแลและรักษา

ความสะอาดตามมาตรฐานมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.48 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 ดา้นท่ีหกดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.40 

ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 โดยใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.44 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.67 ด้านท่ีเจ็ดด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.44 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี

ความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 โดยการจดัร้านของร้านชานมไข่มุกมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.51ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.64 

 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ พบวา่ค่าเฉล่ียมรวม

เท่ากบั 4.54 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความสําคญัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 โดยความ

สะอาดมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.62 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี

ความสําคญัมากท่ีสุดส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 รองลงมาคือความสะดวกในการซ้ือมีผล

ต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 
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 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานม

ไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯมีตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีดงัน้ี เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ีย มีตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯทาํการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว )One-Way ANOVA (พบว่า ปัจจยัทางด้าน เพศ อาชีพ รายได้

เฉล่ีย ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ ไม่

แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัทางดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของ

คนในเขตกรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั

ประกอบไปดว้ย 5 คู่ ดงัน้ี (1) อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี กบั 46-55  ปี, (2) 15–25 ปี กบั 26–35 ปี, (3) 15 -25 

ปี กบั 46–55 ปี, (4) 26–35 ปี กบั 46–55 ปี และ (5) 36–45 กบั 46–55 ปี 

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานม 

ไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯมีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีดังน้ี ด้าน

ผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา, ด้านการจัดจําหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากร, ด้าน

กระบวนการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเลือกบริโภคชา

นมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ ทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของคนในกรุงเทพฯ 

 ดังแสดงในตารางท่ี  1 มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณโดย  R  (เท่ากับ 0.77 สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์) R2 ไดเ้ท่ากบั(0.60) ซ่ึงนาํมาแทนค่าในสมการการพยาการณ์ไดด้งัน้ี 

 Y = 1.28 + 0.14X1 + (-0.04)X2 + 0.04X3 + 0.16X4 + 0.21X5+ 0.37X6 
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของ

 คนในเขตกรุงเทพฯ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด B Std. Error Beta t Sig 

)ค่าคงท่ี(  1.28 0.13  9.54 0.00* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.12 0.3 0.14 3.66 0.00* 

ดา้นราคา -0.03 0.02 -0.04 -1.02 0.30* 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.01 0.03 0.01 0.39 0.69 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.03 0.03 0.04 1.08 0.28* 

ดา้นบุคลากร 0.13 0.04 0.16 3.15 0.02* 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.17 0.04 0.21 4.15 0.00* 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   0.29 0.03 0.37 8.56 0.00* 

    R=0.77 R2=0.60 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากสมมติฐาน ขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนประชากรณ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชา

นมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มี

ผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกนัมีความสนใจหรือความชอบในการเลือกบริโภคชานมไข่มุกท่ี

ไม่เหมือนกนั 

จากสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ ตดัสินใจ

บริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ด้านลักษณะทางกายาภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขต

กรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยอภิปรายเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

 1. ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขต

กรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากมีเอกลกัษณ์รูปแบบลกัษณะบรรจุภณัฑแ์พคเก็จท่ีแตกต่างกนั ทาํ

ใหส่้งผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุก 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

618 

 2. ดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ

ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากราคาท่ีสูงเกินคุณภาพและปริมาณของแต่ละแบรนด ์

 3. ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของคน

ในเขตกรุงเทพฯท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากมีการโปรโมทสินค้าจากพรีเซนเตอร์ ทําให้ มีการ

เจริญเติบโตทางการตลาดท่ีสูงข้ึน 

 4. ด้านบุคลากร ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขต

กรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากการให้บริการของพนกังานขายท่ีดี สามารถช้ีแจงรายละเอียดของ

สินคา้อยา่ครบถว้น ยอ่มส่งผลต่อการเลือกบริโภคชานมไข่มุก 

 5. ดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีแตกกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของ

คนในเขตกรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากกระบวนการการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูง ดงันั้นการมี

กระบวนการขั้นตอนซ้ือท่ีรวดเร็วและง่ายต่อการบริโภคชานมไข่มุก 

 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชานมไข่มุกของคนใน

เขตกรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากการเพิ่มภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้านสามารถสร้างความเช่ือถือของ

ร้านได ้ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจต่อร้านคา้และส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาไข่มุก 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ

ผูท้าํการวิจยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ีและสาํหรับการวจิยั

ในคร้ังต่อไปดงัน้ี 

 1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก เห็นควรเพิ่ม

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และเพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดการขายสินคา้

ใหเ้พิ่มมากข้ึน 

 2. ผูใ้ห้บริการควรคาํนึงถึงความสะอาดบรรจุภณัฑ์ท่ีปิดมิดชิดทั้งน้ีควรมีการออกแบบ

บรรจุภณัฑ์ให้ดูทนัสมยัและไม่ทาํแก้วหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความอ่อนน่ิมมากเกิดไปเพื่อป้องกัน

ไม่ใหช้านมไข่มุกหกเลอะเทอะ 

 3. พนักงานขายชานมไข่มุกควรมีอธัยาศยัและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจะทาํให้ผูรั้บบริการมี

ความรู้สึกเป็นกนัเองและมีความรู้สึกพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

 เพื่อให้ผลวิจยัคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ ใน

การอธิบายปัญหาทางดา้นการบริโภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุงเทพฯ หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัผูว้จิยั จึงขอเสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษา เพื่อให้งานวิจยั 

กวา้งขวางและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 2. ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนัเพื่อหาจุดเด่นจุดดอ้ยของสินคา้แต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน 

 3.ควรเพิ่มขอ้คาํถามในแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมในทุกประเด็นเพื่อให้ไดก้ลยุทธ์

ทางการตลาดท่ีชดัเจนข้ึน 
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พฤติกรรมการใช้บริการและความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ทีม่ีต่อสนาม S M F C 

สายไหมฟุตบอลคลบั 

SERVICE USING BEHAVIOR AND USER SATISFACTION ON THE SAI MAI 

FOOTBALL CLUB (SMFC) 

 

ณชัพล สุจิรพฒัน์พงษ์ และ อรรถพนธ์ แจ่มขุน 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนะเกยีรติ  สมานบุตร 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อสนามS M 

F C สายไหมฟุตบอลคลบั และเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบั

ความพึงพอใจด้านการบริการท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบัเพื่อวดัระดบัความพึง

พอใจของผูม้าเขา้ใชบ้ริการเพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันาสนามและการบริการให้ทนัสมยัตรงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาออกกาํลงักายท่ีสนาม S M F C สาย

ไหมฟุตบอลคลบั จาํนวนทั้งหมด 300 คน 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเพศชายมีร้อยละ 

89.7 เป็นจาํนวน 269 คน เพศหญิงร้อยละ 10.3 เป็นจาํนวน 31 คนดา้นอายุของผูท่ี้มาใชบ้ริการมาก

ท่ีสุดช่วงอาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 27.7 จาํนวน 83 คน ดา้นการศึกษาท่ีผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ

คือระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 68.7 จาํนวน 206 คน อาชีพของผูท่ี้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่นัน่ คือ อาชีพ

ของผูท่ี้มาใชบ้ริการ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 37.7 จาํนวน 113 คน 

ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจดงัน้ี ด้านราคาพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึง

พอใจของผูใ้ช้สนามฟุตบอลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.36 ดา้นอุปกรณ์อาํนวย
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ความสะดวกพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจของผูใ้ชส้นามฟุตบอลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.34 ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อมพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจของผูใ้ช้

สนามฟุตบอลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.30 ดา้นเจา้หนา้ท่ี พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจของผูใ้ชส้นามฟุตบอลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.27 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ,ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอล, พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to investigate the Sai Mai Football Club user’s 

satisfaction and to compare the influence of different demographic on Sai Mai Football Club field 

users. 

 This research is quantitative research, questionnaires were used as data collection 

instrument. The sample was 300 exercise service users at Sai Mai Football Club (SMFC). 

 The results found that there were men respondents more than women. The percentage of 

men respondents were 89.7 which equal to 269 persons and the women respondent’s percentage is 

10.3 which equal to 31 persons. The age of this service user most is between 21–30 years with 

27.7 percent, 83 persons. The qualifications of this service user most are bachelor degree with 

68.7 percent, 206 persons. The occupation of this service user most is students with 37.7 percent, 

113 persons. 

 The results of the user’s satisfaction as follows; Overall football field users’ satisfaction 

on the price is at the highest level with the mean value of 4.36, for the facilities is at the highest 

level with the mean value of 4.34, for the location and environment is at the highest level with the 

mean value of 4.30 and for the service staff is at the highest level with the mean value of 4.27 

 

Keywords: Customers or Football Field Users, Satisfaction, Service Using Behavior  
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บทนํา 

 ธุรกิจเช่าสนามฟุตบอลไดรั้บความสนใจมากในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอ้ดีของสนามเช่าฟุตบอล คือ หญ้าเทียม สามารถเล่นได้ทุกวนัไม่ตอ้งใช้เวลาในการพกัสนามท่ี

ยาวนานเหมือนหญา้จริงสามารถเล่นได้ แมใ้นขณะฝนตกและสําหรับผูป้ระกอบการนั้นจะไดรั้บ

ประโยชน์จากการทาํธุรกิจคือ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสนามฟุตบอล ผลประกอบการ

สูงข้ึน ไม่เสียโอกาสในการทาํธุรกิจเน่ืองจากไม่ตอ้งพกัสนามและสามารถต่อยอดธุรกิจไดเ้ช่น การ

เปิดบาร์อาหาร เคร่ืองด่ืม ฟิตเนส ยมิ และบริการลา้งรถเป็นตน้ 

 การบริการบางประเภทท่ีมีการแข่งขนัสูง ผูใ้ช้บริการจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของ

คุณสมบติัหลกัของบริการ ทาํให้ผูใ้ช้บริการมกัจะเลือกบริการท่ีมีราคาตํ่าท่ีสุด ดงันั้นการสร้างขอ้

ได้เปรียบทางการแข่งขนัจึงข้ึนอยูก่บัการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภณัฑ์บริการ ซ่ึงการสร้าง

ความแตกต่างของบริการคือ การรักษาระดบัการให้บริการเหนือกวา่คู่แข่งโดยเสนอคุณภาพบริการ

ตามท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไวซ่ึ้งจะคาดหวงัไดจ้ากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก และ

จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการหลงัจากการใช้บริการแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะเปรียบเทียบบริการท่ี

คาดหวงักบับริการท่ีได้รับหากบริการท่ีได้รับตํ่ากว่าบริการท่ีคาดหวงัผูใ้ช้บริการจะไม่ให้ความ

สนใจในธุรกิจท่ีให้บริการอีกต่อไปหากบริการท่ีไดรั้บตรงหรือมากกวา่บริการท่ีคาดหวงัผูใ้ชบ้ริการ

ก็จะกลบัมาใชบ้ริการของธุรกิจนั้นอีก (Kotler, 1997) (อา้งถึงในปภานวนิ ศิริรวง, 2555) 

 จงัหวดักรุงเทพมหานคร เขตสายไหม เป็นท่ีหน่ึงท่ีให้ความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล

มาก ตั้งแต่วยัเด็ก วยัรุ่นและวยัทาํงาน แต่ส่วนมากจะติดปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองโอกาส เวลา สถานท่ีใน

การเล่นกีฬาฟุตบอล กลุ่มวยัทาํงาน วยัเรียน ไม่ค่อยมีเวลาเพราะหลังจากเลิกเรียน เลิกจากการ

ทํางานมีความต้องการเล่นกีฬาแต่ไม่มีสนามในการเล่นกีฬาเพราะบางคร้ังเวลาเลิกงานเวลา

ประมาณ 19.00–20.00 นาฬิกา ไม่มีสนามในการเล่นฟุตบอลเพื่อออกกาํลงักาย ดงันั้นสนามกีฬา

ฟุตบอลหญา้เทียมจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อสนบัสนุนให้ทุกคนหันมาออกกาลงักายและเพื่อให้ทุกคนมา

เล่นกีฬาไดทุ้กช่วงเวลา วยัทาํงานมีโอกาสไดอ้อกกาํลงักายและไดเ้ล่นกีฬาฟุตบอลหลงัจากเวลาเลิก

งาน  
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอล

คลบั 

 2. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้น

การบริการท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั 

 

สมมุติฐานของการวจัิย 

 เพศอายรุะดบัการศึกษาอาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจใน

ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเจา้หนา้ท่ี ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 

  1. เพศ   3. ระดบัการศึกษา 

  2. อาย ุ   4. อาชีพ 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจในการให้บ ริการ (Satisfactory 

Service) ตามแนวคิดการวดัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของ Millet (2012) ประกอบดว้ย 

  1.ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3. ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

  2. ดา้นเจา้หนา้ท่ี   4. ดา้นราคา 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ

สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั โดยกาํหนดขนาดประชากรจากจาํนวนผูโ้ดยสารเฉล่ียต่อวนั  

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาท่ีศึกษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่าง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นเวลา 1 เดือน 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

624 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสนาม S M F C สาย

ไหมฟุตบอลคลบัมีกรอบแนวความคิดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูใ้ห้บริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบัในการปรับปรุง

คุณภาพการใหบ้ริการอนัจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้  

 2. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัธุรกิจให้บริการสนามฟุตบอล สามารถนาํผลการวิจยัไปปรับใช้

ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ อนัจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฤติกรรมการใชบ้ริการ หมายถึง การกระทาํของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีแสดงออกระหวา่งการใช้

บริการสนามฟุตบอล S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั 

 2. ความพึงพอใจ หมายถึง การไดรั้บการตอบสนองหรือความรู้สึกพอใจของผูใ้ช้บริการ

ของสนามฟุตบอล S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั โดยมี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

และนอ้ยท่ีสุด ในดา้นเจา้หนา้ท่ี ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ 

 3. ลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ หมายถึง บุคคลท่ีมาใช้

บริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั ท่ีสนใจในการออกกาํลงักายและมีความตอ้งการให้มี

สุขภาพท่ีดีและเลือกท่ีมาใชบ้ริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั 

 4. การใหบ้ริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั หมายถึง การอาํนวยความสะดวกใน

ดา้นต่างๆ ของสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั ได้แก่ ด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ด้านราคา 

ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของลกูค้า ได้แก่ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการของสนาม 

S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั 

1.ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ี 

3. ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

4. ดา้นราคา 
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 5. สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั หมายถึง สนามกีฬาฟุตบอลท่ีมีการประยุกต์จาก

สนามจริงโดยการใชห้ญา้เทียมปูเป็นพื้นสนามแทนหญา้จริงมีการบริการครบวงจรทั้งดา้นเคร่ืองด่ืม 

อุปกรณ์กีฬาเส้ือกีฬา รองเทา้กีฬาและมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนาํในการเล่นกีฬา

ฟุตบอลอยา่งถูกตอ้งตามกติกา ในการเล่นฟุตบอลนกักีฬาแต่ละทีมจะลงเล่นไดไ้ม่เกินทีมละ 7 คน 

มีตวัสํารองเปล่ียนตวัไดต้ลอดระยะเวลาการแข่งขนั การใช้บริการสนามหญา้เทียมคิดเป็นชัว่โมง

ระยะเวลา 8.00–17.00 นาฬิกา คิดราคาชัว่โมงละ 1,000 บาท หลงัจากเวลา 17.00–20.00 นาฬิกา คิด

ราคาบริการชัว่โมงละ 1,250 บาท โดยการจองสนามสามารถจองไดท่ี้สนามกีฬาฟุตบอลหญา้เทียม

โดยตรง หรือการโทรจองล่วงหนา้ 

 6. ด้านอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือ หรือการ

ดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชม ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิง

หน่ึงอนัเป็นผลดีกบัธุรกิจ ถา้มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึงการ

บริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย 

 7. ดา้นราคา หมายถึง จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ (สินคา้

และ/หรือบริการ) โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนั ราคาเป็นปัจจยัหน่ึงของส่วนประสมการตลาดท่ีจะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคหากประเมินว่าผลิตภณัฑ์นั้นมีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิด

อรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกบัราคาหรือจาํนวนเงินท่ีจ่ายไป 

 8. ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง พื้นท่ีท่ีสามารถใช้สอยได ้ตามความสะดวกของ

ลูกคา้ เช่น ท่ีพกัระหวา่งเล่นกีฬา ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ความสะดวกเร่ืองท่ีจอด

รถ เป็นตน้ 

 9. ดา้นเจา้หน้าท่ี หมายถึง พนกังานท่ีทาํหน้าท่ีให้บริการลูกคา้ อาํนวยความสะดวกของ

ลูกคา้ เช่น พนกังานตอนรับ พนกังานทาํความสะอาด เป็นตน้ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรม 

 การศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นปัจจุบนักลายเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ พฤติกรรม

ศาสตร์ (Behavioral Science) โดยอาศยัวิชาการทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สังคมวิทยา 

จิตวิทยา ประสาทวิทยา มาศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมเพื่อให้เขา้ใจการกระทาํของมนุษยม์ากข้ึน จาก
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การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ ประกอบด้วย ความหมายของพฤติกรรม 

องคป์ระกอบของพฤติกรรม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฒันาการและพฤติกรรมของมนุษย ์ปัจจยัท่ีส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

 

ความหมายของพฤติกรรม 

 Zwern (2015) พฤติกรรม หมายถึงการกระทาํหรือการแสดงออกของส่ิงมีชีวิตทั้งท่ีปรากฏ

ออกมาให้เห็นหรือสัมผสัได้และไม่สามารถเห็นหรือสัมผสัได้เป็นส่ิงท่ีส่ิงมีชีวิตกระทาํ หรือ

ปฏิกิริยาต่างๆ แสดงออก ซ่ึงแสดงออกทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ีพฤติกรรมสามารถสังเกตได้

และสังเกตไม่ไดห้รือสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสั ทั้ง 5 หรือสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือ 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย ์(Human Behavior) หมายถึงการ

กระทาํของมนุษยท์ั้งดา้นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรู้สํานึกหรือไม่รู้สํานึก ทั้งท่ีสังเกต

ไดแ้ละไม่อาจสังเกตไดพ้ฤติกรรมมนุษยจ์าํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

 1. พฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น การสะดุ้งเม่ือถูก

เขม็แทงการกระพริบตาเม่ือมีส่ิงมากระทบกบัสายตา 

 2. พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจดัระเบียบไดเ้น่ืองจากมนุษยมี์สติ 

 

ปัจจัยสําคัญทีม่ีอทิธิพลต่อพฒันาการและพฤติกรรมของมนุษย์ 

 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจยัหลักๆ คือ ด้านปัจจยัด้านพนัธุกรรมและด้านส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากทั้ง 2 ปัจจยัน้ีทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ทั้งดา้นร่างกายอารมณ์สังคม 

และสติปัญญา 

 ส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมมนุษย ์คือ ลกัษณะนิสัยส่วนบุคคลและกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ 

ซ่ึงลักษณะนิสัยนั้นประกอบด้วยความเช่ือค่านิยมทศันคติและบุคลิกภาพส่วนกระบวนการทาง

สังคมท่ีไม่เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยของมนุษย ์คือ ส่ิงกระตุน้พฤติกรรมและความเขม้ขน้ของส่ิงกระตุน้

สถานการณ์จึงถือไดว้า่ ปัจจยัทั้งหมดน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์

 การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวรหรือ

เปล่ียนแปลงศกัยภาพในการเกิดพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวรอนัเป็นผลจากประสบการณ์ไม่ไดม้าจาก

วุฒิภาวะหรือสัญชาตญาณ องค์ประกอบการเรียนรู้ตามความหมายดงักล่าว การเรียนรู้มีส่ิงท่ีตอ้ง

คาํนึงถึง 5 ประการคือ 
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 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีลาํดบัขั้นตอนของการเรียนรู้เร่ิมตน้ดว้ยการจูงใจและการ

ตั้งเป้าหมายของผูเ้รียนเป็นสําคญั เม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีสามารถตอบสนองตามเป้าหมายก็จะเกิดการ

สะสมส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นแลว้นาํไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ต่อไป และเม่ือไดรั้บการเสริมแรง

พฤติกรรมนั้นก็จะยิง่คงทนและเกิดบ่อยข้ึน 

 2. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเป็นการเปล่ียนแปลงในรูปของพฤติกรรมภายนอกท่ี

สังเกตได ้

 3. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้ นไม่ได้ หมายถึง เปล่ียนแปลงทางบวกแต่อย่างเดียวแต่

หมายถึงทางลบดว้ย 

 4. การเปล่ียนแปลงนั้น ตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีถาวรหรือค่อนขา้งถาวร สามารถทาํซํ้ าๆ 

ไดไ้ม่ใช่เกิดเพียงชัว่ขณะซ่ึงไม่ถือเป็นการเรียนรู้ 

 5. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือ ศกัยภาพของพฤติกรรมจะถือวา่เป็นการเรียนรู้เม่ือเป็น

ผลจากพฤติกรรมเท่านั้นไม่ใช่การเปล่ียนแปลงจากสาเหตุอ่ืน 

 

ทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 

 เป็นงานสําคญัท่ีเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์รหรือบางทีคนส่วนใหญ่จะกล่าววา่ พนกังานทุก

คนล้วนเป็นประชาสัมพนัธ์องค์กรทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานสินเช่ือ พนักงาน

ประจาํสํานกังานท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนงานหลกัขององคก์รก็ตาม ลว้นเป็นกลไกไม่วา่ผูท่ี้ทาํงานจะอยู่

ในภาครัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ ธุรกิจเอกชน ลว้นเป็นหนา้ตาท่ีเชิดชูหรือทาํให้องคก์รเส่ือมเสียช่ือเสียง

ไดด้ว้ยกนัทั้งนั้น และพนกังานท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในจุดน้ีก็คือ พนกังานท่ีให้บริการนัน่เองเพราะ

เป็นส่วนท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผูม้าติดต่อกบัองคกรมากท่ีสุดและเป็นดา้นแรกท่ีจะใหผู้ติ้ดต่อมีความรู้สึกท่ี

ดีต่อองคก์รจึงมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคดเก่ียวกบการใหบ้ริการไวด้งันั้นปรัชญา  

 เวสารัชช์ (2540) ไดก้ล่าวถึง การให้บริการโดยสรุปไวว้า่พฤติกรรมและวิธีการบริการของ

เจา้หน้าท่ีบริการมีความสําคญัมากท่ีสุดในการสร้างความประทบัใจในการบริการประชาชนทั้งน้ี

เพราะประชาชนไดรั้บประสบการณ์โดยตรงจากสัมผสักบัเจา้หนา้ท่ีท่ีบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

ประเทศไทย ซ่ึงยงัมิได้พัฒนาเทคโนโลยีบริการ ซ่ึงลดโอกาสสัมผสัติดต่อโดยตรงระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีบริการประชาชน เร่ืองท่ีจะทาํให้ประชาชนเกิดการประทับใจท่ีดีหรืออาจเกลียดชัง

ประทบัจิตถา้ไดรั้บบริการท่ีไม่ดีข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
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 1. บุคลิกภาพและการปรากฏตวัของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการโดยแสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ 

คือ 

  1.1 รูปร่างหน้าตา สีหน้า และการแสดงออกนั้นเป็นลกัษณะท่ีเจา้หน้าท่ีบริการ

แสดงใหป้รากฏต่อหนา้ผูพ้บเห็นนอกจากรูปร่างหนา้ตา 

  1.2 เส้ือผา้เคร่ืองประดบัเจา้หน้าท่ีควรแต่งดว้ยเส้ือผา้ปกติเรียบร้อยไม่ดูหรูหรา

ตามแฟชัน่ หากเป็นหญิงก็ไม่ควรใส่เส้ือผา้ท่ีดูแลว้ไม่สุภาพโดยทัว่ไปควรแต่งตวัให้เหมาะสมกบั

การเป็นขา้ราชการคือมีความเรียบร้อยดูแลว้สะอาดตา 

  1.3 การแต่งตวั การแต่งหนา้ แต่งเล็บ ทาํผมและการประเทืองร่างกายควรแต่งหนา้

เพียงบาง ๆ ใชสี้สันท่ีไม่ฉูดฉาด ผมไม่รุงรังไม่เป็นท่ีสะดุดตาคนดูนอกจากนั้นไม่ควรใส่นํ้ าหอมจน

ส่งกล่ินรุนแรง 

 2. การพูดจาตอบคาํถามในกรณีท่ีเป็นการบริการเป็นลกัษณะก่ึงอตัโนมติั ซ่ึงผูรั้บบริการรู้

หน้าท่ีและไม่ตอ้งการซักถามรวมทั้งผูใ้ห้บริการไม่จาํเป็นตอ้งซักถามความจาํเป็นตอ้งพฒันาการ

พูดจาและการตอบคําถามก็ไม่มีกรณีดังกล่าวน้ีหาได้ยากมากและหากเป็นเช่นนั้ นก็ควรหา

เคร่ืองจกัรมาแทนคนได ้แต่บริการเป็นเร่ืองเล่ืองไม่ไดใ้นการพบปะและการส่ือสารผูรั้บบริการจะ

ประทบัใจในประเด็นต่อไปน้ีมีการยิม้แยม้แจ่มใสและทกัทายมีการซกัถามความตอ้งการการอธิบาย

วธีิพูดท่ีสุภาพ   

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สมปอง จนัทรี (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้ศูนยกี์ฬาสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี ผลการศึกษาพบวา่ ผูม้าใช้บริการศูนยกี์ฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กบั

ตวัแปรท่ีศึกษาจาํนวน 9 ตวัแปร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูม้าใช้บริการศูนยกี์ฬาสนาม

กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ทั้งท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของศูนยกี์ฬาสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Anova) และวเิคราะห์ความแปรปรวนภายหลงัดว้ยวิธีผลต่างอยา่งมีนยัสําคญัน้อยท่ีสุด (LSD) ผูม้า

ใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อศูนยกี์ฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และ

ส่ิงอํานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยและด้านการบริการ อยู่ในระดับปานกลางเม่ือ
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เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการศูนยกี์ฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กบัตวัแปร 

พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนความถ่ีในการออกกาํลงักายต่อสัปดาห์  

 วรรณนิภา เกตุสมใจ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

สนามฝึกซ้อมกอล์ฟในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการมาใช้

บริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการดา้นต่าง และใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนสําหรับผูท่ี้

สนใจ อนัเน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมา

ใช้สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์ความ

แตกต่างใชค้่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใชก้าร

หาค่าความแตกต่างนยัสาํคญันอ้ยท่ีสุด และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ใชส้ถิติสหพนัธ์อยา่งง่ายของ

เพี ยร์สัน  สําห รับ การวิ เคราะห์ข้อมูลทางส ถิติใช้โป รแกรม SPSS For Window Version 11

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศชายมากกวา่เพศหญิงโดยส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปีรองลงมามีอายุ   อยูร่ะหวา่ง 21-30 

ปีตามลาํดบัพิจารณาตามระดบัการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง จบการศึกษาอยู่ ในระดบัปริญญาตรี 

รองลงมาการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลาํดบั พิจารณาตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน รองลงมา มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ตามลาํดบั พจิารณาตามรายไดพ้บวา่มีรายได ้

มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป รองลงมา มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,001-30,000 บาท ตามลาํดบั พิจารณา

ตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสดรองลงมามีสถานภาพสมรส / อยู่

ดว้ยกนั ตามลาํดบั 

 บงกช นฤชาญภทัรัฐ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนาม

ฟุตบาลให้เช่าของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรสของผูใ้ช้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของผูใ้ช้บริการในเกือบทุกพฤติกรรมท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกบัแนวคิดของ Vroom (1964) กล่าวว่า ทศันคติและ ความพึงพอใจ

ในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัไดเ้พราะทั้งสองคาํน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจส่ิงนั้นและทศันคติดา้นลบจะ

แสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พอใจนั้นเอง  
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ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้มาใช้บริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอล

คลบั โดยเฉล่ียมีเขา้ใชบ้ริการ จาํนวน 1,200 คนต่อสัปดาห์ 

 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง สุ่มเก็บขอ้มูลทุกเพศทุกวยัโดยไม่กาํหนดช่วงเวลา  ระยะเวลาเก็บ

ขอ้มูลจะเร่ิมเก็บในเดือนกุมภาพนัธ์–เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั

ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามหลกัสถิติดว้ยการแปรผนัตามกนัระหวา่งขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างกับความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มตัวอย่างโดยการวิจยัคร้ังน้ีได้นําสูตร Taro 

Yamane (1973) (อา้งถึงในประคอง กรรณสูต, 2528) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความ

ผดิพลาดจากการสุ่มตวัอยา่งมีไม่เกินร้อยละ 5 มีสูตรดงัน้ี 
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ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 300 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจ ัยใช้สําหรับการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการสร้าง

แบบสอบถาม ตรวจสอบเน้ือหาของคาํถามท่ีอยู่ในแบบสอบถาม และหาความเช่ือถือได้ของ

แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจต่อคาํถามในแบบสอบถามตรงกนั

และมีเน้ือหาครบถว้นท่ีจะใชส้อบถาม ทั้งน้ีการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คือ 

 การสร้างแบบสอบถาม ผูว้ิจ ัยได้ทําการสร้างแบบสอบถามโดยเร่ิมจากการทบทวน

วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าตวัแปรท่ีจะตอ้งนาํมาสร้างแบบสอบถามมีเร่ืองใดบา้ง 

N= ขนาดของประชากร = 1,200 คน ต่อสัปดาห์ 

n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

e  =  0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ก ารศึ ก ษ าก ารวิจัยค ร้ัง น้ี ใช้แบ บ ส อบ ถ าม ท่ี มี โค รงส ร้างแน่ น อ น  (Structure-undisguised 

Questionnaire) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูล และได้แบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ/ตาํแหน่ง 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ ได้แก่ 

ความถ่ีในการใช้บริการ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้บริการ วนัท่ีมาใช้บริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการ การใหค้วามสาํคญักบัการใชบ้ริการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก วิธีการจองสนามฟุตบอล บุคคล

ท่ีมีอิธิพลในการตดัสินใจ 

 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั ไดแ้ก่ 

ดา้นสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นเจา้หนา้ท่ี ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก ดา้นราคา 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการตีความค่าเฉล่ีย 

 เกณฑก์ารตีความท่ีแต่ละระดบัชั้นมีค่าเท่ากนั ซ่ึงไดม้าจากสูตร 
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5
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−
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ดงันั้นการตีความจะเป็น 

  4.21-5.00  หมายถึง  มีความพงึพอใจมากสุด 

  3.41-4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

  2.61-3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

  1.81-2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 

  1.00-1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability)ดดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากการใช้บริการ

สนามฟุตบอล S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั และมีการรวบรวมจดัลาํดบัขอ้มูลด้วยโปรแกรม 

SPSS ในการหาค่าต่างๆ และแบบสอบถามน้ีไดผ้่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจากอาจารยท่ี์
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ปรึกษา ถึงความเท่ียงตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามรวมไปถึงรายละเอียดของ

แบบสอบถามด้วยโดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach’Alphaได้ค่าภาพรวมเท่ากับ 

0.974 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีค่าความเท่ียงอลัฟา มากกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในคร้ังน้ี มี

ความเช่ือมัน่(Reliability) อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สรุปผลวเิคราะห์ดงัน้ี 

 

ปัจจยัดา้นต่างๆ ค่า Cronbach’Alpha N of item 

ดา้นสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 0.855 10 

ดา้นเจา้หนา้ท่ี 0.858 7 

ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 0.834 6 

ดา้นราคา 0.806 4 

รวม 0.974 27 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อสนามS M F C สายไหมฟุตบอลคลบั จาํนวน 300 คน

จากการสํารวจผูใ้ช้สนามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 89.7 จาํนวน 269 คน และเพศหญิงร้อยละ 

10.3 จาํนวน 31 คน ดา้นอายขุองผูท่ี้มาใชบ้ริการอายตุ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ร้อยละ 21.0 จาํนวน 63 

คน อาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 27.7 จาํนวน 83 คน อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 15.3 จาํนวน 46 คน อาย ุ41-50 ปี 

ร้อยละ 19.0 จาํนวน 57 คน อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 17.0 จาํนวน 51 คน ด้านการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาร้อยละ 12.3 จาํนวน 37 คน ระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 13.0 จาํนวน 39 คน ระดบัปวช./

ปวส. ร้อยละ 1 จาํนวน 3 คน ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 68.7 จาํนวน 206 คน ระดบัสูงกว่าปริญญา

ตรี ร้อยละ 5 จาํนวน 15 คนดา้นอาชีพของผูท่ี้มาใช้บริการ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 37.7 จาํนวน 

113 คน ขา้ราชการ ร้อยละ 11.3 จาํนวน 34 คน พนกังานเอกชนร้อยละ 19.3 จาํนวน 58 คน ธุรกิจ

ส่วนตวั 20.7 จาํนวน 62 คน รัฐวสิาหกิจร้อยละ 11.0 จาํนวน 33 คน 

 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั

พบวา่ ความถ่ีการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ คือ 2 คร้ัง/สัปดาห์หรือนอ้ยกวา่ ร้อยละ 62.3 จาํนวน 187 คน 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการมาใชบ้ริการคือไม่แน่นอน ร้อยละ 45 จาํนวน 135 คน วนัท่ีมาใช้บริการ

สนามเป็นประจาํ คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ 36.3 จาํนวน 109 คน เหตุผลท่ีเลือกใชส้นามฟุตบอล

คือ เพื่อออกกาํลงักาย ร้อยละ 34.7 จาํนวน 104 คน ผูม้าใชส้นามฟุตบอลใหค้วามสําคญักบัประเภท



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

633 

ของสนามมากท่ีสุดร้อยละ 25.0 จาํนวน 75 คน ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสนามควรมีคือหอ้งอาบนํ้ า

และห้องแต่งตวั ร้อยละ 42.3 จาํนวน 127 คน วิธีการเลือกจองสนามฟุตบอลท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ ทาง

โทรศพัทร้์อยละ 72.3 จาํนวน 217 คน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชส้นามฟุตบอลมาก

ท่ีสุด คือ เพื่อน ร้อยละ 51.7 จาํนวน 155 คน 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสนามS M F C สายไหมฟุตบอลคลบัพบว่า 

ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจดา้นราคาเท่ากบั 4.36 คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจด้านอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกเท่ากบั 4.33 คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าเฉล่ียดา้น

สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มเท่ากบั 4.30 คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด และค่าเฉล่ียดา้นเจา้หน้าท่ี

เท่ากบั 4.27 คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในดา้น

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มดา้นเจา้หนา้ท่ี ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก และราคาท่ีแตกต่างกนั 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้าน

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 

4 คู่ ดังน้ี (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 41-50 ปี), (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับ 

มากกว่า 50 ปี), (อายุ 31-40 ปี กับ อายุ 41-50 ปี), (อายุ 31-40 ปี กับ อายุมากกว่า 50 ปี) ด้าน

เจา้หนา้ท่ีหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 4 คู่ ดงัน้ี (อายุนอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 20 ปี กบัอายุ 21-30 ปี), (อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั อายุ 31-40 ปี), (อายนุอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 20 ปี กบั อายุ 41-50 ปี), (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี กบั มากกว่า 50 ปี) ด้านอุปกรณ์

อาํนวยความสะดวกหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปด้วย 4 คู่ ดงัน้ี (อายุ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบัอายุ 21-30 ปี), (อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั อายุ 31-40 ปี), (อายุ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั อาย ุ41-50 ปี), (อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั มากกวา่ 50 ปี) และ

ราคาท่ีแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย5 คู่ ดงัน้ี (อายุ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบัอายุ 21-30 ปี), (อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี กบั อายุ 31-40 ปี), (อายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี กบั อายุ 41-50 ปี), (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี กบั มากกว่า 50 ปี), 

(อาย ุ31-40 ปี กบั อาย ุ41-50 ปี) 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั หากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไป

ดว้ย 3 คู่ ดงัน้ี (ประถมศึกษา กบั มธัยมศึกษา), (มธัยมศึกษา กบั ปริญญาตรี), (มธัยมศึกษา กบั สูง
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กวา่ปริญญาตรี) ดา้นเจา้หนา้ท่ีหากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 2 คู่ดงัน้ี 

(ประถมศึกษา กบั ปริญญาตรี), (มธัยมศึกษา กบั ปริญญาตรี) ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกหาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 3 คู่ ดงัน้ี (มธัยมศึกษา กบั ปริญญาตรี), 

(มธัยมศึกษา กบั ปริญญาตรี), (ประถมศึกษา กบั สูงกว่าปริญญาตรี) และราคาท่ีแตกต่างกนัหาก

วเิคราะห์เป็นรายคู่พบกวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 2 คู่ ดงัน้ี (ประถมศึกษา กบั ปริญญาตรี), 

(มธัยมศึกษา กบั ปริญญาตรี) 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในด้าน

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัหากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 

4 คู่ดงัน้ี (นกัเรียน/นกัศึกษา กบั ขา้ราชการ), (นกัเรียน/นกัศึกษา กบั เจา้ของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั), 

(นกัเรียน/นกัศึกษา กบั พนกังานบริษทัเอกชน), (นกัเรียน/นกัศึกษา กบั พนกังานรัฐวสิาหกิจ) ดา้น

เจา้หนา้ท่ีหากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย 7 คู่ ดงัน้ี (นกัเรียน/นกัศึกษา 

กับ ข้าราชการ), (นักเรียน/นักศึกษา กับ เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั), (นักเรียน/นักศึกษา กับ 

พนกังานบริษทัเอกชน), (พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั นกัเรียน/นักศึกษา), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กบั 

ขา้ราชการ), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กบั เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ 

พนกังานบริษทัเอกชน) ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก หากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่าง

กนัประกอบไปดว้ย 4 คู่ดงัน้ี (นักเรียน/นกัศึกษา กบั ขา้ราชการ), (นกัเรียน/นกัศึกษา กบั เจา้ของ

ธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว), (นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานบริษัทเอกชน), (นักเรียน/นักศึกษา กับ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ) และราคาท่ีแตกต่างกนั หากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบ

ไปดว้ย 7 คู่ ดงัน้ี (นักเรียน/นกัศึกษา กบั ขา้ราชการ), (นักเรียน/นักศึกษา กบั เจา้ของธุรกิจ/ธุรกิจ

ส่วนตวั), (นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานบริษัทเอกชน), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ นักเรียน/

นักศึกษา), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กบั ขา้ราชการ), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กบั เจา้ของธุรกิจ/ธุรกิจ

ส่วนตวั), (พนกังานรัฐวสิาหกิจ กบั พนกังานบริษทัเอกชน) 
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการ    

1–2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ และมีช่วงเวลาในการบริการอยู่ในช่วง 17.00–21.59น. ผูว้ิจ ัยมีความคิด             

เห็นว่า ผูม้าใช้บริการนั้นว่างจากการทาํงาน อาจจะเป็นหลงัจากการทาํงาน จึงมาใช้บริการของ

สนามหญ้าเทียม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดนลินี ขนัทีวิทย ์(2547) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคต้องการออก

กาํลงักาย และส่ิงอาํนวยความสะดวกดว้ยการออกกาํลงักาย และยงัมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการ

ท่ีดีทั้งดา้นสถานท่ี บุคลากร รวมทั้งยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลา และการเดินทาง และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของทศพร ตนัพิพฒัน์อารีย ์(2558) ศึกษาวิจยัเร่ืองโครงการจดัตั้งธุรกิจบริการให้เช่า

สนามฟุตบอล ฟุตบอลไลฟ์ อารีน่า The Project of Football Life Arena ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นฟุตบอล 1–2 คร้ังต่อสัปดาห์  

 จากผลการวิจยัความพึงพอใจท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั อยูใ่นระดบั              มาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านราคา มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านอุปกรณ์อาํนวยวาม

สะดวกรองลงมา ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านเจ้าหน้าท่ี ตามลําดับ โดยพิจารณา

รายละเอียดในแต่ละดา้น ทั้ง 4ดา้น 

 ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหม

ฟุตบอลคลบั ผลการวิจยัพบว่า ค่าบริการในการใช้สนามฟุตบอลมีความเหมาะสม (1 ชม. ราคา 

1,250 บาท) ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นถึงความเหมาะสมในเร่ืองของราคา    

ซ่ึงเม่ือมาใช้บริการแลว้มีค่าใช้จ่ายต่อคนไม่มากเกินไป สามารถจ่ายค่าบริการ และสามารถเล่นได้

ถึง 14 คน ในสนามฟุตบอล ทาํให้หารค่าเฉล่ียสนามฟุตบอลแล้วตกต่อคนละไม่เกิน 100 บาท     

นั้นได ้จึงทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 

เสรีรัตน์และคณ ะ (2541) ได้กล่าวว่า การกําหนดราคานั้ นจะต้องให้ ถูกต้องและยุติธรรม               

ในการกาํหนดราคา จะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองตน้ทุน ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดเป้าหมาย การเพิ่มหรือ

ลดราคา ตลอดจน เง่ือนไขในการขายต่างๆ ควบคู่กนั เพราะหากลูกคา้ไม่ยอมรับในเร่ืองราคาเม่ือใด 

แผนงานต่างๆ ท่ีกาํหนดไวจ้ะเสียหายและนําไปปฏิบติัไม่ได้แม้ราคาจะเป็นส่วนหน่ึงของส่วน

ประสมทางการตลาด แต่ก็เป็นตวัตดัสินท่ีสําท่ีสาํคญัผูบ้ริหารการตลาดตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

เพราะถา้ราคาท่ีกาํหนดไวเ้หมาะสมจะเป็นตวัท่ีช่วยผลกัดนัผลิตภณัฑดี์ๆ ใหอ้อกสู่ตลาดหรือ ความ

ตอ้งการของตลาดเป้าหมายไดดี้ดว้ย  
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 ดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั ผลการวิจยัพบกว่า ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีการ

ถ่ายทอดสด มีสัญญาณ wi-fi และอ่ืนๆ ในสนามมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ ยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ นบบงกช นฤชาญภทัรัฐ (2554) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นด้าน

ผลิตภณัฑ์และบริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสนามหญา้เทียมและสนามใน

ร่มมากท่ีสุด ส่วนส่ิงสําคญัในการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าในเร่ือง ขนาดของสนาม / 

อุปกรณ์กีฬา  / การจดัหาทีม  / สัญญาณ wi-fi / การจดัการถ่ายทอดสดฟุตบอล 

 ดา้นสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลบั ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพของหญา้เทียม นุ่ม รับแรงกระแทก

เทา้ไดอ้ย่างปลอดภยั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ส่ิงท่ีผูม้าใช้บริการสนาม S M F C สายไหมฟุตบอล

คลบัคาํนึงถึงเป็นลาํดบัแรก คือ ความพร้อมของสนามหญา้เทียมนั้นเป็นอย่างไรมีความพร้อมมาก

นอ้ยแค่ไหนและเหมาะสมกบัราคาหรือไม่ ถา้พื้นของสนามหญา้เทียมมีความพร้อมก็จะทาํใหผู้ท่ี้มา

ใชบ้ริการนั้นไดรั้บความพึงพอใจในการใชบ้ริการและมาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน  

 ดา้นเจา้หน้าท่ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อสนาม S M F C สายไหม

ฟุตบอลคลบั ผลการวจิยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ และเตม็ใจให้บริการผูใ้ชบ้ริการ มากท่ีสุด ผูว้จิยัมี

ความคิดเห็นวา่ การให้บริการของเจา้หน้าท่ีสนามถือเป็นส่ิงสําคญัมาก ในการให้บริการแก่ผูม้าใช้

บริการและทาํให้ผูม้าใช้บริการไดรั้บความพึงพอใจกบัการทาํงานของเจา้หน้าท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของเวสา รัชช์ (2540) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมและวิธีการบริการของเจ้าหน้าท่ีบริการมี

ความสําคญัมากท่ีสุด ในการสร้างความประทบัใจในการบริการประชาชน ทั้งน้ีเพราะประชาชน

ไดรั้บประสบการณ์โดยตรงจากสัมผสักบัเจา้หนา้ท่ีท่ีบริการ  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ผลการวิจยัในดา้นเจา้หน้าท่ี ทาํให้ทราบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเร่ือง

ความพึงพอใจกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลสนามนอ้ยท่ีสุด โดยทางผูดู้แลสนามควรจะมีการอบรมหรือแนะนาํ

เจา้หนา้ท่ีของสนาม 
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 2. ผลการวิจัยในด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ทําให้ทราบว่า ทางสนามควรให้

ความสาํคญักบัความสะอาดและความสวยงามของสนามมากข้ึน เพราะผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจนอ้ยสุด 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อท่ีมีต่อสนาม S M F C                          

สายไหมฟุตบอลคลบั ดงันั้นในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาจาํนวนประชากรและพื้นท่ีใน

การศึกษาคร้ังน้ีใช้เฉพาะในเขตสายไหม ผู ้ท่ี มีความสนใจในการศึกษาในคร้ังต่อไป อาจ

ทาํการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนๆ จงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได้ว่ามีความเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไรต่อไป 

 2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษา เพื่อให้งานวิจยั 

กวา้งขวางและสมบูรณ์มากข้ึน 
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การตัดสินใจเลือกหอพกัในกลุ่มนักศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร จังหวดันครปฐม 

THE FACTOR OF DORMITORY SELECTION OF SILAPAKORN UNIVERSITY’S 

STUDENT, NAKHONPATHOM 

 

อภิษฎา กฤษณสุวรรณ และเฉลมิศักดิ์ เหลืองเสง่ียม 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ภัสส์ศิรัส  ศรีอาํพนั 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นกายภาพ

ของหอพกั ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ ดา้น

ช่องทางการจองหอพัก ท่ีมีผลต่อการเลือกหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จงัหวดั

นครปฐม (2) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา ค่าเช่า

หอพกัต่อเดือน และประเภทยานพาหนะท่ีใช้ ต่อปัจจยัการเลือกหอพกัในดา้นกายภาพของหอพกั 

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ ดา้นช่องทางการ

จองหอพกั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างท่ีทราบจาํนวน

ประชากร นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม จาํนวน 11,770 คน (ขอ้มูลปี 2560) การ

ทาํวิจยัในคร้ังน้ีจึงหาจาํนวนขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีของ ยามาเน่(Taro Yamane) ท่ีขนาดความ

คลาดเคล่ือน 5% จะใชป้ระชากรประมาน 385 คน เพื่อเป็นตวัแทนของประชากรท่ีเราตอ้งการ ทั้งน้ี

เราจึงใช้ประชากรรวมทั้งส้ิน 400 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรแบบกาํหนดโควตา ใช้วิธีการแบ่ง

นกัศึกษาออกเป็นชั้นปี โดยกาํหนดเป็น ชั้นปีท่ี 1, 2, 3, และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั ลาํดบัละ 100 คน

แลว้ใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวก                

 การวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-22 ปี ศึกษาอยูใ่น

คณะศึกษาศาสตร์ พักอยู่ท่ีหอพักราคาค่าเช่าหอพักต่อเดือนท่ี 3,000-4,000 บาท และจาํนวน

ยานพาหนะท่ีใชม้ากท่ีสุดคือรถจกัรยานยนต์จาํนวน 172 คน ปัจจยัท่ีต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการ
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ตดัสินใจเลือกหอพกัในดา้นกายภาพของหอพกัดา้นราคาดา้นสถานท่ีตั้งดา้นการส่งเสริมการตลาด

ดา้นบุคลากรดา้นการบริการดา้นช่องทางการจองหอพกัท่ีต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีการศึกษาท่ี

ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัการเลือกหอพกัในดา้นกายภาพของหอพกั ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านช่องทางการจองหอพัก ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐมไม่แตกต่างกนั ส่วนขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อาย ุ 

ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนและประเภทยานพาหนะท่ีใช้ท่ีต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัการเลือกหอพกัในดา้น

กายภาพของหอพกั ด้านราคา ด้านสถานท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการ

บริการ ดา้นช่องทางการจองหอพกั ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ : การเลือกหอพกั, มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

Abstract 

 The study has an objective by these following; 1. To study the priority of physical factor 

of the dormitory which is comprising the price, location, market promotion, personnel, service, 

and dormitory’s reservation system that is important for Silapakorn University, Nakhonpathom. 2. 

To compare the demographical data which consist of gender, age, years of studying, rental fee, 

and vehicle type. These are the factor directly affect its to select the dorm physically such as 

price, location, market promotion, personnel, service, and dormitory’s reservation system by 

Silpakorn University student, Nakhonpathom. 11,770 Silpakorn University students have been 

selected to be a sampling group (data on 2017). With this problem, Taro Yamane’s method is 

used to search for the quantity The study has an objective by these following; 1. To study the 

priority of physical factor of the dormitory which is comprising the price, location, market 

promotion, personnel, service, and dormitory’s reservation system that is important for Silapakorn 

University, Nakhonpathom. 2. To compare the demographical data which consist of gender, age, 

years of studying, rental fee, and vehicle type. These are the factor directly affect its to select the 

dorm physically such as price, location, market promotion, personnel, service, and dormitory’s 

reservation system by Silpakorn University student, Nakhonpathom. 11,770 Silpakorn University 
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students have been selected to be a sampling group (data on 2017). With this problem, Taro 

Yamane’s method is used to search for the quantity at the movement rate 5%, using 385 

population estimated in order to be a representative of our required population. Then, 400 people 

are classified with quota process. For example, they are divided into each years of study by first, 

second, junior, and senior year’s university student, respectively, 100 people of each educational 

class with independent random. 

 The test result of assumption found that the demographical data such as gender and 

educational class affect the factor of the selection of dorm physically comprising the price, 

location, market promotion, personnel, service, and dormitory’s reservation system of Silapakorn 

University student, Nakhonpathom, has been identical. For the demographical data such as age, 

room rental fee and vehicle type with different used by driver. It affects the factor of dormitory 

selection physically in price, location, market promotion, personnel, service and the dormitory 

reservation system of Silpakorn University’s student, Nakhonpathom. 

 

Keywords: Dormitory selection, Silpakorn University 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นท่ีรู้จกัในช่ือว่า "ม.ทบัแก้ว" 

ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว มีพื้นท่ีประมาณ  888 ไร่ แต่ใช้เป็นท่ีก่อสร้างอาคารของ

มหาวิทยาลยัเพียง 428 ไร่ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร มีนักศึกษารวมจาํนวนทั้งส้ิน 

25,210 คน จาํแนกเป็นระดับปริญญาตรี จาํนวน 21,942 คน (ร้อยละ 87.04)  ระดับปริญญาโท 

จาํนวน 2,483 คน (ร้อยละ 9.85) และระดบัปริญญาเอก จาํนวน 785 คน (ร้อยละ 3.11)  เม่ือพิจารณา

จาํนวนนักศึกษารวมจาํแนกตามวิทยาเขต พบว่า ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตท่ีมีสัดส่วนนกัศึกษา

รวมมากท่ีสุด คือ วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน 13,528 คน (ร้อยละ 53.66)  รองลงมาคือ

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 6,575 คน (ร้อยละ26.08)  และวงัท่าพระ จาํนวน 5,107 คน 

(ร้อยละ 20.26) ตามลาํดบั โดยวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ไดมี้จาํนวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน

ทุกปีจากปี 2557 ท่ี 6,031 คน (ขอ้มูลจากกองแผนงานมหาวทิยาลยัศิลปากร 2559) 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นได้ว่า การเติบโตของจาํนวนนักศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้นส่งผลให้

หอพกัภายในมหาวิทยาลยัมีไม่เพียงพอในการให้บริการ และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่ครบถว้น

ตามความตอ้งการ นกัศึกษาจาํนวนมากจึงตอ้งการเช่าหอ้งพกัภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นทางเลือก

ท่ีน่าสนใจและมีความสะดวกสบายมากกวา่ เช่น การเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ไม่กาํหนดระยะเวลาเปิด-

ปิด มีบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีครบครัน เป็นตน้ 

 การตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษาข้ึนอยูก่บัปัจจยัในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น ราคาค่า

เช่า ราคาส่วนกลาง ราคาค่านํ้ าค่าไฟต่อหน่วยยูนิต ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทางหอพกัจดัสรรไว ้

รวมไปถึงความสะดวกสบายในการติดต่อเช่ือมโยงต่างๆ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาถึง

วิถีทางท่ีเป็นปัจจยัและการตดัสินใจในการเลือกหอพกัในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

จงัหวดันครปฐม (วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์)เพื่อทราบถึงปัญหาและความตอ้งการท่ีสามารถ

นาํไปพฒันาต่อยอดธุรกิจใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้หลกัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นกายภาพของหอพกัดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ ดา้นช่องทางการจองหอพกัท่ีมีผลต่อการ

เลือกหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา ค่าเช่าหอพกั

ต่อเดือน และประเภทยานพาหนะท่ีใชต่้อปัจจยัการเลือกหอพกัในดา้นกายภาพของหอพกัดา้นราคา

ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ ดา้นช่องทางการจองหอพกั

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ชั้ นปีการศึกษา ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน

ประเภทยานพาหนะท่ีต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกหอพกัใน ดา้นกายภาพของหอพกั

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ ดา้นช่องทางการ

จองหอพกัท่ีต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ตัวแปรของงานวจัิย 

 ตวัแปรตน้ : เพศอายชุั้นปีการศึกษาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนประเภทยานพาหนะท่ีใช ้

ตวัแปรตาม : ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกหอพกัดา้นกายภาพของหอพกั ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการบริการ ดา้นช่องทางการจองหอพกั 

 ขอบเขตด้านประชากร  

 นกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดท่ีศึกษา ณ มหาศิลปากร จงัหวดันครปฐมในปี พ.ศ. 2562 

 พืน้ทีแ่ละช่วงเวลาทีท่าํการวจัิย 

 มกราคม 2562 ถึง เมษายน2562 ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดท้ราบถึงระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นกายภาพของหอพกัดา้นราคาดา้นสถานท่ีตั้ง

ดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นบุคลากรดา้นการบริการดา้นช่องทางการจองหอพกัท่ีส่งผล ต่อการ

ตดัสินใจเลือกหอพกัในกลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 2. ไดท้ราบการเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา ค่า

เช่าหอพกัต่อเดือน และประเภทยานพาหนะท่ีใช้ ต่อปัจจยัการเลือกหอพกัในด้านกายภาพของ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

ชั้นปีการศึกษา 

ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน 

ประเภทยานพาหนะท่ีใช ้

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกหอพกั 

ดา้นกายภาพของหอพกั 

ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีตั้ง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร 

ดา้นการบริการ 

ดา้นช่องทางการจองหอพกั 
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หอพกั ด้านราคา ด้านสถานท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้าน

ช่องทางการจองหอพกั ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การตดัสินใจ คือ การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา

หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 2. หอพกั คือ อาคารท่ีพกัอาศยัสําหรับนกัศึกษาซ่ึงแบ่งซอยเป็นห้องๆ มีทั้งแยกประเภท

เป็นชายหญิงหรือเป็นหอรวม 

 3. นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม คือ นักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดท่ียงัคง

ศึกษา ณ มหาศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 4. กายภาพของหอพกั คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารเป็นส่วนใหญ่ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม

โดยรอบ สภาพอาคารและตวัตึก ถนนทางเขา้อาคาร เป็นตน้ 

 5. ราคา คือ ราคาค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน ราคาค่าไฟฟ้าและค่านํ้าต่อยนิูต ราคาค่าส่วนกลาง 

 6. สถานท่ีตั้ง คือ สถานท่ีหอพกัตั้งอยู ่

 7. การส่งเสริมการตลาด คือ การจดัการทางการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 

 8. บุคลากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานภายในหอพกั 

 9. การบริการ คือ การดูแลรักษาคุณภาพงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

 10. ช่องทางการจองหอพกัคือ ช่องทางท่ีเปิดใหบ้ริการในการสอบถามหรือเปิดจองหอพกั 

 11. เพศ คือ เพศชาย หรือเพศหญิง 

 12. อาย ุคือ อายนุบัตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั 

 13. ชั้นปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาท่ีผูเ้ขา้พกัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

 14. ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน คือ ค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายใหห้อพกัเป็นค่าเช่าต่อเดือน 

 15. ประเภทยานพาหนะท่ีใชคื้อ ยานพาหนะท่ีผูพ้กัอาศยัใช้ในการเดินทางระหวา่งหอพกั

ไปหมาวทิยาลยัเป็นประจาํ 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจัยด้านกายภาพของหอพกั 

 แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพประกอบดว้ยประเภท 

ในการใชง้านของพื้นท่ี รวมถึงองคป์ระกอบพื้นฐานของการออกแบบสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงการศึกษา

เร่ืองของความปลอดภยั พบว่า งานวิจยัไดท้าํการศึกษาในส่วนของสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร

เป็นส่วนใหญ่ คาสแซนดรา (Cassandra, 2010) ไดท้าํการศึกษาถึงการรับรู้ถึงความปลอดภยัของ

นกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

 Szymanski & Hernald (2001) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้คุณค่าของปัจจยัด้านราคาคือ

คุณค่าท่ีรับรู้ด้านความคุ้มค่า คุณค่าภายในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีของ

ผูบ้ริโภคหรือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูบ้ริโภครู้ คิด และรู้สึกกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 

ปัจจัยด้านสถานทีต่ั้ง 

 หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ย

ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ

สถาบนัการตลาด การจดับรรยากาศภายในท่ีเสริมสร้างบรรยากาศถือเป็นส่ิงสําคญับรรยากาศท่ีดีจะ

ส่งเสริมสุขภาพจิตดีมีเจตคติท่ีดีต่อผูอ้ยูร่่วม (พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์2533, หนา้ 10) 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

 เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพงึพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือ

ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ใน

ผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, Walker & 

Stanton, 2001, p. 10) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อเพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  
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ปัจจัยด้านบุคลากร 

 การบริหารบุคคล หมายถึง การบริหาร ทรัพยากรมนุษย ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดค้นดี มี

คุณวุฒิ และมีความสามารถเหมาะสมกบั ตาํแหน่งและหน้าท่ี ทาํงานด้วยความสนใจ มีความพึง

พอใจ งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชูศกัด์ิ เท่ียงตรง 2519, หนา้ 9) 

 

ปัจจัยด้านการบริการ 

 อุสมาน (2554 : 14) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ทัศนคติท่ีผูรั้บบริการสะสม

ขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่าจะได้รับการบริการ ซ่ึงหากอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ผูรั้บบริการก็จะมี

ความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละ

บุคคล และความพึงพอใจน้ีเองเป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรั้บจากการบริการนั้น ณ ขณะเวลา

หน่ึง 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการจองหอพกั 

 ธงชยั สันติวงษ ์(2538) กล่าววา่คือ การท่ีผูผ้ลิตไดท้าํการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการไปยงั

ผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการหรือผูใ้ชสิ้นคา้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง โดยไม่ผา่นคนกลางทาง

การตลาด 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 สุจิตรา สมวาส (2558) ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกหอพกั วิเคราะห์ปัจจยัจาํแนกการ

ตดัสินใจเลือกหอพกั และสร้างสมการจาํแนกปัจจยัการเลือกหอพกัภายในและการเลือกหอพกั

ภายนอก มหาวิทยาลยัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั เชียงราย กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 

1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 484 คน โดย ใช้วิธีการสุ่ม

แบ บ ชั้ น ภู มิ  (Stratified Random Sampling) เค ร่ือ งมื อ ท่ี ใช้ ใน ก ารเก็ บ รวบ รวม ข้อ มู ล เป็ น

แบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็นปัจจยัดา้นค่านิยม

การเรียนต่อ การเลือกหอพกั ดา้นค่านิยมการคบ เพื่อน ดา้นรายไดข้องผูป้กครอง ดา้นอิทธิพลจาก

เพื่อน ดา้นอิทธิพลจากสังคม ดา้นอิทธิพลจากครอบครัว ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และส่ือโฆษณา 

ดา้นระยะทางจากหอพกัถึงสถานศึกษา ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั ดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ภายนอกห้องพกั ด้านการกาํหนดระดบัราคา ค่าเช่า หอพกั ด้านบริเวณ สถานท่ีตั้ง
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หอพกั ดา้นสิทธิในการเลือกผูพ้กัอาศยัร่วม ดา้นระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพกั และดา้นระบบ

การรักษาความปลอดภยั รวม 77 ขอ้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลพื้นฐานวิเคราะห์ดว้ย

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จาํแนกปัจจยัใช้การวิเคราะห์

จาํแนก กลุ่ม (Discriminant Analysis)แบบขั้นตอน (Stepwise Method)  

 สถาพร ไกรสังเกตุ (2561) บทความมีจุดประสงค์ (1) สํารวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม พฤติกรรมในการเลือกเช่าท่ีพกัอาศยั

ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (2) วิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยั ในนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (3) วิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัของพนกังานบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (4) วิเคราะห์

อิทธิพลของปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัของพนกังาน

บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ก ลุ่มตัวอย่างท่ี ศึกษา คือพนักงานบริษัทในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอินท่ีเช่าหอพกั จาํนวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย  ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) และสมการถดถอยโลจิ

สติก (Binary Logistic Regression) 

 ฝนทิพย ์วงศ์ศุภชาติกุล (2558) ธุรกิจห้องเช่า ประเภทคอนโดมิเนียมให้เช่า หรืออพาร์ต

เมน ต์  ใน เขตกรุงเท พ ม หาน ครและป ริม ณ ฑ ล มี อัตราการแข่งขัน ท่ี สู ง ข้ึน  เน่ืองมาจาก

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนยร์วมความเจริญมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงใน

กรุงเทพมหานคร ถึง 8,839,022 คน หรือประมาณ 14% ของประชากรทั้งประเทศ (ก.พ.2556) และ

หากนับรวมประชากรท่ีเดินทางจากปริมณฑลโดยรอบท่ีเขา้มาทาํงานในกรุงเทพมหานคร และ

ชาวต่างชาติ จะพบวา่มีประชากรในกรุงเทพมหานครมากกวา่ 10 ลา้นคน เม่ือมีประชากรเพิ่มมาก

ข้ึน ความตอ้งการท่ีพกัอาศยัจึงมากข้ึนตามมาดว้ยการลงทุนในธุรกิจประเภทน้ี ใชเ้งินลงทุนไม่นอ้ย 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาข้ึน เพื่อให้งานวิจยัน้ีเป็นขอ้มูล สําหรับผูป้ระกอบการลดความเส่ียงใน

การดาํเนินธุรกิจ หรือการวางแผนกลยุทธ์เพื่อก่อให้เกิดกาํไรสูงสุด โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ ผูท่ี้มีประสบการณ์เช่าหอ้งพกัประเภทคอนโดมิเนียมให้เช่าหรืออพาร์ตเมนต ์สําหรับ

การอยู่อาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจยัได้นําปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ปัจจยัส่วน

ประส มทางการตลาดสําห รับ สินค้าบ ริการ (7P’s)รวมถึงแนวคิดท่ี เก่ียวข้องกับลักษณ ะ
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ประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้มาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เช่าห้องพกัสําหรับการอยูอ่าศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผลการศึกษา หลงัจากการ

วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัสาํหรับการอยู่

อาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทั้งหมด 2 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้นการจดัการภายใน 

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  2) ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ตามลาํดบั 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม มีคณะท่ีเปิดการเรียนการสอนทั้งส้ินรวม 5 คณะ 

คือคณ ะอักษรศาสตร์คณ ะศึกษาศาสตร์คณ ะวิทยาศาสตร์ คณ ะเภสัชศาสตร์และคณ ะ

วิศวกรรมศาส ตร์และเท คโนโลยี อุตสาหกรรม มีป ระชากรรวมกันทั้ ง ส้ิ น  25,210 คน 

(http://www.wikiwand.com/th/ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีทราบจาํนวนประชากร นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 11,770 คน  (ขอ้มูลปี 2560) การทาํวิจยัในคร้ังน้ี จึงหาจาํนวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธี

ของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีขนาดความคลาดเคล่ือน 5% จะใช้ประชากร ประมาณ 385 คน

เพื่อเป็นตวัแทนของประชากรท่ีเราต้องการ ทั้ งน้ีเราจึงใช้ประชากรรวมทั้ งส้ิน 400 คน โดย

แบ่งกลุ่มประชากรแบบกาํหนดโควตา้ ใชว้ธีิการแบ่งนกัศึกษาออกเป็นชั้นปี โดยกาํหนดเป็น ชั้น

ปีท่ี 1, 2, 3, และชั้นปีท่ี 4 ตามลาํดบั ลาํดบัละ 100 คนแลว้ใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวก 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมคือ แบบสอบถาม โดยมีทั้งหมด 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือ 

ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบับริการและสวสัดิการของหอพกั ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกหอพกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนท่ี 4 ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

หอพกั และส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัและการตดัสินใจในการเลือกหอพกั

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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เกณฑท่ี์ใชใ้นการตีความค่าเฉล่ีย 

  1.00 - 1.50    หมายถึง   ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

   1.51 - 2.50    หมายถึง   ระดบัความสาํคญันอ้ย 

  2.51 -  3.50   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

  3.51 -  4.50 หมายถึง   ระดบัความสาํคญัมาก 

  4.51-  5.00 หมายถึง   ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัด้วยการทาํ Reliability test ได้ค่า Cronbach’s Alpha 

Coefficient เท่ากบั 0.970 จากผลรวมของแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกหอพกัของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 7 ดา้นอนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นกายภาพของหอพกั ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั

ดา้นสถานท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการบริการ และปัจจยั

ดา้นช่องทางการจองหอพกั ซ่ึงสูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ี 0.70 แสดงวา่ ขอ้มูลดงักล่าวน่าเช่ือถือ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูท้าํวิจยัไดว้างแผนการเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่

เกินหน่ึงเดือนเพื่อไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุดโดยเก็บตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม 

 2. เก็บแบบสอบถามในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐมเท่านั้น โดย

ผูว้จิยัจะทาํการแบ่งเป็นชั้นปีท่ี 1-4 โควตา้ แค่ชั้นปีละ 100 คน 

 3. ก่อนทาํแบบสอบถามผูก้รอกแบบสอบถามจะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงค์ของงานวิจยั

ก่อนกรอกขอ้มูล 

 4. ผลการสํารวจท่ีไดจ้ะนาํมาตรวจเป็นคะแนนดงัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้และวิเคราะห์ผล

ต่อไป 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวจิยัน้ีทาํการศึกษาในกลุ่มประชากรนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัศิลปากรจงัหวดันครปฐม

จาํนวน 400 คน แบ่งออกเป็นเพศชายจาํนวน 172 คนคิดเป็นร้อยละ 43 และเพศหญิงจาํนวน 228 

คน คิดเป็นร้อยละ 57  แบ่งกลุ่มช่วงอายุเป็น 5 ช่วงไดแ้ก่ช่วงอายุ 17-19 ปี จาํนวน 88 รายคิดเป็น

ร้อยละ 22 ช่วงอายุ 20-22 ปี จาํนวน 260 คนคิดเป็นร้อยละ 65 ช่วงอายุ 23-25 ปีจาํนวน 32 คนคิด

เป็นร้อยละ 8 ช่วงอาย ุ26-28 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และช่วงอาย ุ29 ปีข้ึนไป จาํนวน 3 
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คน คิดเป็นร้อยละ 3 คณะท่ีทาํการเก็บขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 5 คณะไดแ้ก่ คณะอกัษรศาสตร์ จาํนวน 22 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 คณะวิทยาศาสตร์ จาํนวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 15.3 คณะศึกษาศาสตร์ 

จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 คณะวิทยาศาสตร์ จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ชั้นปีท่ีทาํการ

เก็บขอ้มูลมีด้วยกนั 4 ชั้นปี ได้แก่ ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีละ 100 คน คิด

เป็นร้อยละ 25 ต่อชั้นปี ค่าเช่าหอพกัของนกัศึกษาท่ีทาํการเก็บขอ้มูลมีทั้งหมด 5 ระดบัไดแ้ก่ ราคา

ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนท่ีนอ้ยกวา่ 3,000 บาท จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ราคาค่าเช่าหอพกัต่อ

เดือนท่ี 3,000-4,000 บาท จาํนวน 223 คนคิดเป็นร้อยละ 55.8 ราคาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนท่ี 4,001-

5,000 บาท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ราคาค่าเช่าหอพักต่อเดือนท่ี 5,001-6,000 บาท 

จาํนวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 17 ราคาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนท่ีมากกวา่ 6,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ประเภทยานพาหนะท่ีใชข้องนกัศึกษาท่ีทาํการเก็บขอ้มูลมีทั้งหมด 5 ระดบั 

ไดแ้ก่ รถยนตจ์าํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รถจกัรยานยนต์จาํนวน 172 คนคิดเป็นร้อยละ 43 

รถจกัรยานจาํนวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 รถจกัรยานยนต์รับจา้งจาํนวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 

37.3 และยานพาหนะอ่ืนๆ จาํนวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 3 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกหอพกั 

 ผลการสํารวจปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรจงัหวดั

นครปฐม สามารถพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัปัจจยัทางดา้นกายภาพมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ปัจจยัด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 

ปัจจยัดา้นการบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และปัจจยัดา้นช่องทางการจองหอพกัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.11 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินเลือกหอพกัไม่ต่างกนัในทุกดา้น 

 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินเลือกหอพกัในดา้นการส่งเสริมการตลาดและ

ดา้นช่องทางการจองหอพกัไม่แตกต่างกนัส่วนอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจใน

ดา้นกายภาพของหอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย 
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(1) กลุ่มอาย ุ17-19 ปี กบักลุ่มอายุ 23-25 ปี (2) กลุ่มอาย ุ17-19 ปี กบักลุ่มอายุ 26-28 ปี (3) กลุ่มอาย ุ

20-22 ปี กบักลุ่มอาย ุ23-25 ปี (4) กลุ่มอาย ุ20-22 ปี กบักลุ่มอาย ุ26-28 ปี 

 อายแุตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นราคาของหอพกัแตกต่างกนัและหาก

วเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) กลุ่มอาย ุ17-19 ปี กบักลุ่มอาย ุ23-25 ปี (2) 

กลุ่มอาย ุ20-22 ปี กบักลุ่มอาย ุ23-25 ปี 

 อายุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นสถานท่ีตั้งของหอพกัแตกต่างกนั

และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กบักลุ่มอาย ุ

23-25 ปี (2) กลุ่มอาย ุ17-19 ปี กบักลุ่มอาย ุ26-28 ปี (3) กลุ่มอาย ุ20-22 ปี กบักลุ่มอาย ุ23-25 ปี 

 อายุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นบุคลากรของหอพกัแตกต่างกนัและ

หากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กบักลุ่มอายุ 23-25 

ปี (2) กลุ่มอาย ุ17-19 ปี กบักลุ่มอาย ุ26-28 ปี (3) กลุ่มอาย ุ20-22 ปี กบักลุ่มอาย ุ23-25 ปี 

 อายุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นช่องทางการจองหอพกัแตกต่างกนั

และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กบักลุ่มอาย ุ

23-25 ปี (2) กลุ่มอาย ุ20-22 ปี กบักลุ่มอาย ุ23-25 ปี 

 ชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินเลือกหอพกัไม่ต่างกนัในทุกดา้น 

 ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินเลือกหอพกัแตกต่างกนัใน

ทุกด้านโดยค่าเช่าหอพกัต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นกายภาพของ

หอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ค่าเช่าหอพกั

ต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อย

กว่า 3,000 บาท กับราคา 4001-5000 บาท (3) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับ

ราคามากกว่า 6,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคา 5001-6,000 

บาท (5) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท (6) ค่าเช่าหอพกั

ต่อเดือนราคา 4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 4,001-

5,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท 

 ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในด้านราคาของหอพกั

แตกต่างกนัและหากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน

ราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อยกวา่ 3,000 

บาท กบัราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคา 4,001-
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5,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท (5) ค่าเช่า

หอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท (6) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 

4,001-5,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 4,001-5,000 บาท กบั

ราคามากกว่า 6,000 บาท (8) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 5,001-6,000 บาท กบัราคามากกว่า 6,000 

บาท 

 ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในด้านสถานท่ีตั้ งของ

หอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ค่าเช่าหอพกั

ต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อย

กว่า 3,000 บาท กบัราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบั

ราคามากกว่า 6,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 

บาท (5) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท (6) ค่าเช่าหอพกั

ต่อเดือนราคา 4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 4,001-

5,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท 

 ค่าเช่าหอพักต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัในการตัดสินใจในด้านการส่งเสริม

การตลาดของหอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย(1) 

ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคานอ้ยกวา่ 3,000 บาท กบัราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน

ราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 

บาท กบัราคา 4,001-5,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคา 5,001-

6,000 บาท (5) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท (6) ค่าเช่า

หอพกัต่อเดือนราคา 4,001-5,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 

4,001-5,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท 

 ค่าเช่าหอพักต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัในการตัดสินใจในด้านการส่งเสริม

บุคลากรของหอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย(1) ค่า

เช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน

ราคาน้อยกวา่ 3,000 บาท กบัราคา 4001-5000 บาท (3) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3000-4000 บาท 

กบัราคา 5,001-6,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 

บาท (5) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 4,001-5,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท(6) ค่าเช่าหอพกัต่อ

เดือนราคา 4,001-5,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท 
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 ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในด้านการบริการของ

หอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ค่าเช่าหอพกั

ต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อย

กว่า 3,000 บาท กับราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับ

ราคา 4001-5000 บาท(4) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท

(5) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคามากกว่า 6000 บาท(6) ค่าเช่าหอพกัต่อ

เดือนราคา 4,001-5,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 4,001-5,000 

บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท 

 ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในด้านช่องทางการจอง

ห้องพกัของหอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย(1) ค่า

เช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน

ราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กบัราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคาน้อยกวา่ 3,000 

บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคานอ้ยกวา่ 3,000 บาท กบัราคามากกวา่ 

6,000 บาท (5) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท (6) ค่าเช่า

หอพกัต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กบัราคามากกวา่ 6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 

4,001-5,000 บาท กบัราคา 5,001-6,000 บาท (8) ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนราคา 4,001-5,000 บาท กบั

ราคามากกวา่ 6,000 บาท 

 ประเภทยานพาหนะท่ีใช้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินเลือกหอพกัแตกต่างกนั

ในทุกดา้นโดยประเภทยานพาหนะท่ีใชแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นกายภาพ

ของหอพกัแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกันประกอบด้วย (1) ผูใ้ช้

รถยนตก์บัผูใ้ชจ้กัรยานยนต ์(2) ผูใ้ชร้ถยนต์กบัจกัรยาน (3) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยานยนตรั์บจา้ง (4) 

ผูใ้ชร้ถยนตก์บัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ (5) ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตก์บัผูใ้ชจ้กัรยาน (6) ผูใ้ชจ้กัรยานยนต์

กบัผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้ง (7) ผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้งกบัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ 

ประเภทยานพาหนะท่ีใชแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นราคาของหอพกั

แตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ผูใ้ช้รถยนต์กบัผูใ้ช้

จกัรยานยนต ์(2) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยาน (3) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยานยนตรั์บจา้ง (4) ผูใ้ชร้ถยนตก์บั

ยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ (5) ผูใ้ช้รถจักรยานยนต์กับผูใ้ช้จกัรยาน (6) ผูใ้ช้จักรยานยนต์กับผูใ้ช้

จกัรยานยนตรั์บจา้ง (7) ผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้งกบัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ 
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 ประเภทยานพาหนะท่ีใช้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นสถานท่ีตั้ง

ของหอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ผูใ้ช้

รถยนต์กบัผูใ้ช้จกัรยานยนต ์(2) ผูใ้ชร้ถยนต์กบัจกัรยาน (3) ผูใ้ชร้ถยนต์กบัจกัรยานยนตรั์บจา้ง 

(4) ผูใ้ช้รถยนต์กับยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ (5) ผู ้ใช้รถจักรยานยนต์กับผูใ้ช้จักรยาน (6) ผูใ้ช้

จกัรยานยนตก์บัผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้ง (7) ผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้งกบัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ 

ประเภทยานพาหนะท่ีใชแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นการส่งเสริม

การตลาดของหอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย 

(1) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัผูใ้ชจ้กัรยานยนต ์(2) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยาน (3) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยานยนต์

รับจา้ง(4) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ (5) ผูใ้ชจ้กัรยานยนตก์บัผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้ง 

(6) ผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้งกบัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ 

 ประเภทยานพาหนะท่ีใชแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นบุคลากรของ

หอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1)ผูใ้ช้รถยนต์

กบัผูใ้ชจ้กัรยานยนต ์(2) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยาน (3) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยานยนตรั์บจา้ง (4) ผูใ้ช้

รถจกัรยานยนต์กับผู ้ใช้จักรยาน (5) ผูใ้ช้จักรยานยนต์กับผู ้ใช้จกัรยานยนต์รับจ้าง (6) ผูใ้ช้

จกัรยานยนตรั์บจา้งกบัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ 

 ประเภทยานพาหนะท่ีใชแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในดา้นการบริการของ

หอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ผูใ้ช้รถยนต์

กบัผูใ้ช้จกัรยานยนต์ (2) ผูใ้ช้รถยนต์กบัจกัรยาน (3) ผูใ้ช้รถยนต์กบัจกัรยานยนต์รับจา้ง (4) ผูใ้ช้

รถยนตก์บัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ (5) ผูใ้ช้รถจกัรยานยนตก์บัผูใ้ช้จกัรยาน (6) ผูใ้ชจ้กัรยานยนตก์บั

ผูใ้ช้จกัรยานยนตรั์บจา้ง (7) ผูใ้ช้จกัรยานกบัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ (8) ผูใ้ชจ้กัรยานยนต์รับจา้งกบั

ยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ 

 ประเภทยานพาหนะท่ีใช้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจในด้านช่องทางการ

จองของหอพกัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) ผูใ้ช้

รถยนตก์บัผูใ้ชจ้กัรยานยนต ์(2) ผูใ้ชร้ถยนต์กบัจกัรยาน (3) ผูใ้ชร้ถยนตก์บัจกัรยานยนตรั์บจา้ง (4) 

ผูใ้ชร้ถยนตก์บัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ (5) ผูใ้ชจ้กัรยานยนตก์บัผูใ้ชจ้กัรยานยนตรั์บจา้ง 
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัในกลุ่มนกัศึกษา มหาวทิยาลยั

ศิลปากร จงัหวดันครปฐมสามารถอภิปรายไดว้า่ ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งลดัดาวลัยป์ระกอบ

มูล (2556) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจยัด้าน ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

กระบวนการ ด้านการบริการ และปัจจัยในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีและธนชัพร เลิศ

เดชเดชา (2561) ท่ีศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นกายภาพของหอพกั ดา้นการบริการและดา้นสถานท่ีตั้งทาง

การตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากผลการวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกหอพกัในกลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดั

นครปฐม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบวา่ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกหอพกันกัศึกษาปัจจยัใน

ดา้นการจองหอพกั, ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัในดา้นการบริการ เป็นส่ิงท่ีสําคญัในลาํดบัแรกใน

การตดัสินใจเลือกหอพกัในกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐมซ่ึงสามารถนาํไป

ปรับใชใ้นธุรกิจต่อไปได ้

 2. ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ ค่าเช่าหอพกัต่อเดือน และประเภทยานพาหนะท่ี

ใช้ เป็นตวัแปรสําคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จงัหวดันครปฐมควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาความสัมพนัธ์ในเชิงลึกต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. หากมีโอกาสในการทาํงานวจิยัในเร่ืองการตดัสินใจเลือกหอพกัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัคิดวา่

น่าจะมีการปรับเปล่ียนวิธีการ, การเก็บขอ้มูล หรือเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษาหมาวิทยาลยั

อ่ืน เพื่อเปรียบเทียบผลและนาํไปใชง้านต่อไป 

 2. ปรับเปล่ียนจากการทาํงานวจิยัในเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพ 
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พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

BEHAVIOURS AND MARKETING MIX OF CONSUMERS’ FACTORS TO BUY 

MOBILE PHONES IN BANGKOK 

 

อติวชิญ์ วศิิษฏจินดา และนภัสนันท์ บุญภา 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ปาจรีย์ เหลีย่งประดิษฐ์ 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ โดยมีวิธีการสุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ในการคาํนวณได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน มีการใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-25 ปี มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท ส่วนใหญ่มกัจะซ้ือโทรศพัท์มือถือเพื่อติดต่อส่ือสาร โดยส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเม่ือใช้

งานไม่ได/้สูญหายและมีช่วงเวลาในการซ้ือไม่แน่นอน ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือจากร้าน

ตัวแทนจําหน่าย ส่วนใหญ่สนใจแบรนด์แอปเป้ิล และผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

โทรศพัท์มือถือแบรนด์แอปเป้ิลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ี
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สําคญัมากท่ีสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ศึกษาพฤติกรรม 

 

Abstract 

 The aim of the research is to study the behaviours and marketing mix of what are 

consumers’ choices to buy mobile phone in Bangkok. By using the four factors of marketing mix 

which is, the factor of product, price, place and promotion. Including with demographic 

characteristics which is gender, age, education, income and occupation to be more helpful 

information in order to make a decision. So, using Taro Yamane formula to find out the amount 

of the samples. As a result, the formula shows the 400 people as the samples. To sum up, we use 

questionnaire to be a tool to gather information.  

 The research finds out the majority of questionnaire makers are female, age of 2 1 -2 5 -

year-old, bachelor degree students. The income is 1 5 ,0 0 0  baht or under for a month. Mostly 

consume mobile phone in order to make communication. In majority, they would buy a new 

mobile phone when their old one is no longer able to use or lost. Moreover, the period time of 

buying is insurable. Acknowledging about the mobile phone information is mostly from the 

distributors and most people are interested in Apple. Most of the questionnaire makers use Apple 

(iPhone). As a result, the average of the satisfaction is high based on the factors of marketing mix. 

The outcome of hypothesis test says the difference of demographic characteristics is highly 

effective to the differences of marketing mix. 

 

Keywords: Marketing mix, study the behaviours 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีและการส่ือสารเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัเป็นอย่างมาก เพราะ

วนัๆ มนุษย์ต้องมีการส่ือสารซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารของคนในสังคม ซ่ึงใน

ปัจจุบันแทบทุกคนจะใช้โทรศัพท์มือถือการในติดต่อส่ือสารกันแทบทั้ งส้ินโทรศพัท์มือถือ

กลายเป็นปัจจยัของการดาํเดินชีวิตในปัจจุบนัอยา่งปฏิเสธไม่ไดจ้ากขอ้มูลผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือราย

ใหญ่ของโลก ไดท้าํการสํารวจรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ต่อการใช้

โทรศพัท์มือถือ ทั้ง 9 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พบว่า 50 % ของกลุ่มตวัอย่าง ยอมรับว่าขาด

โทรศพัท์มือถือไม่ได ้และผลสํารวจของผูห้ญิงไทยมีแนวคิดว่าโทรศพัท์มือถือเป็นเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยี ท่ี ช่วยบ่งช้ีความเป้นตัวตนหรือสะท้อนบุคลิกภาพออกมาได้ (arip,2555) และ

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้รูปแบบการส่ือสารกนั

ระหว่างคนในสังคมมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไป จากการส่ือสารดว้ยเสียงเพียงอย่างเดียว กลายเป็นการ

ส่ือสารด้วยขอ้มูลหลายรูปแบบทั้งภาพและเสียง  และขีดความสามารถในการรับส่งขอ้มูลด้วย

ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง ส่งผลให้โทรศัพท์มือถือได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีของ

โทรศพัทมื์อถือให้มีขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือเรียกอีกช่ือ

หน่ึงวา่ “สมาร์ทโฟน” 

 ขอ้มูลจากบริษทัไอดีซีประเทศไทยรายงานว่า ในปี พ.ศ.2562 ตลาดสมาร์ทโฟนพบว่า

ยอดขายรวมทั้งไตรมาส 355.2 ลา้นเคร่ือง หดตวัลง 6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ถือเป็นการ

หดตวัลงติดต่อกนัเป็นไตรมาสท่ี 4 แลว้จุดท่ีน่าสนใจคือซมัซุงในฐานะเจา้ตลาดสมาร์ทโฟนโลกมา

ยาวนาน ประสบปัญหายอดขายตกลงถึง 13.4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีขายได ้83.3 ลา้นเคร่ือง ลดลง

มาเหลือเพียง 72.2 ลา้นเคร่ืองในไตรมาสน้ี (หายไปสิบกวา่ลา้นเคร่ือง) ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของ

ซมัซุงลดลงจากเดิม 22.1% ลงมาเหลือ 20.3% IDC ยงัรายงานว่าตลาดสมาร์ทโฟนของประเทศจีน 

ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 1/3 ของสมาร์ทโฟนทั้ งโลก ก็หดตวัลงเช่นกัน ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคัญท่ีทาํให้

ยอดขายสมาร์ทโฟนรวมทัว่โลกตกลง เหตุผลส่วนหน่ึงคงเป็นเพราะตลาดเร่ิมอ่ิมตวั และภาวะ

เศรษฐกิจในจีนช่วงน้ีเร่ิมไม่ร้อนแรงมากนัก ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว่ามี

ประเด็นใดท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน เพื่อผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย จะได้นําข้อมูล

ประกอบกลยทุธ์ิทางการตลาดและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดบั

การศึกษา อาชีพ ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด 

 

สมมุติฐานของการวจัิย 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

อาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อส่วนประสมทางตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และส่งเสริมทางการตลาด 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. เน้ือหาของการวิจยัประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางการตลาด และ 

พฤติกรรมการซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ช่วงเวลาท่ีทาํวจิยั เดือน มกราคมถึงเมษายน พ.ศ.2562 

 3. ช่วงเวลาการเก็บขอ้มูล เดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ.2562 

 4. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชส้มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบถึงระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 

สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

 2. ทาํให้ทราบถึงการเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาด 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศพัทเ์คล่ือนทีท่ีมีความสามารถเพิ่มเติมนอกจากการคุย ซ้ึงใน

ตวัสมาร์ทโฟนจะมีระบบปฏิบติัการต่างๆเพื่ออาํนวยความสะดวก ซ้ึงผูใ้ชส้ามารถติดตั้งโปรแกรม

ต่างๆได ้

 2. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน  

 3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคสมาร์ทโฟน 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน 

 4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง หมายถึง เคร่ืองมือต่าง ๆ ทาง การตลาดท่ีกิจการใช้

เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคท์างการตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสําคญั 

เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมใน

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 4P คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดั

จาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 5. ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน้ สามารถมองเห็น จบัตอ้ง หรือสัมผสัได ้หรือส่ิง

ท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึนเพื่อใหเ้กิดความสนใจ การซ้ือ การใช ้หรือการผลิตโภค 

 6. ราคา หมายถึง จาํนวนเงินบุคคลตอ้งจ่ายเพื่อตอบแทนกบัการพอใจในผลิตภณัฑ์นั้น 

หรือส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ในรูปแบบเงินตรา 

 7. ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ

กิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองศ์การไปตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่

ตลาดเป้าหมาย 
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 8. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา

สินค้าหรือบริการหรือความคิด โดยใช้เพื่อแรงจูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความจาํใน

ผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่ จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P's E. Jerome McCarthy เขา คือ ผู ้สร้าง

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีนกัการตลาดทัว่โลกรู้จกั แนวคิดทฤษฎี 4Ps ของเขา

ยงัคงเป็นท่ียอมรับและถูกอา้งอิงถึงอยูเ่สมอทั้งในดา้นงานวชิาการและดา้นการศึกษาสาํหรับนกัการ

ตลาดรุ่นใหม่ท่ีกาํลงัศึกษาการตลาดเบ้ืองต้น แม้โลกจะเปล่ียนไปหรือพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ

เปล่ียนไปตามยุคสมยั 4Ps ก็ยงัเป็นหลกัการตลาดพื้นฐานท่ีสามารถนําไปต่อยอดแนวคิดทฤษฎี

ใหม่ๆ เพื่อให้ตรงต่อความตอ้งการของตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป คือ กลยุทธ์

ทางการตลาดท่ีใชว้ิเคราะห์ประกอบการจดัการและวางแผนในการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด มี

องคป์ระกอบอยู ่4 ประการ ดงัน้ี 

 สินค้า หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

โดยจะตอ้งพิจารณาจากส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจากผลิตภณัฑข์องธุรกิจ 

- มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

- มีจุดเด่น (มีความแตกต่างจากคู่แข่ง) 

- รูปลกัษณ์ รูปแบบท่ีน่าสนใจ 

- มีความปลอดภยั 

 ราคา หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงราคาสินคา้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย วตัถุดิบ เงินทุนในองศ์กร เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการว่าง

ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์โดยตั้งราคาจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 

- ราคาและความหายากของวตัถุดิบ หรือตน้ทุนการดาํเนินงาน 

- อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด (สินคา้บางชนิดไม่ข้ึนกบัอุปสงคแ์ละอุปทานเน่ืองจาก

เป็นสินคา้ผกูขาด) 

- ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและในอนาคต 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

664 

- ราคาเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัและตลาด 

- เง่ือนไขในการขาย เช่น การขายเช่ือ ส่วนลดการคา้ 

- ตั้งราคาเพียงราคาเดียว ไม่วา่ซ้ือท่ีไหน จาํนวนเท่าไร มีมาตรฐานราคาเดียวกนั 

- ตั้งราคาใหแ้ตกต่างกนั ตามลกัษณะ รูปแบบ วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั 

- ตั้งราคาตามนาํหนกัของสินคา้ โดยคิดเป็น ขีด กรัม กิโลกรัม ปอนด ์ฯลฯ 

- ตั้งราคาเชิงจิตวิทยา คาํนึงถึงทัศนคติท่ีบริโภคท่ีมีต่อสินค้า เช่น ผูบ้ริโภคบางส่วน

เช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้นาํเขา้ ธุรกิจควรตั้งราคาให้สูงเพื่อสอดคลอ้งกบัความคิดของ

ผูบ้ริโภค รวมถึงการตั้งราคาท่ีลงทา้ยดว้ย เลข 9 เช่น 29,39,49 เป็นตน้ 

- ตั้งราคาเป็นลาํดบัขั้นเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือนอ้ยช้ินจะเป็นราคาปกติ แต่ถา้ซ้ือมากราคาจะถูก

กวา่ 

 ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือบริการ รวมถึงวธีิการท่ีจะนาํ

สินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปยงัผูบ้ริโภคให้ทนัต่อความต้องการและเกิดค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ซ่ึงมี

หลกัเกณฑต์อ้งพิจารณามีดงัน้ี 

- กลุ่มเป้าหมายคือใคร ควรกระจายสินคา้หรือบริการสู่ผูบ้ริโภคผา่นช่องทางใด 

- กระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยตรง 

- จดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่ง   

- จดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ปลีก 

- สร้างช่องทางการจาํหน่ายผา่นตวัแทน และตวัแทนจะกระจายสินคา้ต่อไป 

- ความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑก์บัช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- สินคา้หรือบริการระดบับนควรมีสถานท่ีจาํหน่ายหรือบริการในจาํนวนน้อยเพื่อให้

ผูบ้ริโภครู้สึกถึงการเขา้ถึงยาก หากมีจาํนวนมากควรมีควบคุมคุณภาพอย่างเขม้เพื่อ

รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดี 

- สินคา้อุปโภค บริโภค ควรมีความครอบคลุมในหลายพื้นท่ีเพราะผูบ้ริโภคมีอตัราการ

ความถ่ีในการใชค้่อนขา้งสูง 

 

 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้กระตุน้ความ

สนใจของผูบ้ริโภคให้สนใจสินคา้หรือบริการมากยิ่งข้ึน กิจกรรมส่งเสริมการขายมีหลายรูปแบบ 

เช่น การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การจดัแสดงสินคา้บริการ ให้ทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการ ให้ส่วนลด
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บริการก่อนและหลงัการขาย รับประกนัสินคา้ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีวตัถุประสงคแ์ละมีวิธีการท่ี

ต่างกนั ธุรกิจควรมีการวางแผน, วิเคราะห์และจดัสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

ผลลพัธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดออกมาบรรลุเป้าหมาย 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธราธิป แววศรี. (2557). ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ นของผู้บริโภคนเขต

กรุงเทพมหานคร การค้นควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูซ้ื้อและผูใ้ช้

สมาร์ทโฟน ปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาด พร้อมทั้งปัจจยัทางจิตวิทยา ด้านบุคลิกภาพและ

แนวคิดท่ีมีผลต่อตนเอง ในการซ้ือสมาร์ทโฟน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือผูซ้ื้อ

และผูใ้ช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ T-test, One-weyANOVA, Least Significant Difference (LSD) และการใชก้ารทดสอบ

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ แบบ เพียร์สนสัจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง อายุระหวา่ง 26-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั เอกชน มี

รายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 15,000-25,000 บาท สถานภาพโสด เม่ือมองภาพรวมดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ส่วนปัจจยัทางจิตวิทยา ผูต้อบ

แบบสอบถามมีลกัษณะบุคลิกภาพในเร่ือง ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ รองลงมามัน่ใจในตวัเอง

ค่อนขา้งสูงและมีความเป็นผูน้ําค่อนขา้งสูงตามลาํดบั ด้านแนวคิดจากการซ้ือและใช้สมาร์ทโฟ

นพบวา่บ่งบอกถึงความทนัสมยั รองลงมาบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดและบ่งบอกถึงควาน่าเช่ือถือ 

ตามลาํดบั 

 นอกจากน้ี การทดสอบสมติฐานพบว่า เพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

สมาร์ทโฟนด้านแนวโน้มการเปล่ียนสมาร์ทโฟน หากมีเทคโนโลยีใหม่หรือรุ่นใหม่แตกต่างกนั 

อายุ แตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ใช ้ดา้นการสนทนาโตต้อบ Social Network คาํสาํคญั : ปัจจยัใจการตดัสินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟน 

 ภรรคมน อํ่าเพิ่มผล และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. (2559). ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ  การ
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วจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อการศึกษาความแตกต่างกนัในดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือฉบัพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ (2) 

เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และ สมุทรปราการ (3) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างกนัของปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การรับรู้ตราสินคา้ การระลึกถึงตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และ

สมุทรปราการ ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างการวิจัย เป็นกลุ่มบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมุทรปราการ จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใช้วิธีการการ

สุ่มโดยสะดวกตามห้างสรรพสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ และนาํขอ้มูลท่ีได้

จากการวิจยัมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Excel โดยมีการคาํนวณและวิเคราะห์ค่าสถิติ เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย

เลขคณิต (M) ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน(SD) ของตวัแปรในการศึกษา เพื่อใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของ

ขอ้มูล (4) วิเคราะห์สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และทดสอบความแปรปรวน

แบบ 1 ทาง (one – way ANOVA) ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 66 มีอาย ุ25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

47.25 และมีรายได้  20,001–30 ,000 บ าท คิด เป็ นร้อยละ 27.5 โดยผลการวิจัยปั จจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งฉบัพลนัของอุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ พบวา่ การรับรู้ตราสินคา้ และความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และ

สมุทรปราการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอยู่ท่ี  0.05 คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือ,อุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ 

 กฤษดา เชียรวฒันสุข. (2561). ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความเช่ือมั่นในตราสินค้าที่มี

ต่อการสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้ท่ีมีผลต่อการัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 420 คน ทาํการ

เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต และใช้สถิติ 
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Independent Sample t-test, ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุนการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ประกอยด้วยภาพลักษณ์ด้าน

คุณสมบติั ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นผูใ้ช ้โดยสามารถพยากรณ์ความผนัแปรของการ

ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ได้คิดเป็นร้อยละ 96.4 ท่ี เหลืออีกร้อยละ 13.60 เป็นผลต่อ

เน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 ความเช่ือมัน่นตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเวย่ ประกอบดว้ย ความ

เช่ือมัน่ด้านความสามารถ(Ability) ด้านความเมตตากรุณา (Benevolence) และด้านความซ่ือสัตย ์

(Integrity) โดยสามารถพยากรณ์ความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ไดคิ้ดเป็น

ร้อยละ 84.60 ท่ีเหลือร้อยละ 25.40 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน คําสําคัญ :ภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้,ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้, การตดัสินซ้ือ, สมาร์ทโฟนหวัเวย่ 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) 

 ประชากรท่ีใช ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้

วิธีการเจาะจง เน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีใชส้มาร์ทโฟนท่ีแน่นนอน จึงใชก้ารคาํนวณ กรณีไม่

ทราบจาํนวนประชากรของสูตร W.G. Cochran 

 

เม่ือ  N คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 

 Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด 

 D คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้

 สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัดส่วนของการวจิยัท่ีสนใจศึกษาเท่ากบั 30% 
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หรือ 0.30 และระดับความมัน่ใจท่ีกาํหนด เท่ากับ 1.96  และยอมรับความคลาดเคล่ือนได้  0.05

ดงันั้นจึงแทนค่าขนาดตวัอยา่งดงัน้ี 

                    =  323 คน 

 ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 323 คน และเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจาก

การเก็บขอ้มูลผูศึ้กษาไดส้าํรองการเก็บขอ้มูล ไว ้77 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ส่วนที่  1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลทางด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือเพราะสาเหตุใดซ้ือโทรศพัท์มือถือเม่ือใด

เปล่ียนโทรศัพท์มือถือบ่อยแค่ไหนทราบข้อมูลเก่ียวกับโทรศัพท์มือถือจากส่ือส่ิงใดมากท่ีสุด

ปัจจุบนัความสนใจยีห่อ้โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ใด  ปัจจุบนัใชย้ีห่อ้โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ใด 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัทางการตลาด ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาดระดบัคะแนนของ

ปัจจยัดา้นการตลาดของแบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนซ่ึงคาํนวณจากสูตรดงัน้ี 

 

 

ระดบัความคิดเห็น 

   4.21 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   3.41 – 4.20 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

   2.61 – 3.40 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

   1.81 – 2.60 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

   1.00 – 1.80 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจาํนวน 400 

ชุด ได้มีการนาํขอ้มูลท่ีได้มาทาํการทดสอบความเช่ือมัน่โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาความ

เช่ือมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า

ภาพรวมเท่ากับ 0.913 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีค่าระดับความเท่ียง อัลฟ่ามากกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่า 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีความเช่ือมัน่ (Reliability) อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

           จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนเพศ

ชาย 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ดา้นอายุของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือผูท่ี้มีช่วงอายุ

ระหว่าง41 ปีข้ึนไป จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามดว้ยผูท่ี้มีช่วงอายุ 15-20 ปี จาํนวน 64 

คน คิดเป็นร้อยละ16 ดา้นระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่

ปริญญาตรี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 น้อยท่ีสุดระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 

42 คน  ร้อยละ 10.5  ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.8   รองลงมา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.5 ดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 

รองลงมาคือพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ตามด้วยธุรกิจส่วนตวั 

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั 

 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นท่ี

หน่ึงด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.48 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 โดยท่ีคุณภาพสินคา้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากับอยู่ท่ี 4.71 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 รองลงมาฟังกช์นัการใชง้านมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.59 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.65 ด้านท่ีสองด้านราคาค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.967 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญอนัดับ 2 มีส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.784 โดยท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.435 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.759 โดยท่ีดา้นราคาapplication มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.632 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.144 ดา้นท่ีสามดา้นส่งเสริมการตลาดค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.348 ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีมีความสําคญัอนัดบั 3 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.646 โดยท่ีการรับประกนัสินคา้มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.585 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.688 โดยท่ีดา้นโฆษณามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด

เท่ากบั 4.17 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.920 ด้านท่ีส่ีด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.3475 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความสาํคญัอนัดบั 4 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.695 โดยท่ี

ความน่าเช่ือถือตวัแทนจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.437 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.782 โดยท่ี

สินคา้มีเพียงกบัความตอ้งการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 4.24 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.885 

 ด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือเพื่อติดต่อส่ือสารมากท่ีสุดเป็นจาํนวน 226 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือเลือกซ้ือเพื่อใชง้านอินเทอร์เน็ต จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 

ตามมาดว้ยการเลือกซ้ือเพื่อการเล่นเกมส์จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงเลือกซ้ือโทรศพัทม์าก

ท่ีสุดเม่ือใช้งานไม่ได้/สูญหาย จาํนวน 308  คนเป็นร้อยละ 77.0 รองลงมาคือเม่ือต้องการความ

แปลกใหม่  จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามดว้ยโปรโมชัน่พิเศษ จาํนวน 26คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.5   ดา้นการเปล่ียนโทรศพัท์มือถือพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปล่ียนโทรศพัทมื์อถือ

มากกวา่ 1-2 ปี เป็นจาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน จาํนวน 

101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ต่อมาคือเลือกซ้ือช่วงเวลา 6เดือนถึง ปี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.5 ดา้นการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือจากร้านตวัแทนจาํหน่ายมากท่ีสุด จาํนวน 270 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือโทรทัศน์/วิทยุ จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ตามด้วย

ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ดา้นความสนใจยี่หอ้โทรศพัทมื์อถือส่วนใหญ่สนใจยี่ห้อ 

Apple มากท่ีสุด จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ Samsung จาํนวน 80 คนคิดเป็น

ร้อยละ 20 ตามดว้ย Huawei จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใช้โทรศพัท์มือถือยี่ห้อ Apple มากท่ีสุดจาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ 

Samsung จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ตามด้วย Oppo จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 

ตามลาํดบั 
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 จากการทดสอบสมมติฐาน จาํแนกตามเพศ พบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่

แตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐาน จาํแนกตามอายุพบวา่ อายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่

แตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

ดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐาน จาํแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐานจาํแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดไม่

แตกต่างกนั ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนั 

หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า คู่ ท่ีแตกต่างกันประกอบไปด้วย 3 คู่ดังน้ี (นักเรียน/นักศึกษา กับ 

พนกังานเอกชนมีค่า sig  เท่ากบั 0.014), (นกัเรียน/นกัศึกษา กบั รับราชการมีค่าsig  เท่ากบั 0.003), 

(ธุรกิจส่วนตวั กบั รับราชการมีค่า sig  เท่ากบั 0.037) 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัและนาํมาอภิปรายผล มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีสําคญัมากท่ีสุด 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทาง
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การตลาดท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการยืนยนัในแนวคิดของ 

Kotlerand Keller (2009) ท่ีกล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2.เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดบั

การศึกษา อาชีพ ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาดผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีช่วงอายุระหวา่ง 21-25 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือน

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  ส่วนใหญ่มกัจะซ้ือโทรศพัทมื์อถือเพื่อติดต่อส่ือสาร ทั้งน้ีเป็นเพราะ

จากประชากรในปัจจุบนัเพศหญิงมีมากกวา่เพศชายทาํให้การเก็บแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ กชกร เหลืองอรุณศรี (2554)” ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภทสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร”ท่ีพบว่าผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

ธราธิป แววศรี (2557)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 15,000-25,000 บาท 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มาก

ท่ีสุด ผูผ้ลิตควรปรับปรุงในเร่ืองคุณภาพและฟังก์ชั่นการใช้งานของผลิตภณัฑ์ เช่น ระดบัความ

คมชดัของกลอ้ง ระดบัความดงัและคุณภาพของเสียง ความรวดเร็วในการใชง้าน เพื่อพฒันาคุณภาพ

ความหลากหลายใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. ด้านราคา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือให้ความสําคญัด้านราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพ ผูซ้ื้อให้ความสําคญักบัการเปรียบเทียบราคาและสอบถามจากร้านตวัแทนจาํหน่ายและ

อินเทอร์เน็ต ก่อนจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นควรจะตั้งราคาตามความความสามารถและคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์

 3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือให้ความสําคญัด้าน

ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทนจาํหน่ายควรมีการบริหารจดัการสินคา้ให้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้และควรมีบริการหลงัการขายเพื่อเพิ่มความไวใ้จและความน่าเช่ือถือให้กบั

ลูกคา้ 
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 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือให้ความสําคญัดา้นการ

รับประกนัสินคา้ ควรมีการกาํหนดนโยบายในการรับประกนัสินคา้และเปล่ียนคืนสินคา้ เพื่อให้ผู ้

ซ้ือตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ี เก่ียวข้อง คือ ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโอกาสคร้ังต่อไปควรจะศึกษา 

 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความ

ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนทาํให้พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ตามกระแสของตลาดในปัจจุบนั เช่น ในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนในแต่ละคร้ังของแต่ละบุคคลมี

ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

 2. ระดบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความ

ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนทาํให้พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ตามกระแสของตลาดในปัจจุบนั เช่น สมาร์ทโฟนแบรนด์ Apple มีการพฒันาปรับปรุงฟังก์ชนัการ

ใชง้าน แต่เราไม่ทราบวา่ผูบ้ริโภคพอใจในการพฒันาของApple มากนอ้ยเพียงใด 
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ความพงึพอใจในการทาํงานของ บริษัททวีดีิจิตอลแห่งหน่ึง 

SATISFACTION IN THE WORK OF A DIGITAL TV COMPANY 

 

สุวนันท์ โสมโสรส และ ปัญจพร โสมโสรส 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล  จันทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศอายุ

สถานภาพการสมรสระดบัการศึกษาอายุงานและเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงานของพนกังานบริษทัทีวีดิจิตอลแห่งหน่ึงต่างกนักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ี ไดแ้ก่ความพึง

พอใจในการทํางานของ บริษัททีวีดิจิตอลแห่งหน่ึงจาํนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมู้ลสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย, มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี, มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ,มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด,  มีรายต่อเดือนมากท่ีสุดในช่วง ตํ่า

กว่า 20,001 บาทและมี ประสบการณ์การทาํงาน 3-5 ปี นอกจากน้ียงัพบว่า ความพึงพอใจในการ

ทาํงานส่วนบุคคลในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์การทาํงานท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ความพึงพอใจใน

ดา้นงานขององค์การ ในดา้นมีความ เป็นอิสระ ขอบเขตงานชดัเจน สภาพความทา้ทาย และความ

หลากหลาย มีผลต่อความพึงพอใจใน การทาํงาน และสุดท้าย สภาพแวดล้อมในการทาํงานมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการทาํงาน บริษทัทีวีดิจิตอล 
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Abstract 

 The objective of this study was to compare the information about demography which the 

different gender, age, marital status, level of education, age of work and salary affect the 

satisfaction in the work of a digital TV company. The sample group used in this time is the job 

satisfaction of 200 employees of a digital TV company. The instrument which is used in 

collecting data was questionnaire. Statistics that is used in data analysis were percentage, 

frequency, mean, standard deviation, independent samples, t-test, and One-Way ANOVA at 

statistical significance level of 0.05. 

 The result of the study showed that most of the samples are male. They are between 20-

29 years old. Most of them have a bachelor's degree education and have a single status. They have 

the highest monthly income in less than 20,001 baht and have 3-5 years of work experience. In 

addition, it was found that the personal work satisfaction in terms of different gender, age, 

education level, income, and work experience affect indifferently the work satisfaction. 

Moreover, it was found that the satisfaction in the work of the organization in terms of 

independence, clear scope of work, challenging conditions and diversity affect the the wok 

satisfaction. At last, the working environment has the significant influence on job satisfaction at 

the level of 0.05. 

 

Keywords: work satisfaction, a digital TV company 

 

บทนํา 

 บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพยากร ท่ีมีคุณค่าและมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการ

บริหารองค์กรและความสําเร็จขององค์กร เน่ืองจากบุคลากรนั้นสามารถนําทรัพยากรอ่ืนๆ ใน

องค์กรมาบริหารจดัการให้เกิดคุณค่าสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดได ้ดงันั้นหากองค์กรใดมีบุคลากรท่ีมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทาํงานก็จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานหรือ

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามไปดว้ย คุณภาพและประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรในองคก์รจึงมี

ความสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กร การท่ีจะทาํให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพในการ

ทาํงานนั้น ปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงคือการทาํให้บุคลากรเกิดความผาสุกและมีความพึงพอใจใน
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การทํางานตามท่ีองค์กรกําหนด ซ่ึงการสร้างความผาสุกและความพึงพอในการทาํงานให้กับ

บุคลากรในองค์กรนั้น ส่ิงท่ีสําคญัประการหน่ึง คือการสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีให้เกิดแก่

บุคลากรจากแนวคิดของวอลตนัคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นลกัษณะงานท่ีตอบสนองความตอ้งการ

และความปรารถนาของบุคคล โดยมีองค์ประกอบท่ีสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทาํงาน

พิทยา บวรวฒันา (2557) 

 สุพจน์ ธนาศิริเจริญ (2550) กล่าววา่องคป์ระกอบ8ประการของการพฒันาคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานคือ 

 1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  

 2. สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  

 3. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล  

 4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน 

 5. ความสัมพนัธ์กบับุคคลในองคก์รและการบูรณาการทางสังคม  

 6. ประชาธิปไตยในองคก์าร  

 7.ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั  

 8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 สุธานิธ์ิ นุกลูอ้ึงอารี (2555) ระบุว่า คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี จะทําให้บุคลากรเกิด

ความรู้สึกท่ีดีต่องาน และทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ือง

สุขภาพจิต ช่วยให้เจริญกา้วหน้ามีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององค์กรและยงั

ช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ซ่ึงทําให้เกิดผลผลิตและการบริการท่ีดีทั้ งคุณภาพและ

ปริมาณ คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีของบุคลากรในองค์กร จึงมีความสําคญัต่อความสําเร็จของ

องคก์รเป็นอยา่งยิง่ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศอายุสถานภาพการสมรสระดบั

การศึกษาอายุงานและเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน

บริษทัทีวดิีจิตอลแห่งหน่ึงต่างกนั 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศอายสุถานภาพการสมรสระดบัการศึกษา อายงุานและ

เงินเดือน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัทีวดิีจิตอลแห่งหน่ึงต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย  

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงาน

ในดา้นต่างๆ โดยมีตวัแปรตน้คือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศอายุสถานภาพ

การสมรสระดบัการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และตวัแปรตามคือ ความพึงพอใจดา้นค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและเป็นธรรมการยอมรับในผลงานความรับผิดชอบงานลักษณะของงานท่ีทําความ

เจริญกา้วหนา้ในการทาํงานนโยบายบริษทัและการบริหารสภาพแวดลอ้ม 

2. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์: กลุ่มตวัอยา่งพนกังานในดา้นต่างๆ ในบริษทัทีวีดิจิตอล

แห่งหน่ึง จาํนวน 200 คน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา: การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การเก็ยแบบสอบถามและทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลและรายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 

2562 

4. ขอบเขตด้านพื้ น ท่ี : ในการดําเนินงานวิจัยค ร้ังน้ีได้เก็บ รวบ รวมข้อมูลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-สถานภาพการสมรส 

-ระดบัการศึกษา 

-อายงุาน 

-เงินเดือน 

 

ความพงึพอใจ 

-ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 

-การยอมรับในผลงาน 

-ความรับผดิชอบงาน 

-ลกัษณะของงานท่ีทาํ 

-ความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน 

-นโยบายบริษทัและการบริหาร 

-สภาพแวดลอ้ม 

-ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงระดบัความพงึพอใจในแต่ละดา้นของบริษทัทีวดิีจิตอลแห่งหน่ึง 

2. ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของบริษทัทีวดิีจิตอลแห่งหน่ึง 

3. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัทีวี

ดิจิตอลแห่งหน่ึง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ความกา้วหน้าลกัษณะ

งาน ค่าตอบแทน ความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารงาน ได ้ตอบสนองความตอ้งการ

ของผูป้ฏิบติังาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จนทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดทศันคติในทางบวกต่อการ

ทาํงาน เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ผลท่ีตามมา ก็คือผูป้ฏิบติังานเกิด ความรู้สึกตั้งใจเตม็ใจท่ีจะ

ทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร แมว้า่ จะมีอุปสรรคมากมาย เพยีงใด แต่ในทางตรงกนัขา้ม 

หากปัจจยัต่างๆ ไม่ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว ยอ่มทาํให้ ผูป้ฏิบติังานเกิดทศันคติในทางลบ 

และเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงานข้ึนได ้

 2.การได้รับการยกย่องนับถือ หมายถึง สถานภาพของการได้รับการยกย่องนับถือ จาก

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อร่วมงาน และบุคคลภายนอก 

 3. ความรับผิดชอบของงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยท่ีบุคลากรนั้นมีอาํนาจในการรับผิดชอบอยา่ง

เตม็ท่ี 

 4. ลกัษณะของงานท่ีทาํ หมายถึง คุณลกัษณะเฉพาะของงานงานท่ีทาํอยู่เป็นงานท่ีทาํให้

บุคลากรมีความรู้สึกว่ามีคุณค่ามีความภาคภูมิใจมีศกัด์ิศรีและไดรั้กกนัถือเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้

ความสามารถและเป็นงานท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิมซ่ึงทาํใหเ้กดการเปล่ียนแปลง 

 5. ความเจริญกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี หมายถึง การไดรั้บการพิจารณาผลงานการเล่ือน

ตาํแหน่งสูง และการมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนให้เขา้อบรม 

สัมมนา 

 6. นโยบายและการบริหาร หมายถึง นโยบายหรือการจดัการ และการบริหารขององค์กร 

การจดังานระบบท่ีมีประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารภายใน 

 7. สภาพแวดลอ้มการทาํงาน หมายถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภยั 
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 8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ เงินรางวลัประจาํปี ค่ารักษาพยาบาล และเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการทาํงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ี

ทาํ รวมถึงเป็นแรงกระตุน้ท่ีช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ ทาํ

ให้เกิด ประสิทธิผลในการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตามไดมี้นกัวิชาการทาง

การศึกษาทั้งในและต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวต้่างๆ กนั

ดงัน้ีกู๊ด (Good. 1973 : 320) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึงคุณภาพ สภาพหรือ

ระดบัความรู้สึกพอใจอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสนใจและทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํ

อยูกิ่ลเมอร์ (Gilmer, 1966.p. 80) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจในการทาํงานเป็นทศันคติของ

บุคคล ท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การดาํรงชีวติโดยทัว่ไปกิติมา ปรีดีดิลก (2539 : 321) กล่าว

ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึงความรู้สึกท่ีชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบและ

แรงจูงใจในด้านต่างๆของงานและผู ้ปฏิบัตินั้ นได้รับการตอบสนองอันจะเป็นผลท่ีทําให้

ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเต็มใจ หรือมีความผูกพนักบังานและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์าร 

 การยอมรับในงาน ท่านได้รับการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานผลงานของท่านไดรั้บ

การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาความคิดเห็นของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมีระดบัความ

คิดเห็นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท่านไม่ไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญั 

  ความรับผิดชอบงาน ท่านปฏิบติังานเหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีท่านดาํรงอยู่ขอบเขต

และหนา้ท่ีท่ีท่านรับผดิชอบถูกระบุไวอ้ยา่งชดัเจนท่านพยายามคิดหาวธีิการทาํงานใหม่ๆเพื่อใหง้าน

ท่ีไดรั้บมอบหมายประสบความสําเร็จ ระดบัความคิดเห็นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ท่านไม่เขา้ใจถึงขอบเขต

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของท่าน 

 ความพึงพอใจในลกัษณะงานงานท่ีท่านปฏิบติัมีลกัษณะทา้ทายความรู้ ความสามารถของ

ท่านท่านมีอิสระในการวางแผนการทาํงานไดด้ว้ยตนเองท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่ง

เตม็ท่ี ระดบัความคิดเห็นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ งานท่ีท่านทาํอยูย่ากเกินความสามารถของท่าน 
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 ความก้าวหน้า ท่านไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความสามารถใน

การทาํงานท่านมีโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนให้เล่ือนตาํแหน่งได้ตามความสามารถของท่าน

ท่านสามารถทาํงานไดส้ําเร็จลุล่วงไดโ้ดยไม่มีปัญหาตามมางานท่ีท่านทาํอยูไ่ม่สามารถทาํให้ท่าน

ไดรั้บความกา้วหนา้ 

 นโยบายขององค์กร กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัมีความเหมาะสม ระดบัความ

คิดเห็นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การบริหารงานในองคก์รไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารไม่

ช้ีแจงเก่ียวกบัเป้าหมายในการปฏบิตงิัานกบัพนกังานองคก์รของท่านมีนโยบายในการบริหารงานท่ี

ชดัเจนนโยบายในการบริหารของหน่วยงานท่านง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั 

 สภาพแวดลอ้ม คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความหมายมีการดูแลเร่ืองความปลอดภยัในการ

ทาํงานเป็นอยา่งดีท่ีจอดรถของบริษทัฯ มีไม่เพียงพอ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเหมาะสมกบัการ

ทาํงานบริษทัฯ มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการทาํงานท่ีมีสภาพดีและพร้อมใชง้านและสถานท่ีไม่แออดั 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วริศรา วงษ์วิจิตร (2561) การวิจยัคร้ังน้ีมีประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

ประกอบไปด้วย เพศอายุสถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยคํ้ าจุนในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดัซ่ึงกลุ่มประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ 

พนกังานบริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ไฮเวยจ์าํกดั (UIH) จาํนวน 234 ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบ

ไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาตาํแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน มีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย ์

จาํกดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชั่น 

ไฮเวย ์จาํกดั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศอายุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ท่ีแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า เพศอายุระดับการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ี

แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชั่น 

ไฮเวย ์จาํกดั 
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 ลลิตวดี ศรีเศรษฐมาตย ์(2561) การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ

ทาํงาน 2 ปัจจยั ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัธาํรงรักษา ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กร 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านรายได้และค่าตอบแทนท่ีมียุติธรรม ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนงังาน ดา้นความกา้วหนา้และ

ความมัน่คงในสายอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความเสมอภาคและความยติุธรรม

ในอง์คกร ดา้นความสมดุลของชีวิตการทาํงาน และดา้นความภาคภูมิใจในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ พนักงาน

บริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขตจงัหวดัสุพรรณบุรีจาํนวน 343 คน โดยการตอบแบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั 

ปัจจยัจูงใจ (r = 0 .579) และปัจจยัธาํรงรักษาใจ (r = 0.571) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางทั้งสองปัจจยัและ 

คุณภาพชีวติการทาํงาน(r = 0.607) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์กรของพนกังาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางอย่างมีสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

 สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานของพนักงานความผูกพนัธ์ต่อองค์กร และการส่ือสารในองค์กรส่งผลต่อการเป็น

สมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ี

ผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.932 ในการเก็บรวมรวบ

ขอ้มูลจากพนกังาน 400 ราย ท่ีทาํงานในบริษทัเอกชนและพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร สถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงหุผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีอายุ 20-25 ปีมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001–25,000 บาท และมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา 3 

ปีและผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ

และยุติธรรมส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มากที

สุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพชีวงิตในการทาํงาน ดา้นสิทธ์ิส่วนบุคคลในการทาํงาน ดา้นการมี

ส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธั กบับุคคลอ่ืน ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความ
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เช่ือถือ และยอมรับในเป้าหมายและคานิยมขององคก์ร และดา้นความเต็มใจในการปฏิบติังานเพื่อ

องคก์รของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 44.9 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานในบริษทัแห่ง

หน่ึง งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม

ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

  

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นบริษทัทีวดิีจิตอลแห่งหน่ึงจาํนวน 338 คน ผูว้จิยัทาํ

การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน ซ่ึงเป็นพนกังานของบริษทัทีวดิีจิตอลแห่งหน่ึง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาใช้หลักการกาํหนดสูตรในการคาํนวณขนาดตวัอย่างท่ีนิยมใช้เม่ือ

ทราบประชากรท่ีแน่นอน คือ สูตรของ Yamane (1973)  

  

 

     

  โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

         N = จาํนวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

  e = ค่าเปอร์เซ็นของความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง (โดยมีการกาํหนด 

ความคลาดเคล่ือนให้เท่ากบั 0.05) 

 เพื่อสะดวกต่อการเก็บขอ้มูลในการคาํนวณ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดตวัอย่าง ทั้งส้ินจาํนวน 

200 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีรวบรวม 

ขอ้มูลจากพนกังานบริษทัทีวีดิจิตอลแห่งหน่ึงโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยจะเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล 

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และระยะเวลาในการทาํงาน เป็นลกัษณะ 

คาํถามแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามดา้นปัจจยัองคก์ร โดยให้ตอบคาํถามตามความ คิดเห็นแบบด  ประมาณค่า 

5 ระดบั (Rating Scale) แบ่งออกเป็น เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ย

มาก และเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

คะแนนเฉล่ีย ระดบั 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

 

 ในแบบสอบถามผูศึ้กษาใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลของการคาํนวณใชสู้ตร 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัต่อไปน้ี  

จากสูตร ความกวา้งอนัตรภาคชั้น = ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด   

       จาํนวนชั้น  

แทนค่าจากสูตร     =           5 – 1          

    5 

 ความกวา้งอนัตรภาคชั้น   =        0.8   
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ระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีไดน้าํมาแปลความหมายไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามพนกังานบริษทัทีวีดิจิตอลแห่งหน่ึง มาทดลอง

สอบถามกบักลุ่มประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เพื่อหาค่า อาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือถือ

ไดโ้ดยใชว้ธีิการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได ้0.930 

ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ทั้งน้ี เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของ ความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ี

ยอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของพนกังานดิจทลัแห่งหน่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุดมีจาํนวน

160 คน ร้อยละ 79.9 อายอุยูใ่นช่วงอาย ุ20-29 ปี มีจาํนวน 188 คน ร้อยละ 59.1 ส่วนใหญ่สถานภาพ

สมรส โสด มีจาํนวน 167 คน ร้อยละ 83.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน 186 คนร้อยละ 

93.4 มีอายุงาน ระหว่าง 3-5 ปี มีจาํนวน 126 คน ร้อยละ 63.1 มีเงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท มี

จาํนวน 148 คน ร้อยละ 73.9 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นค่าตอบแทนและเป็นธรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยอยู่ในระดบัปาน

กลางด้านการยอมรับในผลงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 โดยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความ

รับผิดชอบงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 โดยอยูใ่นระดบัมากดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.50 โดยอยู่ในระดบัมากด้านความเจริญก้าวหน้าในการทาํงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยอยู่ใน

ระดบั คะแนนเฉล่ีย 

มากท่ีสุด 4.21 - 5.00 

มาก 3.41 - 4.20 

ปานกลาง 2.61 - 3.40 

นอ้ย 1.81 - 2.60 

นอ้ยท่ีสุด 1.00 - 1.80 
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ระดบัปานกลาง ดา้นนโยบายบริษทัและการบริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง

ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.30 โดยอยู่ในระดับปานกลางด้านค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้าน

การยอมรับในงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ี ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน 

ดา้นนโยบายของบริษทัและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ไม่แตกต่างกนั 

 อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพึงพอใจ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นลกัษณะ

งานท่ี ด้านนโยบายของบริษัทและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการยอมรับในงาน

เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่ามี 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) อายุ 20-29 ปี กบั 40-49 ปี (2) อายุ 20-29 ปี กบั 

50ปีข้ึนไป (3) อาย ุ30-49 ปี กบั 40-49 ปี (4) อาย ุ30-49 ปี กบั 50 ปีข้ึนไปอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจดา้นความรับผดิชอบ เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 2  คู่  ประกอบดว้ย (1) อาย ุ30-49 

ปี กบั 40-49 ปี (2) อายุ 30-49 ปี กบั 50ปีข้ึนไป อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นความ

เจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 2  คู่  ประกอบดว้ย (1) อาย ุ20-29 ปี กบั  

50ปีข้ึนไป (2) อาย ุ30-49 ปี กบั 50 ปีข้ึนไป 

 สถานภาพสมสรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น

ธรรม ดา้นการยอมรับในงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ ดา้นความเจริญกา้วหน้า

ในการทาํงาน ดา้นนโยบายของบริษทัและการบริหาร ดา้นสภาพแวดล้อม และด้านค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั 

 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม

ดา้นการยอมรับในงานดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานดา้นนโยบายของบริษทัและการบริหาร

ดา้นนโยบายของบริษทัและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ไม่แตกต่างกันส่วนการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้านความรับผิดชอบ เม่ือ

ทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่  ประกอบด้วย (1) ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้านลักษณะงานท่ีทํา เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่ามี 2 คู่  

ประกอบดว้ย (1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี (2) ปริญญาตรีกบั สูงกวา่ปริญญาตรี 
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 อายุงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 

ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นนโยบายของบริษทัและการบริหารและดา้นค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนัส่วนอายงุานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการยอมรับ

ในงาน เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่  ประกอบดว้ย (1) อายุงาน 3-5 ปี กบั 6-10 ปี อายุงานท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้านลักษณะงานท่ีทํา เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 2 คู่  

ประกอบดว้ย (1) อายุงานนอ้ยกวา่ 3 ปี กบั 6-10 ปี (2) อายงุาน 3-5 ปี กบั 6-10 ปี อายงุานท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นความรับผิดชอบ เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 2 คู่  ประกอบดว้ย 

(1) อายุงาน น้อยกว่า 3 ปี กบั 3-5 ปี (2) อายุงาน 3-5 ปี กบั 6-10 ปี อายุงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดลอ้ม เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 2 คู่  ประกอบด้วย (1) อายุงาน 

นอ้ยกวา่ 3 ปี กบั 6-10 ปี (2) อายงุาน 3-5 ปี กบั 6-10 ปี 

 เงินเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ ไม่แตกต่างกนัส่วน

เงินเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม เม่ือ

ทดสอบเป็นรายคู่พบว่ามี 3 คู่  ประกอบด้วย (1) เงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท กบั 20,001-30,000

บาท (2) เงินเดือนตํ่ากวา่ 20,001 บาท กบั 50,000 บาทข้ึนไป (3) เงินเดือน 20,001-30,000 บาท กบั 

50,000 บาทข้ึนไป เงินเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้านการยอมรับในงาน เม่ือ

ทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 6 คู่ ประกอบด้วย (1) เงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท กบั 30,001-40,000 

บาท (2) เงินเดือนตํ่ากวา่ 20,001 บาท กบั 40,001-50,000 บาท (3) เงินเดือนตํ่ากวา่ 20,001 บาท กบั 

50,000 บาทข้ึนไป (4) เงินเดือน 20,001-30,000บาท กบั 30,001-40,000 บาท (5) เงินเดือน 20,001-

30,000บาท  กับ  40,001-50,000 บ าท (6) เงิน เดือน 20,001-30,000บ าท กับ  50,000 บาทข้ึนไป 

เงินเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นความรับผดิชอบ เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบวา่ มี 6 

คู่  ประกอบด้วย (1) เงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 30,001-40,000 บาท (2) เงินเดือนตํ่ากว่า 

20,001 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (3) เงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 50,000 บาทข้ึนไป (4) 

เงินเดือน 20,001-30,000บาท กบั 30,001-40,000 บาท (5) เงินเดือน 20,001-30,000บาท กบั 40,001-

50,000 บาท (6) เงินเดือน 20,001-30,000 บาท กบั 50,000 บาทข้ึนไป เงินเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจ ด้านความเจริญก้าวหน้าในการทํางาน เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า มี 2 คู่  

ประกอบดว้ย (1) เงินเดือนตํ่ากวา่ 20,001 บาท กบั 40,001-50,000 บาท (2) เงินเดือน 20,001-30,000

บาท กบั 40,001-50,000 บาท 
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานของบริษทัทีวีดิจิตอลแห่งหน่ึง สําหรับความ

พึงพอใจดา้นความรับผดิชอบงานดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ 

พนักงานมีความรับผิดชอบได้รับความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังานแต่ละเร่ือง 

ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้หอิ้สระในการตดัสินใจแก่ท่านในการทาํงาน ระเบียบขอ้บงัคบัและคาํสั่งต่าง ๆ ท่ี

ใช้ในองค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมส่วนด้าน

ลกัษณะของงานท่ีทาํเน่ืองจากงานท่ีปฏิบติัในองค์กรเป็นงานท่ีทาํให้ทุกๆคนมีโอกาสใช้ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถของบุคลากร 

 ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานของบริษทัทีวีดิจิตอลแห่งหน่ึง สําหรับความ

พึงพอใจด้านค่าตอบแทนท่ี เพียงพอและเป็นธรรม ด้านการยอมรับในผลงาน ด้านความ

เจริญก้าวหน้าในการทาํงาน ด้านนโยบายบริษทัและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ เน่ืองจากมีงานจาํนวน

มาก และจาํเป็นต้องรับผิดชอบในงานต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า บุคลากร

ตอ้งการการยอมรับในนบัถือ เพื่อใหไ้ดย้อมรับในสังคมการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 ผลจากการศึกษาทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจในการทาํงานในองค์กรท่ีส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานท่ีมีต่อตวัพนักงานเพื่อให้ผูบ้ริหารองค์กรนําแนวทาง

ดงักล่าวไปพิจารณาจามความเหมาะสมดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่าพนักงานให้ความสําคัญในด้านความ

รับผิดชอบงานด้านลักษณะของงานท่ีทาํ อยู่ในระดับมาก ทาํให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในการ

ทาํงานส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานและพฒันาศกัยภาพของงาน ดงันั้นบริษทัควรมีการ

พฒันาความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน ไดแ้ก่ การอบรม การสัมมนา เพื่อให้พนกังานไดรั้บ

ความรู้เพิ่มมากข้ึนเหตุผลเพราะวา่เพื่อนาํความรู้ความสามารถท่ีไดจ้ากการอบรมมาพฒันาต่อยอด

ใหก้บัองคก์รใหมี้บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานและลกัษณะงานนั้นๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงาน พบว่า ความพึงพอใจในการทาํงานในด้าน

ความเจริญก้าวหน้าในการทาํงาน ส่งผลต่อความตั้งใจในการปฏิบติังานของพนักงาน เน่ืองจาก

พนกังานมีความกระตือรือร้นต่องานและความตอ้งการความกา้วหนา้ในการทาํงานและปฏิบติังาน
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อยา่งเตม็ความสามารถ ดงันั้น บริษทัควรมีการใหพ้นกังานไดรั้บการส่งเสริมศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานในหน้าท่ีและได้รับการสนับสนุน เหตุผลเพราะว่า พนักงานควรได้รับการพฒันาอย่าง

สมํ่าเสมอเน่ืองจากจะทาํใหอ้งคก์รมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 3. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ควรเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้มากข้ึน โดยการจดัการฝึกอบรบ

และพฒันาผูบ้งัคบับญัชาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงเน้นให้ผูบ้ริหารไดมี้การส่ือสารกบัพนกังาน โดยจดั

ประชุมอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวมถึงจดักิจกรรมท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้

นยิ้งข้ึน เหตุผลเพราะว่า ทําให้ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นพนักงานมากข้ึน เพื่อนําไปแก้ไข

ปรับปรุงใหไ้ปในทิศทางเดียวกนักบัองคก์ร 

 4. ดา้นสภาพในการทาํงาน บริษทัควรจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน มี

การเปล่ียนเม่ืออุปกรณ์หมดสภาพ เนน้เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งจริงจงั โดยตอ้งจดัให้

มีคณะกรรมการความปลอดภัยไปตรวจสอบควบคุมดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน รวมถึง

นโยบายความปลอดภยั จดัให้มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีทันสมยั และทั่วถึง รวมถึงการจดัการตรวจ

สุขภาพพนกังานทุกปี เหตุผลเพราะวา่ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการทาํงานและสุขภาพท่ีดีของ

พนกังาน 

 5. ด้านลกัษณะงาน มีการหมุนเวียนงานในแผนก เหตุผลเพราะว่า เพื่อให้เกิดความรอบรู้

และความหลากหลายในการทาํงาน เปิดโอกาสใหท้าํงานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. ความพึงพอใจในการทํางานเป็นเร่ืองความรู้สึกและทัศนคติของแต่ละคน ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามเวลาและสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือ

ผูบ้งัคบับญัชา รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด้วย เช่น การ

ส่ือสารภายในองคก์ร การรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้การศึกษาครอบคลุม

มากยิง่ข้ึน จะทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานมากข้ึน 

 2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ทาํให้มีขอ้กาํจดั

ในการวิเคราะห์ เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึง

ไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากข้ึน การวิจยัคร้ังต่อไปควรเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งหรือบริษทัอ่ืนและ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถามดว้ย 
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พฤติกรรมและทัศนคติทีม่ีต่อการออกกาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

THE BEHAVIORS AND ATTITUDES TOWARD WORKOUTS OF THE PEOPLE IN 

BANGKOK 

 

จุฬาลกัษณ์ เดชะราช และอริศรา จังพานิช 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

เขมจิรา บุญลือ 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัพฤติกรรมและทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดบัความสําคญัของทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายด้านร่างกาย  

ดา้นจิตใจ  ด้านสติปัญญาและด้านสังคม2) เปรียบเทียบปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ และอาชีพต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นร่างกาย  ดา้น

จิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคม ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 

Sampling) โดยสถิติท่ี ใช้ในการในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่ าความ ถ่ี ร้อยละของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน (One-Way ANOVA)   

 ผลการวิจยัพบวา่  ประชาชนส่วนใหญ่ใชว้ธีิการออกกาํลงักายโดยการเล่นเคร่ืองออกกาํลงั

กายรองลงมาคือวิธีการออกกาํลงักายโดยการวิ่ง และรองลงมาคือวิธีการเตน้แอโรบิค สถานท่ีท่ี

ประชาชนส่วนใหญ่ออกกาํลงักายคือท่ีฟิตเนส รองลงมาคือบา้น/ท่ีพกั ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะ

ออกกาํลงัเพียงคนเดียว รองลงมาคือ 2-4 คน ช่วงเวลาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใช้ออกกาํลงักายคือ  

หลงัช่วงเวลา 18.01 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 15.01-18.00 น.ผลการวเิคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อการออก

กาํลังกายพบว่าประชาชนท่ีออกกาํลังกายในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติการออกกาํลังกายด้าน

ร่างกายและด้านจิตใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 1) อายุท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ ดา้นสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั  2) 

รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลังกายด้านร่างกายและด้านสติปัญญาท่ี
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แตกต่างกนั 3) อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายด้านจิตใจและดา้น

สติปัญญาท่ีแตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ: ทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักาย, ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล, ช่วงเวลาท่ีประชาชนส่วน

ใหญ่ใชอ้อกกาํลงักาย 

 

Abstract 

 The purposes of the study of the behaviors and attitudes toward workouts of the people in 

Bangkok are 1)  to study the significance levels of the attitudes towards workouts in physical, 

mental, intellectual and social aspects; 2) to compare personal factors such as gender, age, status, 

education level, income and occupation. In this study, there are 400 samples. Questionnaires were 

used as the research instruments. The samples were selected with the quota sampling method. The 

statistics used for analyzing the data are frequency, percentage, standard deviation and one-way 

analysis of variance (One-Way ANOVA).  

 It was found that people most frequently used fitness equipments followed by running 

and aerobic dancing. They most frequently worked out at fitness centers followed by their houses. 

They mostly frequently worked out by doing it alone followed by having a group of two to four 

members. They most frequently worked out after 18.01 followed by 15.01 – 18.00. By analyzing 

their attitudes towards workouts, it was found that the people working out in Bangkok had the 

highest levels of the attitudes towards workouts in physical and mental aspects.  By testing the 

hypotheses, it was found as follows.  Firstly, the different ages had different effects on the 

attitudes towards workouts in physical, mental and intellectual aspects.  Secondly, the different 

incomes had different effects on the attitudes towards workouts in physical and intellectual 

aspects. Thirdly, the different occupations had different effects on the attitudes towards workouts 

in mental and intellectual aspects. 

 

Keywords: attitudes towards workouts, personal factors, they most frequently worked out 
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บทนํา 

 การป้องกนัเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการดูแลสุขภาพ เพราะไดผ้ล และ

ประหยดัท่ีสุด สุขภาพท่ีดี คือ ดีทั้งทางกาย และใจขณะน้ีสาเหตุการตายของประชาชนในประเทศท่ี

พฒันาแลว้ ไดเ้ปล่ียนจากโรคติดเช้ือ เป็นโรคท่ีไม่ติดเช้ือ และจากพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การสูบ

บุหร่ี ด่ืมสุรา ยาเสพยติ์ด เพศสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสม ฯลฯ คนเราทุกคนจะตอ้งแก่ เจ็บ และตายทุก

คน แต่ในปัจจุบนัน้ีเราสามารถป้องกนัโรคไดห้ลายโรค ฉะนั้น จึงควรแก่อย่างมีคุณภาพ และไม่

ควรเสียชีวติจากโรคท่ีป้องกนัได ้

 การออกกาํลงักายเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีประโยชน์ เพราะการออกกาํลงักายทาํให้ระบบ

อวยัวะต่างๆ ของร่างกายได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานดีข้ึน เช่น ระบบ

โครงสร้างและกลา้มเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทอตัโนมติั ระบบย่อยอาหาร ระบบ

ขบัถ่าย อีกทั้งยงัช่วยใหค้วามดนัโลหิตและไขมนัในเลือดลดลง อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ทาํงานไดดี้

ข้ึนดงัท่ี วุฒิพงษ์ ปรมตัถากร (2537) ไดก้ล่าวว่าประโยชน์ของการออกกาํลงักาย มีอยูด่ว้ยกนัหลาย

ดา้น ประโยชน์ท่ีมีผลต่อร่างกาย  เช่น ผลต่อระบบหัวใจ ผูท่ี้ฝึกซ้อมกีฬาระยะ เวลานานๆ สามารถ

หายใจเขา้ออกไดอ้ยา่งเต็มท่ี อตัราการหายใจสภาวะปกติจะลดลง ผลต่อ ระบบไหลเวียนโลหิตทาํให้

มีปริมาณเลือดเพิ่มข้ึน เม่ือออกกาํลงักายเป็นประจาํร่างกายตอ้งใช ้เลือดรักษาระดบัอุณหภูมิ ปริมาณ

เลือดดาํไหลกลับสู่หัวใจเพิ่มข้ึน เม่ือฟอกจากปอดทาํให้ ปริมาณเลือดแดงมีมากตามไปด้วย จึง

สามารถเล้ียงกลา้มเน้ือไดเ้พียงพอ เม่ือปริมาณเลือดเพิ่ม เส้นเลือดจะขยายและหดตวัมากข้ึนทาํใหก้าร

ยืดหยุ่นดีข้ึน ป้องกนัไม่ให้เส้นเลือดแข็งตวัหรือ เปราะ ความดนัเลือดมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก

ปริมาณเลือดเพิ่ม ทาํให้ความตา้นทานในเลือด น้อยลงดว้ย หัวใจไดท้าํการสูบฉีดเลือดดีข้ึน เป็นผล

ให้กลา้มเน้ือหัวใจแข็งแรงเป็นการป้องกนั โรคหัวใจเส่ือมสมรรถภาพหรือหัวใจวายได ้นอกจากน้ี

การออกกาํลังกายและการเล่นกีฬา ยงัเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ท้าทายความสามารถและสร้าง

สุขภาพท่ีดีกบัคนทุกเพศทุกวยัลว้น ตอ้งการออกกาํลงักายเพราะการออกกาํลงักายนอกจากจะทาํให้

ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพท่ีดีแลว้ ยงัทาํให้มีรูปร่างท่ีสง่างาม จิตใจ

ท่ีแจ่มใส อารมณ์ท่ีดี มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น มีไหวพริบและสติปัญญาท่ีดี มีสัมพนัธไมตรีท่ีดี การ

ออกกาํลังกาย และเล่นกีฬา ก็จะส่งผลให้จิตแจ่มใสเบิกบานไม่โมโหง่าย ไม่ใจร้อน มีความสุขุม

รอบคอบ ยิ้ม แยม้สดช่ืนตลอดวนั และช่วยคลายเครียดไดเ้ป็นอย่างดี ไม่มัว่สุมกบัยาเสพติดท่ีเป็น

ปัญหา สาํคญัระดบัประเทศชาติ (วฒิุพงษ ์ปรมตัถากร .2537) 
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 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและทศันคติท่ีมีต่อ

การออกกาํลงักายของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  ดา้นความรู้และความคิดเห็นท่ีมีต่อ

การออกกาํลงักาย  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและสนบัสนุนพฤติกรรมการออกกาํลงักายเพื่อให้

ประชาชนในประเทศไทยมีภูมิคุม้กนัโรคและมีสุขภาพร่างกายท่ีดีกนัมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  

ดา้นสติปัญญาและดา้นสงัคม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  

รายได ้และอาชีพต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสติปัญญาและดา้น

สังคม 

 

สมมติฐานของการวจัิย 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการ

ออกกาํลงักายทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติสัมปชญัญะและสงัคมท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ก ารศึ ก ษ าพ ฤ ติ ก รรม แ ล ะ ทัศ น ค ติ ท่ี มี ต่ อ ก ารอ อ ก กําลังก าย ข อ งป ระ ช าช น ใน

กรุงเทพมหานคร ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา  คือประชาชนท่ีออกกาํลงักายท่ีมีอายุระหวา่ง 20-60

ปี 

 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัศึกษาในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

  3. ขอบเขตดา้นเวลา 

  3.1 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทําวิจัยตั้ งแต่ เดือนมกราคม–เมษายน 2562 และ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562–12 มีนาคม 2562  

 4. ขอบเขตดา้นตวัแปร 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

696 

   4.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)   

   4.1.1 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 

    4.1.1.1 เพศ 

    4.1.1.2 อาย ุ

    4.1.1.3 สถานภาพ 

    4.1.1.4 ระดบัการศึกษา 

    4.1.1.5 รายได ้

    4.1.1.6 อาชีพ 

  4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อการออกกาํลังกาย  

แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

   4.2.1 ดา้นร่างกาย 

   4.2.2 ดา้นจิตใจ 

   4.2.3 ดา้นสติปัญญา 

   4.2.4 ดา้นสังคม 

 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

  ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายได ้

6. อาชีพ 

ทศันคติทีม่ีต่อการออกกาํลังกาย 

- ดา้นร่างกาย 

- ดา้นจิตใจ 

- ดา้นสติปัญญา 

- ดา้นสังคม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการใชเ้ป็นแนวทางในการจดัสถานท่ีออกกาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมการออก

กาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อให้ทราบถึงทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ

สังคม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทศันคติท่ีดีในการออกกาํลังกายและการดูแลสุขภาพให้กับ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การออกกําลังกาย หมายถึง การใช้แรงกล้ามเน้ือและแรงกายให้เคล่ือนไหวเพื่อให้

ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี โดย จะใช้กิจกรรมใดเป็นส่ือก็ได้ เช่น การบริหาร เดินเร็ว วิ่ง เหยาะ

หรือ การฝึกท่ีไม่มุ่งการแข่งขนัสมบติั กาญจนิจ (2541: 5) 

 2. พฤติกรรมการออกกาํลงักาย หมายถึง  การแสดงออกท่ีทาํให้มีการเคล่ือนไหวร่างกาย

เพื่อการออกกาํลงักาย 

 3. ป ระ ช าช น ใน ก รุง เท พ ม ห าน ค ร ห ม าย ถึ ง บุ ค ค ล ท่ี พัก อ าศัย อ ยู่ ใน เข ต พื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 4. ทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักาย หมายถึง ความรู้สึก มุมมอง แง่คิดของบุคคลท่ีมีต่อการ

ออกกาํลงักาย 

 5. ประโยชน์การออกกาํลงักาย หมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บในทางบวกจากการออกกาํลงักาย 

 6. ทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายด้านร่างกาย หมายถึง ความรู้สึก มุมมอง แง่คิดของ

บุคคลท่ีมีต่อการออกกาํลงักายแลว้ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย 

 7. ทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นจิตใจ หมายถึง ความรู้สึก มุมมอง แง่คิดของบุคคล

ท่ีมีต่อการออกกาํลงักายแลว้ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจิตใจ 

 8. ทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายด้านสติปัญญา หมายถึง ความรู้สึก มุมมอง แง่คิดของ

บุคคลท่ีมีต่อการออกกาํลงักายแลว้ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสติปัญญา 

 9. ทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นสงัคม หมายถึง ความรู้สึก มุมมอง แง่คิดของบุคคล

ท่ีมีต่อการออกกาํลงักายแลว้ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคม 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเร่ืองการออกกาํลงักาย 

 การออกกาํลงั หมายถึง กิจกรรมท่ีทีกระทาํแลว้ทาํให้ร่างกายมีสุขภาพท่ีดี มีความฟิต การ

ออกกาํลงักายจะทาํให้กล้ามเน้ือ หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ป้องกนัโรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง และโรคมะเร็ง 

 การออกกาํลงักายไม่ได ้หมายถึง การตอ้งไปแข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้น แต่การออกกาํลงักายเป็น

การแข่งขนักบัตวัเอง 

 หลายคนก่อนจะออกกาํลงักายมกัจะอา้งเหตุผลของการไม่ออกกาํลงักาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่

มีสถานท่ี ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ ปัญหาเก่ียวกบัอากาศ ทั้งหมดเป็นขอ้อา้งท่ีจะไม่ออกกาํลงักาย แต่

ลืมไปวา่การออกกาํลงักาย อาจจะใหผ้ลดีมากกวา่ส่ิงท่ีเขาเสียไป 

 เป็นท่ีน่าดีใจวา่การออกกาํลงัให้สุขภาพดีไม่ตอ้งใชเ้วลามากมาย เพียงแค่วนัละคร่ึงชัว่โมง

ก็พอ และก็ไม่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีหรือเคร่ืองมืออะไร มีเพียงพื้นท่ีในการเดินก็พอแลว้ การออกกาํลงัจะทาํ

ให้รูปร่างดูดี กล้ามเน้ือแข็งแรง ป้องกนัโรคหัวใจ ป้องกนัโรคกระดูกพรุน ป้องกนัโรคอว้น การ

ออกกาํลงักายทาํให้ร่างกายสดช่ืน มีพลงัท่ีจะทาํงานและต่อสู้กบัชีวิต นอกจากนั้นยงัสามารถลด

ความเครียดไดด้ว้ย (https://www.siamhealth.net)  

 

 ประโยชน์ของการออกกําลังกายในแต่ละด้าน  สามารถแบ่งได้ดงัน้ี (มนัส  ยอดคาํ, 2548, 

หนา้ 49) 

 1. ด้านร่างกาย  การออกกําลังกายจะทําให้อวยัวะและระบบต่างๆของร่างกายมีการ

เปล่ียนแปลงและพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน ดงัน้ี 

  1.1 ระบบกล้ามเน้ือ กล้ามเน้ือจะมีการเจริญเติบโตข้ึน ทําให้ขนาดของเส้นให้

กล้ามเน้ือขยายใหญ่ข้ึน (Hypertrophy) และเป็นการเพิ่มความสามารถในการออกแรงด้วยทาํให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานของกลา้มเน้ือเพิ่มข้ึน กลา้มเน้ือจะทาํงานไดน้านข้ึน เน่ืองจากมีการใช้

ออกซิเจนนอ้ยกวา่ 

  1.2 ระบบโครงร่าง ในขณะออกกาํลงักายกระดูกจะถูกดึง ถูกบีบจากแรงกลา้มเน้ือ 

ซ่ึงจะกระตุ้นให้กระดูกมีการเจริญข้ึน ทั้งความกวา้ง ความใหญ่ ความหนา และขอ้ต่อก็จะมีการ

เปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัการทาํงาน  

https://www.siamhealth.net/
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  1.3 ระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจ การออกกาํลงักายเป็นประจาํทาํใหร้ะบบ

ไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ด้านจิตใจ การออกกําลังกายอย่างสมํ่ าเสมอ จะผลทําให้เป็นคนท่ีมีบุคลิกท่ีมั่นคง

สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีสามารถปรับตวัเม่ือไดรั้บความเครียดได้

ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ท่ีในระดบัดี 

 3. ด้านสติปัญญา นอกจากการออกกาํลงักายมีผลต่อดา้นจิตใจแลว้ ผูท่ี้ออกกาํลงักายอย่าง

สมํ่ าเสมอ จะมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค ์

มีความสามารถในการเรียน รู้ มีความสามารถในการป รับตัวเข้ากับ เหตุการณ์ ต่างๆได้ดี 

 4. ด้านสังคม การออกกาํลงักายจะช่วยเพิ่มความมีวุฒิภาวะทางสังคม มีความฉลาดทาง

สังคม เน่ืองการออกาํลังกายเป็นกิจกกรมท่ีส่งเสริมให้คนมีปฏิสัมพนัธ์มากข้ึน จนนําไปสู่การ

พฒันาทกัษะทางสังคมท่ีดี 

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วทศันคต ิ

ความหมายเกีย่วกบัทศันคต ิ

 ทศันคติตรงกบักบัภาษาองักฤษวา่ “Attitude” ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

 ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึง

พอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่

บุคคลมีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก เน่ืองจาก

เป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่ตอ้งแสดงว่า

บุคคล กล่าวถึงอะไรหรือทาํอะไร (Schiffman & Kanuk.1994:657) 

 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงในส่ิงหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ในอดีต โดยใชเ้ป็นตวัเช่ือมระหวา่งความคิดและพฤติกรรม นกัการตลาดนิยมใช้ใน

การโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ เสริมแรงและ (หรือ) เปล่ียนทศันคติ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2542:44) 

 

โมเดลโครงสร้างทศันคติ 

 โมเดลโครงสร้างทศันคติ (Structural model of attitudes) การทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหวา่ง ทศันคติและพฤติกรรม นกัจิตวิทยาไดส้ร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทศันคติ การ
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กาํหนดส่วนประกอบของทัศนคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ต่อมาจะสํารวจโมเดล

ทศันคติท่ีสําคญัหลายประการ แต่ละโมเดลมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับส่วนประกอบของ

ทศันคติและวธีิการซ่ึงส่วนต่างๆ เหล่าน้ีมีการจดัหรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

โมเดลทศันคติ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

 1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่วนหน่ึงของโมเดลองคป์ระกอบ 

ทัศนคติ 3 ประการ ซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือถือ 

(Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk 

2007: 236) ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรก ซ่ึงก็คือ ความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บ 

จากการประสมกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล 

ความรู้น้ีและผลกระทบต่อการรับรู้จะกาํหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึง สภาพดา้นจิตใจ ซ่ึง

สะทอ้นความรู้เฉพาะอยา่งของบุคคล และมีการประเมินเก่ียวกบัความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือ

การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึง คุณสมบติัของส่ิงหน่ึงหรือพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะนาํไปสู่

ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง 

 2. ส่วนของความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ส่วนของโมเดลองค์ประกอบ

ทศันคติ 3 ประการซ่ึงสะทอ้นถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 236) ส่วนของอารมณ์

และความรู้สึกมีการคน้พบโดยผูว้ิจยัผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการประเมินผลเบ้ืองตน้โดยธรรมชาติ ซ่ึงมีการ

คน้พบโดยการวจิยัผูบ้ริโภค ซ่ึงประเมินทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การวจิยัไดร้ะบุวา่สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่ม

ประสบการณ์ด้านบวกหรือลบ ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจและวิธี ซ่ึงบุคคล

ปฏิบติัการใชก้ารวดัการประเมินผลถึงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศยัเกณฑ ์ดี-เลว ยนิดี-ไม่ยนิดี 

 3.ส่วนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing) หมายถึง ส่วน

หน่ึงของโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ ซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมี

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความ

ตั้ งใจท่ีจะซ้ือ (Intention to buy) ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007 : 237) จาก

ความหมายน้ีส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคดว้ยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ื้อสามารถนาํไปใชเ้พื่อประเมินความน่าจะเป็นของการ

ซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค หรือพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จารุณี ศรีทองทุม (2550)  ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

ประชาชนท่ีมาออกกาํลงักายท่ีสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ 1. พฤติกรรมการ

ออกกาํลงักายของกลุ่มตวัอยา่งมีความสมบูรณ์ครบถว้น อยูใ่นระดบันอ้ย 2. ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ 

เพศชายมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการออกกาํลงักายมากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เช้ือชาติไทยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการออกกาํลงักายมากกวา่เช้ือชาติอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05   อาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และนกัเรียนมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการออกกาํลงักายมากกวา่

อาชีพคา้ขาย / กิจการส่วนตวัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. อิทธิพลระหวา่งบุคคลต่อการ

ออกกําลังกาย และอิทธิพลของสถานการณ์ต่อการออกกําลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการออกกาํลงักายอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กบัการออก

กาํลงักาย  และปัจจยัแทรกแซงการออกกาํลงักายมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการออกกาํลงั

กายอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4. ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลร่วมทาํนายพฤติกรรมการออกกาํลงั

กาย ไดแ้ก่ เช้ือชาติ เพศความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กบัการออกกาํลงักาย และปัจจยัแทรกแซงการออกกาํลงั

กาย โดยสามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการออกกาํลงักายไดร้้อยละ 6.70 

 ประภาสวชัร์ งามคณะ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยในเขต

ปริมณฑล พบว่าผลการศึกษาพบว่า คนไทยในเขตปริมณฑลท่ีมีอายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

สถานภาพสมรส และศาสนา ต่างกนั มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกนั ยกเวน้ท่ีมีเพศ และ

ภูมิลาํเนาต่างกนั มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกนั สาํหรับปัจจยัสนบัสนุนพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ ได้แก่ 1. การรับรู้เร่ืองสุขภาพ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในทิศทางบวก ระดบัปานกลาง 2. ประสบการณ์การ

เจ็บป่วย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ในทิศทางบวก ระดบัปานกลาง 3. การส่งเสริมสุขภาพ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในทิศทางบวก ระดบัสูง 4. การรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารดา้นสุขภาพ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพในทิศทางบวก ระดบัสูง 5. ความพร้อมในการพฒันา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในทิศทางบวก ระดบัปานกลาง 

 มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานออกกําลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
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พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัทางด้าน

บุคลากรผูใ้ห้บริการ, ปัจจยัด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ,ปัจจยัด้านความ

สะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก, ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ, ปัจจยัด้านคลาสออก

กาํลงักายและ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 20-60 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 3,405,173 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,601,948 คน เพศหญิง 1,803,225 

คน (กรมการปกครอง, 2561) 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

  2.1 ขนาดกลุ่มตวัอย่างการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  

ใช้สูตรการคาํนวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1973)  กาํหนดระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95  และระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5  ดงัน้ี 

สูตร n =        N 

 

  เม่ือ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

N แทนขนาดของประชากร 

e แทนความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ( 0.05 ) 

แทนค่า    n  =  3,405,173 

=  399.99 

 จากการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยระดับควมเช่ือมั่นร้อยละ 95  และระดับความ

คลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

  2.2 วิธีการสุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้การเลือกตวัอยา่งท่ีไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) แบ่งเป็นเพศชาย 200 

1+N(e)2 

1+3,405,173(0.05)2 
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คน เพศหญิง 200 คน โดยเลือกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลักษณะตามช่วงอายุของประชากรตามท่ี

กาํหนดไวใ้หเ้ป็นผูท้าํแบบสอบถามจนครบตามจาํนวน 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเอง  

โดยชุดแบบสอบถามแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ 

อาชีพของผู ้ท ําแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Closed–End 

Questions) เป็นคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบ (Multiple Choice Questions) มีจาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการออกกาํลงักายโดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคาํถามปลายปิด

(Closed–End Questions) มีคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบ (Multiple Choice Questions) และคาํถามท่ีเลือก

ไดห้ลายคาํตอบ (Checklist Questions) มีจาํนวน 4 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย โดยแบ่งเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน

สติปัญญาและดา้นสังคม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี  

5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยกาํหนดค่าของ

คะแนน ดงัน้ี คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ผูต้อบมีความคิดเห็นวา่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  เห็นดว้ยมากท่ีสุด หมายถึง  5   คะแนน 

  เห็นดว้ย   หมายถึง  4  คะแนน 

  ไม่แน่ใจ  หมายถึง  3  คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ย  หมายถึง  2  คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง  1  คะแนน 

 เกณฑก์ารตีความหมายของค่าเฉล่ีย  มีดงัน้ี 

  4.21–5.00 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  3.41–4.20  หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัมาก 

  2.61–3.40 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.81–2.60 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบันอ้ย 

  1.00–1.80 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดมี้การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบความเช่ือมัน่

โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 

พบว่าแบบสอบถามทศันคติดา้นร่างกายมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.74 แบบสอบถามด้านทศันคติ

ด้านจิตใจมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79 แบบสอบถามทศันคติด้านสติปัญญา มีค่าความเช่ือมั่น

เท่ากบั 0.76 และแบบสอบถามทศันคติดา้นสังคม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมี

ค่าCronbach’s AlphaCoefficient มากกวา่ 0.70 จึงสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลได ้

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลสํารวจของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศชายจาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  มีช่วงอายุระหวา่ง  

31-40 ปี มากท่ีสุด คือ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ ผูท่ี้มีช่วงอายุ 20-30 ปี จาํนวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 มีสถานภาพสมรสจาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมามี

สถานภาพโสดจาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 279 คน  คิด

เป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีรายได้อยู่

ในช่วง 25,001-35,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 35,001 บาทข้ึนไป ดา้นอาชีพ

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชนจาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0  

รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  

 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ใชว้ิธีการออกกาํลงัโดยการเล่นเคร่ืองออกกาํลงัจาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ  

40.8 รองลงมา  คือวิธีการออกกาํลงักายโดยการวิง่จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และรองลงมา

คือ วิธีการเตน้แอโรบิคจาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 สถานท่ีท่ีประชาชนส่วนใหญ่ออกกาํลงั

กายท่ีฟิตเนส จาํนวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.3  รองลงมาคือบา้น/ท่ีพกั จาํนวน 125 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.3 ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมกัไปออกกาํลงักายคนเดียวมีจาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.3 รองลงมาคือ 2-4 คน มีจาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ช่วงเวลาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใช้

ออกกาํลงักายคือ หลงัช่วงเวลา 18.01 น.จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8  รองลงมาคือช่วงเวลา 

15.01-18.00 น. จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  
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 ผลการวเิคราะห์ทศันคติต่อการออกกาํลงักายดา้นร่างกายพบวา่  ประชาชนท่ีออกกาํลงักาย

ในกรุงเทพมหานครมีทศันคติการออกกาํลงักายดา้นร่างกายระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 

ซ่ึงมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44  มีระดบัทศันคติมากท่ีสุดในประเด็นท่ีวา่การออกกาํลงักาย

เป็นประจาํทาํใหมี้รูปร่างท่ีดี 

 ผลการวเิคราะห์ทศันคติต่อการออกกาํลงักายดา้นจิตใจพบวา่  ประชาชนท่ีออกกาํลงักายใน

กรุงเทพมหานครมีทศันคติการออกกาํลงักายดา้นจิตใจระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ซ่ึงมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 มีระดบัทศันคติมากท่ีสุดในประเด็นท่ีวา่ การออกกาํลงักายทาํ

ใหมี้สุขภาพจิตท่ีดี 

 ผลการวิเคราะห์ทศันคติต่อการออกกาํลงักายดา้นสติปัญญาพบว่า  ประชาชนท่ีออกกาํลงั

กายในกรุงเทพมหานครมีทศันคติการออกกาํลงักายดา้นสติปัญญาระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77

ซ่ึงมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 มีระดบัทศันคติมากท่ีสุดในประเด็นท่ีวา่ การออกกาํลงักาย

สมํ่าเสมอทาํใหเ้ป็นคนมีไหวพริบดี 

 ผลการวิเคราะห์ทศันคติต่อการออกกาํลงักายดา้นสังคมพบวา่  ประชาชนท่ีออกกาํลงักาย

ในกรุงเทพมหานครมีทศันคติการออกกาํลงักายด้านสังคมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ซ่ึงมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 มีระดบัทศันคติมากท่ีสุดในประเด็นท่ีว่า การออกกาํลงักาย

สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงั

กายดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสติปัญญาและดา้นสังคมท่ีแตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงั

กายดา้นร่างกายท่ีแตกต่างกนัหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย (1) 20–30  

ปี  กับ 51–60 ปี และอายุท่ีแตกต่างกันส่งส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการออกกาํลังกายด้านจิตใจท่ี

แตกต่างกนั และหากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย  (1) 20–30 ปี กบั  51–60 

ปี และอายุท่ีแตกต่างกนัส่งส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั

และหากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย  (1)ตํ่ากวา่ 20 ปี  กบั  20–30 ปี (2) ตํ่า

กวา่ 20 ปี กบั 41–50 ปี (3) ตํ่ากวา่ 20 ปี กบั 61 ปีข้ึนไป (4) 20–30 ปี กบั 51–60 ปี 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออก

กาํลงักายดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสติปัญญาและดา้นสังคมไม่แตกต่างกนั 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

706 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการ

ออกกาํลงักายดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นสติปัญญาและดา้นสังคมไม่แตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักาย

ดา้นร่างกายท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย  (1) 25,001–

35,000 บาท กบั 35,001 บาท และรายได้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักาย

ดา้นสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั หากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย  (1) ตํ่ากวา่ 

15,000 บาท  กบั 15,001–25,000บาท 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออก

กาํลงักายด้านจิตใจท่ีแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบด้วย (1) 

คา้ขาย กบั ธุรกิจส่วนตวั (2) ธุรกิจส่วนตวั กับ พนักงานบริษทัเอกชน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั หากวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่

คู่ท่ีแตกต่างกันประกอบด้วย (1) นักเรียน/นักศึกษา  กับ ธุรกิจส่วนตัว (2) ธุรกิจส่วนตัว กับ  

รัฐวสิาหกิจ / รับราชการ 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1. พฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วน

ใหญ่ใช้วิธีการออกกาํลังโดยการเล่นเคร่ืองออกกาํลังกายจาํนวน คิดเป็นร้อยละ 40.8 สถานท่ีท่ี

ประชาชนส่วนใหญ่ออกกาํลงักายเป็นท่ีฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 44.3 ทั้งน้ีเน่ืองจากวถีิการดาํเนินชีวิต

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกเขา้มาเป็นส่วนช่วยในการ

ดําเนินชีวิตมากข้ึนประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมออกกําลังกายโดยใช้เคร่ืองออกกําลังกายซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกกําลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ 

(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามลาํดบั จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 

ปัจจยัทางดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ, ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ,ปัจจยั

ด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก, ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ, ปัจจยัด้าน

คลาสออกกาํลงักายและ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
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 2. อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายด้านร่างกายท่ีแตกต่างกัน  

โดยผูท่ี้มีอายุ 20-30 ปี จะมีทศันคติในการออกกาํลงักายเป็นประจาํนั้นจะทาํให้มีรูปร่างท่ีดี แต่

ในขณะท่ีผูท่ี้มีอายุ 51–60 ปี จะมีทศันคติในการออกกาํลงักายเป็นประจาํจะช่วยชะลอความเส่ือม

ของร่างกายได ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูท่ี้มีอาย ุ20-30 ปี  จดัอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้หรือวยัหนุ่มสาวซ่ึง

เป็นวยัท่ีให้ความสําคัญกับเร่ืองรูปร่าง ความสวยงามจึงมีความรู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็น

กิจกรรมท่ีจะสามารถรักษารูปร่างให้สวยงามได ้ แต่ผูท่ี้มีอาย ุ51-60 ปี  จดัอยูใ่นช่วงวยักลางคนเป็น

วยัท่ีสภาพร่างกายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจึงมีความสนใจและใหค้วามสาํคญัในการออกกาํลงักายเพื่อ

ตอ้งการใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรงและช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกาย 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการออกกาํลงักายดา้นร่างกาย ด้านจิตใจและ

ดา้นสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงควรมีการทาํการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนให้

เหมาะสมกบัช่วงวยัแต่ละช่วงเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพให้มีทศันคติในการออกกาํลงักายท่ีดีให้มี

ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัเพื่อเป็นแรงผลกัดนัส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจออกกาํลงักาย

กนัมากข้ึน 

 2. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ใชว้ธีิการออกกาํลงัโดยการเล่นเคร่ืองออกกาํลงักาย  ดงันั้นหน่วยงานท่ีมี

หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครจึงควรให้ความสําคญัใน

การขยายพื้นท่ีใหมี้เคร่ืองออกกาํลงักายท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีมากข้ึนใหเ้พียงพอต่อการใชง้านของ

ประชาชนท่ีมาออกกาํลงักายใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกาํลงักายของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการออกกาํลงักายให้

ชดัเจนยิง่ข้ึนและใชเ้ป็นแนวทางพฒันาใหป้ระชาชนหนัมาออกกาํลงักาย 

 2. ควรทาํการศึกษาในส่วนของจงัหวดัอ่ืนๆ นอกจากกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทราบถึง

พฤติกรรมและทัศนคติการออกกาํลังกายของประชาชนในจงัหวดัอ่ืนๆ ว่า มีความแตกต่างกัน

หรือไม่ 
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นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนะเกยีรติ  สมานบุตร 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน

ด้านความพร้อม ระดับคุณภาพชีวิต ความสามารถในการประกอบอาชีพ ของชาวนาในอาํเภอ

มโนรมย ์จงัหวดัชยันาท (2) เปรียบเทียบขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะ ระดบั

การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว การถือครองท่ีอยูอ่าศยั การถือ

ครองในท่ีทาํกิน จาํนวนพื้นท่ีทาํกินของการดาํรงชีวิตท่ีต่างกนั ต่อการดาํรงชีวิตของชาวนาในดา้น

ความพร้อม ดา้นระดบัคุณภาพชีวิต และดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั ของ

ชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท การเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

จากจาํนวนประชากรชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ทั้ง 7 ตาํบล จาํนวน 24,076 คน โดย

คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธียามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีความคาดเคล่ือน 5 % จะได้จาํนวน

ทั้งหมด 392 คน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเก็บทั้งส้ิน 400 คน ใน 7 ตาํบล ตาํบลละ 56 คน แลว้ใช้วิธีการสุ่ม

แบบตามสะดวก 

 การวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพ 

สมรส ระดบัการศึกษาไม่ไดศึ้กษา สถานภาพครอบครัว สมรสหัวหน้าครัวเรือน อาชีพของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่พบวา่เป็นเกษตรกกรม ดา้นรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่ มี

รายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท/ต่อเดือน ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่

เป็นของตนเอง ดา้นพื้นท่ีทาํกิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่ เป็นของตนเอง ดา้นจาํนวน
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พื้นท่ีทาํกิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า พื้นท่ีทาํกิน 0-10 ไร่ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ดาํรงชีวติโดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาทท่ีแตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ : ชาวนา, วถีิชีวติ, การดาํรงชีวติ, เศรษฐกิจพอเพียง 

 

Abstract 

 This research aims to (1) To study living by using sufficiency economy in readiness. 

Quality of life occupational ability of peasants in ManoromChainat (2) Compare demographic 

data, gender, age, status, education level, family status, occupation, average income per family, 

housingholding, arable land holding. The number of arable land of different living per living of 

peasants in readiness, quality of life and occupational ability that different of peasants in 

Manorom, Chainat. Sample group selection the researcher used a purposive sampling from 

number of peasant population in all 7 sub-district of Manorom, Chainat 24,076 people. By 

calculating size of sample groups by Yamane’s formula (Taro Yamane) at tolerance 5% result is 

392 people, so the researcher have to collect data from 400 people in 7 sub-district, 56 people per 

sub-district then use a convenience sampling 

 The reseaches found a most research participant are married woman age 31-40 years, 

unducated and be a headof the family. Occupation; most research participant  are an agriculturist. 

Income; most research participant earns less than or equal to 10,000 baht per month. Housing; 

most research participant have their own house. Arable land; most research participant have 0-4 

acre. The difference cause to living by using a sufficiency economy of peasants in Manorom, 

Chainat 

 

Keywords: Famer, Way of life, Existence, Economy 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีชาวนาประมาณ 3,800,000–4,000,000 ครัวเรือน พื้นท่ีเพาะปลูกรวม

ประมาณ 13,728,000 ไร่ แมว้า่เม่ือเทียบเป็นสัดส่วนอาชีพแลว้ อาชีพชาวนาอาจจะมีสัดส่วนนอ้ยลง

จากเดิม และอตัราส่วนรายไดภ้าคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะสูงกว่ารายไดจ้ากขา้วไปมาก

แลว้ก็ตาม แต่โดยวฒันธรรมแลว้อาชีพชาวนาและเร่ืองขา้วยงัมีความสาํคญัมาก 

 วนัท่ี 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วนัขา้วและชาวนาแห่งชาติ"ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาท่ีน่า

ประทบัใจคือ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ได้

เสด็จพระราชดาํเนินพร้อมด้วยพระเจา้น้องยาเธอ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี 9 เพื่อทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้งไดท้รงหวา่นขา้วดว้ยพระองค์

เองในแปลงนา หลงัตึกขาว (ปัจจุบนัคือ ตึกพืชพรรณ ของกรมวิชาการเกษตร) ทรงหวา่นขา้วดว้ย

พระองค์เองในแปลงนา นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระราชทานต่อชาวสยามและขา้วไทยและ

เป็นวาระสาํคญั ต่อกิจกรรมขา้วไทย การเสด็จพระราชดาํเนินทรงหวา่นขา้วในคร้ังนั้น นบัเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทั้งสองพระองค ์

 อาชีพการทาํนามีความสําคญักบัประเทศไทยอยา่งมาก เพราะการทาํนาปลูกขา้วของชาวนา

ไทยเป็นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวฒันธรรม จิตวิญญาณและยงัเป็นความมัน่คงทางอาหาร ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชดาํรัส ณ โครงการพฒันาพื้นท่ีโคกกูแว อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

จงัหวดันราธิวาส เม่ือปี 2536 ความตอนหน่ึงวา่ “...ข้าวต้องปลูกเพราะอกี 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 

ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเร่ือย ๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซ้ือข้าวจากต่างประเทศ 

เร่ืองอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนีต้้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวทีป่ลูกใน

ต่างประเทศไม่ได้ เรากต้็องปลูก...” 

 ปัญหาสําคญัยิ่งคือ ทาํอย่างไรอาชีพชาวนาจึงจะมีรายได้ดีข้ึนเพราะชาวนารายย่อยส่วน

ใหญ่ยงัมีฐานะยากจน เป็นหน้ีเป็นสิน คนรุ่นใหม่ไม่อยากทาํอาชีพน้ีดงัมีตวัเลขแสดงวา่อายุของคน

ทาํนาในขณะน้ีคือหา้สิบปี หมายความวา่เยาวชนทาํนากนันอ้ยตวัเลขอายเุฉล่ียจึงสูงมาก 

 แนวทางการแก้ปัญหายกระดับฐานของชาวนานั้น ทุกรัฐบาลก็ทาํแต่ผลสําเร็จยงัไม่น่า

พอใจเลย แมก้ระทัง่มาตรการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาลเพื่อไทยก็ยงัมีขอ้น่าเคลือบแคลงวา่ชาวนาได้

เงินจริงถึงเกวียนละหน่ึงหม่ืนห้าพันบาทหรือไม่?  การทุ่มเทงบมหาศาล แต่แก้เพียงปลาย

เหตุ สามารถช่วยชาวนาไดจ้ริงหรือ? 
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 เราเห็นว่าทิศทางการพฒันาอาชีพชาวนาสําหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 

“แนวทางเศรษฐกิจเพียงพอ ทาํไร่นาสวนผสม” เร่ิมจากพื้นฐานข้อน้ีก่อน แล้วจึงเลือกแนวท่ง

รูปธรรมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง เป็นตน้ว่า  แนวทางของกรมการขา้วท่ีเสนอระบบ

ปลูกขา้วท่ีไดรี้บผลสําเร็จ ท่ีจงัหวดักาํแพงเพชรมาเป็นตน้แบบในการจดัระบบปลูกขา้ว ท่ีมีชาวนา

เขา้ร่วมโครงการปลูกถัว่เขียวหลงันาเพื่อพกัดินและแกปั้ญหาเพล้ียกระโดดสีนํ้ าตาล ซ่ึงขณะน้ีมี

พื้นท่ีเขา้ระบบปลูกขา้วแลว้กวา่ 5 แสนไร่ แสดงวา่การทาํนาปีละ 2 คร้ังและพกัดิน จะช่วยแกปั้ญหา

ไดแ้ละแนวทางของ นายประสิทธ์ิ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาขา้วไทย ท่ีเสนอว่า การปรับปรุง

คุณภาพขา้วให้ดีข้ึนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน เป็นเร่ืองท่ีชาวนาจะตอ้งรวมตวักนั เพื่อจดัการ

ระบบปลูกขา้วของตนเอง และใช้การตลาดนาํการผลิต ลดปัญหาราคาขา้วตกตํ่า (ทองแถม นาถ

จาํนง, 2552) 

 อยา่งไรก็ดี นบัตั้งแต่การยกเลิกโครงการจาํนาํขา้วจะพบไดว้า่ ราคาขา้วเปลือกไดต้กตํ่าลง

ไปอยา่งมาก ขอ้มูลรายงานสถานการณ์ขา้ว ของกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า 

ราคาข้าวเปลือกได้ตกลงไปอย่างมาก กล่าวคือ ราคาข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% ตั้ งแต่เดือน

มกราคม 2557 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 อยูร่ะหวา่งตนัละ 7,000-8,500 บาทเท่านั้น และในช่วง

ตรงกบัฤดูกาลเก็บเก่ียวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ราคาขา้วเปลือกจะอยูร่ะหวา่ง 7,200-7,600 บาท 

เท่านั้น ในขณะท่ีราคาขา้วเปลือกหอมมะลิ ปี 2557/2558 ความช้ืน 15% ในเดือนพฤศจิกายน 2558 

อยู่ระหว่าง 11,500–12,700 บาทต่อตนั (ประภาส ป่ินตบแต่ง ,2559) จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมี

แนวคิดศึกษาการดาํรงชีวติโดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงใน อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงในดา้นความพร้อม ระดบัคุณภาพชีวิต

ความสมารถในการประกอบอาชีพ ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 

 2. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพทางครอบครัว อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว การถือครองท่ีอยูอ่าศยั การถือครองในท่ี

ทาํกิน จาํนวนพื้นท่ีทาํกินของการดาํรงชีวติท่ีต่างกนั ต่อการดาํรงชีวติของชาวนาในดา้นความพร้อม  

ดา้นระดบัคุณภาพชีวิต  และดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั ของชาวนาใน

อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 
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สมมติฐานของการวจัิย 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา สถานภาพทาง

ครอบครัว อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว การถือครองท่ีอยูอ่าศยั การถือครองในท่ีทาํกิน จาํนวน

พื้นท่ีทาํกิน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอ

มโนรมย ์จงัหวดัชยันาทท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตวัแปรตน้ : เพศ อายุ สถานะ ระดบัการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชีพรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อครอบครัว การถือครองท่ีอยูอ่าศยั การถือครองในท่ีทาํกิน จาํนวนพื้นท่ีทาํกิน 

 ตวัแปรตาม : การดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพร้อมดา้นระดบัคุณภาพ

ชีวติดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพ 

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 มกราคม 2562 ถึง เมษายน2562 อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-สถานะ 

-ระดบัการศึกษา 

-สถานภาพทางครอบครัว 

-อาชีพ 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 

-การถือครองท่ีอยูอ่าศยั 

-การถือครองในท่ีทาํกิน 

-จาํนวนพื้นท่ีทาํกิน 

การดํารงชีวติของวถิีชาวนา 

-ดา้นความพร้อม 

-ดา้นระดบัคุณภาพชีวิต 

-ดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพ 
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 1. ทราบถึงองคป์ระกอบและแนวโนม้การดาํรงชีวติของอาชีพชาวนาไทยในปัจจุบนั 

 2. สามารถนําผลจากการวิจัยนั้ นไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับ

เกษตรกรท่ีทาํอาชีพชาวนาไดม้ัน่คงมากข้ึน 

 3. ใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาใหก้บัผูท่ี้สนใจอาชีพชาวนา อีกทั้งยงัเป็นการศึกษาเพื่อเป็นอีก

แนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยส่งเสริม และผลกดนัการสร้างหลกัประกนัท่ีย ัง่ยืนให้กบัชาวนาใน

อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ดา้นความพร้อม หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลพร้อมดว้ยประการทั้งปวงท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิง

หน่ึง ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดซ่ึงประกอบไปดว้ย ความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ

สังคม 

 2. ดา้นระดบัคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพร่างกาย และจิตใจท่ีมัน่คงแข็งแรง มีความพอใจ 

สุขใจ สุขกาย และมีความสงบ ทั้งน้ีคุณภาพชีวติจะถูกคุกคามดว้ยโรคและภาวะผิด ปกติต่างๆ ของ

ร่างกาย 

 3. ดา้นความสามารถ หมายถึง ความชดัเจน และความชาํนิชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึง

บุคคลสามารถสร้างข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้และฝึกฝน 

 4. ชาวนา หมายถึง อาชีพทางเกษตรกรรม ในประเทศไทยมกัมีความหมายถึงอาชีพปลูก

ขา้วเป็นหลกั ชาวนาในประเทศไทยนบัวา่เป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด เพราะขา้วเป็นอาหาร หลกัของคน

ไทย อาชีพทาํนาเป็นอาชีพดั้ งเดิมของคนไทย ท่ีสืบทอดมายงัอนุชนรุ่นหลงั โดยส่วนใหญ่แล้ว

ชาวนาจะใชชี้วติอยูโ่ดยสงบเงียบในชนบท 

 5. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน

ภายนอก ทั้ งน้ี จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการนํา

วชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการ 

 6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและ

บริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลก

ยคุโลกาภิวตัน์ 
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 7. วิถีชีวิต หมายถึง การกระทาํตามวิธีการและแนวทาง เพื่อให้มีความสุขและประสบ

ความสําเร็จในชีวิต โดยกระทาํอยา่งต่อเน่ืองจนติดเป็นนิสัย กระทัง่การกระทาํนั้น ไดก้ลายมาเป็น 

ส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวติ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนใน ทุก

ระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดา

เนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ความ

พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจา เป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน

ตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี

จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ  มาใช้

ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ

คนในชาติโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีสานึกในคุณธรรม 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มี

สติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

และกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

(สาํนกัเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน, 2554, หนา้ 7) 

 

วถิีชีวติชาวนา 

 อาชีพการทาํนามีความสําคญักบัประเทศไทยอยา่งมาก เพราะการทานาปลูกขา้วของชาวนา

ไทยเป็นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวฒันธรรม จิตวิญญาณและยงัเป็นความมัน่คงทางอาหาร ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชดาํรัส ณ โครงการพฒันาพื้นท่ีโคกกูแว อนัเน่ืองมาจากพระราชดาริ 

จงัหวดันราธิวาส เม่ือปี 2536 ความตอนหน่ึงวา่“...ขา้วตอ้งปลูกเพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 

ลา้นคน ขา้วจะไม่พอ ถา้ลดการปลูกขา้วไปเร่ือยๆ ขา้วจะไม่พอ เราจะตอ้งซ้ือขา้วจากต่างประเทศ 

เร่ืองอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยน้ีตอ้งมีขา้ว แมข้า้วท่ีปลูกในเมืองไทยจะสู้ขา้วท่ีปลูก

ในต่างประเทศไม่ได ้เราก็ตอ้งปลูก...” 
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 ปัญหาสําคญัยิ่งคือ ทาํอย่างไรอาชีพชาวนาจึงจะมีรายได้ดีข้ึน เพราะชาวนารายย่อยส่วน

ใหญ่ยงัมีฐานะยากจน เป็นหน้ีเป็นสิน คนรุ่นใหม่ไม่อยากทาอาชีพน้ี ดงัมีตวัเลขแสดงวา่ อายุของ

คนทานาในขณะน้ีคือหา้สิบปี หมายความวา่ เยาวชนทาํนากนันอ้ย ตวัเลขอายเุฉล่ียจึงสูงมาก 

 เราเห็นว่าทิศทางการพฒันาอาชีพชาวนาสาหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 

“แนวทางเศรษฐกิจเพียงพอ ทาไร่นาสวนผสม” เร่ิมจากพื้นฐานข้อน้ีก่อน แล้วจึงเลือกแนวท่ง

รูปธรรมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง (ทองแถม นาถจาํนง, 2552) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชุมพลภทัร์ คงธนจารุอนนัต ์(2551) ทาํการศึกษาเร่ืองการดาํเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในหมู่บา้นหนองมะจบั ตาํบลแม่แฝก อาํเภอสัน

ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลกัษณะของการดาเนินชีวิต และคุณภาพชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาเนินชีวิตและ

คุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร และเพื่อศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการดาเนินชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 

 จรัล สุรพิมาน (2553) ทาํการศึกษาเร่ือง การดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของเกษตรกร อําเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล 

เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้

นําไปปฏิบัติในชีวิตประจาวนัเพื่อศึกษาถึงลักษณะการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินชีวติตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อําเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 นภาวรรณ วงค์มณี (2553) ทําการศึกษาเร่ืองการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวติของประชาชน กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง ตาํบลเจริญเมือง อาํเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของประชนในชุมชนทรายทอง ตาํบลเจริญเมือง อาํเภอพาน 

จังหวดัเชียงราย ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีคุ้มกันท่ีดีในตัว จ ํานวน 145 

ครัวเรือน ผลการวิจยัพบวา่ระดบัการนาํแนวปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมดา้น
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ความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี อยู่ในระดับมากและจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่การนาํแนวปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างไป

ตามระดบัการศึกษา ระดบัความรู้และความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเกษตรกรอาํเภอมโนรมยจ์งัหวดัชัยนาท  ท่ีประกอบ

อาชีพเพราะปลูกนาขา้ว ทั้งหมด 7 ตาํบลไดแ้ก่  ตาํบลอู่ตะเภา ตาํบลไร่พฒันา ตาํบลหางนํ้ าสาคร

ตาํบลท่าฉนวน ตาํบลศิลาดาน ตาํบลวดัโคก และตาํบลคุง้สําเภา  จาํนวน  24,076 คน (ระบบข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจปี 2561) 

 

 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใช้การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากจาํนวนประชากรชาวนา

ในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ทั้ง 7 ตาํบล จาํนวน 24,076 คน โดยคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

โดยวธีิยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีความคาดเคล่ือน 5 % จะไดจ้าํนวนทั้งหมด 392 คน ดงันั้นผูว้จิยัจึง

เก็บทั้งส้ิน 400 คน ใน 7 ตาํบล ตาํบลละ 56 คน แลว้ใชว้ธีิการสุ่มแบบตามสะดวก 

 

เคร่ืองมือในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ใชแ้บบสอบถามสํารวจวิถีชีวติและการดาํรงอยูข่องอาชีพชาวนา 

ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพร้อมในการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 ตอนท่ี 3 ระดบัความเขา้ใจในการดาํรงชีวติอยูข่องชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

718 

  ระดบัความเขา้ใจในการดาํรงชีวติอยูข่องชาวนา  วดัเป็น 5 ระดบั  

  4.21–5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

  3.41–4.20 หมายถึง  มาก   

  2.61–3.40 หมายถึง  ปานกลาง   

  1.81–2.60 หมายถึง  นอ้ย   

  1.00–1.80 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด   

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัชาวนาในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2562 โดยทาํการแจก

แบบสอบถาม ใหก้บัชาวนา 7 ตาํบล จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 2.  ก่อนลงมือตอบแบบสอบถามผูว้ิจยัได้ช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์การวิจยัและขั้นตอนการ

ตอบแบบสอบถามใหช้าวนาเขา้ใจ จากนั้นใหช้าวนาลงมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

 3. นาํผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนน และวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัได้ทาํการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั พบว่า 

แบบสอบถามดา้นระดบัคุณภาพชีวิตในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนัมีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.747 เม่ือเทียบกบัค่าอา้งอิงมาตรฐานท่ี 0.70 พบวา่ มีค่าสูงกวา่แสดงวา่ขอ้มูลท่ี

ไดมี้ความน่าเช่ือถือ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  202 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 ซ่ึงมากกวา่เพศชาย โดยเพศชายมีจาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ดา้น

อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.8 รองลงมาคือ ผูท่ี้ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 114 คิดเป็นร้อยละ 28.5 ตามดว้ยผูท่ี้มีช่วง

อายุมากกวา่ 50 ปี 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามมาดว้ยผูท่ี้มีช่วงอายุ 20-30 ปี จาํนวน 25 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.3  ด้านสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

719 

สมรสแลว้จาํนวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมาคือผูท่ี้โสด จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.5 ตามมาด้วยผูท่ี้หย่าร้างกัน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ด้านการศึกษา พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ได้ศึกษา จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือผูท่ี้ มี

การศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ตามดว้ยผูท่ี้มีระดบัการศึกษา 

มธัยมตน้ จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และตามผูท่ี้มีระดบัการศึกษา ปวส. จาํนวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.5 ดา้นสถานภาพทางครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น คู่สมรส

หวัหนา้ครัวเรือน จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือหัวหน้าครอบครัว จาํนวน 156 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตามดว้ยผูท่ี้เป็นบุตร จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และผูท่ี้เป็นผูอ้ยู่

อาศยั จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ด้านอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็น

เกษตรกกรม จาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาเป็นอาชีพคา้ขาย จาํนวน 92 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.0  ตามมาดว้ยอาชีพ รับจา้งทัว่ไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอาชีพขา้ราชการ 

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  ดา้นรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า มีรายไดต้ ํ่ากว่า

หรือเท่ากบั 10,000 บาท/ต่อ จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาเป็นผูท่ี้มารายได ้10,000-

25,000 บาท/เดือน จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ตามมาดว้ยผูท่ี้มีรายได ้25,001-40,000 บาท/

เดือน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่เป็นของ

ตนเอง จาํนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 รองลงมาเป็นผูท่ี้เช่าและผูอ้าศยัซ่ึงมีปริมาณเท่ากัน 

อยา่งละจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ดา้นพื้นท่ีทาํกิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่เป็น

ของตนเอง จาํนวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 ตามมาดว้ยผูท่ี้เช่าผูอ่ื้น จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.0  ด้านจาํนวนพื้นท่ีทาํกิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า พื้นท่ีทาํกิน 0-10 ไร่ มี

จาํนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาพื้นท่ีทาํกิน 11-20 ไร่ มีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.3  ตามดว้ย พื้นท่ีทาํกิน 31-40 ไร่ มีจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  พื้นท่ีทาํกิน มากกว่า50 

ไร่ มีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 พื้นท่ีทาํกิน 21-30 ไร่ มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และ

พื้นท่ีทาํกิน 41-50 ไร่ มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8   

 

การดํารงชีวติของวถิีชาวนา 

 จากผลการสํารวจ การดาํรงชีวิตของวิถีชาวนาสามารถพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี ด้าน

ระดบัคุณภาพชีวิตมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.350 ดา้นความ

พร้อมในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ
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ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.178 และด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ น้อยท่ีสุดมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.224 

 

การทดสอบสมมติฐาน  

 การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อายุ สถานะ ระดบัการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว 

อาชีพ รายได ้พื้นท่ีทาํกิน จาํนวนพื้นท่ีทาํกินแตกต่างกนั ส่งผลต่อการดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจ

พอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ในดา้นความพร้อมในการนาํหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนัไม่แตกต่างกนั มีเพียงการถือครองท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การดาํรงชีวิตโดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ในดา้นความ

พร้อมในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนัแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นราย

คู่ พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ 2 คู่ ไดแ้ก่ ไม่ไดศึ้กษา กบั ประถมศึกษา และ ไม่ไดศึ้กษา กบั ปวส 

 พบวา่ อายุ สถานะ สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายได ้พื้นท่ีทาํกิน แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อการดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชัยนาท ในด้าน

ระดบัคุณภาพชีวติในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไม่แตกต่างกนั ส่วน เพศ 

ท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการดํารงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอ

มโนรมย์ จงัหวดัชัยนาท ในด้านระดับคุณภาพชีวิตในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัแตกต่างกนัและหากวเิคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ ไดแ้ก่ ไม่ไดศึ้กษา 

กบั ประถมศึกษา และ ไม่ไดศึ้กษา กบั ปวส ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการดาํรงชีวิต

โดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ในดา้นระดบัคุณภาพชีวิตใน

การนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนัแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ี

แตกต่างกันประกอบด้วย คู่ ท่ี  1 ไม่ได้ศึกษา กับ ประถมศึกษา และคู่ ท่ี  2 ไม่ได้ศึกษา กับ 

อนุปริญญา/ปวส. และจาํนวนพื้นท่ีทาํกินท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจ

พอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชัยนาท ในด้านระดบัคุณภาพชีวิตในการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนัแตกต่างกนั หากวเิคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั

ประกอบดว้ย คู่ท่ี 1 21-30 ไร่ กบั 41-50 ไร่ 

 พบวา่ อายุ สถานะ สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายได ้ท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีทาํกิน แตกต่าง

กนั ส่งผลต่อการดาํรงชีวิตโดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาทใน

ดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไม่
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แตกต่างกนั ส่วน เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการดาํรงชีวิตโดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาใน

อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาทในดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพในการนาํหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนัแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการดาํรงชีวิต

โดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาทในดา้นความสามารถในการ

ประกอบอาชีพในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนัแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่  พบว่า คู่ ท่ีแตกต่างกันประกอบด้วย คู่ท่ี  1 ไม่ได้ศึกษา กับ ประถมศึกษา และคู่ท่ี 2 

ประถมศึกษา กบั อนุปริญญา/ปวส. และจาํนวนพื้นท่ีทาํกินท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการดาํรงชีวติโดย

ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชัยนาทในด้านความสามารถในการ

ประกอบอาชีพในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนัแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย คู่ท่ี 1 21-30 ไร่ กบั 41-50 ไร่ และคู่ท่ี 2 31-40 ไร่ กบั 

41-50 ไร่ 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การดาํรงชีวติอยูข่องวถีิชาวนาและเศรษฐกิจพอเพียงใน อาํเภอมโนรมย ์

จงัหวดัชยันาทสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัพบว่า  อายุ สถานะ สถานภาพทาง

ครอบครัว อาชีพ รายได ้พื้นท่ีทาํกิน แตกต่างกนั ส่งผลต่อการดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชัยนาทในด้านระดบัคุณภาพชีวิตในการนําหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนัไม่แตกต่างกัน ส่วน เพศ ท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ดาํรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชัยนาท ในด้านระดับ

คุณภาพชีวิตในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการดาํรงชีวิตโดยใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอาํเภอมโนรมย ์จงัหวดั

ชยันาท ในดา้นระดบัคุณภาพชีวิตในการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนัแตกต่าง

กนั 

 2. การดาํรงชีวิตของวิถีชาวนาสามารถพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นระดบัคุณภาพชีวิต

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.350 ดา้นความพร้อมในการนาํหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.178 และดา้นความสามารถในการประกอบอาชีพ นอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.224 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ควรมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัการทาํนาเชิงอินทรียต์าม แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อการดาํรงไวซ่ึ้งการทาํนาอยา่งย ัง่ยนื 

 2. ควรมีการส่งเสริมให้ชาวนามีการเรียนรู้พฒันาพนัธ์ขา้วต่างๆ โดยภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุน

ใหช้าวนาและเกษตรในพื้นท่ีนั้นๆ 

 3. ควรพฒันาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและการทาํนา พฒันาแหล่งนํ้ าให้มีความ

หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มากข้ึน และมีการกกัเก็บนํ้ าไวไ้ปใช้ในรอบการผลิตรอบ

ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาการสืบทอดอาชีพชาวนาจากลูกหลานของชาวนาโดยตรง อยา่งละเอียด 

เพื่อใหไ้ดขอ้มูลท่ีสามารถนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลแนวโนม้การดาํรงอยู ่ของชาวนาไทย ในอนาคต 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดาํรงอยู่ของวิถีชาวนาจากหลายพื้นท่ี เพื่อท่ีจะได้นํา

ขอ้มูลไปวางแผนการพฒันาอาชีพชาวนาต่อไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่น ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTOR IN SELECTION OF THAI FOOD AMONG TEENAGERS 

IN BANGKOK 

 

วุฒิคุณ แพรกรีฑาเวศน์ และกรณกิาร์ เรืองศรี 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

กญัญ์กณษิฐ์  กมลกติตวิงศ์ 

อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลในดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายได้ ท่ีมีอิทธิพลต่อ ปัจจยัด้านการตดัสินใจในการ

บริโภคอาหารไทยในกลุ่มวยัรุ่น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ กลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 475 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-

test, One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-25 ปี มีรายไดต้ ํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 15,000 บาท ในภาพรวมพบวา่ กลุ่มบุคคลทัว่ไปมีความเห็นเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัท่ีใช้ ในการ ตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารไทย 4 ด้าน อยู่ในระดบัความสําคญัมาก  มี

ความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ์และสถานท่ีอยูใ่น ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา

และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัความสําคญัมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร ข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การเลือกรับประทานอาหารไทย 
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Abstract 

 The purpose of this experiment was to study the marketing mix factors in Thai food 

selection among the teenagers in Bangkok area. This research can explore more information for 

Thai restaurant business to meet the needs of customer in product, price, place and promotion. 

The sample group of this research are those 475 teenagers who live in Bangkok area by using 

questionaries’ as a tool to collect the data. Statistics used in the data analysis were percentage of 

frequency, mean and standard deviation. For independent sample t-test and one-way ANOVA the 

statically significance level is 0.05. The results showed that most of the sample were female age 

around 21-25 years old with income that below or equal to 15,000 baht. Overall pictures found 

that these teenagers have an opinion about the importance of 4 factors that used to choose the 

Thai foods level was very importance. However, the research said types of products and places is 

the most important level for these people follow by price and promotion. As for the hypothesis 

testing, found that the importance factors that use in choosing Thai food in teenagers at Bangkok 

area depend on gender, age, occupation, income, education, level and relationship status. The 

statistical significance has 0.05 of level. 

 

Keywords: Marketing Mix Factor, Selection of Thai Food  

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัการเลือกรับประทานอาหารของวยัรุ่นไทย เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทั้งน้ีเป็นเพราะ

สังคมวฒันธรรม และความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัข้ึน วยัรุ่นไทยส่วนใหญ่มกัจะ

หันไปสนใจอาหารนานาชาติมากกวา่อาหารชาติตน เหตุผลอาจเป็นเพราะกระแสสังคมในแต่ละ

ช่วงเวลา ส่วนอาหารท่ีอยู่คู่เด็กวยัรุ่นในยุคปัจจุบนันั้ น อาจหนีไม่พ้น อาหารญ่ีปุ่น และอาหาร

เกาหลีอีกเช่นเคย ในปัจจุบันการเลือกซ้ืออาหารสามารถหาได้ง่ายมากข้ึนผ่านทางส่ือโซเชียล 

อยา่งเช่นแอปพลิเคชนัต่างๆ การมีอาหารนานาชาติเป็นตวัเลือกนั้นสามารถทาํไดง่้ายข้ึนมากกวา่แต่

ก่อน รวมทั้งอาหารแต่ละประเภทยงัแข่งกนัทาํโปรโมชัน่ดึงดูดผูบ้ริโภคมากข้ึนๆอีกดว้ย 

 ปัจจุบนัพฤติกรรม การบริโภคอาหารของวยัรุ่นไทยได้มีการเปล่ียนแปลงไป อย่างมาก 

โดยได้รับอิทธิพลจากการบริโภคอาหารแบบ ตะวนัตก ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีว่าเน้นการบริโภค
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อาหารท่ีมี ไขมันและนํ้ าตาลสูง ผกั ผลไม้น้อยๆ หากแต่เป็นท่ีนิยม ในวยัรุ่น โดยวยัรุ่นมักมี

ความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว มีค่านิยมฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย (ภูเบศร์สมุทรจกัร และ

มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2557) การท่ีได้เขา้ไปนั่ง รับประทานอาหารในร้านท่ีมีช่ือเสียง ทาํให้ดู

เป็นคนท่ี ทนัสมยัข้ึน 

 ปัจจยัดา้นส่ือ คือ เคร่ืองมือหรือส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพล ทาํให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ได้แก่ส่ือบุคคล และส่ือโฆษณาท่ีได้รับจากทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีส่วนชกันาํให้วยัรุ่นมี การเลือกบริโภคอาหารตามกระแส โดยส่ือมีอิทธิพลต่อ 

การกาํหนดค่านิยมของวยัรุ่น เพราะมีการเขา้ถึงไดง่้าย เม่ือเทียบกบัในอดีตท่ีผา่นมา และเป็นการ

ส่ือสารสองทาง ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ทวิตเตอร์ซ่ึงลว้นเป็น

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพล ทาํใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางน้ีมากท่ีสุด 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่นไทยมีลักษณะ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต โดย

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก การมีความเช่ือหรือค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการบริโภค อาหาร ซ่ึงท่ี

สําคญัคือ ชอบรับประทานอาหารตามแฟชัน่ ชอบรับประทานอาหารตามโฆษณาชวนเช่ือท่ีมาจาก

บุคคล ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ชอบอาหารรูปแบบ แปลกใหม่และชอบอาหารท่ีมาจาก

ต่างประเทศ ซ่ึงแตกต่าง จากวยัเด็กท่ีชอบอาหารท่ีมีสีสัน ส่วนวยัผูใ้หญ่และวยัสูงอายุ จะชอบ

อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ (มโนลีศรีเปารยะ เพญ็พงษ,์ 2559) สอดคลอ้งกบัท่ีศรีบงัอร สุวรรณ

พานิช (2555) กล่าววา่วยัรุ่นมีลกัษณะนิสัยคือ รับประทานอาหาร ตามแฟชัน่ ชอบอาหารท่ีมีรสชาติ

แปลกใหม่ ชอบอาหาร ประเภทแป้ง ของทอด ของหวาน และรับประทานธญัพืชนอ้ย โดยวยัรุ่นมกั

นิยมบริโภคตามส่ือโฆษณา  

 บทความวิชาการน้ีจึงมี วตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอสาระเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ พฤติกรรม

การบริโภคของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั เพื่อหาความสาํคญัของอาหารไทยใน กลุ่มวยัรุ่น อะไรท่ีทาํให้

พวกเขาเหล่านั้นเลือกทานอาหารไทย แทนอาหารชาติอ่ืน และแนวทางแกไ้ขพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ของวยัรุ่นไทยใหห้นัมาบริโภคอาหารไทยมากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และระดบัรายได ้ท่ีมีอิทธิพลต่อ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจในการบริโภคอาหารไทยในกลุ่ม

วยัรุ่น 
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สมมติฐานของการวจัิย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา แตกต่าง

กนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวยัรุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตงานวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในด้าน

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้ท่ีมีอิทธิพลต่อ 

ปัจจยัดา้นการตดัสินใจในการบริโภคอาหารไทยในกลุ่มวยัรุ่น เพื่อนาํไปปรับปรุงธุรกิจในอนาคต 

 2. ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งส้ินเป็นจาํนวน 475 คน  

 3. ขอบ เขตด้านระยะเวลา: การศึกษ าในคร้ังน้ีได้ทําการเก็บ รวบ รวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยดาํเนินการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ จนถึง มีนาคม 

2562 

 4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: การศึกษาในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ปัจจยดา้นราคา 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบขอ้มูล พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยในกลุ่มวยัรุ่น 

 2. ทาํให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับเหตุผลของคนส่วนใหญ่ท่ียงัเลือกท่ีจะรับประทาน

อาหารไทย 

 3. ทาํใหท้ราบขอ้มูล ดา้นแรงจูงใจการการเลือกบริโภคอาหาร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยในกลุ่มวยัรุ่น หมายถึง ในยุคสมยัน้ีวิธีการเลือกซ้ือ 

หรือเลือกหาอาหารรับประทานในหมู่วยัรุ่นนั้นแตกต่างจากเดิม ปกติท่ีอาจรับประทานอาหารไทย

ทุกวนัอาจหนัไปหาอาหารชาติอ่ืนแทน 

 2. แรงจูงใจการการเลือกบริโภคอาหาร เน่ืองจากปัจจุบนัโปรโมชัน่ ท่ีผา่นออกมาทางส่ือ

ออนไลน์ 

นั้นมีมากมายเลยทาํใหค้นหนัไปสนใจพวกอาหารญ่ีปุ่น หรือ อาหารเกาหลีมากข้ึน 

 3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวกบัรสชาติอาหารของแต่ภาค หมายถึง ในแต่ละภาคมีรสชาติ

อาหารท่ีแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็น ตม้ ผดั แกง ทอด ท่ีมีรสชาติท่ีหลากหลาย  

 4. ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ทุกส่ิงท่ีนักการตลาดนาํมาเสนอกบัตลาด เพื่อเรียกร้อง

ความสนใจ เพื่อการไดก้รรมสิทธ์ิ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดได ้

 5. ราคา (price) ประกอบด้วย ราคาสินคา้ ราคาอาหาร ส่วนลด การรับรู้ราคาสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็นตน้ 

 6. ช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือ สถานท่ีจาํหน่าย (place) ประกอบดว้ย สถานท่ีจาํหน่าย

สินคา้ สินคา้คงคลงั การขนส่ง เป็นตน้ 

 7. การส่งเสริมการตลาด (promotion) ประกอบดว้ย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ การขายตรง การส่งเสริมการขายโดยผา่นตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ 

 8. กลุ่มวยัรุ่น หมายถึง กลุ่มประชากรในช่วงอายรุะหวา่ง 15 ปี – 30 ปี  

 9. เขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง จงัหวดัท่ีเป็นเมืองหลวง และยงัเป็นเขตเศรษฐกิจและ

การคา้ของประเทศ การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถู้กจดัลาํดบัใหเ้ป็นมหานครอนัดบั

ท่ี 15 ของโลก 
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การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความพึง

พอใจให้แก่ผูบ้ริโภคได ้และยงัมีความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนอ ง ข

องธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึนและสอดคลอ้ง

กบัยคุสมยั  

 ในตลาดปัจจุบนัผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความสําคญักบัธุรกิจเป็นอยา่งมาก จึงจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ท่ีผูบ้ริหารการตลาด จะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลง

การซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ต่างๆ จะสามารถช่วยใหผู้บ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการ

ได้ถูกตอ้งว่ากลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้นตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออย่างไร แรงจูงใจในการซ้ือ

เกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคนาํมาตดัสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาดเป็นอยา่งมาก 

 กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553) ไดอ้ธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค

วา่ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 

 1. พฤติกรรมผู ้บริโภคแปรเปล่ียนได้ (Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง ของ

สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การส่ือสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทาํให้มีผลกระทบต่อปัจจยัดา้น

ความคิด ความรู้สึกของผูบ้ริโภคดว้ย และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดรั้บผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน 

และภายนอก จึงทาํให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยุดน่ิงอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลง

เคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 

 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึก

และการกระทาํ กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น ความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษาทั้งปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกวา่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้/บริการอะไร อยา่งไร และทาํไม 

 3. พฤติกรรมบริโภคเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความว่า ผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่าบางอย่างกับบางคนในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียนระหว่างผูซ้ื้อ 

(ผูบ้ริโภค) กบัผูข้าย (เจา้ของสินคา้) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550) ให้กล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ อาการท่ีแสดงออกในการซ้ือ

ของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
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 4. พฤติกรรมการซ้ือแบบเป็นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคทาํการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งซ้ือถ่ี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะทัว่ไป มีราคาต่อหน่วยตํ่า มีวางจาํหน่ายทัว่ไป ผู ้

ซ้ือจะตดัสินใจซ้ือโดยไม่ยุง่ยากแต่อยา่งใด 

 5. พฤติกรรมการซ้ือแลว้ลดความกงัวลใจ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี ผูบ้ริโภค รู้จกัดี และรู้วา่มีความ

แตกต่างระหวา่งตรายี่หอ้ นอ้ยมาก แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัคงตดัสินใจไดย้ากในการซ้ือ เพราะเป็นประเภท

ท่ีมีราคาและความเส่ียงสูง มีการซ้ือเป็นคร้ังคราว 

 6. พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซ้อน (complex buying behavior) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี ผูบ้ริโภคมี

ความคุน้เคย มีราคาสูง มีความเส่ียงสูง แต่มีความถ่ีในการซ้ือตํ่ามาก บางคร้ังมีการซ้ือเพียงคร้ังเดียว

ตลอดอายขุองผูบ้ริโภค ก่อนการลงมือซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจาํนวน

มากเก่ียวกับประเภทและตราผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของ ผลิตภณัฑ์นั้ น ๆ เช่น 

บริโภคท่ีจะลงมือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช ้เป็นตน้ 

 7. พฤติกรรมการซ้ือแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี

มีความยุ่งยากนอ้ย ก็ยงัถือวา่ตราผลิตภณัฑ์มีความสําคญัอยู ่ไม่อยากซ้ือตราเดิม พฤติกรรมการซ้ือ

จึงมีการเปล่ียนเป็นตราใหม่เสมอ ๆ เพราะอยากหลุดพน้จากความจาํเจ ซํ้ าซากอยากลองของใหม ่

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พรมิตร กุลกาลยืนยง (2561) พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบผูบ้ริโภค

กลุ่ม Gen-X และ Gen-Y บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen-X 

และ Gen-Y ในประเด็นของ 1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย 2) ระดบัความคิดเห็นและความ

แตกต่างท่ีมีต่อคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ บรรยากาศร้าน ราคา และความพึงพอใจ และ 3) 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารไทย เป็นการเก็บขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น Gen-X จาํนวน 200 คน และเป็น Gen-Y จาํนวน 200 คน ท่ี

ไปรับประทานอาหารไทยในร้านท่ีกาํหนดไว ้15 แห่งท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งท่ีเป็น Gen-X และ Gen-Y ส่วนใหญ่ไปรับประทานอาหารไทยนอกบา้น 1-3 

คร้ังต่อเดือน รับประทานในม้ือเยน็ท่ีร้านในห้างใกลบ้า้น มีงบประมาณในการรับประทานเฉล่ียต่อ

คนระหว่าง 301-600 บาท และแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการตดัสินใจ คือเพื่อน ญาติ และคนรู้จกั ส่วน

พฤติกรรมการรับประทานท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง Gen-X และ Gen-Y คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น Gen-X 
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ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อสังสรรคก์บัครอบครัว และไปรับประทานในวนัเสาร์ ในขณะท่ี กลุ่ม 

Gen-Y ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อสังสรรค์กบัเพื่อน ๆ และไปรับประทานในวนัอาทิตย ์กลุ่ม

ตัวอย่างทั้ งท่ี เป็น Gen-X และ Gen-Y มีความคิดเห็นต่อคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และ

บรรยากาศร้านในระดบัดี มีความคิดเห็นต่อราคาในระดบัท่ีเหมาะสม และมีความพึงพอใจในการ

รับประทานในระดบัมาก ตวัแปรราคาและคุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง

ท่ีเป็น Gen-X และ Gen-Y ส่วนตวัแปรดา้นพฤติกรรมการบริโภคมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจเฉพาะ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen-X เท่านั้น 

 เอกณรงค ์วรสีหะยง (2558) นวตักรรมดา้นอาหารกบัพฤติกรรมกบัการบริโภคอาหารของ

คนไทยในปัจจุบนั นวตักรรมด้านอาหารในสังคมไทยปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

นําเสนอสินค้าและบริการ โดยอาศัยการตลาดมากยิ่งข้ึนเพื่อให้ผู ้บริโภคได้เลือกรับหรือเกิด

พฤติกรรมในการบริโภคท่ีสนอง ความตอ้งการของบริษทัหรือองคก์รท่ีตอ้งการ ต่างไปจากอดีตทั้ง

ทางดา้นตวัผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีมีความ สวยงาม หลากสีสัน รวดเร็วหรือรวมไปถึงการนาํเสนอ

ให้ผู ้บริโภครับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ (All you can eat) ซ่ึงส่งผลให้พฤติกรรมผู ้บริโภค

รับประทานอาหารแบบเกินความต้องการของร่างกาย ในขณะเดียวกันก็ ใช้ราคา (Price) เป็น

ตวักระตุน้ทาํให้เกิดพฤติกรรมในการบริโภคมากยิ่งข้ึนโดยใช้ลกัษณะการนาํเสนอทาง จิตวิทยา

อาทิเช่น ราคา 499, 399 และ 299 ตามลาํดบั โดยมีส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี P เป็นตวัสุดทา้ย 

เพื่อให้ผูบ้ริโภคง่ายต่อการตดัสินใจแต่ก็แอบแฝงเร่ืองของการจาํกดัเวลาเอาไว ้นอกจากนั้นแล้ว

สังคมคนไทย มีการรับวฒันธรรมต่างชาติเขา้มามากผา่นส่ือหลากหลายรูปแบบทาํใหพ้ฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของคน ไทยยิ่งเปิดกวา้งประกอบกบัสถานที(Place)ในการจดัจาํหน่ายสินคา้ก็ง่ายต่อ

การเขา้ถึง คือในปัจจุบนัมีห้าง สรรพสินคา้เกิดข้ึนมากมายทัว่ทุกแห่งหน ก็คือ การส่งเสริมการขาย

(Promotion) โดยร้านอาหารในแต่ละ ลกัษณะก็พยายามทาํการส่งเสริมการขายผ่านส่ือหลากหลาย

รูปแบบอาทิ มาทานอาหาร 4 คน จ่ายแค่ 3 คน โดยลด 60% หรือการสะสมแตม้ ซ่ึงทุกอยา่งคือการ

กระตุน้ให้คนไทยเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบบเกินความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึงเม่ือมาก

เกินความจาํเป็นของร่างกายก็จะส่งผลกระทบสุขภาพของ คนไทย 

 จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี 2558 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปัจจุบันธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce) ของไทยเติบโตข้ึนอย่าง ต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ผูบ้ริโภค

สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายน้ิวสัมผสั ผูป้ระกอบการในธุรกิจ
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ต่างๆ เองก็มองวา่เวลาน้ี E-Commerce เป็นช่องทางการขายหลกัในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการท า E-Commerce ผา่น แอพพลิเคชัน่ เน่ืองจากความสะดวกในการใชง้าน มีระบบชาํระ

เงินหลากหลายช่องทาง รวมถึงมี ระบบจดัการสินคา้และขนส่งถึงปลายทางพร้อมเก็บเงิน ซ่ึงช่วยอาํ 

นวยความสะดวกใหผู้บ้ริโภคไดรั้บ ความสะดวกสบาย และมัน่ใจในระบบการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทาง

แอพพลิเคชัน่ออนไลน์มากข้ึน งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่น

ทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ใน เร่ืองของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมถึงปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทาง การตลาด และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ความปลอดภยัและ

ความน่าเช่ือถือ และการ ให้บริการส่วนบุคคล ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ อย่างไร โดย

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 405 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์ และนําขอ้มูลท่ี

ได้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของ งานวิจยัด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปผลการวิจยั

พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 (2) ปัจจยั โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ ยอมรับ

เทคโนโลยี 2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 3) ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและ ความ

หลากหลายของสินคา้ในแอพพลิเคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ 4) ปัจจยัดา้น การ

ประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และความมีช่ือเสียงของแอพพลิเคชัน่ ในส่วนของการศึกษา

ความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจยัพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของกลุ่มตวัอย่างใน เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกนั โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจซ้ือ มากกว่าผูท่ี้มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงจากผลการวิจยัผูป้ระกอบการและนกัพฒันา แอพพลิเคชัน่สามารถนาํไป

พฒันาระบบปฏิบติัการของแอพพลิเคชัน่ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ให้มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนไป 
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ระเบียบวธีิการวจัิย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบรูปแบบ 

ปลายเปิด และปลายปิด (Open and Closed-end Questionnaire) ประกอบไปด้วยขอ้มูลส่วนบุคคล 

และความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับไม่ได้ (Infinite population)  

หรือไม่ทราบจาํนวนประชากร  โดยสุ่มแบบ (Judgment sampling) เป็นการสุ่มโดยใชว้ิจารณญาณ 

คือ ผูต้ดัสินใจบริโภคอาหารแช่แขง็ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

          กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ กลุ่มประชากรวยัรุ่นท่ีอายุตั้งแต่ 15–30 ปี จาํนวน 475 คนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีรับประทานอาหารไทย 

  ใชสู้ตรของ W.G.Cochran ในการหาจาํนวนคน 

 

  โดย  คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม (โดย  = 0.5) 

  คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด หรือระดบันัยสําคญัทางสถิติ เช่น Z ท่ีระดบันัยสําคญั 

0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%)  Z = 1.96 

  คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ (จะตอ้งสอดคล้องกบัค่า Z ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่นั้นๆ) เช่น ระดบัความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เป็น แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง คณะผูว้ิจยั

ไดส้ร้างข้ึนโดยการศึกษาคน้ควา้จาก แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็น

แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถาม ปลายปิด และ ปลายเปิดในบางขอ้  

 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

734 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และอาชีพ เป็นคาํถามแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัดา้นการตดัสินใจบริโภคอาหารในกลุ่มวยัรุ่น โดยให้ตอบ

คาํถามโดยประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แบ่งออกเป็น เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด เห็นดว้ยนอ้ย เห็น

ดว้ย ปานกลาง เห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นการเลือกรับประทานอาหาร โดยคร้ังน้ีรวมทั้ง 2 แบบสอบถามเอาไวท้ั้ง 

Check list และ open-end questionnaire เพื่อท่ีจะไดรู้้ความคิดของผูบ้ริโภคไดช้ดัข้ึน 

 

 เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ 

ระดบัความสาํคญัของปัจจยั ค่าคะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

 

 เกณฑ์การตีความค่าเฉลีย่ 

 เกณฑก์ารตีความท่ีแต่ละระดบัมีค่าเท่ากนั ซ่ึงจะไดม้าจากสูตร 

 

ดงันั้นการตีความจะเป็น 

 ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  มีความสาํคญัมาก 

 ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  มีความสาํคญัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  มีความสาํคญันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  มีสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อหาค่าอาํนาจจาํแนก และ

ค่าความเช่ือถือได้โดยใช้วิธีการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ได้ 0.951 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ทั้ งน้ี เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง 

(Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลมีท่ีมาของขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. ข้อ มู ลป ฐม ภู มิ  (Primary data) จะเป็ น ข้อ มู ล ท่ี ได้ รับ จาก ารสํ ารวจ โดยท่ี จะใช้

แบบสอบถาม 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จะเป็นข้อมูลท่ีได้จากการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

และคน้ควา้ในหนงัสือ ตาราวชิาการ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามไดต้รงตามส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ 

ถูกตอ้งของแบบสอบถาม และทาํการลงรหสัแลว้นาํขอ้มูลมาลงบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Sciences) 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลของการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ การนําเสนอขอ้มูลรูปตาราง ค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่  การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis 

testing) ตั้งไวท่ี้ระดบันัยสําคญั 0.05 โดยใช้ค่าทางสถิติ t-test เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ค่าเฉล่ียระหวา่งของกลุ่มสองกลุ่มวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ และใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-Way analysis of variance) ในการวิเคราะห์เปรียเทียบของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม

มากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปวา่แตกต่างกนัหรือไม่ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 475 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.40 เพศชาย จาํนวน จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 และ เพศอ่ืนๆจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.9 ตามลาํดบั มีช่วงอายุ ส่วนใหญ่เป็นอาย ุ21-25 ปี จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 อาย ุ

16-20 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ  21.30 อายุ 26-30 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 

อายุ 30ปี ข้ึนไป จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 และ อายุ ต ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15 ปี จาํนวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.70  

 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เก่ียวกบัปัจจยัการเลือกรับประทานอาหารไดผ้ลลพัธ์อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.01 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ในทุกดา้นมีระดบัความสําคญัในระดบัมาก จากค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด

คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีท่านสนใจ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.40 ปัจจยัด้านการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีท่าน

สนใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ดา้นราคามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.96 และ ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทย มีค่าเฉล่ีย 3.38 

ตามลาํดบั 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากขอ้มูลวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

เลือกทานอาหารภาคกลางมากท่ีสุด ตามมาดว้ยอีสาน ใต ้และเหนือ ส่วนสถานท่ี ท่ีผูบ้ริโภคชอบไป

มากท่ีสุด คือร้านอาหารทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 62.3 หรือจาํนวนคน 296 คน 

 จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดพบวา่ 

 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีแตกต่างกนั เม่ือทดสอบ

เป็นรายคู่ พบวา่ มี 3 คู่ (1) ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี กบั 30 ปีข้ึนไป (2) อาย ุ16-20 ปี กบั 30 

ปีข้ึนไป (3) อายุ 21-25 ปี กับ 30 ปีข้ึนไป มีความแตกต่างต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน

สถานท่ีแตกต่างกนั 
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 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั เม่ือ

ทดสอบเป็นรายคู่ พบวา่ นกัเรียน/นกัศึกษา กบั พนกังานเอกชน  

 อาชีพท่ีแตกต่าง กนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนั พนกังาน

เอกชน และอ่ืนๆ   

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีแตกต่างกนั นกัเรียน/

นกัศึกษา กบั พนกังานเอกชน และ นกัเรียน/นกัศึกษา กบั ธุรกิจส่วนตวั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี 

แตกต่าง กนั เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ พบวา่ โสด กบั สมรส แตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบวา่ คนกลุ่มน้ีสนใจเร่ืองของโปรโมชัน่ จากร้านอาหารต่างๆเป็นพิเศษ 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้อาจเป็นเพราะปัจจุบันนั้ นร้านอาหารต่างๆ มีโปรโมชั่น

มากมายมาแข่งกนัทาํการตลาด ร้านไหนราคาดีกว่าผูบ้ริโภคก็จะหันไปสนใจร้านนั้นเป็นพิเศษ 

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เอกณรงค ์วรสีหะยง (2558) นวตักรรมดา้นอาหารกบัพฤติกรรมกบั

การบริโภคอาหารของคนไทยในปัจจุบัน นวตักรรมด้านอาหารในสังคมไทยปัจจุบัน มีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการนาํเสนอสินคา้และ บริการ โดยอาศยัการตลาดมากยิ่งข้ึนเพื่อให้ผูบ้ริโภค

ได้เลือกรับหรือเกิดพฤติกรรมในการบริโภคท่ีสนอง ความต้องการของบริษัทหรือองค์กรท่ี

ตอ้งการ  

 อีกหน่ึงพฤติกรรมพบว่าคนกลุ่มน้ีเลือกท่ีจะทานอาหารในร้านอาหารทั่วไปมากกว่า 

สืบเน่ืองจากราคาท่ีเป็นมิตรมากกวา่ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ และสะอาดกวา่ร้านอาหารริม

ถนน 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  

 การจากวิจยัคร้ังน้ี เราสามารถรับรู้ถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก

รับประทานอาหารไทยของกลุ่มวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่ิงท่ีเราไดค้าํนึงเห็นนั้น คือ  

 1. การส่งเสริมทางการตลาด สามารถเป็นปัจจยัหลกัของการเลือกตดัสินใจในการเลือก

รับประทานอาหารได ้การท่ีร้านอาหารออกโปรโมชัน่ มาเชิญชวนให้คนหนัมารับประทานอาหาร

ไทยนั้นสามารถในคนหันมาบริโภคไดม้ากข้ึน อาจจะเป็นการลดราคาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

และยงัเพิ่มยอดขายไดอี้กดว้ย 

 2. กลุ่มตวัอยา่งของเรานั้นยงัมีความช่ืนชอบ รสชาติอาหาร ไทยดั้งเดิมอยูม่าก ซ่ึงไดเ้ห็น

วา่เราควรอนุรักษอ์าหารไทย รสชาติเดิมๆ ของเราเอาไวค้งเดิม ดีกวา่การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม 

การเพิ่มเติมหรือตกแต่งสามารถทาํให้อาหารมีราคามากข้ึน แต่ในบางคร้ังรสชาตินั้นก็สาํคญัอยูไ่ม่

นอ้ยในการบริโภคอาหาร 

 3. ราคานั้นเป็นอีกหน่ึงปัจจยัในการเลือกบริโภค เน่ืองจากเม่ือเทียบระหว่างอาหารไทย

กบัอาหารนานาชาติ อาหารไทยยอมมีราคาท่ีถูกกว่า สามารถจาํตอ้งไดม้ากกว่า หากเป็นอาหาร

นานาชาติราคานั้นอาจเพิ่มเป็นเท่าตวัไดเ้ลยทีเดียว   

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีปัญหาในการทาํวิจยั 3 ประการ ซ่ึงหากมีการวิจยัในคร้ังต่อไป

ควรจะไดมี้การแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี เพื่อใหง้านสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 

 1. ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของ

กลุ่มวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครอาจมีปัจจยัอ่ืนๆอีกหลายปัจจยัท่ีผูศึ้กษาไม่ได้รวมไวใ้น

แบบสอบถามน้ี ดังนั้ นจึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพสําหรับปัจจัยอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อให้

ครอบคลุมและนาํไปสู่งานวจิยัท่ีดีข้ึนต่อไป 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างอาจน้อยเกินไป รวมถึงช่วงเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถานท่ีเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยตรง 

 3. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน ควรเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืนดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ เป็น

ตน้ 
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บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

สายการบินตน้ทุนตํ่าของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี และ (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ปัจจยัประชากรศาสตร์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

คุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูน้กัศึกษามหาวิทยาลยั

เอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 2 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ และมหาวิทยาลยั รวมทั้งส้ิน 53,625 คน 

โดยสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบโควตา้ (Quota sampling) 

มหาวิทยาลยัละ 200 คน ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test 

และเปรียบเทียบรายคู่แบบ Scheffe ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 19-21 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลยักรุงเทพ และมหาวิทยาลยัรังสิต และมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการ
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บินต้นทุนตํ่า แอร์เอเชีย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.70) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยได้

ดงัต่อไปน้ี ด้านการให้ความมัน่ใจ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นความน่าเช่ือถือ และ 

ดา้นการตอบสนอง ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ชั้นปีการศึกษา และมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา ท่ีแตกต่างกัน กันส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์เอเชีย ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการใหบ้ริการ, สายการบินตน้ทุนตํ่า 

 

Abstract 

The objectives of this study were (1) to investigate the level of satisfaction on service quality of 

a low-cost airline of private university students in Pathum Thani province and (2) to compare the 

demographic factors of private university students in Pathum Thani province affecting the satisfaction on 

service quality of a low-cost airline. The population consisted of all students from 2 private universities in 

Pathum Thani province which included Bangkok University and Rangsit University in total of 53,625 

students. The respondent of 200 students were selected from each university by using the nonprobability 

sampling and quota sampling techniques. The data collection was performed by using questionnaire as 

research tool from a total of 400 students. Data were analyzed using descriptive statistics such as mean, 

percentage and standard deviation and inferential statistics such as t-test, F-test and Scheffe’s pairwise 

comparison were also used. The results of the study showed that most respondents were male, aged 

between 19-21 years old and were sophomores, with income ranged from 10,001 – 20,00 Baht per 

month. Two hundred students were from Bangkok University and students were from Rangsit 

University. The overall satisfaction on service quality of a low-cost airline of private university students 

was at high level (  = 3.70). The descending order of satisfaction was as follows: confidence, tangible, 

empathy, credibility and responsiveness, respectively. The results of the hypothesis testing showed that 

demographic factors including the difference in gender, age, class and university had different effects on 

the satisfaction on service quality of AirAsia, a low-cost airline at significance level of 0.05. 

 Key words: Satisfaction, Service quality, Low-cost airline 
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บทนํา 

 ธุรกิจสายการบินของไทยเป็นธุรกิจท่ีมีสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจสาย

การบินตน้ทุนตํ่า โดยหลายปีท่ีผ่านมาสายการบินตน้ทุนตํ่ามีการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัอยา่ง

มาก จากความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ และสาย

การบินตน้ทุนตํ่ายงัสามารถสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดีกวา่ดว้ยอตัราการเติบโตเฉล่ียของ EBITDAR 

ท่ีร้อยละ 42 จากปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2556 อีกทั้งการเปิดเสรีน่านฟ้าในปี พ.ศ.2558 ประกอบกบัการ

ท่ีประเทศไทยมีปัจจยัดึงดูดจากการลงทุนจากอุปสงคใ์นการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีมีแนวโนม้

เติบโตสูงและมีภูมิประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศ (Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้(ธนาคารไทยพานิชย,์ 2562) ในปัจจุบันประเทศไทยมีสายการบินต้นทุนตํ่ า (Low Cost 

Airline) เช่น นกแอร์หรือไทยแอร์เอเชีย ท่ีเน้นราคาประหยดั จึงทาํให้ค่าโดยสารมีราคาท่ีแตกต่าง

กนัดว้ย ซ่ึงลูกคา้บางคนไม่ไดต้อ้งการการบริการท่ีเต็มรูปแบบ แต่เน้นราคาท่ีประหยดั อีกทั้งสาย

การบินตน้ทุนตํ่ายงัมีการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ออกมาดึงดูดความสนใจของลูกคา้เป็นประจาํ ทาํให้

สายการบินตน้ทุนตํ่า (Low-Cost Airlines) ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เป็นยคุทองของสายการ

บินตน้ทุนตํ่า (มงคล โสภณ, 2562) ซ่ึงสายการบินต้นทุนตํ่ าจะไม่สามารถสู่กับสายการบินท่ี

ให้บริการเต็มรูปแบบท่ีปรับตวัลงมาแข่งขนัได้ ดงันั้นสายการบินตน้ทุนตํ่าจึงมีการปรับเปล่ียน

แบบจาํลองทางธุรกิจเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Business Model) โดยมีการเพิ่มบริการเสริม เช่น 

การมี Wi-Fi ให้บริการฟรีบินเท่ียวบน การหาช่องทางรายได้ช่องทางอ่ืนท่ีมิใช่จากการขายตั๋ว

โดยสาร เช่น การขายอาหารบนเท่ียวบน ค่าธรรมเนียมในการเลือกท่ีนัง่ ขายของท่ีระลึกบนเท่ียวบิน 

การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) เป็นตน้ จึงทาํให้มีคนหัน

มาใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

ของสายการบินตน้ทุนตํ่าของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา ไทยแอร์

เอเชีย เพื่อสามารถเข้าถึงความต้องการของผูใ้ช้บริการในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน

จงัหวดัปทุมธานีและนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาคุณภาพการบริการของสายการ

บิน ไทยแอร์เอเชีย ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในอนาคตต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจงัหวดั

ปทุมธานีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นชั้นปีการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ดา้นมหาวทิยาลยัท่ีศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาถึงความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี โดยศึกษาจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวดัปทุมธานี 2 แห่งท่ีได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต ์

Webometrics ซ่ึงเป็นกลุ่มวิจยัในสังกดั The Centre for Scientific Information and Documentation) 

จากสภาวิจยัแห่งประเทศสเปน (Spanish National Research Council) ในเดือนกรกฎาคม ในปี ค.ศ.

2018 ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถูกจดัอยูใ่นอนัดบั 1 และมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีถูกจดัอยูใ่นอนัดบั

ท่ี 2 จาํนวนแห่งละ 200 คน รวมทั้ งหมด 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบให้โควต้าตามลักษณะท่ี

แตกต่างกนัตามมหาวิทยาลยั และใชว้ิธีการเก็บแบบสอบถามแบบตามสะดวกใชเ้วลาศึกษา ตั้งแต่ 

เดือน มกราคม จนถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2562 รวมทั้งหมด 4 เดือน  
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผลการศึกษาน้ีสามารถนาํไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสายการบิน

เพื่อเพิ่มระดบัความพงึพอใจของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน 

 2) ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่นกัวชิาการ วงการศึกษาใชใ้นการศึกษาและคน้ควา้เพื่อ

ใชเ้ป็นตน้แบบและขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภคช่วยให้นกัการตลาด

สามารถจาํแนกผูบ้ริโภคออกเป็นส่วน ๆ ได้อย่างชดัเจน ประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดและสภาพ

ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัอุปสงค ์(Demand) 

ในตวัสินค้าทั้ งหลาย ท่ีช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลด

ความสําคญัลง ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและ

ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2551) โดย ณัฐพงศ์ ประกอบการดี (2556) 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ชั้นปีการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- มหาวทิยาลยัท่ีศึกษา 

 

 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

ความพงึพอใจใน 

คุณภาพการให้บริการ 

(SERVQUAL) 

- ดา้นความเป็นรูปธรรม 

- ดา้นความน่าเช่ือถือ 

- ดา้นการตอบสนอง 

- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 

- ดา้นความเอาใจใส่ 

(Parasuraman et al., 1985) 
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พบว่า เม่ือผูเ้ดินทางมีอายุเพิ่มมากข้ึนก็จะมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่า

ลดลง ดา้นอาชีพ เม่ือผูเ้ดินทางท่ีเป็นนกัเรียนและนักศึกษาจะมีแนวโน้มจากการเดินทางโดยสาย

การบินต้นทุนตํ่ามากข้ึน ด้านราคาตั๋วโดยสาร เม่ือราคาตั๋วโดยสายเพิ่มข้ึนจาํนวนผูท่ี้จะเลือก

เดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่าลดลง ดา้นการเคยใช้บริการ เม่ือกลุ่มผูเ้ดินทางโดยสายการบิน

ตน้ทุนตํ่ามาก่อนมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่ามากข้ึน ดา้นความรู้สึก ถา้

กลุ่มผูเ้ดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่ารู้สึกปลอดภยั ในการเดินทางคร้ังต่อไปก็มีแนวโน้มท่ีจะ

เลือกใช้บริการซํ้ า และงานวิจยัของ รุจิราภรณ์ เอ็นดู (2558) และสุภิสดา เป้งคาํภา และเสกสรร 

สุทธิสงค ์(2559) พบวา่ ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินแตกต่างกนั 

 

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพการให้บริการ 

Parasuraman et al. (1985) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับวดัคุณภาพโดยใช้ช่องวา่งทั้งห้า 

ไดแ้ก่ ช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้ การประเมินของผูรั้บบริการ การบริการท่ีไดป้ฏิบติั

จริง การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ และบริการท่ีไดรั้บจริง เรียกวา่แบบจาํลองคุณภาพบริการ (Service 

Quality Model) โดย SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมในการใช้วดัระดบัคุณภาพของ

การให้บริการ ประกอบด้วย (1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หรือลักษณะทางกายภาพท่ี

ปรากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้สํานักงานสภาพแวดล้อมและการตกแต่ง  (2) ความ

น่าเช่ือถือ หรือการให้บริการต้องตรงตามเวลาท่ีสัญญาไวก้ับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

สมํ่าเสมอ (3) การตอบสนองลูกคา้ หรือ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่าง

ทนัเวลา (4) การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ หรือ ความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมีทกัษะ

ในการทาํงานของพนกังาน และ (5) การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ หรือ พนกังานท่ีให้บริการลูกคา้แต่ละ

รายดว้ยความเอาใจใส่และให้ความเป็นกนัเอง ซ่ึง ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2558) พบวา่ พบว่า 

คุณภาพการให้บริการ เป็นส่ิงท่ีสําคญัมากสําหรับผูใ้ห้บริการ ไม่เพียงแต่จะตอ้งเขา้ใจในการรับรู้

ของผูโ้ดยสาร ขณะเดียวกนัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัจากการใหบ้ริการและประเภทของการบริการท่ีลูกคา้

เลือกใชบ้ริการ สายการบินไม่ไดข้ายลกัษณะทางกายเท่านั้น แต่ยงัให้ประสบการณ์ท่ีพิเศษแก่ลูกคา้

ด้วย ดังนั้ น คุณภาพการให้บริการจึงเป็นกุญแจท่ีสําคัญในการดึงดูดและรักษาลูกค้าท่ีภกัดีไว ้

นอกจากน้ี วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และอคัวรรณ์ แสงวิภาค (2558) ยงัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพการให้บริการจากผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทย ประกอบไปดว้ย 5 ตวั

แปร ได้แก่ ความเช่ือมั่น ความเอาใจใส่ การมองเห็นทางกายภาพ การตอบสนอง และความ
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น่าเช่ือถือ โดยโมเดลการรับรู้คุณภาพการบริการของผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศ

ไทยมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจหรือความพอใจตรงกับคาํในภาษาองักฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง ส่ิงท่ี

ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นการลดความตึงเครียดทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสินค้า หรือการบริการ 

(Kotler  and Armstrong, 2014) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุขความช่ืนใจตลอดจนสามารถ

สร้างทศันคติในทางบวก ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น (Vroom, 1964) 

โดยทฤษฎีของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษยคื์อ ความรู้สึกทางบวก และ

ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้เกิดความสุข (Shelly, 

1975) จากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั หรือ

ดีเกินกวา่ท่ีความคาดหวงัไว ้(Oliver, 1980) นอกจากน้ี การปรับตวัของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง

ดีและเกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของบุคคลและไดรั้บการตอบสนอง (Powell, 1983) 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา แอร์เอเชีย เป็นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนใน

จงัหวดัปทุมธานี 2 ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถูกจดัอยูใ่นอนัดบั 1 มีนกัศึกษาจาํนวน 28,048 คน 

(สํานกังานทะเบียน มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2561) และมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีถูกจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 มี

นกัศึกษาจาํนวน 25,577 คน (สํานกังานทะเบียน มหาวทิยาลยัรังสิต, 2561) รวมทั้งหมด 53,625 คน 

โดยใชสู้ตรคาํนวณของ Yamane (1973) โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

โควตา้ (Quota sampling) มหาวิทยาลยัละ 200 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั มีความเช่ือมัน่ดว้ยครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha)  0.926-0.948 ถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายขอ้มูล และ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิง
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อ นุ ม าน  (Inferential Statistics) ไ ด้ แ ก่  Independent Sample t-Test, One-Way ANOVA (F-test) แ ล ะ

ทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ Scheffe  

 

ตารางที ่1 แสดงการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ตวัแปร 
จาํนวน 

ขอ้คาํถาม 
ค่าความเช่ือมัน่ 

คุณภาพการใหบ้ริการ 25  

- ดา้นความเป็นรูปธรรม 5 0.926 

- ดา้นความน่าเช่ือถือ 5 0.937 

- ดา้นการตอบสนอง 5 0.941 

- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 5 0.948 

- ดา้นความเอาใจใส่ 5 0.945 
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ตารางที ่2 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

- ชาย 248 62.00 

- หญิง 152 38.00 

อาย ุ   

- ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 46 11.50 

- ระหวา่ง 19-21 ปี 168 42.00 

- ระหวา่ง 22-24 ปี 167 41.75 

- มากกวา่ 25 ปี 19 4.75 

ชั้นปีการศึกษา   

- ชั้นปีท่ี 1 58 14.50 

- ชั้นปีท่ี 2 115 28.75 

- ชั้นปีท่ี 3 95 23.75 

ชั้นปีการศึกษา   

- ชั้นปีท่ี 4 101 25.25 

- ชั้นปีท่ี 5 หรือมากกวา่ 31 7.75 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

- ต ํ่ากวา่หรือเทียบเท่า 10,000 บาท 68 17.00 

- 10,001 – 20,000 บาท 191 47.75 

- 20,001 – 30,000 บาท 46 11.50 

- 30,001 – 40,000 บาท 75 18.75 

- 40,001 – 50,000 บาท 3 0.75 

- มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 17 4.25 

 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

ชาย จาํนวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) มีอายุระหวา่ง 19-21 ปี จาํนวน 168 คน (ร้อยละ42.00) ศึกษา

อยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 115 คน (ร้อยละ 28.75) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 
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191 คน (ร้อยละ 47.75) และศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยักรุงเทพ จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 50.00) และ

มหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 50.00)  

 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

คุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

คิดเห็น 

- ดา้นความเป็นรูปธรรม 3.74 0.72 มาก 

- ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.64 0.79 มาก 

- ดา้นการตอบสนอง 3.63 0.73 มาก 

- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 3.77 0.71 มาก 

- ดา้นการเอาใจใส่ 3.69 0.75 มาก 

รวม 3.70 0.64 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์

เอเชีย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.70) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงัต่อไปน้ี ดา้นการ

ให้ความมัน่ใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 3.77) รองลงมา ดา้นความเป็นรูปธรรม (  = 3.74) ดา้นการเอาใจ

ใส่ (  = 3.69) ดา้นความน่าเช่ือถือ (  = 3.64) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นการตอบสนอง (  = 3.63) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา และมหาวิทยาลยัท่ีศึกษา ท่ีแตกต่าง

กัน กันส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์เอเชีย ใน

ภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 แสดงการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

คุณภาพการให้บริการ 
เพศ อาย ุ

ชั้นปี

การศึกษา 
รายได ้

มหาวทิยาลยั

ท่ีศึกษา 

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

- ดา้นความเป็นรูปธรรม 
-4.00* 

(0.00) 

7.14* 

(0.00) 

6.82* 

(0.00) 

0.94 

(0.46) 

-2.79* 

(0.01) 

- ดา้นความน่าเช่ือถือ 
-2.60* 

(0.01) 

6.57* 

(0.00) 

5.75* 

(0.00) 

1.45 

(0.20) 

-2.00* 

(0.04) 

- ดา้นการตอบสนอง 
-2.55* 

(0.01) 

4.17* 

(0.01) 

4.72* 

(0.00) 

1.44 

(0.21) 

-2.00* 

(0.04) 

- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
-2.95* 

(0.00) 

4.24* 

(0.01) 

5.48* 

(0.00) 

1.85 

(0.10) 

-2.44* 

(0.02) 

- ดา้นการเอาใจใส่ 
-0.66 

(0.51) 

5.71* 

(0.00) 

3.73* 

(0.01) 

1.68 

(0.14) 

-1.60 

(0.11) 

รวม 
-2.89* 

(0.00) 

6.81* 

(0.00) 

6.01* 

(0.00) 

0.75 

(0.59) 

-2.50* 

(0.01) 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 โดยจากการเปรียบเทียบรายคู่แบบ Scheffe พบวา่  

1) นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีอายุต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี มีความ

พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์เอเชีย ในภาพรวม มากกวา่ นกัศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีอายุ 19-21 ปี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(Mean difference = 0.47, Sig. = 0.00) 

2) นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีอยูช่ั้นปีการศึกษา ปี 1 มีความพึงพอใจ

ในคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่ า แอร์เอเชีย ในภาพรวมมากกว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีท่ีอยู่ชั้นปีการศึกษา ปี 2 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 (Mean difference = 0.38, Sig. = 0.01) 
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สมมติฐานข้อท่ี  1 พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อายุ ชั้ นปีการศึกษา และ

มหาวทิยาลยัท่ีศึกษา ท่ีแตกต่างกนั กนัส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า แอร์เอเชีย ในดา้นความเป็นรูปธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก ดา้นความเป็นรูปธรรม เป็นส่ิงท่ีสําคญัสําหรับการใช้บริการ 

โดยเฉพาะการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัชีวิตของวยัรุ่น โดยพบว่า การมี

เทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ใชง้านท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เช่น การซ้ือตัว๋ เช่น เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเค

ชนั ช่องทางการชาํระเงินออนไลน์ (ศิวตัรา พิพฒัน์ไชยศิริ, 2555)  โดยความแตกต่างในลกัษณะต่างของ

ผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดช่องทางการใช้งานท่ีหลากหลายในปัจจุบนั อีกทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกเหล่าน้ีจะ

ช่วยทาํให้มีความสะดวกในการใชชี้วิต ท่ีง่ายและสะดวกมากข้ึน ดงันั้นควรมีการออกแบบช่องทางการ

จองเท่ียวบินสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชัน และเวบ็ไซต์ โดย

เน้นเจาะกลุ่มนักศึกษาเอกชนท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงจะต้องช่วยอาํนวยความสะดวกในการเลือก

เท่ียวบินท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีราคาเหมาะสม 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา และมหาวิทยาลยัท่ี

ศึกษา ท่ีแตกต่างกนั กนัส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์

เอเชีย ในด้านความน่าเช่ือถือ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้ งไว้ เน่ืองจาก การให้บริการขอสายการบินต้นทุนตํ่ า มุ่งเน้นไปท่ีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ลดการบริการหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีไม่จาํเป็นออกไปเพื่อลดต้นทุน (ณัฐพงศ ์

ประกอบการดี, 2556) จึงทาํให้การให้บริการในดา้นต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งมีความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง มาตรฐานของเคร่ืองบินท่ีให้บริการ จะตอ้งมีความปลอดภยัและไวว้างใจได้ นอกจากน้ี ยงัจาํเป็น

จะตอ้งสามารถให้บริการได้ตรงตามท่ีตกลงไว ้ซ่ึงส่งผลอย่างมากต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมี

อารมณ์ความรู้สึก ท่ีตอบสนองรวดเร็ว และสามารถส่งต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจไดร้วดเร็วมาก

ในปัจจุบนัจากส่ือสังคมออนไลน์ ดงันั้นควรรักษามาตรฐานความปลอดภยัในดา้นเท่ียวบิน และทาํการ

ประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มนกัศึกษาเอกชนทราบ เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือในการให้บริการของสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า อีกทั้งยงัลดความวิตกกงัวนความเป็นห่วงของผูป้กครองไดอี้กดว้ย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา และมหาวิทยาลยัท่ี

ศึกษา ท่ีแตกต่างกนั กนัส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์

เอเชีย ในด้านการตอบสนอง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
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สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก การตอบสนองต่อความตอ้งของสายการบินตน้ทุนตํ่า เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมาก

เน่ืองจาก อาจจะประสบปัญหาต่าง ๆ และตอ้งการความช่วยเหลือ เช่น สัมภาระสูญหาย เท่ียวบินล่าช้า 

ไม่มีท่ีสูบบุหร่ี ไม่มีเคร่ืองด่ืมแอกกอฮอล์ ไม่มีความหลากหลายในเมนูอาหาร เคร่ืองบินเก่า บรรยากาศ

การเดินทางไม่เป็นมิตร ส่ิงเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ส่งผลต่อการทํากําไรของอุตสาหกรรมสายการบิน 

ขอ้บกพร่องในการให้บริการท่ีมีคุณภาพจากผูใ้ห้บริการ ความวิตกกังวลและการสูญเสียความภกัดี 

(ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป, 2558) เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า การท่ีเจา้หน้าท่ีเต็มใจให้บริการ มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เป็นสาเหตุท่ีช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มนักศึกษาเอกชนท่ีต้องการความ

สะดวกสบาย แต่การอธิบายความเต็มใจในการให้บริการนั้ น มีการตีความแตกต่างกันออกไป ตาม

ลกัษณะทางเพศท่ีจะมองในมุมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นควรมีการส่งเสริมและพฒันาพนกังานท่ีให้บริการ 

เช่น พนักงานหน้าเคาน์เตอร์และแอร์โฮสเตส โดยการจดัหลกัสูตรอบรมเทคนิคการตอ้นรับผูบ้ริโภค

สมยัใหม่ โดยให้เกิดการเต็มใจในการให้บริการ และการส่งมอบส่วนเสริมในการให้บริการ เช่น การ

ถามตอบผา่นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา และมหาวิทยาลยัท่ี

ศึกษา ท่ีแตกต่างกนั กนัส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์

เอเชีย ในด้านการให้ความมัน่ใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก ความมัน่ใจในแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกนั จึงส่งผลให้เกิดความ

แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศชาย จะมีความเขม้แข็ง และไม่อ่อนไหวกบัอะไร

ง่าย ๆ ต่างจากเพศหญิง โดยด้านอายุ เม่ือผูเ้ดินทางมีอายุเพิ่มมากข้ึนก็จะมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเดินทาง

โดยสายการบินตน้ทุนตํ่าลดลง ดา้นอาชีพ เม่ือผูเ้ดินทางท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษาจะมีแนวโน้มจาก

การเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่ามากข้ึน ดา้นราคาตัว๋โดยสาร เม่ือราคาตัว๋โดยสายเพิ่มข้ึนจาํนวนผู ้

ท่ีจะเลือกเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่าลดลง ดา้นการเคยใช้บริการ เม่ือกลุ่มผูเ้ดินทางโดยสายการ

บินตน้ทุนตํ่ามาก่อนมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่ามากข้ึน ด้านความรู้สึก ถ้า

กลุ่มผูเ้ดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่ารู้สึกปลอดภยั ในการเดินทางคร้ังต่อไปก็มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใช้

บริการซํ้ า (ณัฐพงศ ์ประกอบการดี, 2556)  เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบวา่ การมีระบบความปลอดภยัท่ี

ไดม้าตรฐานสากล ท่ีเป็นดชันีช้ีวดัในดา้นความมัน่ใจของผูบ้ริโภค หากไร้ซ่ึงมาตรฐานความปลอดภยั

ความมัน่ใจในการใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าก็ไม่เกิด ดงันั้นควรควรมีการยกรับมาตรฐานความ

ปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ โดยนาํเสนอนวตักรรมดา้นความปลอดภยัในสมยัปัจจุบนั เพื่อแจง้ใหน้กัศึกษาท่ี
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มีการใช้เทคโนโลยี สมาร์ทโฟนอยา่งมากในปัจจุบนั เช่น ระบบ AI และการแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน 

เพื่อยกระดบัความมัน่ใจของกลุ่มนกัศึกษา ในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า 

 สมมติฐานข้อท่ี 5 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และชั้นปีการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน กัน

ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า แอร์เอเชีย ในดา้นการเอาใจ

ใส่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้เน่ืองจาก 

อธัยาศยัไมตรีและประสิทธิภาพของพนกังาน และสํานกังานของสายการบินมีความทนัสมยัสวยงาม (ศิ

วตัรา พิพัฒน์ไชยศิริ, 2555) หากบริษัทเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงความต้องการของลูกค้าจะประสบ

ความสําเร็จอย่างแท้ (สิทธิโชค พราหมณ์แก้ว, 2559) เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า การท่ีพนักงาน

ตอ้นรับมีอธัยาศยั ยิม้แยม้ แจ่มใส เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการให้บริการของพนกังาน เน่ืองจาก สายการบิน

ตน้ทุนตํ่า นั้น ลดการให้บริการท่ีไม่จาํเป็น แต่ส่ิงท่ีสามารถสะทอ้นความโดดเด่นในเร่ืองจากบริการได้

จะมาจากพนักงาน ท่ีมีวฒันธรรมในการให้บริการท่ีเป็นมิตร และส่งมอบด้วยความจริงใจ จึงทาํให้

ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการให้บริการ ท่ีมีความแตกต่างกนั จึงเกิดความพึงพอใจแตกต่างกนั ดงันั้นควรมีการ

ใส่ใจในการให้บริการ แก่กลุ่มนกัศึกษาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการเป็นรายบุคคล ในการ

ช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นการอาํนวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน ท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจ

ในความต้องการ เช่น อาหาร การตอ้งการความช่วยเหลือ เป็นต้น อีกทั้ งยงัต้องมีอธัยาศยัท่ีดีในการ

ใหบ้ริการ จะช่วยทาํใหก้ลุ่มน้ีมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

 ขอ้ค้นพบดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุภิสดา เป้งคาํภา และเสกสรร สุทธิสงค ์

(2559) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการเลือกใช้สายการบินตน้ทุนตํ่าของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติอุดรธานี” พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีการเลือกใชบ้ริการสาย

การบินตน้ทุนตํ่าความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ รุจิรา

ภรณ์ เอ็นดู (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์

เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา

และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังต่อไปควร ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลทาํให้เกิดความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั เช่น ความสะดวกในการใช้บริการ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และคุณค่าตรา

สินคา้ เป็นตน้ เพื่อทาํให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากข้ึน และศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม กบั 

กลุ่มนกัศึกษา ผูป้กครอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทาํให้เขา้ใจถึงอารมณ์ความรู้สึกในการรับ

บริการ นอกจากน้ีควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกบัสายการบินตน้ทุนตํ่ารายอ่ืนใน

กลุ่มนกัศึกษาเอกชน เพื่อทาํให้เขา้ใจถึงความแตกต่างในความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละสายการบิน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาขั้นตอนการทาํแฟ้มเอกสาร จดัทาํเวลามาตรฐาน 

และลดขั้นตอนงานท่ีไม่จาํเป็นของการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออก โดยการใชก้ารลดความสูญ

เปล่าดว้ยหลกั ECRS และการหาเวลามาตรฐาน (Time study) จากการศึกษาพบวา่จาํนวนงานย่อย

ก่อนการปรับปรุงอยู่ท่ี12 งาน หลังจากการปรับปรังงานย่อยลดลงอยู่ท่ี  9 งานย่อย ระยะเวลา

มาตรฐานก่อนการปรับปรุง18.33 นาที เวลามาตรฐานหลงัปรับปรุง 14.71 นาที เวลาลดลง 3.62 

นาที คิดเป็น 19.75 เปอร์เซ็นต ์

 

คําสําคัญ: ฝ่ายส่งออก, ECRS, เวลามาตรฐาน 

 

Abstract 

 This research aims to study the process of making documents. Standard time and reduce 

unnecessary work procedures for the export department's documentation by using waste reduction 

with the ECRS principle and time study. From the study, it was found that the number of sub-

tasks before the improvement was at 12 jobs after the sub-contract adjustment was reduced to 9 

sub-tasks. Standard before update 18.33 minutes Standard time after 14.71 minutes adjustment 

Time reduced 3.62 minutes or 19.75 percent. 

 

KEYWORDS: Export, ECRS, Standard Time 
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บทนํา 

 บริษทั โฮยาเลนซ์ ไดข้ยายฐานการผลิตไปยงัประเทศต่าง ๆ กวา่ 150 สาขาทัว่โลก จึงทาํให้

ตอ้งมีการจดัเตรียมเอกสารเป็นจาํนวนมากทั้งเอกสารท่ีส่งให้แผนกต่างๆภายในบริษทั เอกสารท่ีส่ง

ให้ลูกคา้ และเอกสารท่ีตอ้งส่งให้บริษทัShipping ในการจดัเตรียมเอกสารของฝ่ายส่งออกจึงเป็นส่ิง

สําคญัอย่างมาก การจดัเตรียมเอกสารส่งสินค้าไปแต่ละประเทศนั้ นเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียด

เน่ืองจากแต่ละประเทศท่ีขนส่งไปมีการใช้เอกสาร มีขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีแตกต่างกนั ทาํให้

ในการทาํเอกสารตอ้งมีความรอบคอบมากข้ึน หากมีขอ้ผิดพลาดจะก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายและสูญเสีย

เวลาในการทาํงานในการจดัเตรียมเอกสารตอ้งใช้เวลาในการจดัเตรียม ผูท้าํการศึกษาจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออกและศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเตรียมเอกสารของพนักงานโดยศึกษาขั้นตอนการทํางานของพนักงานและมีการหาเวลา

มาตรฐานของการทาํงานเพื่อหาความสูญเปล่าแล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อลดความสูญเปล่าจากการ

ทาํงานไม่ให้กลบัมาดว้ยแนวคิดการการลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการECRS เพื่อให้ไดม้าตรฐาน

ในการทาํงานใหม่และลดเวลาในการจดัเตรียม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออก บริษทั โฮยาเลนซ์ไทยแลนด ์จาํกดั 

 2. เพื่อลดขั้นตอนงานท่ีไม่จาํเป็นของกระบวนการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออก 

 3. เพื่อศึกษาและจดัทาํเวลามาตรฐานของกระบวนการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออก  

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. มีระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ – 29 มีนาคม 2562 

 2. กระบวนการทาํแฟ้มเอกสาร ภายในฝ่ายส่งออก บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จาํกัด 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 3. สถานท่ีในการศึกษา บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จาํกดั 120 หมู่ 1 ต.บา้นเลน อ.บางปะ

อิน พระนครศรีอยธุยา      
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถทราบขั้นตอนการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออก 

 2. สามารถลดขั้นตอนงานท่ีไม่จาํเป็นของการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออก 

 3. สามารถจดัทาํ เวลามาตรฐานของการทาํแฟ้มเอกสารของฝ่ายส่งออก 

 

ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1.การวเิคราะห์แบบ Why-Why Analysis 

 เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาอย่างเป็นระบบ ทาํให้

ทราบปัญหาท่ีแท้จริงและแนวทางแก้ไข ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขด้วยหลักการ Why-Why 

Analysis จะประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ  

  1. การกาํหนดเร่ืองท่ีตอ้งการนาํมาปรับปรุง           

  2. การสาํรวจสภาพของปัญหาทั้งสาํรวจพื้นท่ีจริง และการใชห้ลกัการทางสถิติ  

  3. การตั้งเป้าหมายท่ีจะลดปัญหา 

  4. การกาํหนดแผนกิจกรรม 

2.ทฤษฎีความสูญเปล่า 8 ประการ 

 ความสูญเสีย 8 ประการ (8 Wastes DOWNTIME) เป็นการเพิ่มผลผลิต (Productivity 

Improvement) และการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน บางคร้ังพบว่ามีการจดัเรียงตาม

อกัษรท่ีเรียกวา่ DOWNTIME ความสูญเสียในงานท่ีพบ ไดแ้ก่ 

  D = Defect lost คือ ความสูญเสียจากการมีของเสียมากเกินไป 

  O = Over production lost คือ การผลิตท่ีมากเกินไป  

  W = Waiting lost คือ การรอคอย   

  N = None use idea from team lost   คือ การใชค้นไม่เป็น   

  T = Transportation lost คือ การสูญเสียจากการเดินทางยา้ยวตัถุดิบโดยไม่จาํเป็น 

  I = Inventory lost คือ สินคา้คงคลงัมากเกินไป 

  M = Motion lost คือ การเคล่ือนไหวมากเกินไป เป็นการเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็น

  E = Extra Processing คือ กระบวนการมากเกินไป 
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3.การหาเวลาขั้นตน้และเวลามาตรฐาน (Time study) 

 การหาเวลามาตรฐาน มีขั้นตอนดงัน้ี  

  1. เลือกงานและบนัทึกขอ้มูล 

  2. แบ่งแยกงานยอ่ย 

  3. ทาํการจบัเวลาขั้นตน้ 

 3.1 จบัเวลา 10 คร้ัง สาํหรับงานท่ีใชเ้วลานอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 นาที            

 3.2 จบัเวลา 5 คร้ัง สาํหรับงานท่ีใชเ้วลามากกวา่ 2 นาที 

  4. หาค่าพิสัย (Range, R) 

   R = H – L 

  โดยท่ี H คือ ค่าสูงสุดของขอ้มูล และ L คือ ค่าตํ่าท่ีสุดของขอ้มูล 

  5. หาค่าเฉล่ียไดจ้าก (H + L) / 2 

  6. คาํนวณค่า  

  7. อ่านค่า N ดว้ยวธีิของ Maytag (จาํนวนรอบท่ีเหมาะสม) 

  8. จบัเวลาใหค้รบจาํนวนรอบท่ีเหมาะสม 

  9. หาปัจจยัอตัราความเร็ว  

  10. กาํหนดเวลาเผือ่ 

  11. หาเวลามาตรฐาน 

   NT = Selected Time x RF  

   Std. = NT (1+A) 

  โดยท่ี     NT หมายถึง เวลาปกติ    

   A หมายถึง เวลาเผือ่สาํหรับบุคคล  

         เท่ากบั 5% สาํหรับอุตสาหกรรมทัว่ไป 

   RF หมายถึง ค่าปรับอตัราความเร็ว  

   Selected Time หมายถึง เวลาเฉล่ีย 

4.แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chat) 

 แผนภูมิกระบวนการไหล คือ แผนภูมิท่ีกาํหนดการเคล่ือนยา้ยตามลาํดบัก่อนหลงัของงการ

ทาํงานไดแ้ก่การปฏิบติัการ การขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ และการเก็บ โดยการบนัทึกเหตุการณ์
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ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการใช้สัญลกัษณ์ ประกอบไปดว้ย วงกลม ลูกศร ส่ีเหล่ียมจตุัรัส สัญลกัษณ์ 

“D” และสามเหล่ียมกลบัหวั 

5.การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกั ECRS 

 หลกัการ ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การกาํจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) 

การจดัใหม่ (Rearrange) และการทาํ ให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่าย ๆ ท่ีสามารถใช้ในการ

เร่ิมต้นลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้เป็นอย่างดีโดยแนวทางการลดความสูญเปล่าหรือ 

MUDA ลงสามารถทาํ ไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS ดงัน้ี 

  1. การกาํจดั (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทาํงานปัจจุบัน และทาํการ

กาํจดัความสูญเปล่าทั้ง 7    

  2. การรวมกนั (Combine) หมายถึง ความสามารถลดการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นลงได ้

โดยการพิจารณาวา่สามารถรวมขั้นตอนการทาํงานใหล้ดลงไดห้รือไม่ 

  3. การจดัใหม่ (Rearrange) หมายถึง การจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลดการ

เคล่ือนท่ีท่ีไม่จาํเป็นหรือการรอคอย  

  4. การทาํใหง่้าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการทาํงานใหง่้าย และสะดวก  
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ตารางท่ี 1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ช่ือผู้แต่ง วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ผลการวจิัย 

คมกริช เมืองมูล

และคณะ(2559) 

ศึกษาและจดัทาํเวลา

มาตรฐานในการผลิต

กล่องกระดาษลูกฟกู 

1.แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow 

Process Chart) 

2. การคาํนวณเวลามาตรฐาน (Direct 

Time) 

3. ลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ 

ECRS 

เวลามาตรฐานการตดัและทบัร่องแนวสูง ก่อนปรับปรุง 

609.97 วินาที หลงัปรับปรุง 538.58 วินาที เวลาลดลง 

71.39 วินาที เวลามาตรฐานการตั้งเคร่ืองและพิมพก่์อน

ปรับปรุง 723.03 วินาที หลงัปรับปรุง 665.68วินาที เวลา

ลดลง 57.35 วินาที  และเวลามาตรฐานการสบัร่อง

กระดาษลูกฟกูก่อนปรับปรุง 536.85 วินาที หลงัปรับปรุง 

493.40 วินาที เวลาลดลง 43.45วินาที เวลารวมก่อน

ปรับปรุง 1948.86 วินาที หลงัปรับปรุง 1776.67วินาที 

เวลาลดลง 172.19วินาที 

สุพฒัตรา เกษรา

พงศ ์และคณะ 

(2555) 

เสนอวิธีการลดของ

เสียท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิต

ช้ินส่วนท่อไอเสีย

รถจกัรยานยนตโ์ดย

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค

ทางดา้นวิศวกรรมอุต

สาหการ 

การวิเคราะห์แบบ Why-Why 

Analysis 

พบวา่ปัญหาหลกั 3 ปัญหาเกิดข้ึน คือ ฝาท่อฉีก ช้ินงาน

บุบ และเช่ือมทะลุ ทาการแกแ้ต่ละปัญหาตามลาดบัโดย

ทาการปรับเปล่ียนแกนตวัหมุดหยดุ(Stopper) ท่ีตวั

แม่พิมพข้ึ์นรูป (Mold) สาหรับปัญหาฝาท่อฉีก, ปรับปรุง

พ้ืนท่ีจดัวางโดยเพ่ิมอุปกรณ์เสริมกนักระแทกสาหรับ

ปัญหาช้ินงานบุบ, และควบคุมการปฏิบติังานของ

พนกังานในการตั้งค่าพารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ค่าแรงดนั 

ปริมาณออกซิเจนและอะเซทิลิน ให้ถูกตอ้งตาม

มาตรฐานสาหรับปัญหาเช่ือมทะลุ ภายหลงัการปรับปรุง

พบวา่สามารถลดเปอร์เซ็นตข์องเสียจาก 10.82% เป็น 

4.71% 

สุภรัตน์ พลูสวสัด์ิ 

(2559) 

ศึกษาการทาํงานของ

พนกังานแผนก

เอกสารขาออกของ

บริษทัสายเรือแห่ง

หน่ึงในเขตพ้ืนท่ี

แหลมฉบงัและแนว

ทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํ 

งานของพนกังาน

แผนกเอกสารขาออก 

1. แผนผงัสาเหตุและผล หรือแผนผงั

กา้งปลา (Fishbone Diagram) 

2. การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ 

ECRS 

สามารถลดระยะเวลาการทาํงานคือพนกังานสามารถลด

ระยะเวลาการส่งใบตราส่งให้ผูส่้งออกในคร้ังแรกไดจ้าก 

401 นาทีเป็น 333 นาทีหลงัจากท่ีผูส่้งออกส่งใบจองเรือ

ผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์พนกังานสามารถตอบ

กลบัการขอแกไ้ขขอ้มูลใบตราส่งจาก 40.23 นาทีเป็น 

20.37 นาที และสามารถลดเวลารอคอยท่ีหนา้เคาน์เตอร์

ไดจ้าก5.18 นาทีเป็น 4.68 นาที 

สุภาภรณ์ สุวรรณ

รังษี และ เดชา 

พวงดาวเรือง

(2555) 

เพ่ือลดความสูญเปล่า

ในกระบวนการผลิต

และแสวงหาวิธีการ

ปรับปรุงท่ีเหมาะสม 

1.แผนภูมิการเคล่ือนท่ี (Flow 

Process Chart) 

2. การศึกษาเวลา (Time Study) 

3. ลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ 

ECRS 

สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งงอก

จากเดิม 41 ขั้นตอน เหลือเพียง34 ขั้นตอน ส่งผลให้เวลา

ในการผลิตจากเดิม 3,715 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม ลดลง

เหลือ 3,677 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม นัน่คือความสูญเปล่า

เชิงเวลาสามารถลดลงไดคิ้ดเป็นร้อยละ 17.07 นอกจากน้ี

ยงัส่งผลให้ระยะทางในการเคล่ือนยา้ยรวมใน

กระบวนการผลิตจากเดิม 99 เมตร ลดลงเหลือ 52 เมตร 

นัน่คือความสูญเปล่าเชิงระยะทางสามารถลดลงไดคิ้ด

เป็นร้อยละ 47.00 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 

บทความ, วารสาร, วิชาการ, สืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และงานวิจยัท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยักบั

งานวจิยัน้ี 

 2. ศึกษากระบวนการทาํงานก่อนปรับปรุงในการศึกษาได้ดาํเนินการโดยใช้แผนภูมิการ

ไหลเพื่อวเิคราะห์กระบวนการทาํแฟ้มเอกสาร 

 3. นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมนาํมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์โดยใช้ทฤษฎีการจบัเวลาตรง 

(Direct Time) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 1. การวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis ใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีทาให้เกิด

ปัญหาในการทาํแฟ้มเอกสาร 

 2. แผนภูมิการไหล (Flow Process chat) แผนภูมิชนิดน้ีเป็นการแสดงถึงกิจกรรมกระบาน

การต่างๆ ท่ีเกิดขนในระหวา่งการทาํงาน ไดแ้ก่การทาํงาน การ ขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ 

 3. เคร่ืองมือการจบัเวลาตรง (Direct Time) ใช้ในการศึกษาเวลาโดยตรงหรือจดัทาํเวลา

มาตรฐานใหแ้ก่กระบวนการทาํแฟ้มเอกสาร  

 4. การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกั ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การกาํจดั (Eliminate) 

การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการทาํ ให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่าย 

ๆ ท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่า 

 

ผลการวจัิยก่อนการปรับปรุง 

 จากการศึกษาขั้นตอนการทาํแฟ้มเอกสารสามารถอธิบายขั้นตอนการทาํงานไวใ้นแผนภูมิ

กระบวนการไหลของกระบวนการทาํงานก่อนทาํการปรับปรุงไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทาํงานก่อนทาํการปรับปรุง 

รายละเอียดกระบวนการ 
เวลา

(นาที) 
กิจกรรม 

ลาํดบักระบวนการ 

          

Issue Invoice ในระบบ 

HOYA-INV6 
2.27 NNVA       

  
  

หาขอ้มูลในExcel 0.2 NNVA           

เขียนขอ้มูลการใช้

เอกสารลงในกระดาษ 
2.41 NVA 

  
        

เขียนขอ้มูลลงในใบ

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
0.29 NNV 

  
        

Print เอกสาร 6.32 VA           

เดินไปหยบิเอกสาร 0.18 NVA           

จดัชุดเอกสาร 0.56 NVA           

เยบ็มุม/คลิปเอกสาร 0.59 NNVA           

ตีตรายาง 2.46 NNVA           

เดินไปหยบิซองเอกสาร 0.22 NVA           

เขียนซองใส่เอกสาร 2.47 NNVA           

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 0.37 VA           

รวม 18.33  NNVA : 5 VA : 2  NVA : 5 

 

การจับเวลาข้ันต้น 

 จากการศึกษาการหารอบในการจบัเวลา ได้ทําการจบัเวลาขั้นต้นโดย จบัเวลา 10 คร้ัง 

สําหรับงานย่อยท่ีใช้เวลานอ้ยกว่า 2 นาทีและจบัเวลา 5คร้ัง สําหรับงานยอ่ยท่ีใชเ้วลามากกว่าหรือ

เท่ากบั 2 นาที การหารอบเวลาท่ีเหมาะสม โดยหาค่าพิสยั ค่าเฉล่ีย แลว้นะค่าพิสยัและค่าเฉล่ียมาการ

กนัแลว้นาํค่าท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัตารางMaytag แลว้จบัเวลาอีกคร้ังเพื่อหาเวลามาตรฐาน 
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การประเมินอตัราความเร็ว 

 การประเมินอตัราความเร็วของพนกังานในแผนกน้ีผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดวิธีการประเมินอตัรา

การทาํงานโดยใชว้ธีิ ระบบการจดัอนัดบัของ Westinghouse  มาคาํนวณไดด้งัน้ี 

 Skill  : Excellent =  +0.08 B2 

 Effort  : Excessive =  +0.12 A2 

 Condition : Good  =  +0.02 C 

 Consistency : Good  =  +0.01 C 

 รวม    =  +0.23 

 นาํคะแนนท่ีได้ไปรวมกบัหน่ึงจะได ้1.23 หรือ 123% ถือว่าเป็นประสิทธิภาพการทาํงาน

ของพนักงานเน่ืองจากการทาํงานของพนกังานมีขั้นตอนเหมือนกนั ดงันั้นจึงทาํให้ประสิทธิภาพ

การทาํงานของแต่ละคนเท่ากบั 1.23 

ตารางท่ี 2 เวลามาตรฐานก่อนปรับปรุง 

ลาํดับ งานย่อย 
Selected 

Time 
RF NT (1+A) Std. 

1 Issue Invoice ในระบบ HOYA-INV6 1.76 1.23 2.16 1.05 2.27 

2 หาขอ้มูลในExcel 0.16 1.23 0.19 1.05 0.2 

3 
เขียนขอ้มูลการใชเ้อกสารลงใน

กระดาษ 
1.87 1.23 2.3 1.05 2.41 

4 
เขียนขอ้มูลลงในใบขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 
0.22 1.23 0.27 1.05 0.29 

5 Print เอกสาร 4.89 1.23 6.01 1.05 6.32 

6 เดินไปหยบิเอกสาร 0.14 1.23 0.17 1.05 0.18 

7 จดัชุดเอกสาร 0.43 1.23 0.53 1.05 0.56 

8 เยบ็มุม/คลิปเอกสาร 0.45 1.23 0.56 1.05 0.59 

9 ตีตรายาง 1.91 1.23 2.34 1.05 2.46 

10 เดินไปหยบิซองเอกสาร 0.17 1.23 0.21 1.05 0.22 

11 เขียนซองใส่เอกสาร 1.91 1.23 2.35 1.05 2.47 

12 ตรวจสอบความถูกตอ้ง 0.29 1.23 0.35 1.05 0.37 

 รวม  18.33 
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 จากตาราง แสดงใหเ้ห็นวา่การกาํหนดเวลามาตรฐานในการทาํงานก่อนการปรับปรุง 

เท่ากบั 18.33นาทีและจากการศึกษาการทาํงานของการทาํเอกสาร  

ผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS ปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงาน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 1. เขียนขอ้มูลลงในกระดาษใชห้ลกัการทาํใหง่้าย (Simplify) และการรวมกนั (Combine) 

โดยส่วนน้ีไดด้าํเนินการออกแบบใบความตอ้งการเอกสารข้ึนมาแทนการเขียน 

 2. เดินไปหยบิเอกสารและเดินไปหยบิซองเอกสารใชห้ลกัการการรวมกนั (Combine) 

ขั้นตอนน้ีพบวา่การเดินไปแต่ละคร้ังทาํใหเ้กิดการสูญเปล่าเป็นการเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็นในการ

ทาํงาน 

 3. จดัชุดเอกสาร ใชห้ลกัการการรวมกนั (Combine) ในขั้นตอนน้ีพบวา่ การจดัชุดเอกสาร

ทาํใหเ้กิดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็น และยงัอาจทาํให้เกิดการทาํงานผดิพลาดเน่ืองจากการเรียง

เอกสารผดิชุด โดยการ Print เอกสารเป็นชุด 

 

ผลการวจัิยหลังการปรับปรุง 

 จากการศึกษา ไดน้าํเคร่ืองมือการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มา

ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ไดก้าํหนดเวลามาตรฐานของการทาํแฟ้มเอกสารหลงัการปรับปรุงได้

ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 8 แสดงเวลามาตรฐานของการทาํแฟ้มเอกสาร 

ลาํดับ งานย่อย Selected 

Time 

RF NT (1+A) Std. 

1 Issue Invoice ในระบบ HOYA-INV6 1.76 1.23 2.16 1.05 2.27 

2 หาขอ้มูลในExcel 0.16 1.23 0.19 1.05 0.20 

3 
หยบิใบความตอ้งการเอกสารและเขียน

ขอ้มูลลงในใบขั้นตอนการปฏิบติังาน 
0.36 1.23 0.45 1.05 0.47 

4 Print เอกสาร เป็นชุด 4.41 1.23 5.43 1.05 5.70 

5 เดินไปหยบิเอกสารและซองเอกสาร 0.14 1.23 0.17 1.05 0.18 

6 เยบ็มุม/คลิปเอกสาร 0.45 1.23 0.56 1.05 0.59 

7 ตีตรายาง 1.91 1.23 2.34 1.05 2.46 

8 เขียนซองใส่เอกสาร 1.91 1.23 2.35 1.05 2.47 

9 ตรวจสอบความถูกตอ้ง 0.29 1.23 0.35 1.05 0.37 

 รวม     14.71 

 

 หลงัจากไดท้าํการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหม่แลว้สามารลดระยะเวลาการทาํแฟ้ม

เอกสารได ้และลดขั้นตอนในการทาํงานจากขอ้มูลสามารถเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบระยะเวลา

ก่อนและหลงัการทาํงานไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

จาํนวนงานยอ่ย 12 9 

ระยะเวลาทั้งหมด(นาที) 18.33 14.71 

เวลาลดลง(นาที)  3.62 

ลดลง(%)  19.75 

  

 จากตาราง แสดงใหเ้ห็นวา่ ระยะเวลาของการทาํแฟ้มเอกสารใชเ้วลาลดลงถึง 19.75 

เปอร์เซ็นตข์องเวลาก่อนปรับปรุง และลดขั้นตอนในการทาํงานไป 3 ขั้นตอน 

 

สรุป 

 จากการศึกษาไดท้าํการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหม่เพื่อให้ไดว้ิธีการทาํงานท่ีง่ายและ

สะดวกรวดเร็วข้ึน ลดระยะเวลาการทาํแฟ้มเอกสาร และลดขั้นตอนในการทาํงานจากนั้นหาเวลา

มาตรฐานหลงัการปรับปรุง ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์จากการปรับปรุงคือ  

1. การกาํหนดเวลามาตรฐานของการทาํแฟ้มเอกสาร 

1.1ยนืยนัเลขInvoice ในระบบ HOYA-INV6 กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 2.27นาที 

1.2 หาขอ้มูลในExcel กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 0.20 นาที 

1.3 หยบิใบความตอ้งการเอกสารและเขียนขอ้มูลลงในใบขั้นตอนการปฏิบติังานกาํหนดเวลา

มาตรฐานท่ี 0.47 นาที 

1.4 Print เอกสารเป็นชุด กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 5.7 นาที 

1.5 เดินไปหยบิเอกสารและซองเอกสาร กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 0.18 นาที 

1.6 เยบ็มุม/คลิปเอกสาร กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 0.59 นาที 

1.7 ตีตรายาง กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 2.46 นาที 

1.8 เขียนซองใส่เอกสาร กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 2.47 นาที 

1.9 ตรวจสอบความถูกตอ้ง กาํหนดเวลามาตรฐานท่ี 0.37 นาที 

2. การเปรียบเทียบเวลามาตรฐานก่อนและหลงัการปรับปรุงและขั้นตอนการทาํงาน ก่อนปรับปรุง

เวลาของการทาํแฟ้มเอกสารเท่ากบั 18.33 นาที หลงัปรับปรุงเวลาเท่ากบั 14.71นาที เวลาท่ีลดลงคิด
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เป็น19.75 % ขั้นตอนการทาํงานก่อนปรับปรุงเท่ากบั 12 ขั้นตอน หลงัปรับปรุงเท่ากบั 9 ขั้นตอน ลง

ลง 3ขั้นตอน 
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การปรับปรุงผังการจัดเกบ็สินค้า ด้วยหลกั HML Analysis 
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Improvement of storage layout with HML Analysis. 

Case study of AAA Co., Ltd 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศึกษากระบวนการทาํงานการจดัเก็บสินคา้ 2.ลดระยะเวลา

ในการคน้หาสินคา้และการจดัเตรียมสินคา้ส่งลูกคา้ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีทาํการศึกษากระบวนการใน

การจดัเก็บสินคา้ โดยใช ้Flow Process Chart ของงาน ทาํการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ด้วยแผนผงัก้างปลาและนําหลักการจดักลุ่มสินคา้ด้วย HML Analysis, Commodity System และ

จดัทํา Visual Control ในการทําป้ายเพื่อช่วยในการมองเห็น มาทําการปรับปรุงรูปแบบผงัการ

จดัเก็บสินคา้ใหม่  

ผลจากงานวิจยัพบว่าระยะเวลาในกระบวนการจดัเตรียมสินคา้ส่งลูกคา้ นั่นมีเวลาลดลง 

จากก่อนพื้นท่ีการปรับปรุง 123.53 นาที และหลงัการปรับปรุงเป็น 65.26 นาที คิดเป็น 47.17 %  

 

คํ า สํ า คั ญ  :  HML Analysis, Commodity System, Visual Control, flow process chart, fish bone 

diagram 
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Abstract 

 This research aims  1. To study work process flow of storaging a goods 2. To reducing 

time for finding and  preparing the goods. This research using flow process chart to list the 

process flow, fish bone diagram for finding root cause, HML Analysis and Commodity System 

for grooping the goods and Visual Control for showing label for each location. 

 The result of this research that was showing time of finding and preparing the goods was 

decreased from 123.53 mins to 65.26 mins for 47.17 % 

 

Key words: HML Analysis, Commodity System, Visual Control, flow process chart, fish bone 

diagram 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัคลงัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัของระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานของแต่

ละองคก์ร ซ่ึงคลงัสินคา้ทาํหนา้ท่ีในการจดัเก็บสินคา้ระหวา่งจุดต่าง ๆ ของกระบวนการจดัส่ง และ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้คือไม่มีการจดักลุ่มสินคา้อยา่งเป็นระบบส่งผลให้พนกังานเสียเวลาใน

การจดัเตรียมสินคา้ท่ีจะส่งออก กรณีศึกษาบริษทั AAA จาํกดั เป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตพรม

มว้นท่ีใช้ในอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละผา้ท่ีใชต้กแต่งภายในรถยนต์  ซ่ึงการจดัเก็บปัจจุบนัเป็นการ

จดัเก็บแบบท่ีไม่ไดก้าํหนดตาํแหน่งตายตวั (Random Location) จากการศึกษาปัญหาพบวา่เกิดการ

คน้หาสินคา้เป็นเวลานานและมีสินคา้ปะปนกนัอยูใ่น Location และไม่มีการจดัรูปแบบการจดัเก็บ

อยา่งเป็นระบบ 

 ผูว้ิจยัได้เล่งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวจึงตอ้งการท่ีจะลดปัญหาในส่วนของระยะเวลาในการ

คน้หาสินคา้ เน่ืองจากรูปแบบการจดัผงัของบริษทัไม่มีการจดัรูปแบบการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ

ผูว้จิยัจึงตอ้งการปรับปรุงรูปแบบการจดัผงัคลงัสินคา้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการทาํงานการจดัเก็บสินคา้ของบริษทั  

2. เพื่อลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้และปรับปรุงผงัการจดัเก็บสินคา้ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

              1.   ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นพรมมว้นท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้เป็นจาํนวน  56 

ชนิดของ บริษทั AAA จาํกดั 

2.  ขอบเขตดา้นเวลาช่วงเวลาท่ีศึกษา ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2561 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงกระบวนการทาํงานของบริษทัในการจดัเก็บสินคา้ 

2. สามารถลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ในกระบวนการจดัเตรียมสินคา้ส่งลูกคา้ 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง  

1. ทฤษฎีจดัแบ่งตามมูลค่า (HML Analysis) (เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ, 2561) 

HML Analysis  การวเิคราะห์จดัแบ่งวสัดุตามมูลค่าราคา คือ การพิจารณาคดัแยกประเภทของวสัดุ

ตามมูลค่าหรือราคา โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือ 

วสัดุราคาสูง (High, H) เป็นวสัดุท่ีมีราคาสูงกวา่ค่ากาํหนดราคาขั้นสูง Y บาท 

วสัดุราคาปานกลาง (Medium, M) เป็นวสัดุท่ีมีราคาอยูใ่นช่วงของค่ากาํหนดราคาขั้นตํ่า X 

บาท แต่ไม่เกินค่ากาํหนดราคาขั้นสูง Y บาท.    

วสัดุราคาตํ่า (Low, L) คือ เป็นวสัดุท่ีมีราคาตํ่ากวา่ค่ากาํหนดราคาขั้นตํ่า X บาท 

การวิเคราะห์จดัแบ่งวสัดุตามมูลค่าราคา นั้นในส่วนของค่าราคาขั้นตํ่า X และราคาขั้นสูง Y จะมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละบริษทั ควรมีการปรับระดบัความสําคญัอยู่เสมอ เพราะในระยะเวลาท่ี

เปล่ียนไป การตลาดท่ีทาํให้ความตอ้งการในการผลิตอาจเปล่ียนแปลงทาํให้ความสําคญัของวสัดุก็

เปล่ียนไป 

2.  ระบบการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ (Storage Strategy) 

James Jerry (1998) ได้ก ล่ าวไว้ในห นังสื อเร่ือง The Warehouse Management Handbook; the 

second edition ในเร่ือง Stock Location Methodology โดยมีการจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเก็บสินคา้

นั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 

2.1 ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 

เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินค้าท่ีไม่มีการบันทึกตาํแหน่งการจดัเก็บเขา้ไวใ้นระบบ และ

สินคา้ทุกชนิดสามารถจดัเก็บไวต้าํแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้ 
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2.2  ระบบจดัเก็บโดยกาํหนดตาํแหน่งตายตวั (Fixed Location System)  

สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้ นจะมีตาํแหน่งจดัเก็บท่ีกาํหนดไวต้ายตวัอยู่แล้ว ซ่ึงการ

จดัเก็บรูปแบบน้ีเหมาะสาํหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก  

2.3  ระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหสัสินคา้ (Part Number System) 

การเก็บแบบใชร้หสัสินคา้ นั้นจะมีลาํดบัการจดัเก็บเรียงกนัเช่น รหสัสินคา้หมายเลข A123 

นั้นจะถูกจดัเก็บก่อนรหสัสินคา้หมายเลข B123 เป็นตน้ 

2.4  ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity System) 

          เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ตามสินคา้ในประเภทเดียวกนัไว ้ตาํแหน่งท่ีใกลก้นั  

2.5  ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้าํหนดตาํแหน่งตายตวั (Random Location System) 

           เป็นการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้าํหนดตาํแหน่งตายตวั ทาํให้สินคา้แต่ละชนิดสามารถถูกจดัเก็บไว้

ในตาํแหน่งใดก็ไดใ้นคลงัสินคา้  

2.6  ระบบการจดัเก็บแบบผสม (Combination System) 

         เป็นรูปแบบการจัดเก็บท่ีผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น หาก

คลงัสินคา้นั้นมีสินคา้ท่ีเป็นวตัถุอนัตรายหรือสารเคมีต่างๆ รวมอยูก่บัสินคา้อาหาร จึงควรแยกการ

จดัเก็บ 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการมองเห็น (Visual Control) 

กุลรัตน์ สุธาสถิติชยั (2552) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) คือ 

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบักระบวนการ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์รวมถึงการจดัการโดยใช้

หลักการท่ีว่าการมองเห็นเป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลท่ีรวดเร็วท่ีสุดของมนุษยด์ังนั้นการใช้

สายตาจึงสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ และสามารถตอบสนองการ

ควบคุมกระบวนการของ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และการจดัการอ่ืน ๆ ให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติไดเ้ร็ว

ท่ีสุดและยงันาํไปสู่การปรับปรุงในระดบัท่ีสูงข้ึนหลกัการ (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการ

ทาํงานท่ีทาํให้พนกังานสามารถเขา้ใจขั้นตอนการทาํงาน เป้าหมาย ผลลพัธ์การทาํงานไดง่้ายและ

ชดัเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยใช้ บอร์ด ป้าย สัญลกัษณ์ สี

และอ่ืน ๆ เพื่อส่ือสารใหพ้นกังานทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งการไดโ้ดยง่ายท่ีสุด 

4. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัการเขียน Flow Process Chart (P.Metee Blog, 2016) 

Flow Process Chart หรือ ผงังาน คือ รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ท่ีใช้เขียนแทนขั้นตอน คาํอธิบาย 

ขอ้ความ เพราะการนาํเสนอขั้นตอนของงานให้เขา้ใจตรงกนั ระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ยคาํพูด หรือ 
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ขอ้ความทาํไดย้ากกวา่ประเภทของ Flow Process Chart ได ้2 ประเภท คือ ผงังานระบบ คือ ผงังาน

ท่ีแสดงขั้นตอนการทาํงานในระบบอยา่งกวา้งๆ ผงังานโปรแกรม คือ ผงังานท่ีแสดงถึงขั้นตอนใน

การทาํงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับขอ้มูล คาํนวณ จนถึงแสดงผลลพัธ์ประโยชน์ของ Flow Process 

Chart ทาํให้เขา้ใจ และแยกแยะปัญหาไดง่้าย แสดงลาํดบัการทาํงานหาขอ้ผิดพลาดไดง่้าย ทาํความ

เขา้ใจโปรแกรมไดง่้าย ไม่ข้ึนกบัภาษาใดภาษาหน่ึง  

5. แนวคิดการวเิคราะห์การทาํงานดว้ยแผนผงักา้งปลา (Pakapong Nongsena, 2016) 

ผงักา้งปลา หมายถึง แผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง โดยมุ่งเน้นผงัวิเคราะห์ปัญหาและ

สาเหตุอยา่งเป็นระบบการกาํหนดหวัขอ้ปัญหาควรกาํหนดให้ชดัเจนและมีความเป็นไปได ้ซ่ึงหาก

เรากาํหนดประโยคปัญหาน้ีไม่ชดัเจนตั้งแต่แรกแลว้ จะทาํให้เราใช้เวลามากในการคน้หา สาเหตุ 

และจะใชเ้วลานานในการทาํผงักา้งปลาการกาํหนดปัญหาท่ีหวัปลา เช่น อตัราของเสีย อตัราชัว่โมง

การทาํงานของคนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อตัราการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ิน 

เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ควรกาํหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะได้

กา้งปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทาํไม ทาํไม ทาํไม ในการเขียนแต่ละกา้งยอ่ยๆเราสามารถท่ี

จะกาํหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจวา่กลุ่มท่ีเรากาํหนดไวเ้ป็นปัจจยันั้นสามารถท่ีจะช่วย

ใหเ้ราแยกแยะและกาํหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนมากมกัจะใช้

หลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพื่อจะนาํไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ซ่ึง 4M 1E 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

 

การแก้ปัญหา 

1. ปัญหาจากวธีิการทาํงาน 

ศึกษาวธีิการทาํงาน ลงพื้นท่ีทาํงานจริงของพนกังานและทาํการวเิคราะห์ปัญหาจากแผนภูมิกา้งปลา

พบว่า พนักงานนั้นใช้เวลาคน้หาสินคา้นานเน่ืองจากการจดัเก็บสินคา้ปะปนกนัอยู่จึงทาํให้ตอ้ง

เสียเวลาในการคน้หา การจดัวางและจดัเก็บสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่และไม่มีการควบคุมพื้นท่ี ดงันั้น

ผูว้จิยัจึงใชเ้คร่ืองมือในการแกปั้ญหาดงักล่าวโดย 

       HML Analysis เพื่อจดัหมวดหมู่ของสินคา้ให้ชดัเจน สามารถกาํหนดจุดจดัวางและ

จดัเก็บไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุดโดยเรียงตามราคาสินคา้ต่อหน่อย 

ศึกษาความเป็นมาของปัญหาปัจจุบนั 

เก็บขอ้มูลของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

วเิคราะห์ปัญหาโดยใช ้แผนผงักา้งปลา (Fish Bone 

 

แกปั้ญหาโดยใชก้ารจดักลุ่มสินคา้ดว้ย (HML Analysis) และจดั

ตาํแหน่งดว้ย (Commodity System) และจดัทาํควบคุมการมองเห็น 

  

ตรวจสอบและรวบรวมงาน เปรียบเทียบก่อน/หลงั 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
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       Commodity System ระบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ เพื่อกาํหนดจุด

วางสินคา้ท่ีแน่นอนภายในคลงัจดัเรียงตาม Item ของสินคา้ 

       Visual Control จดัทาํป้ายบ่งช้ี รายช่ือกลุ่มลูกคา้และเรียงตาม Item ใน Location 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

Flow Process Chart กระบวนการจัดเตรียมสินค้าส่งลูกค้า แสดงให้เห็นงานย่อยเพ่ือบันทึกข้อมูล

ด้านเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 Flow Process Chart กระบวนการจดัเตรียมสินคา้ส่งลูกคา้ 

ผา่น 

ผา่น 

ตรวจสอบความถูก

ตอ้งรายการสินคา้กบั

 

จบกระบวนการ 

เร่ิมตน้กระบวนการ 

ไม่ผา่น 

สแกนมว้นงานเขา้ เลขท่ี 

 

สแกนมว้นงานโดยระบบ 

Barcodeเพื่อตรวจสอบรายการ

  

ไม่ผา่น 

รับใบรายการสินคา้ท่ีจะจดัขาย (shipper) จาก

 

เดินคน้หาสินคา้ตาม Location ท่ี

 
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไวใ้นพื้นท่ี 

 

แจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อออกใบกาํกบัภาษี 
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จากภาพท่ี 2 เป็นกระบวนการในการจดัเตรียมสินคา้ส่งลูกคา้ ในการจบัเวลาคน้หาสินคา้

นั้นผูว้ิจยัได้ทาํการจบัเวลาและจดบนัทึกเพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงและเปรียบเทียบหลงัการปรับปรุง

คลงัสินคา้ 

 

การวเิคราะห์ด้วยผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

                ภาพท่ี 3 การวเิคราะห์ดว้ยผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) 

จากภาพท่ี 3 เป็นการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไดท้าํการกาํหนดหวัขอ้ของปัญหาและใน

ส่วนท่ีแกไ้ข เป็นในส่วน ของ กระบวนการทาํงาน ท่ีตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นจุดสาํคญัจากการ

ทาํงานปัจจุบนั ในคลงัสินคา้ของแผนก เก็บขอ้มูลของปัญหาแต่ละหัวขอ้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

การตรวจนบัยอ้นหลงั 3 เดือนขอ้มูลจากความถ่ีของการเกิดปัญหา โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

ตารางท่ี 1 การเก็บขอ้มูลจดัเตรียมสินคา้ก่อนปรับปรุง 

กระบวนการจดัเตรียมสินคา้ เวลาเฉล่ียต่อคร้ัง (นาที) 

1.รับใบรายการสินคา้ท่ีจะจดัขาย (shipper) จากเจา้หนา้ท่ี  0.26 

2.ตรวจสอบความถูกตอ้งรายการสินคา้กบัระบบ 9.15 

3.เดินคน้หาสินคา้ตาม Location ท่ีจดัเก็บ 47.33 

4.เคล่ือนยา้ยสินคา้ไวใ้นพื้นท่ี Loading 40.04 

ไมมี่การจดัระเบียบ 

ไม่มีรูปแบบการจดัเกบ็ 

ไม่มีการแยกประเภทสินคา้ 

พรมมีหนา้ตาท่ีใกลเ้คียงกนั 

Machine Material Environment 

ไม่มีการกาํหนดจุด

จดัเกบ็ท่ีชดัเจน 

พนกังานใหม่ขาดความรู้ความเขา้ใจ 

อุปกรณ์อยูใ่นช่วงซ่อมแซม 

พรมมีขนาดคลา้ยกนั 

มีนํ้าหนกัปริมาณมาก 

พนกังานทาํงานหลายหนา้ท่ี 
หาสินคา้ไม่เจอ 

ไม่มีพนกังานรับผิดชอบโดยตรง 

Man 
Method 

ขาดอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุน   

การขนถ่าย 

มีพรมกีดขวางทางเดิน 
 

คน้หา

สินคา้นาน 
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5.สแกนมว้นงานโดยระบบBarcodeเพื่อตรวจสอบ 

รายการสินคา้ 11.37 

6.สแกนมว้นงานเขา้เลขท่ี (Shipper) 16.3 

7.แจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อออกใบกาํกบัภาษี (Invoice) 0.21 

จาํนวนรวม 123.53 

 

 

AA-A0

office

LOADING

AA-A1 AA-A2 AA-A3 AA-A4 AA-A5 AA-A6 AA-A7

AA-A0 AA-B1 AA-B2 AA-B3 AA-B4 AA-B5 AA-B6 AA-B7

WORK WAY  FORK LIFT

93.6  M

37.8  M

 

ภาพท่ี 4 แผงผงัของแผนกคลงัสินคา้ บริษทั AAA จาํกดั 

        จากภาพท่ี  4  แผงผงัคลงัสินคา้ในปัจจุบนัไม่ได้มีการกาํหนดพื้นท่ีแผงผงัวางสินคา้จึงมี

สินคา้ปะปนอยู่ด้วยกนัตาม Location ผูว้ิจยัใช้เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ก่อนปรับปรุง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกระบวนการจดัเตรียมสินคา้ส่งลูกคา้ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 
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การนําเคร่ืองมือเข้ามาใช้ในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

ในงานวิจยัน้ีจะทาํการ กําหนดพื้นท่ีในการจดัเก็บให้กับสินค้าประเภท พรมม้วนโดย

กาํหนดตาํแหน่งในการจดัเก็บนั้น จะใช้วิธีการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ (Commodity 

System) เพื่อกาํหนดพื้นท่ีจดัเก็บใหเ้ป็นระบบ ช่วยลดระยะเวลาในการคา้หาสินคา้ ในแต่ละคร้ัง 

 

 

ภาพท่ี 5 แผงผงัการจดัเก็บสินคา้ใน บริษทั AAA จาํกดั (หลงัปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งการจดัทาํ (Visual Control) ในคลงัสินคา้ 

จากภาพท่ี 5 ทาํการวิเคราะห์จดัคลงัสินคา้ตามมูลค่าของสินคา้ (HML Analysis) แบ่งตาม

ราคามูลค่าสินคา้ ไดจ้ดัวางสินคา้ตามมูลค่าขอสินคา้ (HML Analysis) โดยจดัพื้นท่ีสีแดงเป็นพื้นท่ี

จดัวางสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง (H) กว่าค่ากาํหนดราคาขั้นตํ่า 200 บาท สีเขียวเป็นพื้นท่ีจดัวางสินคา้ท่ีมี

 

NNNN 

XX 

12A 

 

12B 

 

12C 
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มูลค่าปานกลาง (M) อยู่ในช่วงค่ากาํหนดราคาขั้นตํ่า 70 บาท แต่ไม่เกินค่ากาํหนดราคาขั้นสูง 200 

บาทและสีฟ้าเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าถูก (L) ค่ากาํหนดราคาขั้นสูง 70 บาท และจดัทาํป้ายบ่งช้ีควบคุม

การมองเห็น (Visual Control) ดังภาพท่ี 6 ป้ายบ่งช้ีบอกรายช่ือกลุ่มลูกค้า และจัดทําป้ายบ่งช้ี 

รหสัสินคา้ และ ช่ือสินคา้ เพื่อท่ีใหพ้นกังานปฏิบติังานไดส้ะดวกและง่ายต่อการคน้หาสินคา้ 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบเวลาการจดัเตรียมสินคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

กระบวนการจดัเตรียมสินคา้ 

 

เวลาเฉล่ียต่อคร้ัง (นาที) 
เวลาท่ี

ลดลง 

(นาที) 

เวลาท่ี

ลดลง 

(เปอร์เซ็น) 

ก่อน

ปรับปรุง 

หลงั

ปรับปรุง 

1.รับใบรายการสินคา้ท่ีจะจดัขาย (shipper)  0.26 0.21 0.05 19.23 

2.ตรวจสอบความถูกตอ้งรายการสินคา้กบั

ระบบ 
9.15 7.83 1.32 14.43 

3.เดินคน้หาสินคา้ตาม Location ท่ีจดัเก็บ 47.33 16.89 30.44 64.31 

4.เคล่ือนยา้ยสินคา้ไวใ้นพื้นท่ี Loading 40.04 14.91 25.13 62.76 

5.สแกนมว้นงานโดยระบบBarcodeเพื่อ 

ตรวจสอบรายการสินคา้ใน 
11.37 10.70 0.67 5.89 

6.สแกนมว้นงานเขา้เลขท่ี (Shipper) 16.3 14.11 2.19 13.43 

7.แจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อออกใบกาํกบัภาษี 

(Invoice) 
0.21 0.20 0.01 4.76 

จาํนวนรวม 123.53 65.26 58.27 47.17 

              จากตารางท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบเวลาการจดัเตรียมสินคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุงโดย

จะเห็นไดว้่าหลงัการปรับปรุงคลงัสินคา้สามารถท่ีจะลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ไดล้งไปถึง 

47.17 % 
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การอภิปรายผล 

 จากการจบัเวลาในกระบวนการจดัเตรียมสินค้าส่งลูกค้า โดยทาํการทดสอบก่อนการ

ปรับปรุง พนักงานใช้เวลาในการค้นหาสินค้าใช้เวลาโดยเฉล่ีย 123.53 นาที จบัเวลาหลังการ

ปรับปรุงพนกังานใชเ้วลาในการคน้หาสินคา้ เฉล่ีย 65.26 นาที จากการเปรียบเทียมจะเห็นไดว้า่หลงั

การปรับปรุงพื้นท่ีการจดัเก็บใหม่ สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการคน้หาสินคา้ได ้และจากการ

บนัทึกเวลาในกระบวนการจดัเตรียมสินคา้ หลงัการปรับปรุงสามารถลดเวลา จากเดิม 123.53 นาที 

เหลือเพียง 65.26 นาที ลดลง 58.27 นาที คิดเป็น 47.17 % สามารถลดเวลาในการคน้หาต่อหน่ึงมว้น

ลงไปได ้0.89 นาทีและจากการแกปั้ญหาพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้และจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่แลว้ได้

ส่งผลถึงการตรวจนับสินค้าท่ีเป็นผลได้ถึง 100 % ของรายการสินค้าทั้ งหมดซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ณัฐพล กาจรจิระพนัธ์ (2555) ท่ีทาํการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้และผลท่ีได้

เม่ือปรับปรุงการจดัเก็บโดยการวางแผนผงัจดัเก็บสินค้าสําเร็จรูปใหม่จะสามารถช่วยลดระยะ

ทางการเคล่ือนท่ีเฉล่ียเพื่อจดัส่งสินคา้ได ้18.56% และเม่ือปรับปรุงการจดัเก็บโดยการวางแผนผงั

จดัเก็บวตัถุดิบใหม่ สามารถช่วยทาํให้ระยะทางและระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีหยบิวตัถุดิบ

ลดลง 62.42% และจารุภา อุ่นจางวาง (2556) ท่ีทาํการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั

สามารถระยะเวลาการปฎิบติังาน จากเดิม 3,325 นาทีเหลือ 995 นาที ลดลง 2,330 นาที คิดเป็น 

70.08 % และสุนันทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ท่ีทําการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 

กรณีศึกษา บริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดั ศึกษาผลการปรับปรุงทาํให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

จดัการคลงัสินคา้คือสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึนเวลาเฉลยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้

ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็น 11 นาทีต่อคร้ังรวมเฉล่ียต่อวนัคิดเป็น 33 นาทีและอตัราส่วนความ

ผดิพลาดในการ 

ตรวจนบัสินคา้ลดลงจาก 46.14 % เป็น 21.25 % 
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ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะคลงัสินคา้ประเภทพรม ของ บริษทั AAA จาํกดัเท่านั้น ซ่ึง

ในแต่ละบริษทัหรือแต่ละแผนกอาจเกิดปัญหาคลงัสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไปอย่างไรก็ตามการศึกษา

หรือการปรับปรุงในอนาคตของคลงัสินคา้ประเภทพรม บริษทั AAA จาํกดั อาจพิจารณาดงัน้ี 

         1. ควรหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับสต็อก

เพื่อใหมี้ความแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

         2. ควรหาวิธีการทาํงานท่ีทุกคนสามารถทาํงานแทนกันได้ เน่ืองจากพบว่าเจ้าหน้าท่ี

คลงัสินคา้ทาํงานหลายหนา้ท่ีบางคร้ังไม่ไดม้าทาํงานส่งผลใหพ้นกังานท่ีมาแทนอาจทาํงานล่าชา้ไป

กวา่เดิม 

         3. ควรมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีสามารถช่วยขนถ่ายสินคา้ได ้มาเป็นอุปกรณ์สํารองติดไว ้

เน่ืองจากหากมีพนักงานท่ีว่างและสามารถช่วยงานได้จะทาํให้กระบวนการในการทาํงานนั้ น

รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

           การศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์การศึกษาพฤติกรรมการทํางานพาร์ทไทม์ของ

นกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยเก็บขอ้มูลการศึกษาจากกลุ่มนกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

จาํนวน 4 สถาบนั ประกอบดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ จาํนวน 2 สถาบนั และสถาบนัอุดมศึกษา

จาก ภาคเอกชน จาํนวน 2 สถาบนั รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ 

(Haphazard or Accidental Sampling)  ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 246 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.50 เพศชายจาํนวน 154 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี กําลัง ศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์การทาํงานพาร์ทไทมม์าเป็น เวลานานแลว้ ส่วนมากจะทาํงานพาร์ทไทม์ในช่วงเวลา

วนัเสาร์อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 รายไดต่้อ เดือนส่วน ใหญ่อยูใ่นช่วง 10,000 – 20,000 บาท

และมีรายจ่ายอยูใ่นช่วง 4,000 – 6,000 บาท มากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการทาํงานพาร์ทไทมข์องนกัศึกษา 
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Abstract 

          Research on this subject The objective is to study part-time work during the semester of 

students in Pathumthani province. By collecting data from 4 groups of students in 

PathumthaniProvince, consisting of 2 public higher education institutions And two higher 

education institutions from the private sector, including a sample of 400 people using Haphazard 

or Accidental Sampling. The study indicated that General characteristics of respondents found 

that Most of them are female, 246 people, accounting for 61.50 percent, 154 men. Accounted for 

38.5 percent, mostly in the age range of 21-30 years, studying in the age range of 21-30 years, 

most have experience working part-time for a long time already Most of them work part-time 

during the weekends from 08.00-20.00 per month. The largest is in the range of 10,000 - 20,000 

baht and the expense is in the range of 4,000 baht 001 - 6, the most.  

 

kcywords: Part-time work behavior of students 

 

บทนํา 

              ในปัจจุบนัการทาํงานถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากสําหรับการดาํรงชีวิตของมนุษยทุ์กคน และ

เป็นส่ิงท่ีนํามาซ่ึงรายได้เพื่อใช้ในการดาํเนินชีวิต การทาํงานถือเป็นส่ิงท่ีสร้างรายได้และสร้าง

ความสําเร็จให้แก่ตวัเรา เราปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ การทาํงานมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของเราเป็น

อยา่งมากไม่วา่จะเป็นบริษทัเอกชน ห้างหุ้นส่วนจากดั ท่ีมีการเติบโตเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ มีเงินเดือน 

สวสัดิการ โบนสั เป็นค่าตอบแทน งานประจาํเป็นการทาํงานท่ีจาํเจเหมือนเดิม แต่ในยุคสมยัน้ีงาน

ประจาํท่ีคิดวา่มัน่คง จริงแลว้อาจมีปัญหาเกิดข้ึนแบบไม่คาดคิดจนทาํใหต้กงานได ้ดงันั้นจึงเกิดการ

ทาํงานเสริมเพื่อหารายไดเ้พิ่มข้ึน เน่ืองจากบางครอบครัวมีภาระและค่าใช้จ่ายท่ีมากข้ึน ส่งผลให้

รายรับน้อยลง จึงเกิดการทาํงานพาร์ทไทม์เพื่อหารายได้เสริมและช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ การ

ทาํงานพาร์ทไทมเ์ป็นการหารายไดใ้ห้กบัตนเอง และเป็นการหาประสบการณ์ในการทาํงาน มนุษย์

ทุกคนต่างคนต่างแสวงหางานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อการทาํงานอยา่งมีความสุข  

              การทาํงานพาร์ทไทม์ถือเป็นงานท่ีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นงานท่ีสามารถเลือก

เวลาทาํงานได้ เหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผูท่ี้ทาํงานแล้วอยากหารายได้เสริม จะได้

ค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมงและอาจมีการตอ้งทาํงานล่วงเวลา แต่แลว้การทาํงานพาร์ทไทมก์็มีหลาย
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รูปแบบ อาทิเช่น งานท่ีทาํระหวา่งเรียน งานท่ีทาํผ่านอินเตอร์เน็ต ลว้นแต่เป็นงานเสริมท่ีนาํมาซ่ึง

รายได ้บางคนอยากหารายไดเ้สริม เพื่อนาํมาใช้จ่ายหรือซ้ือของท่ีตนเองตอ้งการ บางคนอยากหา

ประสบการณ์การทาํงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตหลังจบการศึกษา การรู้จกัผูอ่ื้น การ

ทาํงานท่ีดี เพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กบัตนเอง และในปัจจุบนัประเทศ

ไทยมีการกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีสูง และเม่ือเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้อยา่งมาก ทาํให้มนุษยเ์รา

จึงตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพมากข้ึนอีกดว้ยเพื่อให้กา้วทนัเทคโนโลย ีและมนุษยย์งัเป็นส่ิงท่ีสําคญั

มากในการขบัเคล่ือนประเทศ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการทาํงานพาร์ทไทมร์ะหว่าง

ปิดภาคเรียนของนกัศึกษา ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื่อจะนาํผลท่ีศึกษาไปจดัสรรและเผยแพร่เพื่อ

เป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการทาํงานพาร์ทไทมร์ะหวา่งปิดภาคเรียนของนกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิด 

                ตวัแปรตน้                                                                     ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อาย ุ 

- รายไดต่้อเดือน  

- รายจ่ายต่อเดือน  

- ระดบัการศึกษา  

- สถาบนัการศึกษา  

- ช่วงเวลา 

พฤติกรรมการทาํงานพาร์ทไทมข์อง

นกัศึกษา  

- ประสบการณ์  

- รายไดพ้ิเศษจากการทาํงาน  

- แรงจูงใจในการทาํงาน  

- ทศันคติการทาํงาน  

- คุณภาพชีวติในการทาํงาน  

- สภาพลกัษณะงาน  

- สวสัดิการ  
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วธีิการวจัิย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ  

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ ( Check List ) ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษา ช่วงเวลาในการทาํงาน

พาร์ทไทม ์ 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการทาํงานพาร์ทไทม์ของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 

(Check List) จ ํานวน 2 ข้อ ได้แก่  ประสบการณ์ทํางาน รายได้ท่ีได้รับจากการทํางาน และ

แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมท่ีผูว้ิจยัไดป้รับเปล่ียนตามความเหมาะสม แรงจูงใจในการทาํงาน มี

องคป์ระกอบของลกัษณะของแบบสอบถามตอนน้ี เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

โดยกาํหนดค่าดงัน้ี 

5 หมายถึง  มากท่ีสุด 4 หมายถึง  มาก 3 หมายถึง  ปานกลาง 2 หมายถึง  นอ้ย 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  

  

ผลการวจัิย 

1.จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

      นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ61.5) รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อย

ละ 38.5) ระดบัอายุต ํ่ากวา่ 18ปี (ร้อยละ10.5 )รองลงมาเป็นอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 43.0) และอาย ุ21-

30ปี (ร้อยละ 46.0) รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท (ร้อยละ 18.0) รองลงมา 10,001-20,000 บาท 

(ร้อยละ52.5) 20,001-30,000 (ร้อยละ 8.8 ) 30,001-40,000 (ร้อยละ 4.5) 40,001-50,000 (ร้อยละ6.5) 

และ 50,000 ข้ึนไป (ร้อยละ 9.8) รายจ่ายต่อเดือน ตํ่ากวา่ 4,000 บาท (ร้อยละ13.5) 4,001-6000 บาท 

(ร้อยละ 41.0) 6,001-8,000 บาท (ร้อยละ5.8 ) 8,001-10,000 บาท (ร้อยละ5.5 ) 10,001-20,000 บาท 

(ร้อยละ24.3 ) 20,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ9.8 ) นกัศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 9.0) มธัยมศึกษา

ตอนตน้ (ร้อยละ21.8) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ6.8) ป.ว.ส. (ร้อยละ1.3) ปริญญาตรี (ร้อยละ

59.8) และอ่ืนๆ (ร้อยละ1.3) นักศึกษาสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้อยละ13.5) 

มหาวิทยาลยัรังสิต (ร้อยละ26.3) มหาวิทยาลยักรุงเทพ (ร้อยละ12.8) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลง

กรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ (ร้อยละ39.3) และอ่ืนๆ (ร้อยละ6.5) ช่วงเวลาในการทาํงาน 08.00 – 

16.00 น. (ร้อยละ 9.92) ช่วงเวลา 10.00 – 18.00 น. (ร้อยละ 15.52)ช่วงเวลา 12.00 – 20.00 น. (ร้อย
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ละ12.5) ช่วงเวลา 14.00 – 22.00 น. (ร้อยละ) 20.04) ช่วงเวลา 18.00 – 02.00 น. (ร้อยละ) 15.73) 

และช่วงวนัหยดุ(ร้อยละ26.29) ตามลาํดบั 

 

2.จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการทาํงาน 

         พบวา่ท่ีตอบแบบสอบถามดา้นประสบการณ์ทาํงานส่วนใหญ่นกัศึกษา ท่ีเคยมีประสบการณ์

ทาํงาน (ร้อยละ81.0) และนกัศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ทาํงาน (ร้อยละ12.8)และไม่แสดงความ

คิดเห็น (ร้อยละ6.3) ส่วนรายได้จากการทาํงานพบว่ารายได้ตํ่ากว่า 3,000 บาท (ร้อยละ8.3) และ 

3,001-5,000 บาท (ร้อยละ27.0) รายไดจ้ากการทาํงาน 5,001-7,000 บาท (ร้อยละ6.0) รายไดจ้ากการ

ทาํงาน 7,001-10,000 บาท (ร้อยละ19.3) รายได้จากการทาํงาน 10,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 22.5) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…. (ร้อยละ11.0) และนกัศึกษาท่ีไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ6.0) ตามลาดบั 

 

3.ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นแรงจูงใจ 

         พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาด้านแรงจูงใจ ในระดับมาก ( x = 3.60 ) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเป็นอาชีพท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต ( x  = 3.75 ) รองลงมา

คือ ท่านตอ้งการทาํงานพาร์มไทม์เพื่อมีเงินสาหรับใช้จ่าย หรือซ้ือของท่ีท่านตอ้งการ ( x = 3.56) 

และการทาํงานพาร์ทไทม์ทาํให้ท่านมีประสบการณ์ ( x = 3.55) ตามลาดบั ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด คือ ท่านทาํงานเพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริม ( x  = 3.54) 

 

4. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นทศันคติในการทาํงาน 

       (ค่าเฉล่ีย= 3.43 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือท่านตอ้งการใชเ้วลาวา่ง

ให้เกิดประโยชน (ค่าเฉล่ีย= 3.46 ) รองลงมาคือท่านมีการวางแผนในการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย= 3.44 ) 

ท่านมีนา้ใจและคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเสมอ (ค่าเฉล่ีย= 3.42 ) ท่านมีการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบั

เพื่อนร่วมงานของท่าน (ค่าเฉล่ีย= 3.38 ) 

 

5. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของนกัศึกษาดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงาน  

พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

= 3.60 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เดินทางสะดวกและปลอดภยั  
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(ค่าเฉล่ีย= 3.65 ) รองมาเป็นท่านทาํงานท่ีได้รับมอบหมายได้ดี (ค่าเฉล่ีย= 3.59 ) และมีกิจกรรม 

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย= 3.57 ) 

        พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นทศันคติในการทาํงาน ในระดบัมาก  

 

6. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นสภาพลกัษณะของงาน 

         พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานในระดบัมาก 

 (ค่าเฉล่ีย= 3.42 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ งานท่ีท่านทาเป็นงานดา้น

การบริการ (ค่าเฉล่ีย= 3.43 ) ท่านทาํงานพาร์ทไทมใ์นห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย= 3.42 )ท่าน

รับจา้งทาํงานต่างๆ ท่ีเป็นงานอิสระ ค่าเฉล่ีย(= 3.40 ) 

 

7. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสวสัดิการ และสิทธิ

ประโยชน์ 

         พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตในการทาํงานในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย= 3.40 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงเป็น 

เงินพิเศษ (ค่าเฉล่ีย= 3.44 ) ท่านได้รับประกนัสุขภาพคุม้ครองอุบติัเหตุทุกกรณี (ค่าเฉล่ีย= 3.41 ) 

ท่านไดรั้บบตัรส่วนลดพิเศษสาหรับพนกังานของร้าน (ค่าเฉล่ีย=3.35) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

              ผูว้ิจยัไดสุ่้มตวัอยา่งจากนิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัภาครัฐ 2 สถาบนั คือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

มหาวิทยาลยัเอกชน 2 สถาบนั คือ มหาวิทยาลยักรุงเทพและมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั ไดรั้บแบบสอบถามมาครบจาํนวน คิด

เป็นร้อยละ 100 ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

 

1.ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

            ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 246 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.50 เพศชายจาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี กาํลงั

ศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานพาร์ทไทม์มาเป็นเวลานานแล้ว 
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ส่วนมากจะทาํงานพาร์ทไทม์ในช่วงเวลาวนัเสาร์อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 รายได้ต่อเดือน

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 10,000– 15,000 บาทและมีรายจ่ายอยูใ่นช่วง 4,000 – 6,000 บาท มากท่ีสุด  

 

2. ศึกษาแรงจูงใจทีเ่ป็นปัจจัยให้ท่านทาํงานพาร์ทไทม์ในระหว่างเรียน  

          จากการศึกษาแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจัยให้ท่านทํางานพาร์ทไทม์ในระหว่างเรียนของนิสิต

นกัศึกษา อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติดงัน้ี คือ ประสบการณ์ทาํงานพาร์ทไทม์และรายไดท่ี้ไดรั้บ

จากการทาํงานพาร์ทไทมซ่ึ์งปัจจยัเหล่าน้ีมีส่วนท่ีสาํคญัต่อแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจยัใหท้่านทาํงานพาร์ท

ไทมใ์นระหวา่งเรียนส่วนแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจยัให้ท่านทาํงานพาร์ทไทมใ์นระหวา่งเรียนคือ รายไดท่ี้

ไดรั้บจากการทาํงานพาร์ทไทม์อยู่ในช่วง 3,001 – 5,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.00 และ

แรงจูงท่ีเป็นปัจจยัในการทาํงานพาร์ทไทมอี์กเพราะเป็นอาชีพท่ีซ่ือสัตยสุ์จริตท่านตอ้งการทาํงาน

พาร์ทไทม์เป็นอย่างมากเพื่อหารายได้เสริมอยู่ในระดับมาก การทาํงานพาร์ทไทม์ทาให้ท่านมี

ประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก ตอ้งการทาํงานพาร์ทไทมเ์พื่อมีเงินสาหรับใชจ่้าย หรือซ้ือของท่ีท่าน

ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก และทาํงานเพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริมอยูใ่นระดบัมาก  

 

3. ทศันคติการทาํงานทีเ่ป็นปัจจัยให้ท่านทาํงานพาร์ทไทม์ในระหว่างเรียน  

            จากการศึกษาทศันคติการทาํงานท่ีเป็นปัจจยัให้ท่านทาํงานพาร์ทไทมใ์นระหวา่งเรียนไดแ้ก่ 

ตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก มีการวางแผนในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก มี

นา้ใจและคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก และมีการปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน

ของท่านอยูใ่นระดบัมาก  

 

4. คุณภาพชีวติในการทาํงานทีเ่ป็นปัจจัยให้ท่านทาํงานพาร์ทไทม์ในระหว่างเรียน  

             จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีเป็นปัจจยัให้ท่านทาํงานพาร์ทไทม์ในระหว่าง

เรียนไดแ้ก่ เดินทางสะดวกและปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้อยูใ่นระดบั

มาก มีกิจกรรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก 
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5. สภาพลกัษณะของงานทีเ่ป็นปัจจัยให้ท่านทาํงานพาร์ทไทม์ในระหว่างเรียน  

             จากการศึกษาสภาพลกัษณะของงานท่ีเป็นปัจจยัให้ท่านทาํงานพาร์ทไทมใ์นระหวา่งเรียน

ไดแ้ก่ ทาํงานพาร์ทไทม์ในห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก รับจา้งทาํงานต่างๆ ท่ีเป็นงาน

อิสระอยูใ่นระดบัมากทาํเป็นงานดา้นการบริการอยูใ่นระดบัมาก 

 

 6. สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ทีเ่ป็นปัจจัยให้ท่านทาํงานพาร์ทไทม์ในระหว่างเรียน  

             จากการศึกษาสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นปัจจยัให้ท่านทาํงานพาร์ทไทม์ใน

ระหวา่งเรียนไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงเป็น เงินพิเศษอยูใ่นระดบัมาก ไดรั้บประกนัสุขภาพคุม้ครองอุบติัเหตุ

ทุกกรณีอยูใ่นระดบัมาก ไดรั้บบตัรส่วนลดพิเศษสาํหรับพนกังานของร้านอยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

        1. ศึกษารายละเอียดของปัญหา สาเหตุของปัญหา แต่ละปัญหา ซ่ึงอาจจะมีปัญหาท่ีหลากหลาย

เพิ่มข้ึน และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทาํงานพาร์ทไทมข์องนิสิตนกัศึกษา  

        2. ศึกษากับสภาพการจ้างงาน เง่ือนไขในการทํางาน วนั เวลา ชั่วโมงในการทํางานโดย

เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาคุณภาพของประเทศยิง่ข้ึน  

        3. การศึกษาเก่ียวกบัอตัราจา้ง ค่าตอบแทน ในการทาํงานพาร์ทไทมใ์หส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง ในจงัหวดัปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสม

ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่าง

เป็นประชาชนในจังหวดัปทุมธานี จ ํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบการเลือกแบบบังเอิญ 

ผลการวิจยัพบวา่จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

เป็นเพศชายจํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 และเพศหญิง 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 

ตามลาํดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 20-40ปี จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 อาชีพส่วนใหญ่ของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเอกชน จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีรายได้เฉล่ีย15,001 – 

25,000 บาท จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ส่วนใหญ่ศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 221 คน 

คิดเป็นรอยละ 55.3 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ แต่งงานแลว้/อยู่ดว้ยกนั  จาํนวน 181 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.3  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต์มือสองในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าระดับความสําคญัด้านปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

โดยรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง  ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์มือสองในจงัหวดัปทุมธานี จากผลการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความสําคญั 
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โดยรวมและรายปัจจยัของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นกบั

ปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง ในจงัหวดั

ปทุมธานี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง 

 

Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study the relationship of personal factors and 

the decision behavior of second-hand car buyers In Pathum Thani Province 2) to study the 

relationship of the marketing mix and the behavior of the second-hand car buying decision In 

Pathum Thani Province The sample consisted of 400 people in Pathumthani province using 

accidental random selection. The results showed that from the data analysis results The 

demography of the sample group of 400 people was male, 189 people, representing 47.3 percent 

and 211 female, representing 52.8 percent, respectively. Most of them are 20-40 years old, 232 

people, representing 58 percent. Most of the sample occupations were 88 private employees, 

representing 22 percent, with an average income of 15,001 - 25,000 baht, a total of 195 people, 

representing 48.8 percent. Most of them studied 221 undergraduates, accounting for 55.3 percent. 

Most of the samples had status. Married / living together 181 people, accounting for 45.3 percent 

 Marketing mix factors There is a relationship with the decision to buy second-hand 

cars in Pathum Thani province. Found that the level of importance in marketing mix factors 

Overall that affects the decision to buy second-hand cars. Consisting of product, price, sales 

promotion, personnel, process There is a relationship with the decision to buy second-hand cars in 

Pathum Thani province. From the results of the analysis of important data Overall and factors of 

marketing mix factors It was found that the sample group had the opinion level with the factors of 

marketing mix. That affects the decision to buy second-hand cars In Pathum Thani Province With 

an average of 3.58 which is in a very important level 

 

 Keywords: buying behavior of second-hand cars 
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บทนํา 

ปัจจุบนัรถยนต์ถือเป็นทรัพยสิ์นอย่างหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั 

เน่ืองจากรถยนต์นั้นจาํเป็นมากต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย 

รถยนตน์อกจากจะถูกใชเ้ป็นยานพาหนะแลว้ยงัเป็นองคป์ระกอบสําคญัในดา้นเศรษฐกิจอีกดว้ย ซ่ึง

ปัจจุบนัรถยนตมื์อสองเองก็เร่ิมไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง

ทาํให้ผูบ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือท่ีลดลง และราคาระหวา่งรถยนตใ์หม่และรถยนตมื์อสองมีราคาห่างกนัใน

ระดบัหน่ึง ซ่ึงกลายมาเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะซ้ือรถยนต์ใหม่ และ

ต้องการป ระหยัดค่าใช้ จ่าย  โดยเฉ พ าะผู ้ท่ี อาศัยอยู่ในจังหวัดป ทุ มธานี เน่ืองจากอยู่ใกล้

กรุงเทพมหานครทาํให้เป็นพื้นท่ีท่ีจาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตส่์วนตวั เพราะจาํนวนรถโดยสารสาธารณะ

นั้นมีไม่เพียงพอในเวลาเร่งด่วน วิสุทธ์ิ เหมพรรณไพเราะ (2561) นายกสมาคมผูป้ระกอบการ

รถยนตใ์ชแ้ลว้ เปิดเผยวา่ ปัจจุบนัมีรถยนตอ์อกสู่ตลาดจาํนวนมาก ทั้งรถใหม่และรถใชแ้ลว้อยา่งรถ

มือสอง เพราะตลาดมีความตอ้งการ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมมีรถทนัทีเม่ือเรียนจบ และเร่ิม

ทาํงาน ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเร่งสร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้ดว้ย กลุ่มรถมือสองเคยถูกมองวา่เป็นธุรกิจท่ี

ภาพลักษณ์ไม่ดี หลอกลวง ยอ้มแมวขาย หรือแหล่งฟอกเงิน ในฐานะสมาคมฯ ได้พยายามหา

มาตรการเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจ ร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐเพื่อออกกาํหนด

มาตรฐานหรือเอกสารกาํกบัว่าไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ เพื่อให้ธุรกิจน้ีเติบโตต่อไป แม้

กลุ่มรถยนต์ใหม่จะมีโปรโมชัน่ดึงลูกคา้ ทาํยอดขายเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 10 ในปีท่ีผ่านมา ก็ไม่ได้

หมายความวา่มาแย่งตลาดรถมือสอง เพราะจาํนวนมากท่ีซ้ือรถใหม่แลว้ไม่สามารถผอ่นได ้ก็โดน

ยดึ บางคนัใชง้านไม่ถึงปี รถก็เขา้มาในระบบรถมือสอง ลูกคา้จึงมีทางเลือกมากข้ึน  

จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกบักรุงเทพมหานครและมีผูท่ี้ใชร้ถยนตห์ลากหลายรุ่น 

เน่ืองจากการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้น รถยนต์โดยสารสาธารณะมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อ

ผูบ้ริโภค และล่าช้าส่งผลให้ความตอ้งการท่ีอยากจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากข้ึน  เพื่อความ

สะดวกสบายในการเดินทางไปยงัพื้นท่ีต่างๆ แต่เน่ืองจากรถยนตใ์หม่นั้นมีราคาท่ีสูงทาํให้ผูบ้ริโภค

ตอ้งหนัมาเลือกใชบ้ริการรถยนตมื์อสองแทน เพราะมีราคาท่ีถูกกวา่ สภาพใกลเ้คียงกบัรถยนตใ์หม่ 

อีกทั้งพื้นท่ีจดัจาํหน่ายรถยนตมื์อสองนั้นหาซ้ือไดง่้าย ดงันั้นงานวจิยัฉบบัน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็น

ขอ้มูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตมื์อสองใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือ

สอง ในจงัหวดัปทุมธานี 

 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตมื์อสองในจงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตมื์อสอง ในจงัหวดัปทุมธานี มีกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง 

(5W1H) 

1.ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

2.ลกัษณะของรถท่ีตอ้งการซ้ือ 

3.ยีห่่อรถยนตท่ี์ตอ้งการซ้ือ 

4.สถานท่ีจดัจาํหน่ายรถยนตมื์อสอง 

5.ช่วงเวลาท่ีตอ้งการส่ังซ้ือรถยนตมื์อสอง 

6.ทาํไมถึงตอ้งซ้ือรถยนตมื์อสอง 

7.กระบวนการชาํระเงิน 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 7p 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

ดา้นราคา (Price) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ดา้นบุคคล (People) 

ดา้นการสร้าง และนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) 

ดา้นกระบวนการ (Process) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อาย ุ

 อาชีพ 

 รายได ้

 ระดบัการศึกษา 

 สถานภาพการสมรส 
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วธีิการวจัิย 

ประชากรท่ีทาํงานและอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีทั้งหมด 

ตารางจาํนวนประชากร 

ลกัษณะขอ้มูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 536,033 593,082 1,129,115 

  

ท่ีมา http://www.pathumthanipolice.com/ประชากรในจงัหวดัปทุมธานี 

ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีเลือกจากประชากรในจงัหวดัปทุมธานีโดยวิธีการสุ่มตวันั้นเป็นการสุ่ม

แบบการเลือกแบบบงัเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็นการเลือกตวัอย่างโดยผูว้ิจยั

พยายามเก็บตวัอย่างเท่าท่ีจะทาํไดต้ามท่ีมีอยู่หรือท่ีได้รับความร่วมมือ ตวัอยา่งท่ีได้จึงเป็นกรณีท่ี

เผอิญหรือยนิดีใหค้วามร่วมมือหรืออยูใ่นสถานท่ีหรือตกอยูใ่นสภาวะดงักล่าวตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี 

โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

มือสอง ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

มือสอง ในจังหวัดปทุมธานี โดยผู ้วิจ ัยได้นําข้อมูลท่ีได้ศึกษามารวบรวมเป็นแนวทางทํา

แบบสอบถามโดยผา่น การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัโดยการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

โดยมีขั้นตอนนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีจะ

ทาํการศึกษาจาํนวน 20 คน 
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2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ

ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 400 คน 

2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

    ผูว้ิจยัประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคาํนวณหาค่าสถิติ

ต่างๆ ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเช่น เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพรายได ้สถานภาพ  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ (Descriptive Statistics) โดยการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลความเห็นด้วยด้านปัจจยัท่ีส่วนผสมทางการตลาด 7P ผูว้ิจยัได้นําข้อมูลมา

วเิคราะห์(Descriptive Statistics)โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสอง ในจังหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได้นําข้อมูลมา

วเิคราะห์ (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 

ส่วนท่ี 4 นําส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 มาทาํการทดสอบสมมติฐานทาํการทดสอบความ

แตกต่างโดยใช้ค่า สถิติ ไค-สแควร์ (Chi-Square) ใช้ในการทดสอบความสัมพนัธ์เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวจัิย 

สรุปผลการวจัิยด้านประชากรศาตร์ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 และเพศ

หญิง 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นช่วงอายุ 20-40ปี จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 

รองลงมาคือช่วงอายุ 20 – 40 ปี จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือช่วงอายุ นอ้ยกว่า 

20 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อย 8 และสุดทา้ยคือช่วงอาย ุ60 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อย 4.5 

3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพนักงานเอกชน จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 

รองลงมาเป็นรับจา้งทัว่ไป จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมาคือขา้ราชการ จาํนวน 81 

คน คิดเป็นร้อยละ 20.3รองลงมาคือธุรกิรส่วนตวั จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อย 18.5 รองลงมาคือ 
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นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อย 15 รองลงมาคือ อ่ืนๆ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.8 ประกอบไปดว้ย เปิดร้านอาหาร วา่งงาน 

4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 195 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.8 รองลงมาคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 

รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาทจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อย 18.8 และ สุดทา้ยคือ มากกวา่ 35,000 

บาท ข้ึนไป จาํนวน 19 คิดเป็นร้อยละ 4.8 

5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 221 คน คิดเป็นรอยละ 

55.3 รองลงมาคือตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือสูงกว่า

ปริญญา จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพแต่งงานแลว้/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 181 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือมีสถานภาพโสด   จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และสุดทา้ยคือมี

สถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย / แยกกนัอยู ่  จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อย 13.8  

การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หรือปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยวิธี ไค-

สแควร์ (Chi-Square) โดยพิจารณาท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในส่วนของเพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้ระดบั

การศึกษา สถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองในจงัหวดัปทุมธานี หรือไม่ ซ่ึง

จากงานวิจยัพบว่าเพศ อายุ  อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญโดยรวมและรายปัจจัยของปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาด (7Ps) 

1. ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ซ่ึงอยู่ในระดบั

ความสําคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แสดง

ความเห็นดว้ยถึงความสําคญัรถยนต์มือสองมีหลากหลายประเภท ค่าเฉล่ีย = 3.94 ซ่ึงอยู่ในระดบั

สําคญัมาก รองลงมาคือรถยนตมื์อสองมีคุณภาพสูง ค่าเฉล่ีย = 3.79 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสําคญัมาก 

รองลงมาคือมีการรับประกนัคุณภาพของรถยนตมื์อสอง ค่าเฉล่ีย = 3.62 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสาํคญั

มาก  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

799 

2. ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นกับปัจจยัด้านราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดแ้สดงความเห็นด้วยถึงความสําคญัของรถยนต์มือสองมีราคาถูกกว่า

รถยนต์ใหม่ ค่าเฉล่ีย = 3.79 ซ่ึงอยู่ในระดบัความสําคญัมาก รองลงมาคือสามารถต่อรองราคาได้

มากกวา่ซ้ือรถยนตใ์หม่ ค่าเฉล่ีย = 3.74 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสําคญัมาก รองลงมาคือรถยนตมื์อสอง

มีราคาสมเหตุสมผล ค่าเฉล่ีย = 3.60 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับปัจจยัด้านสถานท่ีและช่องทางการจัด

จาํหน่ายพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวม

พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 ซ่ึงอยู่ในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นด้านพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดแ้สดงระดบัความสําคญัของ.มีสถานท่ีจดัจาํหน่ายหลายท่ี 

เช่น เตน๊รถมือสอง เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย = 3.82 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  รองลงมาคือ เดินทางได้

สะดวก ค่าเฉล่ีย = 3.80 สุดทา้ยคือสามารถหาขอ้มูลไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น แฟนเพจ เป็นตน้ 

ค่าเฉล่ีย = 3.66 ระดบัความสาํคญัมาก  

4. ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมพบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.27 ซ่ึ งอยู่ในระดับความสําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แสดงระดบัความสําคญัมีบริการหลงัการขาย เช่น ให้คาํแนะนําหรือ

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ค่าเฉล่ีย = 3.31 ซ่ึงอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง รองลงมาคือ การจดั

โปรโมชัน่ เช่น ส่วนลด ค่าเฉล่ีย = 3.31 สุดทา้ยคือมีรับประกนัหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย = 3.21 ระดบั

ความสาํคญัปานกลาง 

5. ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตวัอย่างตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดแ้สดงระดบัความสาํคญัพนกังานใหบ้ริการท่ีเป็นมิตร ค่าเฉล่ีย = 3.35 ซ่ึง

อยูใ่นระดบัความสําคญัปานกลาง รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้เร่ืองรถยนตมื์อสอง ค่าเล่ีย = 3.33 

สุดทา้ยคือพนกังานมีความซ้ือสัตยไ์ม่โกหกลูกคา้ ค่าเฉล่ีย = 3.26 ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

6. ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพพบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดแ้สดงระดบัความสําคญัศูนยบ์ริการมี

บริการครบวงจร เช่น ตรวจเช็คสภาพรถ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย = 3.66 ซ่ึงอยู่ในระดบัความสําคญัมาก 
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รองลงมาคือ ศูนยบ์ริการมีพื้นท่ีกวา้งขวาง ค่าเล่ีย = 3.59 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสาํคญัมากสุดทา้ยคือมี

หอ้งพกัรับรองและสถานท่ีเซ็นสัญญา ค่าเฉล่ีย = 3.31 ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

7. ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถาม

มีระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัดา้นกระบวนการพบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้

แสดงระดบัความสําคญัตรวจเช็คสภาพของรถยนตก่์อนตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย = 3.82 ซ่ึงอยู่

ในระดบัความสาํคญัมาก รองลงมาคือ สามารถทดสอบเคร่ืองยนตก่์อนตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ีย = 3.69 

ซ่ึงอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก สุดทา้ยคือมีความรวดเร็วในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ และบริการ

ลูกคา้ ค่าเฉล่ีย = 3.62 ระดบัความสาํคญัมาก 

จากผลการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความสําคญั โดยรวมและรายปัจจยัของปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ในจงัหวดัปทุมธานี  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.58 ซ่ึงอยู่ในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้สดงความสาํคญัถึงความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 7P ดา้น ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านราคา  ลักษณะทาง

กายภาพ ปัจจยัด้านบุคคล ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  มีค่าเฉล่ีย  3.94, 3.76, 3.71, 3.71, 3.58, 

3.52,3.31 และ 3.27 ตามลาํดบั  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7p โดยรวมมีความสําคญั

เช่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านกระบวนการและปัจจัยด้านทางการจัดจําหน่ายโดยให้

ความสาํคญัตามลาํดบั  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง ในจงัหวดัปทุมธานี ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เช่น 

การสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย

และเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

2. เน่ืองจากสถานท่ีจดัจาํหน่ายรถยนต์มือสองมีเป็นจาํนวนมากและตั้งอยู่ทัว่ประเทศ จึง

ควรขยายขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งมากข้ึน เพื่อให้งานวิจยัสามารถครอบคลุมกลุ่มประชากรไดม้าก

ยิง่ข้ึน 
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การปรับปรุงกระบวนการส่ังซ้ือผ้าทีใ่ช้เป็นวตัถุดิบในการผลติสินค้า โดยการประยุกต์ใช้การจําลอง

สถานการณ์มอนติคาร์โล 

IMPROVE THE PROCESS OF ORDERING FABRICS USED AS RAW MATERIALS TO 

PRODUCE GOODS. BY APPLYING MONTE CARLO SIMMULATION  

 

ณฎัฐา ยืนยงพงศ์เสรี, กติินันธ์ มากปรางค์ 

Natta Yuenyongpongsaree, Kittinun Makprang 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตตุ๊กตา และ

ปรับปรุงกระบวนการสั่งซ้ือผ้าท่ีใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้า โดยประยุกต์การจําลอง

สถานการณ์ด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนการตดัสินใจให้กบัผูว้างแผนความ

ตอ้งการใชแ้ละสั่งผา้ เน่ืองจากแต่เดิมในการวางแผนการผลิตพบวา่วตัถุดิบท่ีสํารองไวมี้ไม่เพียงพอ

ต่อการผลิต โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างสินคา้ท่ีมีปริมาณความตอ้งการผลิตบ่อยคร้ัง จากการสร้างตวั

แบบการจาํลองความตอ้งการสินคา้และความตอ้งการใชผ้า้สีฟ้า สีขาว สีแดง และสีเหลืองท่ีนาํมาใช้

ตดัเยบ็เป็นส่วนประกอบของสินคา้ A พบวา่ในการสั่งซ้ือผา้ แต่ละสีมีปริมาณความตอ้งการใชผ้า้ท่ี

ต่างกัน  ผลจากการจาํลองความต้องการผลิตสินค้าท่ี 600 ตวั ดังท่ียกตวัอย่างนั้ น ทาํให้มีความ

ตอ้งการใช้ฟ้าสีฟ้า 127 หลา สีขาว 76 หลา สีแดง 31 หลา และสีเหลือง 4 หลา พบว่ามีจาํนวนผา้ท่ี

ไม่เพียงพอ ไดแ้ก่ ผา้สีฟ้า 12 หลา สีขาว 2 หลา และสีแดง 3 หลา ดงันั้นมีผา้สีฟ้าจาํนวน 115 หลา สี

ขาว 74 หลา สีแดง 28 หลา สีเหลือง 4 หลา ท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง  จึงตอ้งมีการคาดการณ์ในการ

สั่งซ้ือผา้โดยเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลรวมจาํนวนท่ีตอ้งสั่งซ้ือผา้ทั้งหมดของแต่ละสี ซ่ึงผา้ท่ีไม่

เพียงพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดงัน้ี ผา้สีฟ้ามีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 9.45% ผา้สีขาวมีจาํนวนผา้ท่ีไม่

เพียงพอ 2.63% ผา้สีแดงมีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 9.68% จึงเลือกท่ีจะสั่งจาํนวนผา้ท่ีตอ้งสั่งเผื่อผา้

เสีย โดยผา้สีฟ้า 13% สีขาว 7% สีแดง  13% และสีเหลือง 5%  

 

สําคัญ: การจาํลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล, ขนาดการสั่งซ้ือวตัถุดิบ, ตุก๊ตา 
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Abstract 

This study aims to study and analyze problems in the doll production process. And 

improve the process of ordering fabric used as raw material for the production of products By 

applying the simulation by Monte Carlo method to use as a decision support information for the 

planner to use and order Since originally in the production planning, it was found that the raw 

materials that were reserved were insufficient for production. By choosing a sample group of 

products that have frequent production needs from the creation of a model to simulate the demand 

for products and the need to use blue, white, red and yellow fabrics that are used to sew as a 

component of the product. Each color has a different amount of fabric. The result of the 

simulation of the production of 600 products as shown in the example Make the demand for blue 

sky, 127 yards, white 76 yards, red 31 yards and yellow 4 yards, found that there is not enough 

fabric, including blue fabric, 12 yards, white 2 yards, and red 3 yards, so there is color Blue 

number 115 yards, white 74 yards, red 28 yards, yellow 4 yards that can actually use Therefore 

there must be a forecast for the purchase of fabric by increasing the percentage from the total 

amount that must be ordered for all fabrics of each color Which the fabric is not enough, is 

accounted for as follows Blue fabric has insufficient amount of fabric. 9.45% white fabric with 

insufficient number of fabrics 13% white 7% red 13% and yellow 5% 

 

KEYWORDS: Monte Carlo Simulation, Quantity Order, Microsoft Excel, Doll 

 

บทนํา 

 บริษัทกรณีศึกษาตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง เป็นโรงงานผลิตตุ๊กตามีจาํนวน

พนกังานทั้งหมด 45 คน บนพื้นท่ี 1.6 ไร่ เดิมโรงงานเป็นของต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนผลิตเพื่อส่งออก 

แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นของคนไทย เน่ืองจากมีปัญหาภายในทางเจา้ของเดิมจึงทาํการขายบริษทั 

โดยยงัคงพนักงานและเคร่ืองจกัรเดิมไว ้แต่ก็มีการปรับเปล่ียนหรือลดจาํนวนพนักงานลดลงให้

เหมาะสมกบักาํลงัการผลิต เน่ืองจากทาํการผลิตขายในประเทศไทยรวมถึงระบบการจดัการต่าง ๆ ก็

เปล่ียนแปลงไปด้วย ซ่ึงโรงงานผลิตแห่งน้ีจะมีเพียงฝ่ายผลิตเท่านั้นส่วนโรงงานผลิตหลักและ

สํานักงานใหญ่จะตั้งอยู่อีกท่ี โดยปัจจุบนัโรงงานผลิตแห่งน้ีจะรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งผลิตมาจาก
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สํานักงานใหญ่ และทางโรงงานผลิตจะมีหัวหน้าคุมโรงงานท่ีคอยติดต่อประสานงานและ

ดาํเนินการวางแผนการผลิตภายในโรงงาน ซ่ึงการปฏิบติังานยงัไม่มีระบบ พนกังานมีจาํนวนไม่

เยอะและมีวิธีการทาํงานท่ีค่อนขา้งล่าช้าและลา้สมยั ยงัคงใชว้ิธีการเดิม ๆ และไม่มีการตรวจสอบ

สาเหตุท่ีแทจ้ริงเม่ือเกิดปัญหา ไม่มีระบบในการบนัทึกหรือจดัทาํรายงาน จึงมกัพบปัญหาในเร่ือง

ของการขาดวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต เกิดจากการคาํนวณท่ีผิดพลาดเน่ืองจากการวางแผนโดยอาศยั

ประสบการณ์ในการทาํงาน ทั้งน้ีส่งผลให้ผลิตสินคา้ไม่ทนัภายในเวลาท่ีกาํหนดบ่อยคร้ัง ซ่ึงทาง

โรงงานจะผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Make to Oder) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัเล็งเห็นถึงความสาํคญัต่อการปรับปรุงการวางแผนการผลิตของ

บริษทักรณีศึกษา โดยจะศึกษาสภาพทัว่ไปของโรงงาน ขั้นตอนการผลิตตุ๊กตา วิธีการปฏิบติังาน 

และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งน้ีจะใช้เคร่ืองมือแผนผงัแสดงสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) หรือท่ีเรียกวา่แผนผงักา้งปลา นาํมาวิเคราะห์เพื่อทาํการคน้หาสาเหตุท่ี

แทจ้ริงของปัญหา จากการศึกษาพบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้บ่อยคร้ัง 

ส่งผลกระทบต่อการผลิตท่ีผลิตสินคา้ไม่ทนัเวลาและผลิตไดไ้ม่ตรงตามแผนงาน จากนั้นจะจดัทาํ

แผนการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาการวางแผนการผลิตรวม และศึกษา

วิธีการคาํนวณปริมาณการใช้ผา้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลัก และนําโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 

(Microsoft Excel) มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการผลิตตุ๊กตา และในการวางแผนการผลิตคร้ังน้ีให้

เหมาะสมกบัการใชง้านจริงไดง่้าย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตตุก๊ตา กรณีศึกษา บริษทั ABC จาํกดั 

 2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการสั่งซ้ือผา้ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั 

ABC จาํกดั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. โรงงานผลิตตุก๊ตา บริษทั ABC จาํกดั ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงในภาคกลาง 

 2. กระบวนการสั่งซ้ือวตัถุดิบในการผลิตตุก๊ตาบริษทักรณีศึกษา 

 3. ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา 16 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

805 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงปัญหาและวธีิดาํเนินงานในกระบวนการผลิตตุก๊ตา กรณีศึกษา บริษทั  

ABC จาํกดั 

 2. สามารถปรับปรุงกระบวนการสั่งซ้ือผา้ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้   

 

การวเิคราะห์ปัญหา 

 

รูปท่ี 1 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
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กระบวนการสั่งซ้ือผา้ท่ีใชใ้นการผลิต 

ตารางท่ี 1 ผงัแสดงกระบวนการสั่งซ้ือผา้ท่ีใชใ้นการผลิต 

หวัหนา้ฝ่ายผลิต หวัหนา้ฝ่ายตดัผา้ หวัหนา้ฝ่ายสโตร์ 

   

ดาํเนินการสั่งซ้ือ

 

 

คาํนวณผา้/วตัถุดิบ 

 

คาํนวณผา้ 

 

รับคาํสัง่ผลิต 

 

รับตวัอยา่งงาน 

 

เช็คสตอ๊ก 

เตรียมนาํมาตดัผา้ 

 

ผา้มีไม่พอต่อการผลิต 

 
ผา้มีพอต่อการผลิต 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบสินคา้ A  

 

ช้ินส่วน

ประกอบ 
ปริมาณท่ีตอ้งใช ้ ลกัษณะ ช่ือส่วนประกอบ ขนาด (ซม.) สีผา้ 

C 2 

 
-จมูก 

-ปอมหาง 

6x6 แดง 

D 1 

 

-หนา้ 20.5x20 ขาว 

E 2 

 
-หวัหนา้ดา้นขวา 

-หวัหนา้ดา้นซา้ย 
9.5x27.5 ฟ้า 

F 1 

 

-กลางหวัหลงั 13x26 ฟ้า 

G 2 

 
-หวัหลงัดา้นซา้ย 

-หวัหลงัดา้นขวา 

12.5x24 

 
ฟ้า 

H 2 

 
-ปอกคอหนา้ 

-ปอกคอหลงั 
11.5x26 แดง 

I 1  -กระด่ิง 8.5x8.5 เหลือง 

J 2 

 

-ตวัหนา้ดา้นขวา 

-ตวัหนา้ดา้นซา้ย 

10.5x14.5 ฟ้า 

K 2 

 

-ตวัหลงัดา้นซา้ย 

-ตวัหลงัดา้นขวา 

14.5x15 ฟ้า 

L 1 

 

-หนา้ทอ้ง 14.5x12.5 ขาว 

M 1 

 

-กระเป๋า 10.5x7.5 ขาว 

N 2 

 
-แขนดา้นขวา 

-แขนดา้นซา้ย 
12x8.5 ฟ้า 
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จาํนวนช้ินงานท่ีไม่เพียงพอต่อการผลิต 

ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนช้ินงานท่ีไม่เพียงพอต่อการผลิต ระหวา่งเดือน ม.ค. - ต.ค. พ.ศ.  

 

 

 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ตั้งแต่เดือนมกราคามจนถึงเดือนตุลาคมมีจาํนวนช้ินงานท่ีไม่เพียงพอต่อการ

ผลิต เน่ืองจากวตัถุดิบหรือผา้ท่ีใชใ้นการผลิตไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเยบ็ตวังานและส่งไม่

ทนักาํหนดเวลา สามารถจาํแนกความตอ้งการสินคา้และการส่งไม่ทนักาํหนดเวลาได้ดงัข้อมูล

ตารางท่ี 4.3 ยกตัวอย่างแสดงแผนการผลิตและกําหนดส่งสินค้า A ของเดือนสิงหาคม - เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

809 

ตารางท่ี 4 แสดงแผนการผลิตและกาํหนดส่งสินคา้ A ของเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

วนัท่ี 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ผลิต

ได ้

กาํหนด

ส่ง 

ส่ง

สินคา้

ท่ีคา้ง

ส่ง 

เหลือ ขาดส่ง 
ผลิต

ได ้

กาํหนด

ส่ง 

ส่ง

สินคา้

ท่ีคา้ง

ส่ง 

เหลือ 
ขาด

ส่ง 
ผลิตได ้

กาํหนด

ส่ง 

ส่ง

สินคา้

ท่ีคา้ง

ส่ง 

เหลือ 
ขาด

ส่ง 

1                               

2                               

3 370                             

4                               

5                               

6                               

7                               

8 360 600   130             250         

9                               

10                     360 650     -40 

11                               

12                               

13                               

14                               

15                     207   40 167   

16                     223         

17 350         300 350     -50   450     -60 

18   580     -100                     

19                               

20 150         200   50 150             

21           150                   

22 350                             

23   400         300                 

24                               

25                               

26                     250 190       

27                               

28                               

29                               

30                     250 250       

31                               

รวม 1580 1580     -100 650 650     -50 1540 1540     -100 
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 จากขอ้มูลตารางท่ี 4.3 แสดงถึงการผลิตสินคา้ ความตอ้งการสินคา้ และสินคา้ท่ีขาด

ส่งหรือส่งมอบสินคา้ไม่ทนัในเวลาท่ีกาํหนดขา้งตน้น้ี ทาํให้มองเห็นถึงปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน ผูว้จิยั

จึงใช้เคร่ืองมือแบบจาํลองคณิตศาสตร์เขา้มาจาํลองสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลความ

ตอ้งการสินคา้ ความตอ้งการใช้ผา้ และวตัถุดิบท่ีไม่เพียงพอต่อการผลิตมาวิเคราะห์ผล ทั้งน้ีตวั

แบบจาํลองดงักล่าวคือ 

 

ตวัแบบจาํลองคณิตศาสตร์ Monte Carlo Simulation 

 ในการจาํลองคร้ังน้ีจะนาํขอ้มูลความตอ้งการสินคา้ในอดีตท่ีเกิดข้ึนมาจาํแนกตามสี

ผา้ท่ีตอ้งใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ A ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยผา้ท่ีใชท้ั้งหมด 4 สี ไดแ้ก่ สีฟ้า สี

ขาว สีแดง และสีเหลือง รวมถึงจาํนวนวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนาํมาจาํลองสถานการณ์ตวั

แบบมอนติคาร์โล เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าท่ีจะเผือ่วตัถุดิบท่ีไม่เพียงพอต่อการผลิตโดยคิดเป็น

เปอร์เซ็นตท่ี์เหมาะสมท่ีสุดในการสั่งซ้ือผา้คร้ังต่อไป  

 

ตารางท่ี 5 การจาํลองความตอ้งการใชผ้า้สีฟ้าและเปรียบเทียบการสั่งซ้ือผา้เผือ่ผา้เสียจากเดิมท่ี 5%, 

7%, 10% และ 13%  
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ตารางท่ี 6 การจาํลองความตอ้งการใชผ้า้สีขาวและเปรียบเทียบการสั่งซ้ือผา้เผือ่ผา้เสียจากเดิมท่ี 5%, 

7%, 10% และ 13%  

 

 

 

ตารางท่ี 7 การจาํลองความตอ้งการใชผ้า้สีแดงและเปรียบเทียบการสั่งซ้ือผา้เผื่อผา้เสียจากเดิมท่ี 5%, 

7%, 10% และ 13%  
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ตารางท่ี 8 การจาํลองความตอ้งการใชผ้า้สีเหลืองและเปรียบเทียบการสั่งซ้ือผา้เผื่อผา้เสียจากเดิมท่ี 

5%, 7%, 10% และ 13%  

 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ตวัอยา่งการจาํลองมีคาํสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตสินคา้ A ท่ี 600 ตวั ควรสั่งซ้ือผา้จาํนวนก่ีหลาและมีการ

สั่งผา้เผือ่เสียท่ีเท่าใด  
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ตารางท่ี 9 การจาํลองเหตุการณ์ท่ีมีคาํสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตสินคา้ A จาํนวน 600 ตวั 

รายละเอียด ผา้สีฟ้า ผา้ขาว ผา้สีแดง ผา้สีเหลือง 

ความตอ้งการใชผ้า้ (หลา) 127 76 31 4 

จาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 12 2 3 0 

ผา้ท่ีใชไ้ดจ้ริง (จาํนวนผา้ท่ีตอ้ง

ใช ้- จาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ) 

115 74 28 4 

การสัง่ซ้ือเผื่อผา้เสียท่ี 5 % 7 4 2 1 

จาํนวนผา้เหลือ (หลา) -5 2 -1 1 

การสัง่ซ้ือเผื่อผา้เสียท่ี 7 % 9 6 3 1 

จาํนวนผา้เหลือ (หลา) -3 4 0 1 

การสัง่ซ้ือเผื่อผา้เสียท่ี 10 % 13 8 4 1 

จาํนวนผา้เหลือ (หลา) 1 6 1 1 

การสัง่ซ้ือเผื่อผา้เสียท่ี 13 % 17 10 5 1 

จาํนวนผา้เหลือ (หลา) 5 8 2 1 

 ผลการจาํลองจากตารางท่ี 4.18 หากมีคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งผลิตจาํนวน 600 ตวั ตอ้งการใชฟ้้า

สีฟ้า 127 หลา สีขาว 76 หลา สีแดง 31 หลา และสีเหลือง 4 หลา พบวา่มีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 

ไดแ้ก่ ผา้สีฟ้า 12 หลา สีขาว 2 หลา และสีแดง 3 หลา ดงันั้นมีผา้สีฟ้าจาํนวน 115 หลา สีขาว 74 

หลา สีแดง 28 หลา สีเหลือง 4 หลา ท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง  จึงตอ้งมีการคาดการณ์ในการสั่งซ้ือผา้

โดยเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากผลรวมจาํนวนท่ีตอ้งสั่งซ้ือผา้ทั้งหมดของแต่ละสี ซ่ึงผา้ท่ีไม่เพียงพอคิด

เป็นเปอร์เซ็นตด์งัน้ี ผา้สีฟ้ามีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 9.45% ผา้สีขาวมีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 2.63% 

ผา้สีแดงมีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 9.68% จึงเลือกท่ีจะสั่งจาํนวนผา้ท่ีตอ้งสั่งเผือ่ผา้เสีย โดยผา้สีฟ้า 

13% สีขาว 7% สีแดง  13% และสีเหลือง 5% เม่ือนาํไปใส่ในโปรแกรมจะไดด้งัภาพท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 10 การคาํนวณในการสั่งซ้ือผา้โดยโปรแกรมการคาํนวณการสั่งซ้ือผา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาฝ่ายผลิตของบริษทักรณีศึกษานั้น พบว่าในส่วนของการศึกษาปัญหานั้นมี

ปัญหาวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ คือ พนกังานไม่ตรวจเช็ค

วตัถุดิบก่อนจดัเก็บอาจทาํให้มีวตัถุดิบท่ีเสีย การทาํงานมีความล่าชา้และลา้สมยั การไม่ยอมรับการ

ชื่อสินคา
จํานวนคําสั่งผลิต (ตัว)

กวาง ยาว สีฟา สีขาว สีแดง สีเหลือง
ใบหนา 1 20.5 20 19
หัวหนาดานขาง 2 9.5 27.5 24
กลางหัวหลัง 1 13 26 15
หัวหลังดานขาง 2 12.5 24 27
ปลอกคอ 2 11.5 26 27
กระดิ่ง 1 8.5 8.5 4
ตัวหนาดานขาง 2 10.5 14.5 14
ตัวหลังดานขาง 2 14.5 15 20
หนาทอง 1 14.5 12.5 9
กระเปา 1 10.5 7.5 4
แขน 2 12.5 8.5 10
มือ 4 8 7.5 11
ขา 2 11 5 5
เทา 2 13.5 18 22
ฝาเทา 2 9.5 13 11
กน 1 17.5 15.5 12
จมูก, ปอมหาง 2 6 6 4

127.00 76.00 31.00 4.00
13% 7% 13% 5%

16.51 5.32 4.03 0.20

144.00 82.00 36.00 5.00จํานวนผาที่ตองสั่งซื้อ

ชนิดผา ขนาดที่สั่งซื้อ (หลา)

ชิ้นสวน
ปริมาณที่ตองใช

ตอ 1 ตัว

ขนาด จํานวนผาที่ใชทั้งหมด

เปอรเซ็นต

สั่งผาเผื่อจํานวน

โปรแกรมคํานวณการสั่งผาเพื่อใชในการผลิตตุกตา
สินคา A

600

สีเหลือง

144.00

82.00

36.00

5.00

รายละเอียดผาที่ตองสั่งซื้อ

สีผา
สีฟา

สีขาว

สีแดง
ผานุมนิ่ม

รวม
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เปล่ียนแปลงหรือการพฒันาใหม่ ๆ พนักงานส่วนใหญ่ใช้ความชํานาญในการทาํงานและเป็น

พนกังานท่ีเร่ิมเขา้สู่วยัสูงอาย ุสาเหตุจากวธีิการทาํงาน ขาดการวางแผนงานท่ีดี  

ผูว้างแผนงานอาศยัประสบการณ์ทาํงานเป็นหลัก และมีคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้นํามาใช้

ประโยชน์ ยงัคงใช้การบันทึกข้อมูลแบบ Manual จึงอาจให้มีการทํางานท่ีผิดพลาดเกิดข้ึนได ้

รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีขาดการซ่อมบาํรุงจึงทาํให้เกิดการหยุดชะงกั เคร่ืองจกัรเก่าลา้สมยั เน่ืองจากยงั

ขาดงบประมาณในการลงทุน และสาเหตุจากวตัถุดิบท่ีเกิดการคาํนวณผดิพลาดทาํให้ไม่เพียงพอต่อ

การผลิต เพราะไม่มีวิธีการคาํนวณท่ีเป็นมาตรฐาน เกิดของเสียซ่ึงสั่งวตัถุดิบมาเผื่อของเสียตํ่าไป

เพราะผา้ท่ีสั่งมาเป็นมว้นมีจาํนวนมากอาจทาํให้ไม่ครบหรือผา้เสียได ้การขาดผา้ท่ีใช้เป็นวตัถุดิบ

นั้นจะส่งผลใหก้ารผลิตตอ้งรอคอยวตัถุดิบท่ีเหลือซ่ึงระยะเวลารอคอยผา้มาส่งนั้นอยูใ่นช่วง 5-7 วนั 

และเม่ือไดผ้า้มาแลว้ตอ้งนาํผา้ปูทิ้งไวอี้ก 24 ชม. เพื่อทาํใหผ้า้คลายตวั วิธีน้ีจะเป็นมาตรฐานในการ

ทาํงานของบริษทัอยูแ่ลว้ หากมีการสั่งผา้เผื่อเสียในปริมาณท่ีเหมาะสมไดน้ั้นจะทาํให้มีจาํนวนผา้ท่ี

เพียงพอต่อการใช ้หลงัจากนั้นเม่ือพบปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแลว้ ผูว้ิจยัจึงศึกษา

ในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการสั่งซ้ือผา้ท่ีใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตตุ๊กตา โดยประยุกต์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (Microsoft Excel) เข้ามาช่วยประมวลผลและสนับสนุนการ

ตดัสินใจใหก้บัผูว้างแผนความตอ้งการใชแ้ละสั่งผา้ไดอ้ยา่งง่าย รวมถึงศึกษาทางเลือกในการสั่งซ้ือ

ผา้เผื่อผา้เสียเพิ่ม ทั้งน้ีจะนาํตวัแบบจาํลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล เขา้มาเพิ่อจาํลองเหตุการณ์ใน

การสั่งซ้ือผา้ โดยศึกษาสินค้า A ท่ีมีปริมาณความต้องการผลิตบ่อยคร้ังและเกือบทุกเดือน จึง

สามารถเห็นได้ชัดเจนว่ามีการขาดผา้ท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงจากการสร้างตวัแบบการจาํลองความ

ต้องการสินค้าและความต้องการใช้ผ ้าสีฟ้า สีขาว สีแดง และสีเหลืองท่ีนํามาใช้ตัดเย็บเป็น

ส่วนประกอบของสินคา้ A และนาํผลมาเปรียบเทียบการสั่งซ้ือผา้เผื่อผา้เสียท่ี 5%, 7%, 10% และ 

13% พบว่าในการสั่งซ้ือผา้คร้ังต่อ ๆ ไป แต่ละสีมีปริมาณความต้องการใช้ผา้ท่ีต่างกัน ดังนั้ น

เปอร์เซ็นต์ท่ีจะนาํมาเพิ่มการสั่งซ้ือก็จะไดค้่าท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากบริษทัทาํการผลิตแบบตามสั่ง 

จึงไม่อยากใหเ้กิดวตัถุดิบคงคลงัมากจนเกินไป โดยการสร้างโปรแกรมการคาํนวณการสั่งซ้ือผา้เพื่อ

ใชใ้นการผลิตตุก๊ตาดงัท่ีแสดงรายละเอียดในบทท่ี 4 ทาํใหส้ามารถใชค้าํนวณผา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

ใช้งานไดง่้ายสําหรับผูใ้ช ้และผลจากการจาํลองความตอ้งการผลิตสินคา้ท่ี 600 ตวั ดงัท่ียกตวัอยา่ง

นั้น ทาํให้มีความตอ้งการใช้ฟ้าสีฟ้า 127 หลา สีขาว 76 หลา สีแดง 31 หลา และสีเหลือง 4 หลา 

พบวา่มีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ ไดแ้ก่ ผา้สีฟ้า 12 หลา สีขาว 2 หลา และสีแดง 3 หลา ดงันั้นมีผา้สีฟ้า

จาํนวน 115 หลา สีขาว 74 หลา สีแดง 28 หลา สีเหลือง 4 หลา ท่ีสามารถใช้งานไดจ้ริง  จึงตอ้งมี
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การคาดการณ์ในการสั่งซ้ือผา้โดยเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากผลรวมจาํนวนท่ีตอ้งสั่งซ้ือผา้ทั้งหมดของ

แต่ละสี ซ่ึงผา้ท่ีไม่เพียงพอคิดเป็นเปอร์เซ็นตด์งัน้ี ผา้สีฟ้ามีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 9.45% ผา้สีขาวมี

จาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 2.63% ผา้สีแดงมีจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอ 9.68% จึงเลือกท่ีจะสั่งจาํนวนผา้ท่ี

ตอ้งสั่งเผื่อผา้เสีย โดยผา้สีฟ้า 13% สีขาว 7% สีแดง  13% และสีเหลือง 5% สามารถแสดงแผนภูมิ

ความตอ้งการใชผ้า้เปรียบเทียบจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอและสั่งผา้เผือ่จากการมีผา้ไม่เพียงพอ  

ดงัรูปท่ี 2 

 

  

รูปท่ี 2 แสดงความตอ้งการใชผ้า้เปรียบเทียบจาํนวนผา้ท่ีไม่เพียงพอและสั่งผา้เผือ่จากการมีผา้ไม่

เพียงพอ 
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จังหวดัปทุมธานี 

Behaviors towards the Philosophy of Sufficient Economy of university students in  

Pathum Thani Province 

 

พวงเพชร สุขประเสริฐ 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขต

จงัหวดัปทุมธานี 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยการเลือกมหาวิทยาลยัท่ีอยูใ่น

เขตจงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 6 แห่ง จาํนวน 420 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชคื้อ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว และ การวเิคราะห์สมการโครงสร้าง 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยมากเป็นเพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ศึกษาอยู่ชั้ นปี ท่ี  2 รายได้ต่อเดือนอยู่ ท่ี  6,001-8,000 บาท โดยมากพักอาศัยท่ีห้องเช่า โดยมี

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคญัระดบัมากดงัน้ี ดา้น

คุณธรรม ดา้นความรู้ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นพอประมาณ ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  

 ส่วนผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการดาํเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   

ท่ีประกอบดว้ยดา้นต่างๆ 5 ดา้นนั้น พบวา่องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากต่อพฤติกรรมการดาํเนิน

ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ดา้นความรู้ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัดา้นความพอประมาณ  

 

คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 

There are three purposes for this research: 1) to study the behaviors of university students 

in Pathum Thani Province towards the Philosophy of Sufficient Economy. 2) to study the factors 

affecting the students’ behaviors towards the Philosophy of Sufficient Economy.  

This is a quantitative research using university level students from six universities in 

Pathum Thani province with 420 samplings selected by the universities.  

This statistics consist of percentage, mean, standard deviation One way Anova 

and structural equation model. The research finds that most respondents are female sophomores 

and have earning between 6,001 to 8,000 baht per month. Most of them live in rental 

accommodation. Their living behaviors towards the Philosophy of Sufficient Economy show 

moral, knowledge, rational, modesty and good immunity. 

              As for the relationship between five elements we find that the most effective behaviors 

towards the Philosophy of Sufficient Economy are knowledge and modesty. 

  

Keywords: Sufficient Economy 

 

บทนํา  

ในอดีตเม่ือพ.ศ. 2540 มีการไหลเข้าของเงินกองทุนรวมสู่ประเทศในทวีปเอเชีย โดยท่ี

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีสามารถรักษาอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูง นกัลงทุน

ชาวต่างชาติจึงเขา้สู่ภูมิภาคน้ีกนัมากข้ึนจะเห็นได้ว่า ผลดีคือ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

หรือมาเลเซีย มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน มีเงินเขา้ภูมิภาคเป็นปริมาณมาก รวมทั้ง

มูลค่าสินทรัพยส์ะสมก็เพิ่มข้ึน ในช่วงนั้นทวีปเอเชียไดรั้บการกล่าววา่เขา้สู่ช่วงปาฏิหาริยเ์ศรษฐกิจ

แห่งเอเชีย ทาํให้คนในแถบทวีปน้ีมีการใชจ่้ายอยา่งฟุ้งเฟ้อ มีการนาํเขา้ของแบรนด์เนม และการซ้ือ

อสังหาริมทรัพยมี์การกูเ้งินเพื่อลงทุนทาํธุรกิจและบา้งก็กูเ้งินเพื่อหวงัไปเก็งกาํไรในอนาคต หรือ

การท่ีชาวต่างชาติมาลงทุนมากข้ึน รวมถึงในประเทศไทยดว้ย จึงส่งผลทาํให้คนไทยมีพฤติกรรม

การใช้ส่ิงของฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายเงินท่ีเกินตวั จนกระทัง่เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2540 เกิดเหตุการณ์ 

วกิฤตตม้ยาํกุง้ เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจทางการเงินส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชีย เกิดการ

ล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่โลก วิกฤตดงักล่าว เร่ิมข้ึนในประเทศไทยเม่ือค่าเงินบาทลดลงอยา่งมาก

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97_(%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99)
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อนัเกิดจากการตดัสินใจของรัฐบาลไทยทาํให้เกิดการลอยตวัค่าเงินบาท  หลงัจากความพยายาม

ทั้งหมดทาํให้ประเทศไทยมีภาระหน้ีสาธารณะซ่ึงทาํให้ประเทศอยู่ในสภาพลม้ละลายทั้งประเทศ 

เม่ือเกิด วิกฤตตม้ยาํกุง้ ทาํให้นกัลงทุนถอนหุ้นเป็นจาํนวนมากออกจากประเทศไทย ธนาคารเร่ิม

ปล่อยกูย้าก ทาํใหค้นไทยเป็นหน้ีกนัจาํนวนมาก บา้งก็ลม้ละลาย บา้งก็ถึงกบัคิดสั้นฆ่าตวัตาย เพราะ

ธุรกิจลม้ละลาย  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ไดมี้พระกระแสราชดาํรัสเน่ืองในโอกาสวนั

เฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ท่ีว่า“…การจะเป็นเสือนั้ นไม่สําคญัสําคญัท่ีเรามี

เศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา่อุม้ชูตวัเองไดใ้ห้มีพอเพียงกบัตวัเองอนัน้ีก็

เคยบอกวา่ความพอเพียงน้ีไม่ได ้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะตอ้งผลิตอาหารของตวั จะตอ้งทอ

ผา้ใส่เอง อยา่งนั้นมนัเกินไป แต่วา่ในหมู่บา้นหรือในอาํเภอจะตอ้งมีความพอเพียงพอสมควร บาง

ส่ิงบางอย่างผลิตได้มากกว่าความตอ้งการก็ขายได้แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ตอ้งเสียค่า

ขนส่งมากนกั อยา่งน้ีท่านนกัเศรษฐกิจต่าง ๆก็มาบอกวา่ลา้สมยั จริง อาจจะลา้สมยัคนอ่ืนเขาตอ้งมี

การเศรษฐกิจท่ีตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียกวา่เศรษฐกิจการคา้ ไม่ใช่ เศรษฐกิจพอเพียง เลยไม่รู้สึกวา่

หรูหรา...” 

จากการใช้วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย ํ้าแนวทางการแก้ไข

เพื่อให้รอดพน้และสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความ

เปล่ียนแปลงต่างๆ  จนกลายมาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึง

แนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึง

ระดับภาครัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการ

พฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์  จากการใช้แนวทางการพฒันาประเทศไปสู่

ความทนัสมยัได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งการเปล่ียนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจยั

ท่ีเช่ือมโยงกนัและกนั ส่ิงสําคญั ก็คือ ความพอเพียงในการดาํรงชีวิตซ่ึงเป็นเง่ือนไขพื้นฐานท่ีทาํให้

คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดาํเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีภายใตอ้าํนาจและความอิสระในการ

กาํหนดชะตาชีวิตของตนเอง รวมถึงความสามารถในการจดัการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซ่ึง

วิกฤตเศรษฐกิจเกิดจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท เศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญาช้ีแนวทางการดาํรงชีวิตและการปฏิบติัของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว 

ระดบัชุมชน ถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและการบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง มี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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จิตใตส้ํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้ความรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน 

ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไป

อยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้

และประพฤติปฏิบติัเพื่อท่ีจะให้บรรลุผลสาํเร็จในระยะเวลาสั้นนั้น มิใช่เร่ืองท่ีจะเป็นไปไดง่้าย ตอ้ง

ให้ความรู้ และสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนกบัประชาชนทุกระดบั โดยอาศยัความร่วมมือจากส่วน

ราชการและทุกภาคส่วนของประเทศ และการประยุกตใ์ช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีแนวทาง

ในการดาํเนินชีวิต ดงัน้ี ยึดความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการ

ดาํรงชีพอยา่งจริงจงั ดงัท่ีมีกระแสดาํรัสวา่ “ความเป็นอยูท่ี่ตอ้งไม่ฟุ้งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางท่ี

ถูกตอ้ง” ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกตอ้งสุจริต แมจ้ะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ

ดาํรงชีพก็ตาม ดังท่ีมีกระแสพระราชดาํรัสว่า “ความเจริญของคนทั้ งหลายย่อมเกิดมาจากการ

ประพฤติชอบและการหาเล้ียงชีพชอบเป็นสาํคญั (สุเมธ ตนัติเวชกุล, 2542)  

จะเห็นไดว้า่ การท่ีประเทศชาติจะดาํเนินตามวิธีคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จาํเป็นตอ้งถูกฝึก

และปฏิบติัตั้งแต่ครอบครัว สังคม ซ่ึงในสงัคมนั้นกลุ่มคนโดยมากท่ีจะเติบโตไปอยา่งมีคุณภาพนั้น 

คือระดบัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งเป็นกาํลงัสําคญัของประเทศชาติในอนาคต หลงัวกิฤตตม้ยาํกุง้ ไดมี้การ

นาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกตใ์ช้ในการเรียนการสอน แต่ไม่ไดห้มายความว่า นักศึกษา

เหล่านั้นจะนาํไปปฏิบติัหรือประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริงอยา่งไร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขต

ปทุมธานี เพื่อได้ทราบถึงพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาในเขตปทุมธานี 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
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สมมติฐาน 

 รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี จาํนวน 

420 คน การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงสํารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิด  

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  

2. ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 

แนวคิดทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2549) ได้ให้ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดาํริไวว้่า เป็นการพฒันาท่ีตั้ งอยู่บนพื้นรากฐานของทางสายกลางและ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ, การศึกษา, ชั้นปี, รายได,้ ท่ีพกั, 

สถาบนั,จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

พฤตกิรรมการดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมี

ภูมิคุม้กนัทีดี, ความรู้ , คุณธรรม 
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ความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั 

ตลอดจนใชค้วามรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตดัสินใจและการกระทาํ 

 สุ เมธ ตันติเวชกุล (2550) ได้ให้ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดาํริไวว้า่ เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองไดใ้ห้มีความพอเพียงกบัตนเอง สามารถอยูไ่ดโ้ดย

ไม่เดือดร้อน ซ่ึงจะตอ้งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีก่อน คือ ตนเองสามารถอยู่ได้

อย่างพอกินพอใช้ และเศรษฐกิจพอเพียงนั้ นเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจง่าย มีความหมายชัดเจน ถ้าหาก

พิจารณาอยา่งถ่องแทจ้ะไม่ยากแกการรับรู้และนาํไปปฏิบติั ประเวศน์ วสี (2542) ไดใ้ห้ความหมาย

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริไวว้า่ ความพอเพียงอยา่งน้อย 7 ประการ ไดแ้ก่ 

พอเพียงสําหรับทุกคน จิตใจพอเพียง ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง ชุมชนเขม้แข็งพอเพียง ปัญญาพอเพียง 

อยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรมพอเพียง และมีความมัน่คงพอเพียง เม่ือทุกอยา่งก็จะเกิดความสมดุล คือมี

ความปกติและย ัง่ยืนซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจ

สมดุล เป็นตน้ 

 จากแนวความคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกล่าวมานั้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมาย

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดว้า่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดาํเนินชีวิตบนเส้นทาง

สายกลางไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ใช้สอยเกินความจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 

และสามารถสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีใหก้บัตนเองได ้

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนใน ทุก

ระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให ้

ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ความ

พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ ภูมิคุม้กนั

ในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการนาํวิชาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง พื้นฐาน

จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบัใหมี้ สํานึกใน

คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ

เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง อยา่ง

รวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได ้เป็นอยา่ง

ดี (สาวิณี รอดสิน, 2554) การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน
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ของทางสาย กลางและความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง

ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ

ตดัสินใจ และการกระทาํ มีหลกัพิจารณาอยูด่ว้ยกนั 5 ส่วน ดงัน้ี  

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดาํรงอยู ่และปฏิบติัตนในทางท่ี ควรจะ

เป็น โดยมี 

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ได ้ตลอดเวลา และเป็นการ

มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยั และวิกฤต เพื่อความมัน่คง และความย ัง่ยืน

ของการพฒันา   

2.  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติัตนได้ใน ทุก

ระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน   

3.  คาํนิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนัดงัน้ี    

3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดย

ไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ    

3.2  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้ น 

จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ 

เกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น ๆ อยา่งรอบคอบ    

3.3  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และ 

การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล ้และไกล   

4.  เง่ือนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น ตอ้ง

อาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ    

 4.1 เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะนาํความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการ 

วางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั    

4.2 เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักใน

คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติ  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

825 

 5.  แนวทางปฏิบัติ/ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุล และย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และเทคโนโลย ี  

 หลกัการทีสํ่าคัญของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนบัเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อให้ชีวติดาํเนินไปใน ทางสายกลาง

ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวถีิความเป็นอยู่อนัเรียบง่ายของคนไทยซ่ึงสามารถนาํมา ประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัประชาชนทุกระดบั ทั้งระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและ ระดบัประเทศได้

โดยมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

ความพอประมาณ  สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบาย

ความหมายของความพอประมาณว่า หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่

สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกนัความพอดีนั้นจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ จากพระราชดํารัสดานความประหยดั 

ประมาณ รู้ว่าส่ิงใดควรจ่ายออกไป และส่ิงใดควรรักษาไวโ้ดยใช้การประมาณตน และประมาณ

สถานการณ์ ประมาณตนให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไรมีความจาํเป็นมากน้อยแค่ไหน และใน

สถานการณ์ท่ีกาํลงัเจออยูต่อ้งทาํอยา่งไรถึงจะพอเพียงต่อตนเอง การประมาณปัจจยัดา้นต่าง ๆรอบ

ดา้นทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เป็นเหตุผลใหท้ราบถึงความพอประมาณของตนเอง 

ความมีเหตุผล การมีเหตุผลสมควรหรือไม่สมควรในการกระทาํ และตดัสินใจโดยพิจารณา

จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและคาํนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้นอย่างรอบคอบ ดงัพระ

บรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีพระราชทานแก่นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2519 (เพญ็ศรี เปล่ียนขาํ, 2550) ดงัพระราชดาํรัสวา่  “…ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

เกิดข้ึนแก่เราในวนัน้ียอ่มมีตอ้นเร่ืองมาก่อน ตน้เร่ืองนั้นคือเหตุ ส่ิงท่ีไดคื้อผล และผลท่ีเกิดจะเป็น

เหตุให้เกิดผลอ่ืน ๆ เน่ืองกนัไปอีกไม่หยุดย ั้ง ดั้งนั้นท่ีพูดกนัวา่ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีก

นยัก็คือให้พิจารณาการกระทาํหรือกรรมของตนเองให้ดีนั้นเอง คนเราโดยมามกันึกว่าอนาคตจะ

เป็นอย่างไรเราทราบไม่ไดแ้ต่ท่ีจริงเราย่อมจะทราบไดบ้า้งเหมือนกนัเพราะอนาคตคือผลของการ

กระทาํในปัจจุบนั ถา้ปัจจุบนัทาํดีอนาคตก็ไม่ควรตกตํ่า ฉะนั้นเม่ือกระทาํการใด ๆ ควรจะไดนึ้กวา่

การกระทาํนั้นจะมีผลสืบไปในอนาคต จกัไดส้ติกระทาํส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความรู้ตวัและระมดัระวงัทั้ง

ควรตระหนักด้วยว่า การพิจารณาการกระทาํของตนเองในปัจจุบนันั้นนับว่าสําคญัท่ีสุด จะตอ้ง

พิจารณาให้รอบคอบและถ่องแททุ้กคร้ังมิฉะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนอาจทาํให้ตอ้งผิดหวงัอยา่งมากท่ีสุดก็
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เป็นได…้” จากพระราชดาํรัสขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มเกิดจากการกระทาํหรือเหตุ

เบ้ืองตน้และมีผลของเหตุซ่ึงมีทั้งดีและไม่ดี ย่อมส่งผลถึงการปฏิบติัของตนเองในปัจจุบนัและ

อนาคต แต่ผลท่ีไดรั้บท่ีชดัเจนมากท่ีสุดคือในปัจจุบนั ถา้ทาํปัจจุบนัใหดี้อนาคตก็จะดีไปดว้ย 

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเปล่ียนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วข้ึน จึงตอ้งมีการเตรียม

ตวัพร้อมรับผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ การกระทาํท่ีเรียกไดว้่า

พอเพียงไม่ใช่แค่คาํนึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบนั แต่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้อง

สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตสามารถสร้างภูมิคุม้กนัพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง การเตรียม

ตวัให้พร้อมกบัผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีคาดวา่ จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละ

ไกล สามารถประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมตรวจสอบการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ

อยูเ่สมอเช่นเดียวกบัการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี เช่น ความมีสติและความสงบภายในใจอยูเ่สมอ   

 

 เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ 

เง่ือนไขสําคญัเพื่อให้เกิดความพอเพียงการตดัสินใจและดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งอาศยั 

ทั้งเง่ือนไขคุณธรรม หลกัวิชา และเง่ือนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน กรอบแนวคิดทาง เศรษฐศาสตร์ของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 

เง่ือนไขความรู้ ประกอบไปดว้ยความรอบคอบและความระมดัระวงั หากบุคคลมีความรู้

เพียงพอ ต่อเร่ืองนั้น ๆ จะช่วยให้การตดัสินใจมีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการศึกษา

คน้ควา้เพิ่มเติมอยา่งเหมาะสม รวมถึงการใชว้ิจารณญาณในการรับขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา เพื่อนาํมาปรับ

และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัตนเอง (กลุ่มพฒันากรอบความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง, 2546)  

 

เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ยความตระหนักในคุณธรรม มรความซ่ือสัตยสุ์จริต และมี

ความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิตให้อยูใ่นครรลองท่ีเหมาะสม จะเห็นไดว้า่

หลกัคุณธรรมเหล่าน้ีเป็นหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาและเป็นส่ิงท่ีเราไดรั้บการปลูกฝัง อบรมจาก

สังคมอยูเ่สมอ (กลุ่มพฒันากรอบความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2546)  
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ท่ีมา : หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2552) 

สามารถสรุปไดว้่า เศรษฐกิจ พอเพียง หมายถึง วิธีการหรือแนวทางปฏิบติัในการดาํเนิน

ชีวติ การปฏิบติัตนของประชาชน ทุกระดบัชั้น ตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางสายกลาง มีความพอประมาณ 

มีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัใน ตวัท่ีดี ดว้ยการพึ่งตนเอง รู้จกัความพอดี ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นหรือทาํ

ให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทนและขยนัหมัน่เพียรและอยู่

อยา่งประมาณตนตาม ฐานะความเป็นอยู ่

1. เศรษฐกิจพอเพียงมีการพฒันาเป็นระดบัขั้น โดยเร่ิมจากเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน

แล้วพฒันามาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าโดยให้ความหมายไวด้ังน้ี (ชุตินนท์ ทองคาํ,  

2555)  

 1.1 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน หมายถึง ความพอมีพอกิน การพึ่งตนเองได ้

เล้ียงตวัเองไดบ้นพื้นฐานของความประหยดัและการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น  

1.2 เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้า หมายถึง ระดบัท่ีมีการรวมตวักนัเพื่อร่วมกนั

ดาํเนินงานใน 

เร่ืองต่างๆ มีการสร้างเครือข่าย และการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ โดยประสาน

ความร่วมมือกบัภายนอกการทาํให้ส่วนรวมได้รับผลประโยชน์และการพฒันาชุมชนตลอดจน

สังคมกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื   

2. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ ง

ภายนอกและภายใน โดยสามารถให้ความหมายคาํนิยาม “ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ” 
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พร้อมๆ กนัไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี กล่าวคือ กิจกรรมใด ๆ 

ท่ีขาดคุณลกัษณะหน่ึงไปก็จะไม่สามารถเรียกไดว้า่เป็นความพอเพียง (มานิต กิตติจูงจิต,2555: 28-

29) ซ่ึงคุณลกัษณะทั้ง 3 ประกอบดว้ย  

2.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่มากเกินไปและไม่นอ้ยเกินไป ใน

มิติต่างๆ ของการกระทาํ ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การผลิตและการ

บริโภคท่ีอยู่ในระดบัพอประมาณ เพื่อนาํไปสู่ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับความ

เปล่ียนแปลง  

2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้ น 

จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยั และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผล

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากากรกระทาํนั้น อยา่งรอบคอบ  

2.3 การมีภูมิคุม้ท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปล่ียนแปลง ดา้นต่าง ๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนทั้งใกลท้ั้งไกล 

 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางและแพร่หลายในการแกปั้ญหา

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัส

เพื่อเป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 

จนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ 

และเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนใหมี้คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนความเพียร มี

สติปัญญา และความรอบคอบ ในการสร้างสมดุลเพื่อพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วทั้งดา้นวตัถุ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (อภิชยั พนัธเสน,  2549) 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจงัหวดัปทุมธานี กลุ่ม

ตวัอย่าง เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากร จึงใช้สูตร Taro Yamame ได้จาํนวน 420ตวัอย่าง จาก

มหาวิทยาลยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยั

ราชมงคลธญับุรี มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น มหาวทิยาลยัปทุมธานี และมหาวทิยาลยัราชภฎัไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยการสุ่มแบบเจาะจง และแบบสะดวก  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามท่ีมี 

3 ตอนคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล, พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถิติท่ีใช้
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คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และ การ

วเิคราะห์สมการโครงสร้าง 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยมากเป็นนกัศึกษาเพศหญิง จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.7 รองลงมาเป็นนกัศึกษาเพศชาย จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 99.8 รองลงมาเป็นระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา

ตรี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  เป็นนกัศึกษาในชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 

รองลงมาเป็นนกัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 91 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.7 มีรายไดอ้ยูท่ี่ 6,001 - 8,000 บาท จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมา

มีรายไดอ้ยูท่ี่ 8,001 – 10,000 บาท จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และมีรายไดม้ากกวา่ 10,00 

บาท จาํนวน 99 คนคิดเป็นร้อยละ 23.6 พบว่าส่วนใหญ่พกัอาศยัเป็นห้องเช่า จาํนวน 169 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาพกัอาศยัเป็นหอพกั จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอพาร์ท

เมน้ท์ จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จ ํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมา ได้แก่  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น และมหาวิทยาลยัปทุมธานี 

จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.8 รองลงมามีจาํนวนสมาชิก 2 คน จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และมีจาํนวนสมาชิก 

3 คน จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 

 

ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี 

พบว่านักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตปทุมธานีมีพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในดา้นความพอประมาณโดยรวมในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.838 และเม่ือพิจารณา

จากองค์ประกอบพบว่าระดับความสําคัญของพฤติกรรมของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อความ

พอประมาณตามลาํดบัดงัน้ี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ใช้
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ของอย่างคุม้ค่า ไม่ใช้ส่ิงของเกินฐานะ และหารายได้ ลดรายจ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.92, 3.86, 3.86, 3.82 

และ 3.73 ตามลาํดบั) 

ดา้นความมีเหตุผลโดยรวมในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.89 และเม่ือพิจารณาจากองคป์ระกอบ

พบวา่ระดบัความสําคญัของพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามต่อความมีเหตุผลตามลาํดบัดงัน้ี มี

เหตุผลในการตดัสินใจหลายๆเร่ือง มีความประหยดั ลดความฟุ่มเฟือยในการดาํเนินชีวิต ปฏิบติัตน

ให้อยู่บนความพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ลดละเลิก จากกิเลสหรือการซ้ือของท่ีไม่จาํเป็น 

(ค่าเฉล่ีย 3.98, 3.92, 3.84 และ 3.82) 

ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.72  และเม่ือพิจารณาจาก

องคป์ระกอบพบวา่ระดบัความสําคญัของพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามต่อการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี

ตามลาํดบัดงัน้ี รู้ดี รู้ชัว่ รู้ถึงความพอเพียง รู้ทนัต่อส่ิงรอบกายเช่น ภยัต่างๆท่ีอาจมาในรูปแบบเพื่อน 

มีการหยอดกระปุกเก็บออม และสามารถรับมือกบัปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้ (ค่าเฉล่ีย 3.79, 3.74, 

3.70 และ 3.68 ตามลาํดบั) 

ดา้นความรู้โดยรวมในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.97 และเม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบพบว่า

ระดับความสําคญัของพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามต่อด้านความรู้ตามลาํดบัดงัน้ี มีความ

ระมดัระวงัในการใช้ชีวิต มีความรอบคอบในการใช้ชีวิต มีความคิดท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนใน

หลายๆมุม มีความรู้สามารถพฒันาตนเองในดา้นความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากเพื่อน (ค่าเฉล่ีย 4.00, 

3.99, 3.97, 3.94 ตามลาํดบั) 

ดา้นคุณธรรมโดยรวมในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.14 และเม่ือพิจารณาจากองคป์ระกอบพบวา่

ระดบัความสําคญัของพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามต่อดา้นคุณธรรมตามลาํดบัดงัน้ี มีวินยัใน

ตนเอง มีสติปัญญาในการคิดและการลงมือปฏิบติั มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความ

มานะ อดทน เพยีรพยายาม (ค่าเฉล่ีย 4.18, 4.14, 4.13 และ 4.12 ตามลาํดบั) 

 

ปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อพ ฤติกรรมการดําเนิน ชีวิตตามป รัชญ าเศรษฐกิจพ อเพี ยงของนักศึกษ า

ระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 พบวา่ปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวดัปทุมธานี คือด้าน ความรู้ โดยในด้านความรู้นั้ นมี

ความสมัพนัธ์กบัความพอประมาณ 
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Chi-square=4.193, Chi-square/df=1.048,df=4, p=.380,GFI=.996, CFI=.999,RMR = .008 

NFI = .988, RMSEA=.011 

 

การพสูิจน์สมมตฐิาน 

สมมติฐาน : รายได้ท่ีได้รับต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถ

สรุปผลไดด้งัน้ี 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานสมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนกบัพฤติกรรมความพอประมาณ ยอมรับ 

รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนกบัพฤติกรรมความมีเหตุผล ไม่ยอมรับ 

รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนกบัพฤติกรรมการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ยอมรับ 

รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนกบัพฤติกรรมความรู้ ไม่ยอมรับ 

รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนกบัพฤติกรรมคุณธรรม ไม่ยอมรับ 

 สามารถสรุปไดว้า่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตปทุมธานีในดา้น ความพอประมาณ การม

ภูมิคุม้กนัท่ีดี และพบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ 

ความมีเหตผุล 

การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

ความรู้ 

คุณธรรม 

E5 

E4 

E3 

E2 

E1 
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เศรษฐกิจพอเพยีงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานีในดา้น ความมีเหตุผล ความรู้ และ

คุณธรรม  

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาเพศหญิง รองลงมาเป็นนกัศึกษาเพศชาย 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาเป็นระดบัการศึกษา

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาในชั้นปีท่ี 2 รองลงมาเป็นนกัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 

3 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 6,001 - 8,000 บาท รองลงมามีรายไดอ้ยูท่ี่ 8,001 – 10,000 บาท 

และมีรายไดม้ากกว่า 10,00 บาท ตามลาํดบั ส่วนใหญ่พกัอาศยัเป็นห้องเช่า รองลงมาพกัอาศยัเป็น

หอพกั และอพาร์ทเมน้ท์ ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัไลยอลงกรณ์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จาํนวน 70 คน รองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลยัรังสิต 

มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น และมหาวทิยาลยัปทุมธานี ตามลาํดบั ส่วนใหญ่

มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน รองลงมามีจาํนวนสมาชิก 2 คน และมีจาํนวนสมาชิก 3 คน 

ตามลาํดบั 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดบัมากอยู่ท่ี 

ความพอประมาณ  3.83 ความมีเหตุผล 3.89 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 3.72  ความรู้ 3.97 คุณธรรม 4.14 

 ความพอประมาณ ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คาํนึงถึงไม่ใช้ส่ิงของเกินฐานะ ใช้ของอย่างคุม้ค่า มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใช้เทคโนโลยี

เหมาะสมและเกิดประโยชน์ และหารายไดเ้พิ่ม ลดรายจ่าย ตามลลาํดบั 

 ความมีเหตุผล ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ท่านมีความ

ประหยดั ลดความฟุ่มเฟือยในการดาํเนินชีวติ มีเหตุผลในการตดัสินใจหลายๆ เร่ือง ปฏิบติัตนใหอ้ยู่

บนความพอดี ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป และลด ละ เลิก จากกิเลสหรือการซ้ือของท่ีไม่จาํเป็น 

ตามลาํดบั 

 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก มีการหยอดกระปุกเก็บ

ออม สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ รู้ทนัต่อส่ิงรอบกาย เช่น ภยัต่าง ๆ ท่ีอาจมาใน

รูปแบบเพื่อน หรือ คนรอบขา้ง และรู้ดี รู้ชัว่ รู้ถึงความพอเพียงในตนเอง ตามลาํดบั 
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 ความรู้ ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก มีความรู้สามารถพฒันาตนเองใน

ดา้นความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากเพื่อน มีความรอบคอบในการใช้ชีวิต มีความระมดัระวงัในการใช้

ชีวติ และมีความคิดท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนในหลายๆมุม ตามลาํดบั 

 คุณธรรม ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเอง

และผูอ่ื้น มีความมานะ อดทน เพียรพยายาม มีสติปัญญาในการคิดและลงมือปฏิบติั และมีวินยัใน

ตนเอง ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดว้่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตปทุมธานีในดา้น 

ความพอประมาณ การมภูมิคุ้มกันท่ีดี และพบว่ารายได้ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานีในดา้น 

ความมีเหตุผล ความรู้ และคุณธรรม 

ส่วนปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวดัปทุมธานี คือด้าน ความรู้ โดยในด้านความรู้นั้ นมี

ความสัมพนัธ์กบัความพอประมาณ  

 

บทสรุป 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียงตามลาํดบั

ได้แก่ 1) ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ความรู้ คุณธรรม  โดยท่ี ความ

พอประมาณ คาํนึงถึงปัจจุบนัไม่ใช้ส่ิงของเกินฐานะ ใช้ของอย่างคุม้ค่า มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใช้

เทคโนโลยีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ และหารายไดเ้พิ่ม ลดรายจ่าย ตามลาํดบั 2) ความมีเหตุผล 

คือมีความประหยดั ลดความฟุ่มเฟือยในการดาํเนินชีวิต มีเหตุผลในการตดัสินใจหลายๆ เร่ือง 

ปฏิบติัตนใหอ้ยูบ่นความพอดี ไม่มาก ไม่นอ้ยจนเกินไป และลด ละ เลิก จากกิเลสหรือการซ้ือของท่ี

ไม่จาํเป็น ตามลาํดบั 3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีการหยอดกระปุกเก็บออม สามารถรับมือกบัปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้รู้ทนัต่อส่ิงรอบกาย เช่น ภยัต่าง ๆ ท่ีอาจมาในรูปแบบเพื่อน หรือ คนรอบขา้ง 

และรู้ดี รู้ชัว่ รู้ถึงความพอเพียงในตนเอง ตามลาํดบั 4) ความรู้ มีความรู้สามารถพฒันาตนเองในดา้น

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากเพื่อน มีความรอบคอบในการใช้ชีวิต มีความระมดัระวงัในการใช้ชีวิต 

และมีความคิดท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนในหลายๆมุม ตามลาํดบั 5) คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
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ตนเองและผูอ่ื้น มีความมานะ อดทน เพียรพยายาม มีสติปัญญาในการคิดและลงมือปฏิบติั และท่าน

มีวนิยัในตนเอง ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดว้า่ สามารถสรุปไดว้า่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล

ต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน

เขตปทุมธานีในดา้น ความพอประมาณ การมภูมิคุม้กนัท่ีดี และพบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขต

ปทุมธานีในดา้น ความมีเหตุผล ความรู้ และคุณธรรม 

 ส่วนปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวดัปทุมธานี คือด้าน ความรู้ โดยในด้านความรู้นั้ นมี

ความสัมพนัธ์กบัความพอประมาณ 
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การปรับปรุงพืน้ทีก่ารจัดเกบ็สินค้าประเภทรองเท้า 
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case study RB company limited 
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บทคัดย่อ 

ตวัอย่างน้ีเป็นตวัอย่างรูปแบบพิมพ์บทความผลงานวิจยั สําหรับการลงพิมพ์ในเอกสาร

ประกอบการประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ของ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเพื่อทาํการปรับปรุงพื้นท่ีการ

จดัเก็บสินคา้ประเภทรองเทา้ กรณีศึกษา บริษทั RB จาํกดั (Improvement the layout storage area for 

sport’s wear ; case study RB company limited) งานวิจยัน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาการจดัการสตอ็ครองเทา้

ประเภทวิ่ง (Running), ฟิตเนส (Training), ลาํลอง (Classic) ให้สะดวกต่อการคน้หาสินคา้เพื่อลด

ระยะเวลาในการหยิบรองเทา้ของพนกังาน โดยใชท้ฤษฎีแผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) ใน

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ใช้ทฤษฎีการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) ทฤษฎี

การจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) ทฤษฎีการวางแผนผงั (Layout) การบนัทึกการ

ควบคุมสินคา้ (Stock Card) และทฤษฎีการลดความสูญเปล่าดว้ยระบบ ECRS ผลการวจิยั ผูว้ิจยัได้

ทาํการปรับปรุงโดยออกแบบการจดัเก็บไว ้3 รูปแบบ คือ จดัเก็บแยกตามประเภทรองเทา้ จดัเก็บ

เรียงตามรหัสรองเทา้จดัเก็บแยกตามส่วนลดรองเทา้ เดิมพนกังานใช้เวลาในการหยิบอยู่ท่ี 10.38 

นาที ขอ้ผดิพลาดในการหยิบส่วนมากคือหาสินคา้ไม่เจอ และรองมาคือลูกคา้ไม่รอรับสินคา้ เม่ือทาํ

การปรับปรุงรูปแบบการจดัเก็บแยกตามประเภทรองเทา้ใช้เวลาในการหยิบอยูท่ี่ 7.48 นาที คิดเป็น 

27.93% จดัเก็บเรียงตามรหสัรองเทา้ 8.35 นาทีคิดเป็น 19.55% จดัเก็บแยกตามส่วนลดรองเทา้ 9.38 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

837 

นาที คิดเป็น 9.63% ในการปรับปรุงท่ีใช้เวลาในการหยิบนอ้ยท่ีสุด คือรูปแบบการจดัเก็บแยกตาม

ประเภทรองเทา้ ซ่ึงใชเ้วลาในการหยบิอยูท่ี่ 7.48 นาที คิดเป็น 27.93% 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะห์แผนผงัก้างปลา,  การควบคุมด้วยการมองเห็น,  การจดัการคลังสินค้า,     

การวางแผนผงั, การลดความสูญเปล่า 

 

Abstract 

This article presents a submission instruction for authors who are interested in National 

Conference in Innovative Business and Entrepreneurship (NCIBE). 

The purpose of this research is to Improvement the layout storage area for sport’s wear ; 

case study RB company limited. FixShoe Stock Management Running, Trainning and Classic. 

Facilitate the search. Reduce the time to pick up shoes use Fish Bone Diagram, Visual Control, 

Warehouse Management, Layout,  

Stock Card, ECRS waste reduction theory. Research result to improve the areaStorage of shoes. 

Researchers have improved three types of storage are: Sort by shoe type, store sorted by shoe 

code, store by shoe discount. Original footwear staff take the pick at 10.00 minutes. Errors in the 

picks Mostly it is not found And secondly, customers do not wait. When updating the storage 

model by shoe type take the time to pick up at 7.48 minutes, representing 2 7 .9 3 % After update 

the mistake is to pick the wrong product from the customer order. Sorted by shoe code. 8.35 min., 

19.55% After update the error is that the customer is not waiting for the product. Sort by discount 

shoes 9.38 minutes, 9 . 6 3 % After update error is not found, customers do not wait. The 

improvement that takes the least amount of time is Storage model by shoe type Take the time to 

pick up at 7.48 minutes, representing 27.93% 

 

Keywords : Fish Bone Diagram, Visual Control, Warehouse Management, Layout, ECRS waste 

reduction theory 
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บทนํา 

1.1 ค ว าม เป็ น ม าแล ะ ค ว าม สํ าคั ญ ข อ งปั ญ ห า (Statement and significance of the 

problems) บริษัท RB จาํกัด เป็นผูน้ําในด้านการผลิตและจาํหน่ายรองเท้าออกกําลังกาย และ

รองเทา้ลาํลอง ซ่ึงบริษทั RB จาํกดัไดก่้อตั้งเม่ือปี 1895 ซ่ึงบริษทัเป็นของสัญชาติองักฤษและจะมี

จุดเด่นในดา้นการผลิตรองเทา้ออกกาํลงักายซ่ึงมีความนิยมไปทัว่โลกโดยเฉพาะกลุ่มผูท่ี้หลงใหล

ในการออกกาํลงักาย ซ่ึงทาํให้ตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั RB จาํกดั จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีคลงัสินคา้

เอาไวเ้ก็บสินคา้ตามท่ีตวัแทนจาํหน่ายไดเ้อามาวางจดัจาํหน่ายซ่ึงการบริหารจดัการคลงัสินคา้ก็เป็น

ส่ิงสําคญัในการจดัจาํหน่ายเพราะอาจสามารถส่งผลกระทบต่อการบริการลูกคา้ไดซ่ึ้งถา้การจดัการ

คลังสิ นค้ามีป ระสิ ท ธิภาพ ไม่ มีพ อท างผู ้แท น จําห น่ายอาจจะเสี ยลูกค้ารายนั้ น  ๆ  ไป ได ้          

(ปริญญา กอ้นรัมย,์ 2561) 

จากการศึกษาบริษทั RB จาํกดั พบวา่ในปัจจุบนัการออกกาํลงักายเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัสาํหรับ

ใครหลาย ๆคนจึงทาํให้ตอ้งการหารองเทา้ท่ีดี ๆ มีคุณภาพไวใ้ช้งาน ซ่ึงทาํให้เกิดบริษทัหลาย ๆ 

บริษทั เร่ิมคิดคน้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาพฒันารองเทา้ของแต่บริษทั ซ่ึงจากการทาํงานในร้านตวัแทน

จาํหน่ายทาํให้เราเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงซ่ึงปัญหานั้นไดเ้กิดอยูภ่ายในคลงัสินคา้ของทางบริษทั

เอง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในการบริการลูกคา้ในปัจจยัต่าง ๆ  ดงันั้นเราจึงจะเขา้มาแกไ้ขปัญหาในจุด

น้ีเราจะเขา้มาจดัระเบียบคลงัสินคา้ให้ทางผูแ้ทนจาํหน่ายของบริษทั RB จาํกดั ให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน โดยการจดัเรียงสินคา้ภายในคลงัสินคา้

ใหม่ และทางผูแ้ทนจาํหน่าย นั้นไม่ตอ้งมีการเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เพื่อท่ีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนกังานมากยิง่ข้ึน และท่ีสาํคญัถา้การจดัการภายในคลงัสินคา้ไดดี้ และเป็นระเบียบ

เรียบร้อยซ่ึงง่ายต่อการทาํงานของพนักและทางผูแ้ทนจาํหน่ายเองก็จะได้ไม่เสียลูกค้าหรือเสีย

โอกาสในการขายสินคา้ตวันั้น ๆ ไปได ้

 จากกรณีศึกษาสตอ็คสินคา้แบรนด ์RB สาขาสเปลลฟิ์วเจอร์ปาร์ครังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับรองเท้า เส้ือผา้ และอุปกรณ์กีฬาสําหรับการออกกําลังกาย ซ่ึงผูว้ิจยัจะ

ทาํการศึกษาเฉพาะสินค้าประเภทรองเท้า ซ่ึงรองเท้าจะมีเป็นประเภท วิ่ง (Running), ฟิตเนส 

(Training), ลาํลอง (Classic) ผูว้ิจยัไดพ้บความผิดพลาดของสต็อคสินคา้ คือพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้

นั้นมีนอ้ย จดัเรียงสินคา้ไม่ค่อยเป็นระเบียบ ส่งผลไม่สะดวกต่อการคน้หา และหาสินคา้ไม่เจอ  

ใชร้ะยะเวลาในการหาสินคา้นาน ซ่ึงทาํให้ลูกคา้นั้นเกิดการรอคอย มีผลทาํให้ลูกคา้ปฎิเสธในการ

รับสินคา้หรืออาจไม่รอรับสินคา้เลยเพราะสต็อคสินคา้นั้นอยูห่่างจากร้านท่ีตั้งขายท่ีกบัร้านท่ีตั้งขาย 
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 ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะจดัการดา้นการจดัเก็บสินคา้ในพื้นท่ีสต็อ

คสินคา้ แบรนด ์RB ใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ 

 

 

  

 

 

  

ภาพท่ี 1 : ภายในคลงัสินคา้รองเทา้ RB 

(ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2561 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย                                                                                                                                                          

                  1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของสต็อครองเทา้ประเภทวิง่ (Running), ฟิตเนส (Trainning), 

ลาํลอง (Classic) 

                  2. เพื่อแกไ้ขปัญหาการจดัการสตอ็ครองเทา้ประเภทวิง่ (Running), ฟิตเนส (Trainning), 

ลาํลอง(Classic)  เพื่อใหส้ะดวกต่อการคน้หาสินคา้ 

                  3. เพื่อลดระยะเวลาของการหยบิรองเทา้ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.ขอบเขตดา้นเวลาในการศึกษาทาํวจิยั ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 

 2.ขอบเขตดา้นสถานท่ี พื้นท่ีสตอ็คสินคา้ RB ชั้น 2 ฝ่ังสเปลลฟิ์วเจอร์ปาร์ครังสิต จงัหวดั

ปทุมธานี 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

               1.สามารถจดัการปรับปรุงสต็อคสินคา้ไดเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

               2.ง่ายและสะดวกต่อการหาสินคา้ 

               3.ลดระยะเวลาในการหาสินคา้ 
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แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นการแกปั้ญหาในการจดัเก็บ

สินคา้ในสต็อคสินคา้ เพื่อท่ีลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ของพนกังาน RB สาขาสเปลล์ฟิวเจอร์

ปาร์ครังสิต จงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้ิจยัจะใช้ทฤษฎี Fish BoneDiagramในการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา การควบคุมด้วยการมองเห็น เพื่อศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้าโดยใช้ WMS 

(Warehouse Management System) เพื่อช่วยลดปัญหาในการคน้หาสินคา้ โดยใช ้Visual Control ใน

การแกไ้ขปัญหา ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์แผนผงักา้งปลา(Fish BoneDiagram)                                                         

2. การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control)                                                         

3. ทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management ) 

4. ทฤษฎีการวางแผนผงั(Layout) 

5. การบนัทึกการควบคุมสินคา้(Stock Card) 

6. ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าดว้ยระบบECRS 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ตารางสังเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) 

 วรัญญา สาสมจิตต ์(2559) ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัการคลงัวตัถุดิบเพื่อลดปัญหาในการคน้หางานและความชดัเจนโดยใชเ้คร่ืองมือการควบคุม

การมองเห็นดว้ยสายตา (Visual Control) มีปัญหาดา้นการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บและการเบิกจ่ายวตัถุดิบ

เขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีล่าชา้ ทาํให้เกิดการเสียเวลาการทาํงาน เน่ืองมาจากไม่มีการบริหารจดัการ

วตัถุดิบภายในคลงัสินคา้ท่ีเป็นระบบชดัเจน การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการ

ผลิตสินคา้ 22 รายการ และใชสู้ตรการผลิตของวตัถุดิบทั้งหมด 50 รายการ ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือมี

การจาํแนกวตัถุดิบ และใช้ขอ้มูลการสั่งซ้ือวตัถุดิบยอ้นหลงั 6 เดือน นาํมาคาํนวณหาพื้นท่ีการจดั

วางและแยกประเภทพื้นท่ีในการจดัวางวตัถุดิบ ด้วยเทคนิคเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และการ

ควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual control) พบว่าระยะเวลาในการจดัเก็บและนาํวตัถุดิบนาํเขา้คลงั

วตัถุดิบใชร้ะยะเวลาลดลง 14.2 ชัว่โมงและในส่วนของการคน้หาวตัถุดิบเพื่อเบิกจ่ายของฝ่ายผลิต

ใชร้ะยะเวลาในการคน้หาวตัถุดิบลดลง 1.49 นาทีต่อพาเลท 

 จิรวฒัน์วรวิชยั และสมชาย บุญพิทกัษ ์(2555) ศึกษาวจิยัการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรบรรจุกระป๋องใช้กลุ่มสร้างเสริมคุณภาพ 

(QCC) และเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC 7 Tools) มาคน้หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
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ปัญหา จากการศึกษาพบว่าปัญหาการเสียของเคร่ืองปิดฝากระป๋อง (Seamer) ในระหว่างการผลิต 

ส่งผลให้กระป๋องนั้นเสียหายเป็นจาํนวนมาก เกิดจากปริมาณในการใส่ฝากระป๋องท่ีตรงช่องใส่ฝา

กระป๋อง (Cap Magazine) ไม่เหมาะสม ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการออกแบบการทดลองโดยหาระดบัการใส่

ฝากระป๋องท่ีเหมาะสม ผลการวิจยั พบว่าข้อมูลก่อนการปรับปรุงในเดือน กรกฎาคม – เดือน

กนัยายน พ.ศ.2553 ไดท้าํการเทียบกบัขอ้มูลหลงัการปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม –เดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2554 จาํนวนของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการปิดฝากระป๋องนั้นลดลง 30.73% และทาํให้

ประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองปิดฝากระป๋องเพิ่มข้ึนเป็น 33.33% 

 บุ ญ ยเกี ยรติ  บัน เทิ งใจ (2556) ศึกษ างาน วิจัยแน วท างการเพิ่ ม ผลผลิตใน

กระบวนการเช่ือมคานกนักระแทกรถยนตโ์ดยใช้หลกัการลดความสูญเปลวา่ 7 ประการใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์หาปัญหากาํหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน

เพื่อท่ีจะลดรอบเวลาดว้ยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบัยึด ผลวิจยัพบวา่สามารถควบคุมรอบเวลา

การผลิตไม่ให้เกินความตอ้งการของลูกคา้อยู่ท่ี 52.8 วินาทีต่อช้ิน ไดทุ้กขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

ลดรอบเวลาการผลิตรวมได ้35 วินาทีคิดเป็น 41.2% ลดชัว่โมงการปฏิบติังานได ้4 ชัว่โมง คิดเป็น 

33.3% มีผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึน 49.0% สามารถเพิ่มกาํลงัการผลิตไดถึ้ง 500 ช้ินต่อวนัภายใน  

1 กะการทาํงาน 

 อรพรรณ วิชัยเดช และนิวิท เจริญใจ (2554) วิจยัศึกษาวิธีการทาํงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาและปรับปรุงงานโดยวิเคราะห์ 4M พบว่า กระบวนการตดัสังกะสีนั้นเป็นขั้นตอนท่ีใช้วสัดุ

ส้ินเปลืองท่ีสุดของกระบวนการมีการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) และเทคนิคการทาํ

ให้ง่ายข้ึน (Simplify) ของหลกัการแบบ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) มา

ใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขก่อนปรับปรุงในช่วงระยะ 3 เดือนแรก มีค่าเฉล่ียปริมาณของเสียเท่ากบั 

75.72% หลงัทาํการปรับปรุงของเสียมีปริมาณลดลงเหลือ 55.03% 

 จิรโชติ แก่นนอก, ศิขริน ไกรกลาง และละอองดาว ขุนง้ิว (2560) วิจยัศึกษาการ

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทอกระสอบ กรณีศึกษาบริษทัผลิตกระสอบพลาสติกทอสาน

กระบวนการทอกระสอบเกิดของเสียจากการทอผิดรูปแบบเน่ืองจากดา้ยภายในกระสวยนั้นหมด

หรือเกิดการหลุดขาด ทาํให้เคร่ืองหยุดทาํงานโดยอตัโนมติัพนกังานจึงตอ้งทาํการสอดดา้ยในรูซ่ีตะ

กรอทาํใหเ้กิดสอดเส้นดา้ยผดิรู ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงใชห้ลกัการควบคุมดว้ยการมองเห็นโดยการทาํสี

ท่ีซ่ีตะกรอซ่ึงจะทาํให้การมองเห็นและง่ายต่อการปฏิบติังาน ผลท่ีไดพ้บวา่จาํนวนคร้ังในการสอด

ดา้ยผิดรูก่อนปรับปรุงเท่ากบั 106.67 คร้ัง/เดือน หลงัการปรับปรุงเท่ากบั 32.67 คร้ัง/เดือน ลดลง 74 

คร้ัง/เดือน ปริมาณของเสียเฉล่ียก่อนปรับปรุงเท่ากบั 318.30 เมตร/เดือน หลงัการปรับปรุงเท่ากบั 

97.48 เมตร/เดือน ปริมาณของเสียลดลง 220.82 เมตร/เดือน ลดลงคิดเป็น 69.37% ซ่ึงสามารถลด

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายของของเสียท่ีเกิดจากการสอดดา้ยผดิรู 
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งานวจัิยเกีย่วกบัทฤษฎกีารจัดการคลงัสินค้า (Warehouse Management ) 

 วราภรณ์ สารอินมูล (2558) วิจยัศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลงัสินคา้

กับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System)ใช้

กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานท่ีทาํงานเก่ียวกบัคลงัสินคา้จาํนวน 150 คน ใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม 

ในทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจยั ใน

การใชร้ะบบจดัการคลงัสินคา้ของพนกังานคลงัสินคา้อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาการรับรู้เป็นราย

ดา้นพบวา่ พนกังานคลงัสินคา้มีการรับรู้การใชร้ะบบจดัการคลงัสินคา้ในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

และมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษาประสบการณ์ทาํงานและตาํแหน่งงานแตกต่าง

กนัมีมีการรับรู้ในการใชร้ะบบจดัการคลงัสินคา้โดยรวมแตกต่างกนั 

 ประพนัธ์ พลาหาญ (2559) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพคลงัสินคา้กรณีศึกษาบริษทั

ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ โดยนาํโปรแกรม WMS มาใชบ้ริหารคลงัสินคา้ ดว้ยวิธีการจดัการสินคา้ใน

รูปแบบเข้าก่อน ออกก่อน First In First Out (FIFO) ผลวิจยัพบว่า การสร้างคลังสินค้าเป็นของ

ตนเองมีความคุม้ค่ามากกวา่การเช่าคลงัสินคา้จดัเก็บสินคา้ในรูปแบบ Selective Rack จะมีประสิทธิ

ในภาพการใช้งานมากกว่าแบบเก่าคือ Bulk Stack เน่ืองจาก การจดัเก็บสินคา้แบบ Bulk Stack จะ

สามารถซอ้นสินคา้ไดเ้พียง 3 ถึง 4 ชั้นเท่านั้น แต่การจดัเก็บสินคา้แบบ Selective Rack สามารถวาง

สินคา้ไดถึ้ง 6 ชั้น 

 สุนันทา ศิ ริ เจริญวัฒน์  (2555) ศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

คลงัสินค้ากรณีศึกษาบริษทัภูมิไทย คอมซีส จาํกัดสาเหตุท่ีทาํให้การดาํเนินงานของบริษทัขาด

ประสิทธิภาพคือ สินคา้คงคลงัมีปริมาณท่ีสูง มีวธีิการจดัเก็บไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่าย

อะไหล่ใหช่้างใชเ้วลานาน ผูว้จิยัจดัความสาํคญัอะไหล่ดว้ยวธีิ ABC การตั้งรหสัสินคา้ และรหสัการ

จดัเก็บของคลังสินค้าผลการวิจยัพบว่า การปรับปรุงนั้ นทาํให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ

คลงัสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน เวลาเฉล่ียในการเบิกจ่ายอะไหล่ลดลงจาก 24 นาที

เป็น 11 นาทีต่อคร้ัง รวมเฉล่ียต่อวนัคิดเป็น 33 นาทีและอตัราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับ

สินคา้ลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 

 ปฐมพงษ์ หอมศรี และจกัรพรรณ คงธนะ (2557) วิจยัศึกษาการพฒันาระบบการ

จดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษาบริษทัติดตั้งและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรของโรงงาน SMEโดยพบ

ปัญหาดา้นสินคา้คงคลงั ท่ีเกิดจากคงไม่เป็นระบบ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูล ขาดการวางแผนในการ

จดัซ้ือ การจดัสินคา้ท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ จึงใช้เคร่ืองมือการจดัทาํใบบนัทึกรายการสินค้า (Stock 

Card), การใชท้ฤษฎี ABC Analysis, ทฤษฎี EOQ ผลการวจิยัจากการนาํเคร่ืองมือมาใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาด้านการบริหารสินค้าคงคลังสามารถคิดเป็น เงินได้ 1,533,600 บาท และปรับปรุง

กระบวนการทาํงานในระบบสินค้าคงคลังจดัทาํกลุ่มของสินค้า (Product Category) ลดปริมาณ
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สินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว ลดปริมาณการจดัเก็บสินคา้และลดค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสามารถคิด

เป็นเงินลดลงได ้671,700 บาท 

 

งานวจัิยเกีย่วกบัการวเิคราะห์ (Fish BoneDiagram)                                                                

 เมธิศา จุ้งลก (2555) วิจยัศึกษาปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

เกษตรแปรรูปของห้างหุน้ส่วนจาํกดักรีนเดล่ีฟู้ดส์กระบวนการขั้นตอนการทาํงานเป็นปัญหาใหญ่ท่ี

สาํคญัตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงมีผลกระทบต่อองคก์รในระยะยาว ผูว้ิจยัจึงไดท้าํ

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผงัก้างปลา (Fish BoneDiagram) ให้ทราบว่าสาเหตุ

ของกระบวนการผลิต สามารถแกไ้ขได้ ไดแ้ก่ การปรับขั้นตอนการผลิต การวางแผน Layout ให้

เหมาะสม และการเพิ่มผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แกบ้ริษทั ผลการวิจยัพบว่าสามารถลด

ตน้ทุนของบริษทัไดแ้ละยงัเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึนสามารถทาํให้การทาํงานภายใน

องคก์รเกิดความคล่องตวั และลดระยะเวลาการทาํงาน 

 ศิรประภา มโนมธัย,์ ธรินี มณีศรี และธวนิช ทองงาม (2555) วจิยัศึกษาการลดของ

เสียในกระบวนการผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูป ปัญหาเกิดจากของเสียในการผลิตแต่ละคร้ังทาํให้โรงงาน

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ เช่น แผน่ตรวจสอบ (Check 

Sheets) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) และแผนผงัเหตุและผล (Cause And Effect Diagram) ใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์หาสาเหตุจากการศึกษาพบวา่มีสาเหตุหลกัของการเกิดของเสีย

ในกระบวนการผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูป 4 ประเภท ได้แก่ ผา้เป็นเส้น ผา้เป็นปม ผา้ผิดเกณฑ์ และผา้

แหวง่ และไดท้าํการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการปรับปรุงพบวา่สามารถลดร้อยละของเสียเฉล่ีย

จากเดิม 6.17% เหลือ 2.30% 

 เพียงจันทร์ จริงจิตร (2556) วิจยัศึกษาการลดของเสียในกระบวนการข้ึนรูป

ช้ินส่วนรถยนตก์รณีศึกษาช้ินส่วน Flange B โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย ใชแ้ผน่

บนัทึกขอ้มูลเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์หาสาเหตุของเสียดว้ยแผนภาพพาเรโต และแผนภาพ

กา้งปลา การวจิยัพบวา่ ของเสียหลกัท่ีเกิดจากกระบวนการในการผลิต คือ เส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั

7.5 มม. เกิดรอยระเบิดลึก วิเคราะห์หาสาเหตุโดยแผนภูมิกา้งปลา พบว่า เกิดจากการสึกหรอของ

แม่พิมพ์ ผลการวิจยัปรับปรุงโดยการออกแบบแม่พิมพใ์หม่พบว่า Flange B นั้นมีปริมาณของเสีย

ประเภทเส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 7.5 มม. เกิดรอยระเบิดลึก ไดมี้จาํนวนลดลงถึง 1.7% 

 

งานวจัิยเกีย่วกบัทฤษฎกีารวางแผนผงั (Layout) 

 วิทยา คาละคาํ (2559) ศึกษาวิจยัเก่ียวกับการออกแบบผงัการจดัเก็บสินค้าของ 

บริษทั ABC จาํกดั หลงัจากการปรับพื้นท่ีให้เป็นหมวดหมู่มีค่าเฉล่ียในหน่ึงพบวา่จาํนวนวนัท่ีใชใ้น

การเบิกสินค้าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีค่าเฉล่ียภายในหน่ึงเดือนอยู่ท่ี 2.75 วนั ซ่ึงเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.20 วนั ทาํให้มีการใชเ้วลาในการจ่ายของลดลง 1.45 วนัจากค่าเฉล่ีย

รวม และสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นค่าจา้งเงินเดือนเฉพาะการบริหารจดัการท่ีคลงัสินคา้ท่ี 2 อยู่

ท่ี 15,694.80 บาท ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

อมรรัตน์  ปานลกะวงษ ์ณ อยธุยา (2556) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการจดัเก็บและการหยิบ

สินคา้ในจาํนวนท่ีค่อนขา้งมากจึงทาํให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆตามมามากมาย งานวิจยัช้ินน้ีจะช่วยให้

พนักงานทาํงานได้สะดวกยิ่งข้ึนซ่ึงได้นํา ทฤษฎี ABC Classification และ การจดัLayout เข้ามา

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตอนน้ีซ่ึง ผลสรุปถา้หากทางบริษทัให้ใชว้ิธี การจดัLayout ใหม่ก็จะทาํให้

ระยะทางในการหยบิสินคา้นั้นเร็วข้ึนและการใชเ้วลาในการหยบิสินคา้นั้นเร็วข้ึนและลดปัญหาการ

จดัเก็บสินคา้ในแบบไร้รูปแบบไดด้ว้ย  และยงัสามารถจดัการกบัสินคา้ในรูปแบบ FIFOไดอี้กดว้ย 

 วยิดา สังโชติ (2558) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้

สําเร็จรูป ของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงเป็นโรงงานผลิตกระดาษซิลิโคลน การวิจยัพบว่าในปัจจุบนั 

พนกังานไดใ้ชเ้วลาในการหยิบสินคา้เป็นเวลานาน และ หยิบสินคา้ไม่ครบตามใบสั่งซ้ือ เม่ือผูว้ิจยั

ไดน้าํเทคนิคการวางแผนผงัคลงัสินคา้และการจดักลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis ซ่ึงทาํให้ค่าเฉล่ีย

ในการหยบิสินคา้เพื่อเตรียมจดัส่งแต่ละคร้ังลดลงคิดเป็น 33.15% และยงัไม่ตรวจพบความผดิพลาด

ในการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซ่ึงงานวิจัยในคร้ังน้ีก่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อองคก์รอยา่งสูงสุด 

 

วจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือควบคุมสินค้า (Stock Card) 

 ปฐมพงษ ์หอมศรี และจกัรพรรณ คงธนะ (2557) ศึกษาวิจยัการพฒันาระบบการ

จดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษาบริษทัติดตั้งและบาํรุงเคร่ืองจกัรของโรงงานSMEคณะวจิยัไดท้าํการ

ใช้เคร่ืองมือการจดัทาํใบบันทึกรายการสินค้า (Stock card) การใช้ทฤษฎี ABC Analysis ทฤษฎี

ระบบการสั่งซ้ือท่ีประหยดัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั EOQ(Economic Order Quality) ผลการ

ดาํเนินงานทาํให้ตน้ทุนสินคา้คา้งสต๊อคลดลงสรุปผลการวิจยัดา้นการบริหารสินคา้คงคลงัสามารถ

ลดการสั่งซ้ือท่ีซํ้ าซ้อนสามารถคิดเป็นเงินลดลงได ้1,533,600 บาทและปรับปรุงกระบวนการทาํงาน

ในระบบสินค้าคงคลังจัดทํากลุ่มของสินค้า (Product Category) ลดปริมาณสินค้าท่ีไม่มีการ

เคล่ือนไหวและลดค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บลงสามารถคิดเป็นเงินลดลงได ้671,700 บาท 

 กฤษฏ์ิ ชุณหวตัร และรวินกานต์ ศรีนนท์ (2558)ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ซ่ึงจากการศึกษาท่ีทางผูว้ิจยันั้นไดมี้การเขา้ไปทาํการวิจยัไดพ้บ

ปัญหาวา่ทางบริษทัท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปทาํการวิจยันั้นไดมี้การจดัเก็บสินคา้คงคลงัไม่เป็นระบบ จึงทาํ

ใหเ้กิดการหยิบสินคา้ล่าชา้และหยบิสินคา้ผดิพลาดและผลกระทบท่ีตามมานั้นคือการสั่งซ้ือเกิดการ

ผิดพลาดเพราะเน่ืองจากไม่มีบตัรควบคุมสินคา้ (Stock Card) ซ่ึงหลงัจากท่ีทางผูว้ิจยันั้นไดท้าํการ

ใชเ้คร่ืองมือ บตัรควบคุมสินคา้เขา้มาช่วยในการทาํงานเพื่อให้ทางบริษทัไดรู้้จาํนวนท่ีแทจ้ริงของ
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สินคา้คงคลงัท่ีมีอยู ่และ มีการบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกนัความผิดพลาดอีกคร้ัง โดย

หลงัจากการศึกษาพบว่าหลงัจากปรับปรุงการจดัการคลงัสินคา้ใหม่ สามารถลดระยะเวลาในการ

หยิบสินคา้ไดจ้ากเดิม10.21นาทีซ่ึงหลงัจากการปรับปรุง ระยะเวลาในการหยิบสินคา้ลดลงเหลือ 

4.25 นาที ต่อการหยบิสินคา้ใหลู้กคา้โดยระยะเวลาลดลงจากเดิม คิดเป็น 58.27% 

 ธนิดา สุนารักษ์ (2555)ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกับการปรับปรุงการทาํงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตให้กบัสายการผลิตของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงบริษทักรณีศึกษาคร้ังน้ีเป็น

บริษทัท่ีผลิตเก่ียวขดลวดแม่เหล็ก ซ่ึงผูว้ิจยันั้นไดใ้ชป้ระยุกต์ใชห้ลกัการศึกษาการเคล่ือนไหวและ

เวลา การปรับสมดุลสายการผลิตและลดการสูญเปล่าในการทาํงาน โดยการใชท้ฤษฎี ECRS เขา้มา

ในการแก้ปัญหาซ่ึงหลังจากการใช้ทฤษฎี ECRS เข้ามาแก้ปัญหาแล้ว พบว่ากระบวนการผลิต

หลงัจากการปรับปรุงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 75.7%และค่าของความแปรปรวนลดลงจาก 57.80%

ลดลงมาเหลือ 34.61% และค่าความเท่าเทียมในการกระจายงานในสายการผลิตลดลงจาก 10.60% 

ลดลงมาเหลือ 9.44% ซ่ึงสรุปไดว้า่การใชท้ฤษฎี ECRS นั้นสามารถลดความสูญเปล่าในการทาํงาน

ไดจ้ริงไม่มากก็นอ้ย 

 ศุภฤกษ์  ก ล่ินหม่น(2559)ได้ศึกษาวิจัย เก่ียวกับ การลดความสูญ เป ล่าใน

สายการผลิตของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงบริษทัท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปทาํกรณีศึกษานั้นเป็นบริษทัท่ีกดัเลนส์

ข้ึนรูปค่าสายตา ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลในสายการผลิตก็พบว่ากระบวนการกดัเลนส์สายตานั้นมี

ประสิทธิภาพในสายการผลิตท่ีตํ่าซ่ึงผูว้ิจยัจึงไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดระบบการผลิตแบบดึงและการ

ไหลของงานแบบ1ช้ิน เพื่อท่ีจะเข้ามาแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพสายการผลิตท่ีตํ่าโดยการใช้

ทฤษฎีECRS เขา้มาในการแกไ้ขปัญหาลดความสูญเปล่าในสายการผลิตของบริษทักรณีศึกษา ซ่ึง

หลงัจากการวางแผนและการกาํหนดขั้นตอนการทาํงานมาตรฐานข้ึนใหม่ ก็พบวา่ประสิทธิภาพของ

สายการผลิตเพิ่มข้ึนมาเป็น 93.60% และขั้นตอนการทาํงานลดลงไปดว้ยซ่ึงปกติจะมีขั้นตอนการ

ทาํงานทั้งหมด9ขั้นตอนสามารถลดลงมาเหลือ7ขั้นตอน และสามารถลดจาํนวนพนกังานลงไดอี้ก

ดว้ยซ่ึงจะทาํให้บริษทักรณีศึกษามีตน้ทุนในการผลิตท่ีตํ่าลงและสามารถลดความสูญเปล่าในการ

ทาํงานไดอี้กดว้ย 

 อรพรรณ วิชัยเดช และนิวิท เจริญใจ (2554)ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการลดปริมาณ

ของเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิตโดยการใชเ้ทคนิคปรับปรุงงานจากนั้นไดน้าํผลของการวิเคราะห์มาทาํ

4M เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานและใช้ทฤษฎี ECRS เข้ามาปรับปรุงการลดของเสียซ่ึง

หลงัจากการใช้ทฤษฎี ECRS นั้นผลท่ีออกมาประสบความสําเร็จเพราะว่าก่อนการปรับปรุงนั้นมี

ค่าเฉล่ียของปริมาณของเสียอยูท่ี่ 75.72% ซ่ึงหลงัจากการปรับปรุงแลว้นั้นมีปริมาณของเสียลดลงอยู่

ท่ี 55.03% ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่ทฤษฎี ECRS นั้นสามารถใชใ้นการลดของเสียไดจ้ริงจากผลของการวจิยั 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 

ในบทน้ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการทาํงาน โดยการศึกษาคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูล และหา

เคร่ืองมือหรือแนวความคิดในการจดัการพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้ของ บริษทั RB จาํกดั สาขาสเปลล์

ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากปัจจุบนัดีมีปัญหา การหาสินคา้ล่าชา้, การหาสินคา้

ไม่เจอและการใช้พื้นท่ีคลงัสินคา้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการทาํงาน

ของพนักงานและส่งกระทบในด้านการเสียโอกาสด้านการขายสินคา้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้มีการศึกษาหา

ขอ้มูลและวธีิการดาํเนินงานวจิยัดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

2. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. สภาพปัญหา AS-IS 

4. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

5. เคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ปัญหา 

6. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

7. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้ในสต๊อคแบรนด์ RB สาขาสเปลล์ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 

จงัหวดัปทุมธานีผูว้ิจยัทาํการปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แยกประเภทรองเทา้, 

เรียงรหัส และแยกตามส่วนลด มีการจดัทาํ Stock Card ท่ีตวัสินคา้, ชั้นวางสินคา้เพื่อให้พนักงาน

สะดวกต่อการคน้หาและใชเ้วลาในการหยบิใหน้อ้ยท่ีสุด และทาํการบนัทึกขอ้มูลแต่ละรูปแบบโดย

มีการจดัสตอ็คใหม่ทุก ๆ 7 วนั จากการปรับปรุงทั้ง 3 รูปแบบนั้นผลออกมาคือ รูปแบบการจดัเก็บ

แบบแยกประเภทของรองเทา้ ทาํให้พนักงานใช้เวลาในการหยิบน้อยท่ีสุดหลงัการปรับปรุงอยู่ท่ี 

7.48 นาที จาก 10.38 นาที ก่อนการปรับปรุง 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล    

             จากวตัถุประสงค์ของการศึกษาการวิจยัเร่ืองการปรับปรุงพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้เพื่อแกไ้ข

ปัญหาการจดัการสต็อครองเทา้ประเภทวิ่ง (Running), ฟิตเนส (Trainning), ลาํลอง (Classic) และ

เพื่อลดระยะเวลาของการหยิบรองเทา้ของพนกังาน ปัญหาท่ีพบ คือสต็อคสินคา้กบัหนา้ร้านอยูค่น

ละท่ี จึงทาํให้พนกังานตอ้งใชเ้วลาในการหยบิ ในการหยิบแต่ละรอบก็จะมีการเกิดขอ้ผิดพลาดบาง
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รอบ เช่น หาสินค้าไม่เจอ, หยิบสินค้าผิด, ลูกค้าไม่รอรับสินคา้ ผูว้ิจยัจึงได้ทาํการปรับปรุงการ

จดัเก็บสินค้าในสต็อครองเท้าแบรนด์ RB ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จงัหวดัปทุมธานี โดยออกแบบ

รูปแบบการจดัเก็บไว ้3 รูปแบบ คือ จดัเก็บแยกตามประเภทรองเทา้, จดัเก็บเรียงตามรหสัรองเทา้, 

จดัเก็บแยกตามส่วนลดรองเทา้ เพื่อท่ีพนกังานนั้นสะดวกต่อการคน้หา สามารถหยิบรองเทา้ไดใ้น

เวลาท่ีรวดเร็วข้ึน และลดขอ้ผดิพลาดในการหยิบ โดยใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

คือการวเิคราะห์กา้งปลา (Fish Bone Diagram) 

           โดยหลงัจากการปรับปรุงใหม่ ทั้ง 3 รูปแบบ คือจดัเก็บแยกตามประเภทรองเทา้, จดัเก็บเรียง

ตามรหสัรองเทา้, จดัเก็บแยกตามส่วนลดรองเทา้ เดิมพนกังานจะตอ้งใชเ้วลาในการหยบิอยูท่ี่ 10.38 

นาที ขอ้ผิดพลาดในการหยิบส่วนมากคือหาสินคา้ไม่เจอ และรองมาคือลูกคา้ไม่รอรับสินคา้ เม่ือทาํ

การปรับปรุงรูปแบบการจดัเก็บแยกตามประเภทรองเทา้ใชเ้วลาในการหยิบอยูท่ี่ 7.48 นาที คิดเป็น 

27.93% หลงัการปรับปรุง ขอ้ผิดพลาดคือหยบิสินคา้ผดิจากท่ีลูกคา้สั่ง, จดัเก็บเรียงตามรหสัรองเทา้ 

8.35 นาทีคิดเป็น 19.55% หลงัการปรับปรุง ขอ้ผิดพลาด คือลูกคา้ไม่รอรับสินคา้, ส่วนลดรองเทา้ 

9.38 นาที คิดเป็น 9.63% หลงัการปรับปรุง ขอ้ผิดพลาด คือหาสินคา้ไม่เจอ ลูกคา้ไม่รอรับสินคา้ ทั้ง 

3 รูปแบบการจดัเก็บน้ี การปรับปรุงท่ีใช้เวลาในการหยิบน้อยท่ีสุด คือรูปแบบการจดัเก็บแยกตาม

ประเภทรองเทา้ ซ่ึงใช้เวลาในการหยิบอยู่ท่ี 7.48 นาที คิดเป็น 27.93% โดยใช้เวลาในการบนัทึก

ขอ้มูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยแบ่งการบนัทึกแต่ละรูปแบบ รูปแบบละ 7 วนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

             ในการดาํเนินงานการทาํวิจยัมีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ี เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ไดเ้ป็นพนกังานของ   

แบรนด ์RB จึงไม่สามารถเขา้สตอ็คสินคา้ไดใ้นส่วนของการบนัทึกขอ้มูลการวจิยั ผูว้จิยัไม่สามารถ

ไปเก็บขอ้มูลไดท้ั้งวนั เน่ืองจากมีการเรียนการสอน จึงสามารถเก็บขอ้มูลไดแ้ค่ช่วงเวลาวา่งท่ีไปได้

เท่านั้น 

 

บทสรุป 

การปรับปรุงพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้เพื่อลดระยะเวลาในการหยิบ และขอ้ผิดพลาดในการ

หยิบสินคา้ของพนกังาน แบรนด์RB ปัญหาท่ีพบก็คือ พนกังานใช้เวลาในการหยบิสินคา้ค่อนขา้ง

นาน และเกิดขอ้ผิดพลาดในการหยบิบ่อยคร้ัง ผูว้จิยัจึงไดท้าํการปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้ในสต็อค

นั้นใหม่ โดยออกแบบการจดัเก็บไว ้3 รูปแบบ คือ จดัเก็บแยกตามประเภทรองเทา้, จดัเก็บเรียงตาม

รหัสรองเท้าจัดเก็บแยกตามส่วนลดรองเท้า เดิมพนักงานใช้เวลาในการหยิบอยู่ท่ี  10.38 นาที 

ขอ้ผิดพลาดในการหยิบส่วนมากคือหาสินคา้ไม่เจอ และรองมาคือลูกคา้ไม่รอรับสินคา้ เม่ือทาํการ
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ปรับปรุงรูปแบบการจดัเก็บแยกตามประเภทรองเท้าใช้เวลาในการหยิบอยู่ท่ี 7.48 นาที คิดเป็น 

27.93% หลงัการปรับปรุง ขอ้ผิดพลาดคือหยบิสินคา้ผดิจากท่ีลูกคา้สั่ง, จดัเก็บเรียงตามรหสัรองเทา้ 

8.35 นาทีคิดเป็น 19.55% หลงัการปรับปรุง ขอ้ผิดพลาด คือลูกคา้ไม่รอรับสินคา้, ส่วนลดรองเทา้ 

9.38 นาที คิดเป็น 9.63% หลงัการปรับปรุง ขอ้ผิดพลาด คือหาสินคา้ไม่เจอ ลูกคา้ไม่รอรับสินคา้ ทั้ง 

3 รูปแบบการจดัเก็บน้ี การปรับปรุงท่ีใช้เวลาในการหยบิน้อยท่ีสุด คือรูปแบบการจดัเก็บแยกตาม

ประเภทรองเทา้ ซ่ึงใชเ้วลาในการหยบิอยูท่ี่ 7.48 นาที คิดเป็น 27.93% 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อไอเท็มในเกม

ออนไลน์ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดั

ปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามาจากประชากรท่ีเล่นเกมออนไลน์ในจงัหวดัปทุมธานี 

จาํนวน 480 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ได้แก่ การทดสอบค่า ที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA (f-

test) 

ผลจากการวิจยัพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ประกอบ

อาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท พฤติกรรมในการซ้ือไอเท็ม

เพื่อใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ให้ความสําคญักบัไอเท็มท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด และปัจจยั

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ คือ ดา้นตวั

สินค้าและด้านราคา ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ี

แตกต่างส่งผลต่อปัจจยัในการซ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

คําสําคัญ:  ไอเทม็ , เกมออนไลน์ , ส่วนประสมทางการตลาด , พฤติกรรมการซ้ือ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study purchasing behavior an item for playing 

online games and the factors influencing to purchase an item of game online player in 

Pathumthani Province. The samples are 480 online game players in Pathumthani Province whom 

provided data by filling the questionnaire. Descriptive statistics are used to analyze the data, i.e. 

percentage, average, standard deviation and inferential statistics that are used to analyze is 

Independent Samples t-test, One-way ANOVA (f-test).  The results showed that most of the 

respondents were male, between 18-24 years old, being a student at school or in university with 

an average income between 10,001-15,000 baht per month. Moreover, the purchasing behavior of 

the game online player prefers a free item. The marketing mix influencing the purchasing an item 

for playing online game at a high level was product and promotion. In the hypothesis testing by 

sex, it is found that marketing mix for purchasing an item of game online player in Pathumthani 

Province indicating statistical significant at .05 level. 

 

Keywords: Item, Online Game, Marketing Mixed, Purchasing Behaviors 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัเกมออนไลน์ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยี ยิ่ง

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดรั้บการพฒันามากข้ึนเท่าไร การพฒันาและการออกแบบรูปแบบของ

เกมจะน่าสนใจตามไปดว้ย เน่ืองจากรูปแบบเกมในยคุปัจจุบนัแตกต่างจากยคุอดีตเป็นอยา่งมาก เร่ิม

จากเกมท่ี มีความง่ายไม่ซับซ้อน  การพัฒ นาของเกมเห็นได้ชัด เจนตั้ งแต่ปี  ค.ศ.1970 ซ่ึ ง

จอคอมพิวเตอร์เป็นสีเขียวเพียงสีเดียว และถูกออกแบบดว้ยขอ้จาํกดัของจอเพียงสีเดียว เป็นเกมท่ีใช้

ลายเส้นง่ายๆ ส่ือสารกบัผูเ้ล่นผ่านขอ้ความหรือใช้ตวัอกัษรเรียงเป็นภาพ เป็นตน้ ต่อมาในปี ค.ศ.

1978-1980 ได้พฒันาเป็นเกมตู ้หลังจากการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ทาํให้การแสดงผลแบบ

ขอ้ความเปล่ียนเป็นภาพกราฟิกนั้น ทาํให้มีการพฒันารูปแบบของเกมท่ีหลากหลายมากข้ึน ในปี 

ค.ศ.1990 เป็นจุดเร่ิมตน้ของเคร่ืองเล่นเกม (Console) เช่น แฟมิคอม (Famicom) ของบริษทันินเทน

โด เป็นการแสดงภาพกราฟิกแบบ 8 บิตเท่านั้น ซ่ึงในตอนนั้นถือเป็นการแสดงผลเป็นภาพท่ีสวย

มากแล้ว เช่น เกมมาริโอ ้(Mario) เกมเทอทิส (Tetris) เป็นตน้ จากนั้นเป็นยุคของเคร่ืองเล่นเกมท่ี
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เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งมากคือ เคร่ือง Play Station ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการเร่ิมตน้ธุรกิจร้านเกม หลงัจากเม่ือ

อินเทอร์เน็ตมีการพฒันาเจริญกา้วหน้ามากข้ึน และประชาชนสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่าง

ทัว่ถึงทุกท่ี เป็นยคุของเกมออนไลน์ท่ีผูเ้ล่นสามารถเล่นเกมไปพร้อมกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ทัว่โลก (กิตติ

ชยั ตั้งไวบูลย ์และสุจิตรา คุม้สมยั, 2553:1) ซ่ึงเกมออนไลน์ประเภทการจาํลองสถานการณ์ต่างๆ 

มกัจะมีการเก็บไอเทม็ต่างๆ ตามเง่ือนไขหรือกติกาของเกมนั้นๆ เช่น เก็บเพื่อสะสมคะแนน เก็บเพื่อ

ผา่นไปในด่านต่อไป หรือเก็บเพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นเกม เป็นตน้ นอกจากนั้นการไดไ้อ

เท็มมาไม่จาํเป็นตอ้งมาจากการเล่นเกมเพื่อให้ไดไ้อเท็ม แต่บางเกมผูเ้ล่นสามารถหาซ้ือไอเท็มจาก

ร้านคา้ออนไลน์ท่ีขายเก่ียวกบัไอเท็มของเกมน้ีโดยเฉพาะก็ได้ หรือผูเ้ล่นสามารถขายไอเท็มให้ผู ้

เล่นคนอ่ืนไดอี้กดว้ย 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือขายไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ของ

ประชาชน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของการเล่นเกมออนไลน์ รวมถึงปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือขายไอเท็ม อนัจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการนํามา

วางแผนทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ล่นเกมออนไลน์ รวมทั้งเป็นแนวทางให้

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ร้านขายไอเทม็ไดเ้ขา้ใจถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อไอเทม็ในเกมออนไลน์ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไอเทม็เพื่อเล่นเกมออนไลน์ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์ของประชาชน จงัหวดั

ปทุมธานี มีวธีิการดาํเนินการดงัน้ี 
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ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิด 

 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และการ

ซ้ือขายเกมออนไลน์ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 กิตติชยั ตั้งไวบูลยแ์ละสุจิตรา คุม้สมยั (2553:บทคดัยอ่) การศึกษาวิจยัน้ีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ สาเหตุของการติดเกมออนไลน์ และทศันคติในการเล่น

เกมออนไลน์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชโบริกนุเคราะห์ มีจาํนวน 

318 คน ผลการวิจยัพบว่า เกมออนไลน์ท่ีนักเรียนเล่นมากท่ีสุดคือ Simulation ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนท่ีเรียนสายวิทย-์คณิตและเป็นเพศหญิงมากกว่าชาย สาเหตุท่ีเด็กนักเรียนเลือกเล่นเกม 

เพราะมีวตัถุประสงค์คือเพื่อต้องการพักผ่อนคลายเครียด โดยวดัได้จากจาํนวนจากการตอบ

แบบสอบถามท่ีมีมากท่ีสุด และทศันคติของนกัเรียนในการเล่นเกมออนไลน์คือตวัเกมออนไลน์ มี

ประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการตอบสนอง ซ่ึงส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นตวัเกมมีผลมากใน

การเลือกเล่นเกมออนไลน์ 

 ชลลดา บุญโท (2554:บทคดัย่อ)  การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 405 คน ผลการศึกษาสรุปไดว้่า กลุ่ม

 
ข้อมูลทัว่ไป 

- เพศ  

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

- ดา้นเกมออนไลน์  

- ดา้นราคาในการซ้ือขายไอเท็มบนเกม

ออนไลน์  

- ดา้นช่องทางหรือวธีิการซ้ือขายไอเท็ม 

- ดา้นการบริการในการซ้ือขายไอเท็มของ

เวบ็ไซตท่ี์จาํหน่าย 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
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ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 19 – 20 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นการศึกษาปีท่ี 3 มีจาํนวนคร้ังใน

การเล่นเกมออนไลน์ 4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์ ใชเ้วลาในการเล่นเกมออนไลน์ 2 – 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง และ

มกัจะเล่นเกมออนไลน์ในเวลา 16.01 – 20.00 น. สําหรับผลกระทบจากเกมออนไลน์ พบว่าด้าน

สุขภาพร่างกาย เกมออนไลน์ทาํให้ผูเ้ล่นมีปัญหาเก่ียวกบัระบบสายตา ดา้นการเงิน เกมออนไลน์ทาํ

ให้ผูเ้ล่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ด้านการศึกษาและสติปัญญา เกมออนไลน์ทาํให้ผูเ้ล่นเกิดความคิด

สร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนเกมออนไลน์ทาํให้ผูเ้ล่นรู้จกักบั

เพื่อนใหม่ๆเพิ่มข้ึน ดา้นอารมณ์ เกมออนไลน์ทาํให้ผูเ้ล่นมีความรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียด

ผลการทดสอบสมมุติฐาน คือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในดา้นเวลาท่ีใชง้านความถ่ีของการ

ใช้งาน และช่วงเวลาในการใช้งานมีความแตกต่างกันเกิดผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์

แตกต่างกนัยกเวน้ดา้นความถ่ีของเวลาท่ีไม่มีความแตกต่าง 

 ธนพทัธ์ เอมะบุตร (2558:บทคดัยอ่)  การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปร

ตน้ไดแ้ก่ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ทศันคติ การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีและ

รูปแบบการดาํเนินชีวติ ตวัแปรตามคือการตดัสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

มาจากประชากรท่ีเป็นผูท่ี้เล่นเกมในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามท่ี

ตวัอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเช่ือถือได้ 0.876 และมีการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 

21 – 25 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และ

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วง 10,000 – 20,000 บาท ความถ่ีท่ีเล่นเกมออนไลน์ 2-5 คร้ัง/ เดือน 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อวนัท่ีเล่นเกมออนไลน์ 1-3 ชัว่โมง/ วนั ช่วงเวลาปกติท่ีเล่นเกมออนไลน์6.00- 

12.00 น.(เย็น – กลางคืน) ค่าใช้จ่ายเฉล่ียท่ีใช้บริการเกมออนไลน์ ไม่เคยเติมหรือเสียค่าบริการ 

เหตุผลท่ีทาํให้ตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์คือพกัผอ่น หาอะไรทาํยามวา่งจากการทดสอบสมมติฐาน

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ทศันคติ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และ

รูป แบ บ ก ารดํา เนิ น ชี วิต มี อิท ธิพ ล ต่อก ารตัดสิ น ใจเล่ น เกม ออน ไล น์ ของป ระช าช น ใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์ของประชาชน จงัหวดั

ปทุมธานี โดยใชส้ถิติ t-test และ f-test ไดก้าํหนดสมมติฐานการวจิยัสาํหรับการทดสอบสถิติ ดงัน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อการซ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์ แตกต่าง

กนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อการซ้ือไอ

เทม็ในเกมออนไลน์แตกต่างกนั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 1,111,376 คน ใชห้ลกัการคาํนวณของทา

โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) เพื่อให้ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม มีระดบัความเช่ือมัน่ 

95%ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 480 คน โดยวิธีการเลือกเฉพาะคนท่ีเล่นเกม

ออนไลน์เท่านั้น 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

ไอเท็มในเกมออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นเกมออนไลน์ ดา้นราคาในการซ้ือไอเท็มบนเกมออนไลน์ ดา้น

ช่องทางหรือวธีิการซ้ือไอเทม็ และดา้นการบริการในการซ้ือไอเทม็ของเวบ็ไซตท่ี์จาํหน่าย 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย   

 ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์ด้วยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปในการประมวลผล และทดสอบสมมติฐาน สถิติพื้นฐานท่ีใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย t-test และ f-test 

 สาํหรับการวดัระดบัความสําคญัของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ต่อการซ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์ เป็นการให้ระดบัความสําคญัดว้ยคะแนน (Rating Scale) ซ่ึงได้

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) 
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 1) ค่าระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายความวา่มีระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 2) ค่าระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายความวา่มีระดบัความสาํคญันอ้ย 

 3) ค่าระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายความวา่มีระดบัความสาํคญัปานกลาง 

 4) ค่าระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายความวา่มีระดบัความสาํคญัมาก 

 5) ค่าระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายความวา่มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

 

ผลการวจัิย 

 ในการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์ของประชาชน จังหวดั

ปทุมธานีไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.75 

มีอายุระหวา่ง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.6 เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ร้อยละ 39.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหวา่ง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ จาํแนกตาม ประเภทของเกมท่ีเล่น 

จาํนวนคร้ังเฉล่ียท่ีเล่นเกมต่อสัปดาห์ จาํนวนชั่วโมงท่ีเล่นเกมต่อวนั ช่วงเวลาท่ีเล่นเกมออนไลน์ 

สถานท่ีเล่นเกมออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ต่อคร้ัง บุคคลท่ีรวมเล่นเกมออนไลน์ 

และวตัถุประสงคใ์นการเล่นเกมออนไลน์ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ประเภทของเกมท่ีกลุ่มตัวอย่างเล่นมากท่ีสุด คือเกมการจาํลองสถานการณ์ต่างๆ 

จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 จาํนวนคร้ังเฉล่ียท่ีเล่นเกมต่อสัปดาห์เท่ากบั 2 คร้ัง จาํนวน 172 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  จาํนวนชัว่โมงท่ีเล่นเกมต่อวนัเท่ากบั 3 ชัว่โมง จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.8 ช่วงเวลาท่ีเล่นเกมออนไลน์ระหว่างเวลา 20.01-24.00 น. จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.8 สถานท่ีเล่นเกมออนไลน์คือท่ีบา้น จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ค่าใช้จ่ายในการเล่น

เกมออนไลน์ต่อคร้ัง ประชากรไม่เสียค่าใชจ่้ายจาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 บุคคลท่ีร่วมเล่น

เกมออนไลน์กบัประชากรคือเพื่อน จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 และวตัถุประสงค์ในการ

เล่นเกมออนไลน์เพื่อความบนัเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือผอ่นคลายความเครียด จาํนวน 

167 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ แสดงใน

ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญั ปัจจยัส่วนประสมทาง 

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไอเทม็ในการเล่นเกมออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความสําคัญ 

ดา้นเกมออนไลน์ 3.87 0.82 มาก 

ดา้นราคาในการซ้ือไอเทม็บนเกมออนไลน์ 3.64 0.99 มาก 

ดา้นช่องทางหรือวธีิการซ้ือไอเทม็ 3.61 1.03 มาก 

ดา้นการบริการในการซ้ือไอเทม็ของเวบ็ไซตท่ี์จาํหน่าย 3.52 1.21 มาก 

ภาพรวม 3.65 1.045 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเท็มในการ

เล่นเกมออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นเกมออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ลาํดบัรองลงมา

คือ ดา้นราคาในการซ้ือไอเท็มบนเกมออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ดา้นช่องทางหรือวิธีการซ้ือไอ

เท็ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และด้านการบริการในการซ้ือไอเท็มของเวบ็ไซต์ท่ีจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.52 

  เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแยกเป็นรายดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1) ดา้นเกมออนไลน์ เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจเกม

ออนไลน์ท่ีดาวน์โหลดฟรีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14  

  2) ดา้นราคาในการซ้ือไอเทม็บนเกมออนไลน์ เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ราคาของไอเท็มมีความเหมาะสมในการซ้ือขายมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.65 

  3) ด้านช่องทางหรือวิธีการซ้ือขายไอเท็ม เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างซ้ือขายไอเท็มผ่านทางเว็บไซต์ท่ีจาํหน่ายโดยเฉพาะและชาํระผ่านบตัรเงินสด หรือบตัร

เครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 

  4) ด้านการบริการในการซ้ือขายไอเท็มของเว็บไซต์ท่ีจาํหน่าย เม่ือพิจารณาราย

ประเด็นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจะกลบัมาซ้ือขายไอเท็มในคร้ังต่อไปจากเวบ็ไซตท่ี์ให้ส่วนลดเม่ือคร้ัง

แรกท่ีซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อ

การซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ จาํแนกตามเพศ 

ปัจจัย เพศ n Mean S.D. t p 

ดา้นเกมออนไลน์ ชาย 282 3.6823 0.72948 

2.377 0.018* 
หญิง 198 3.501 0.88203 

ด้านราคาในการซ้ือไอเท็มบน

เกมออนไลน์ 

ชาย 282 3.6791 0.74379 

1.424 0.155 
หญิง 198 3.5783 0.79029 

ดา้นช่องทางหรือวธีิการซ้ือไอ

เทม็ 

ชาย 282 3.8972 0.48822 

1.631 0.104 
หญิง 198 3.8222 0.50571 

ดา้นการบริการในการซ้ือไอเท็ม

ของเวบ็ไซตท่ี์จาํหน่าย 

ชาย 282 3.6068 0.89652 

2.288 0.023* 
หญิง 198 3.3977 1.04223 

ภาพรวม 

ชาย 282 3.7165 0.62256 

2.281 0.023* 
หญิง 198 3.5748 0.70114 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการซ้ือไอเท็ม

ค่าสถิติ t  เท่ากบั 2.281 และระดบันยัสาํคญั เท่ากบั 0.023  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงวา่ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการซ้ือไอเทม็ในเกม

ออนไลน์ แตกต่างกนั  
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ตารางที ่3 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัอายใุน

การซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์  

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F p 

ระหวา่งกลุ่ม .104 2 .052 .119 .887 

ภายในกลุ่ม 207.596 476 .436 

ทั้งหมด 207.700 478  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความแปรปรวนระหว่างพฤติกรรมการซ้ือไอเท็มในเกม

ออนไลน์กับอายุ โดยภาพรวมมีค่าสถิติ f  เท่ากับ 0.119 และระดับนัยสําคญั เท่ากับ 0.887  ซ่ึง

มากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงวา่ ไม่ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนั

มีความแปรปรวนระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั  

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัอาชีพ

ในการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ 

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F p 

ระหวา่งกลุ่ม .960 5 .192 .439 .821 

ภายในกลุ่ม 206.740 473 .437 

ทั้งหมด 207.700 478  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความแปรปรวนระหว่างพฤติกรรมการซ้ือไอเท็มในเกม

ออนไลน์กับอาชีพ โดยภาพรวมมีค่าสถิติ f  เท่ากบั 0.439 และระดบันัยสําคญั เท่ากบั 0.821  ซ่ึง

มากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 แสดงว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ

ต่างกนัมีความแปรปรวนระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัรายได้

เฉล่ียต่อเดือนในการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ 

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F p 

ระหวา่งกลุ่ม 1.709 3 0.57 1.314 0.269 

ภายในกลุ่ม 205.991 475 0.434 

ทั้งหมด 207.7 478  

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ความแปรปรวนระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์

กบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยภาพรวมมีค่าสถิติ f  เท่ากบั 1.314 และระดบันัยสําคญั เท่ากบั 0.269  

ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงวา่ ไม่ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความแปรปรวนระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ ไม่แตกต่าง

กนั 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเทม็ในเกมออนไลน์ของประชาชน จงัหวดัปทุมธานี 

สามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญมาอภิปรายผล เม่ือศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าจาก

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

สมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการซ้ือไอเท็มในเกม

ออนไลน์ จะใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่าง ค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม 

และ ค่าเอฟ (f-test)  ในกรณีทดสอบความแปรปรวนมากกวา่ 2 กลุ่มเพื่อศึกษาวา่ความแตกต่างดา้น

ประชากรศาสตร์มีผลต่อการซ้ือไอเทม็ในเล่นเกมออนไลน์ ดงัน้ี 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการซ้ือไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน แต่ลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายมี

ความแตกต่างกบัเพศหญิง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากเพศชายมีความชอบในการเล่นเกมมากกว่าเพศหญิง 

สอดคล้องกบังานวิจยั เร่ือง การศึกษาคุณลกัษณะของเกมออนไลน์ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และ
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูเ้ล่นเกมออนไลน์ของจิตติ ศรีสินธรา (2560) ผลการวิจยัพบว่าผูเ้ล่นเกม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 72 และเม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจ

ด้านตัวเกมออนไลน์และด้านการบริการในการซ้ือขายไอเท็มของเว็บไซต์ท่ีจาํหน่ายอย่างมี

นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ปัจจยัดา้นตวัเกมออนไลน์และดา้น

การบริการในการซ้ือขายไอเท็มแตกต่างกนัไปดว้ย หรืออีกนยัหน่ึงหมายความว่าประชากรศาสตร์

ด้านเพศส่งผลกระทบต่อปัจจยัด้านตวัผลิตภณัฑ์ (Product) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) ในการซ้ือไอเทม็เพื่อเล่นเกมออนไลน์ของประชาชน ในจงัหวดัปทุมธานี 

เม่ือพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ซ่ึงวตัถุประสงค์ท่ีทาํให้

เล่นเกมออนไลน์เพื่อความบนัเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน หรือผ่อนคลายความเครียด โดยเลือก

ประเภทของเกมออนไลน์ท่ีตอ้งการเล่นก่อนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนพทัธ์ เอมะบุตร (2558) 

เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปี 

2558 และงานวิจยัของชลดา บุญโท (2554) เร่ืองพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี และผลกระทบจากเกมออนไลน์ ซ่ึงกล่าววา่เหตุผลท่ีทาํให้

ตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์เพราะตอ้งการพกัผอ่นและหาอะไรทาํยามวา่ง ร้อยละ 71 และจะตอ้งไม่

เสียค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมซ่ึงเกมท่ีนิยมเล่นกนัมากท่ีสุดคือ เกมจาํลองสถานการณ์ต่างๆ สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของธานินทร์ สุธีประเสริฐ และคณะ (2561) เร่ืองพฤติกรรมการเล่นเกมและการติดเกม

ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนแห่งหน่ึง ในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ท่ี

คน้พบวา่ผูเ้ล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่นิยมเล่นเกมจาํลองสถานการณ์ต่างๆ มากท่ีสุด เพราะเป็นการ

สมมติตวัเองเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์จาํลองของเกม ซ่ึงพบว่าผูเ้ล่นคิดว่าเป็นทาํให้เกิดความคิด

สร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นเกมจาํลองสถานการณ์ต่างๆ มกัจะเป็นเกมท่ีตอ้งมีไอเท็มเพื่อ

มาช่วยในการเล่นเกมใหส้ามารถผา่นระดบัต่างๆ ได ้ซ่ึงไอเท็มส่วนใหญ่ท่ีผูเ้ล่นจะเลือกก่อนคือ ไอ

เท็มท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย และถ้าตอ้งซ้ือขายไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ ราคาของไอเท็มตอ้งมีความ

เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกนังานวิจยัของณรนฤทธ์ิ รัตนพิมล (2560) เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเล่นเกมผ่านอุปกรณ์โมบาย ซ่ึงวิเคราะห์ว่าปัจจยัด้านราคาเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคุณภาพเกมตอ้งมีความเหมาะสมกบัไอเทม็ภายในเกมดว้ย  
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บทสรุป 

 ผลการวิจัยปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ของประชาชน จงัหวดั

ปทุมธานี พบว่าผูเ้ล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มีอาชีพเป็น

นกัเรียนหรือนกัศึกษา วตัถุประสงคใ์นการเล่นเกมออนไลน์เพื่อความบนัเทิง ความสนุกสนานและ

ผอ่นคลายความเครียด เกมออนไลน์ท่ีนิยมเลือกเล่นคือ เกมออนไลน์ประเภทการจาํลองสถานการณ์

ต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีเก็บไอเท็มหรือการใชไ้อเทม็เพื่อผา่นด่านต่างๆ ภายในเกม ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นเกมออนไลน์ (ดา้นผลิตภณัฑ์) เป็นปัจจยัแรกท่ีทาํให้ผูเ้ล่นตดัสินใจเพื่อเล่นเกมนั้นๆ 

และปัจจยัดา้นราคาในการซ้ือขายไอเทม็บนเกมออนไลน์ (ดา้นราคา) เป็นปัจจยัอนัดบัรองลงมาซ่ึงผู ้

เล่นมกัจะเลือกไอเท็มท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายก่อน แล้วค่อยพิจารณาไอเท็มท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงผูเ้ล่น

มกัจะเลือกไอเท็มท่ีมีราคาถูกก่อน ดังนั้นราคาจึงส่งผลต่อปัจจยัในการเลือกซ้ือขายไอเท็มด้วย

เช่นกนั และเม่ือทดสอบสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้พบว่าประชากรศาสตร์ดา้นเพศมีผลทาํให้ปัจจยัใน

การซ้ือไอเทม็ในการเล่นเกมออนไลน์แตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยั นอกจากการพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเท็มเพื่อเล่นเกม

ออนไลน์ ควรจะศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเล่นเกมออนไลน์ด้วย จากบทความของ 

ปิลันลน์ ปุณญประภา และวรรณวรุณ ตั้ งเจริญ (2560) เร่ืองนวตักรรมความก้าวร้าวจากเกม

ออนไลน์ ว่าผูเ้ล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเอาชนะหรือเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ตาม

เป้าหมายของเกม เพื่อความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง เม่ือชนะจะรู้สึกประสบความสําเร็จ ไดรั้บรางวลั

จากเกม ได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งเพื่อนจริงและเพื่อนในออนไลน์ และยิ่งไปกว่านั้นเกม

ออนไลน์ไม่ได้มีเพื่อความบนัเทิงและสนุกสนานเท่านั้น บางคร้ังสอดแทรกความรุนแรงไวเ้ป็น

ส่วนหน่ึงในการเล่น ซ่ึงมีผลวจิยัหลายเร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงบทบาทเสริมพฤติกรรมกา้วร้าวของผูเ้ล่นเกม

เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ซึมซับพฤติกรรมจากปัจจยัแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น 

การเลียนแบบพฤติกรรมในเกม หรือการเกิดอาชญากรรมต่างๆ รวมไปถึงปัญหาทางครอบครัวและ

ปัญหาทางด้านสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากบทความวิจยัของชญานิกา ศรีวิชัย เร่ืองพฤติกรรม

สุขภาพเด็กวยัรุ่นตอนต้นท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์: ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่าการควบคุม

พฤติกรรมของตนเองในการเล่นเกมมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมี

นัยสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบทางด้านบวก เป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้จาก

ความสามารถในการเล่นเกม เช่น นกัรีววิเกมหรือแคสเกมออนไลน์ โปรแกรมเมอร์ในการสร้างเกม
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ออนไลน์ หรือร้านขายอุปกรณ์หรือไอเท็มต่างๆ ท่ีใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ หรือการเป็นนกักีฬา 

E-Sport นกัพากยก์ารแข่งขนัเกมออนไลน์ เป็นตน้  
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การพยากรณ์ปริมาณนํา้มัน กรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากดั 

Forecasting of Fuel Case study: XYZ Co., Ltd.    

 

พชิญ์ณ ีตีรณากรณ์ 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

 

บทคัดย่อ  

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม สาํหรับนํ้ามนัแต่ละชนิด 

ของคลงันํ้ ามนัศูนย ์กทม. บริษทั XYZ จาํกดั 2) พยากรณ์ยอดขายปริมาณนํ้ ามนั 5 ชนิด ของคลงั

นํ้ ามนั บริษทั XYZ จาํกดั และ 3) เปรียบเทียบผลทางสถิติ T-test แบบ 2- tail ระหว่างการจาํลอง

สถานการณ์ยอดขายนํ้ ามนัด้วยวิธีมลัติคาร์โลกับค่าพยากรณ์ยอดขาย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพยา

การณ์ในงานวจิยัน้ีมี 3 วธีิคือ 1.วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) ท่ี 3, 5, 7 และ 9 วนั 2.วธีิการ

ค่าเฉล่ียเคล่ือนถ่วงนํ้ าหนัก (Weighted moving average) ท่ี  3 ว ัน จาํนวนค่านํ้ าหนัก 2 ชุด คือ 

0.5,0.3.0.2 และ 0.6,0.3,0.1 และ 3.วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple Exponential 

Smoothing) ท่ี α 9 ระดบั ดงัน้ี 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, และ 0.9 ซ่ึงมีการเปรียบเทียบค่า

ความคาดเคล่ือนด้วย ค่าเบ่ียงเบนสมบูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Deviation; MAD) ตํ่าท่ีสุด โดยมี

ระยะเวลาในการดาํเนินงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน จากผลการทดลองพบว่า วิธีการพยากรณ์ท่ี

เหมาะสมกบันํ้ ามนัชนิด A คือวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 9 วนั, นํ้ามนัชนิด B คือ วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 5 

วนั, นํ้ ามนัชนิด C คือ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย ท่ี α = 0.1, นํ้ ามนัชนิด D คือ วิธีถวั

เฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 7 วนั ส่วนนํ้ ามนัชนิด E คือวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 9 วนั และจากการเปรียบเทียบทาง

สถิ ติด้วยวิธี  t-test ในการพ ยากรณ์ ยอดขายนํ้ ามันกับ ป ริมาณ ยอดขายด้วยวิ ธีการจําลอง

สถานการณ์มลัติคาร์โลนั้น พบวา่การพยากรณ์ยอดขายของนํ้ ามนัทั้ง 5 ชนิดดว้ยวิธีของแต่ละชนิด

นํ้ ามันนั้ น มีค่า P-value ท่ีมากกว่า 0.05 คือ ผลของการพยากรณ์กับปริมาณยอดขายไม่มีความ

แตกต่างกันท่ีค่าความเช่ือมั่น 0.05 สามารถสรุปได้ว่าวิธีการพยากรณ์สามารถนําไปใช้ในการ

ยอดขายนํ้ามนัแต่ละชนิดได ้

 

คําสําคัญ: นํ้ามนั, การจาํลองสถานการณ์ดว้ยวธีิมลัติคาร์โล, การพยากรณ์ยอดขาย, การเปรียบเทียบ

ทางสถิติ  
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Abstract 

This objects of the research were to 1) study the forecasting method of each type of fuel 

for Bangkok fuel depot of XYZ co., ltd., 2) Forecasting 5 type of fuel, and 3) Comparisiona  

statistic between sale of fuel by Monte Carlo simulation and Sale Forecasting with t-test (2- tail). 

This research were using 3 type of forecasting that Moving Average (3,5,7 and 9 days),  Weighted 

moving average with 3 days (0.5,0.3,0.2 and 0.6,03,0.1), and Simple Exponential Smoothing at 

α=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9 with minimum error by Mean Absolute Deviation 

(MAD). Time for research was 2 months. The result shown that the forecasting method of fuel 

type A (9 day of Moving Average), type B ( 5 day of Moving Average), type C (Simple 

Exponential Smoothing at α =0.1), type D (7 day of Moving Average) and type E (9 day of 

Moving Average). The comparision between sale simulation by Monte Carlo and sale forecasting 

of each type of fuel by t-test (2-tail, 0.05) that P-value were mor than 0.05. So, sale simulation by 

Monte Carlo and sale forecasting is not diferrent then these type of sale forecasting can using foe 

each type of fuel.  

 

Key words: Fuel, Monte Carlo simulation, Sale Forecasting, t-test 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวนรถเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วซ่ึง จากขอ้มูลของกรมการขนส่งทาง

บกมีจํานวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมของกรุงเทพมหานคร จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 รวม 

10,381,622 คนั โดยแบ่งเป็นรถยนต ์จาํนวน 10,193,685 คนั และรถขนส่งทางบก จาํนวน 187,937 

คนั (กลุ่มสถิติการขนส่ง  กองแผนงาน  กรมการขนส่งทางบก, 2562) อีกทั้ง สํานกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน กระทรวงพลงังานไดก้ล่าววา่ การใชน้ํ้ ามนัเบนซิลและดีเซล ในเดือน มกราคม 2562 

เพิ่มข้ึน 3.9% และ 4.2% ตามลาํดบั  ดงัรูปท่ี 1 ดงันั้นการพยากรณ์ ถือวา่เป็นส่ิงสําคญัสําหรับคลงั

นํ้ามนั เพื่อท่ีจะเตรียมรับมือกบัการใชง้านของประชาชนท่ีมีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงในปัจจุบนันั้น บริษทั 

XYZ จาํกดั ประสบปัญหาในส่วนของการจดัเก็บนํ้ ามนัของบริษทัท่ีไม่เพียงพอต่อการขาย เพราะ

ไม่ไดมี้การสํารวจขอ้มูลการพยากรณ์ส่งผลให้ไม่เพียงพอ จึงทาํให้ตอ้งมีการติดต่อกบัคลงันํ้ ามนัท่ี

ต่างจงัหวดั ในการจดัส่งนํ้ ามนัมาสนับสนุนเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ดงันั้น
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ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาการพยากรณ์ยอดขายนํ้ ามนัของคลงันํ้ ามนัศูนยก์ทม. โดยใช้การจาํลอง

สถานการณ์ดว้ยวธีิมลัติคาร์โลเพือ่ ทาํการเปรียบผลจากการพยากรณ์กบัยอดขายท่ีเกิดข้ึน 

 

รูปท่ี 1 แสดงปริมาณการใชแ้ละราคานํ้ามนัดีเซลและกลุ่มเบนซิน  

(สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2562) 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) ศึกษาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม สําหรับนํ้ ามนัแต่ละชนิด ของคลงันํ้ ามนั บริษทั XYZ 

จาํกดั  

2) เพื่อพยากรณ์ยอดขายปริมาณนํ้ามนั 5 ชนิด ของคลงันํ้ามนั บริษทั XYZ จาํกดั  

3) เพื่อเปรียบเทียบผลทางสถิติ T-test แบบ 2- tail ระหวา่งการจาํลองสถานการณ์ยอดขาย

นํ้ามนัดว้ยวธีิมลัติคาร์โลกบัค่าพยากรณ์ยอดขาย 

 

สมมตฐิานของการวจัิย  

H0 = การพยากรณ์ยอดขายกบัปริมาณยอดขายไม่มีความแตกต่างกนัท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.05 

H1 = การพยากรณ์ยอดขายกบัปริมาณยอดขายมีความแตกต่างกนัท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.05 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ การพยากรณ์ยอดขายนํ้ามนั 5 ชนิด  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ 3 เดือน  

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ คือ ขอ้มูลยอดขายนํ้ ามนั 5 ชนิด ได้แก่ A, B, C, D และ E  

ของคลงันํ้ามนัศูนยก์ทม. บริษทั XYZ จาํกดั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ทราบถึงวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม สําหรับนํ้ ามนัแต่ละชนิด ของคลงันํ้ ามนั บริษทั 

XYZ จาํกดั  

2) สามารถพยากรณ์ยอดขายปริมาณนํ้ามนั 5 ชนิด ของคลงันํ้ามนั บริษทั XYZ จาํกดั  

3) สามารถเปรียบเทียบผลทางสถิติ T-test แบบ 2- tail ระหว่างการจาํลองสถานการณ์

ยอดขายนํ้ามนัดว้ยวธีิมลัติคาร์โลกบัค่าพยากรณ์ยอดขาย 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

1) การพยากรณ์ (Forecasting)  

 การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาในอนาคต และนาํ

ค่าพยากรณ์ท่ีไดน้ั้นมาใชป้ระโยชน์เพื่อการตดัสินใจใดๆ การพยากรณ์ยอดขายมีความจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งสําหรับผูบ้ริหารเพื่อใช้ในการวางแผนในอนาคตว่าจะตอ้งเตรียมทรัพยากรในการดาํเนินงาน

เพื่องรับความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตดงันั้นการพยากรณ์ยอดขายมีความสาํคญัอยา่งยิง่ของการ

วางแผนการตลาดและวางแผนการสต็อกวตัถุดิบหรือสินคา้สําเร็จรูปคงคลงั(กฤษฎา มากพรหม, 

2557) ซ่ึงในการพยากรณ์ นั้นมีรูปแบบการพยากรณ์ ดงัน้ี 

1. การพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average Method) ซ่ึงเป็นการเลือกขอ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยับางส่วนมาหาค่าเฉล่ีย และกาํหนดระยะเวลาสําหรับการพยากรณ์ เช่น 3 เดือน, 5 

เดือน หรือ 7 เดือน นั้นข้ึนอยูก่บันกัพยากรณ์วา่ตอ้งการให้ขอ้มูลมีความราบเรียบมากน้อยเพียงใด 

เน่ืองจากขอ้มูลมีปริมาณมาก ก็จะทาํให้มีความราบเรียบมากข้ึนด้วย ซ่ึงสามารถคาํนวณได้จาก 

(บุษบา พฤกษาพนัธ์ุรัตน์, 2522)  
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 …………………………….สมการท่ี (1) 

โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t 

   = ยอดขายจริงในช่วงเวลา t-1 

   = จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการหาค่าถวัเฉล่ีย 

2. การพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้ าหนัก (Weight Moving Average Method) 

เป็นวิธีการท่ีให้ความสําคญัแก่ขอ้มูลในอดีตไม่เท่ากนั โดยการให้ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจะให้นํ้ าหนกัมาก 

ส่วนข้อมูลท่ีเกิดนานแล้วจะให้นํ้ าหนักน้อยตามลําดับเวลา สามารถคาํนวณได้จาก (พจมาน 

เตียวฒันรัฐติกาล, 2544) 

 ……………………..........................….สมการท่ี (2) 

 

โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t 

  = นํ้าหนกัของยอดขายจริง ท่ีสาํหรับช่วงเวลา t-1 

   = ยอดขายจริงในช่วงเวลา t-1 

   = จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการหาค่าถวัเฉล่ีย 

3. การพยากรณ์แบบปรับเรียบเอ๊กซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing Method) เป็น

การเทคนิคพยากรณ์ท่ีไดรั้บความนิยมมากวิธีการหน่ึง เน่ืองจากใช้ขอ้มูลน้อย ซ่ึงใช้เพียงค่าของ

ขอ้มูล ค่าการพยากรณ์ก่อนหนา้ ค่าความตอ้งการในปัจจุบนัและค่าปัจจยัท่ีเรียกวา่ ค่าสัมประสิทธ์

การปรับเรียบ ( ) การพยากรณ์แบบปรับเรียบเอ๊กซ์โปเนนเชียลสามารถคาํนวณไดจ้าก (พจมาน 

เตียวฒันรัฐติกาล, 2544) 

 …………………...….สมการท่ี (3) 

 

โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t 

    = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t-1 

     = ค่าค่าสัมประสิทธ์การปรับเรียบ,  

    = ค่าความตอ้งการท่ีแทจ้ริงช่วงเวลา t-1 
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2) ความคลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์ (Forecast Error) (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ,์ 2555) 

 ความคลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์ หมายถึงความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีเกิดข้ึนจริงกบัค่าท่ี

ไดจ้ากกการพยากรณ์ โดยมีวธีิดงัต่อไปน้ี 

 1.  ค่าเฉล่ียความผดิพลาดสมบูรณ์ MAD (Mean Absolute Deviation) 

 เป็นค่าวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ีวดัจากขนาดของค่าความคลาดเคล่ือนของการ

พยากรณ์โดยไม่ค ํานึงถึงทิศทางของความคลาดเคล่ือนท่ีแทนด้วยค่าสมบูรณ์ของค่าความ

คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ดงัสมการ 

          MAD = (  |forecast error|)/n = (  | |)/n………………………….สมการท่ี (4)  

โดย   คือ ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 

  คือ จาํนวนช่วงเวลาในค่าเฉล่ียท่ีตอ้งการ   

  คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 

 2.  ค่าเฉล่ียความผดิพลาดกาํลงัสอง MSE (Mean Squared Error) 

  เป็นค่าคลาดเคล่ือนกาํลงัสองเฉล่ียเป็นค่าวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ีวดัจากขนาด

ของค่าความเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ีได้จากกําลังสองของค่าความคลาดเคล่ือน โดยจะให้

ความสาํคญักบัค่าพยากรณ์ท่ีมีความแตกต่างไปจากค่าจริงมาก ดงัสมการ 

              MSE = (  |forecast error|) /n = (  | ) /n…………………..สมการท่ี (5) 

โดย  คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 

 คือ ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 

  คือ จาํนวนช่วงเวลาในค่าเฉล่ียท่ีตอ้งการ 

 3.  ค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสมบูรณ์ MAPE (Mean Absolute Perceutaye Error) 

มีสมการดงัต่อไปน้ี 

   MAPE = [ | |/ ]/n .......................................................สมการท่ี (6) 

โดย     คือ ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 
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            คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 

            คือ จาํนวนช่วงเวลาในค่าเฉล่ียท่ีตอ้งการ 

 

3) แบบการจําลองสถานการณ์มอนติคาโล (Monte Carlo) 

  อนุชนาฏ เจริญ (2550) กล่าวไวว้่า เป็นกระบวนการเลียนแบบเหตุการณ์ต่างๆ ใน real 

world โดยสร้างสถานการณ์จาํลองจาํนวนมากภายใตพ้ฤติกรรมเชิงสุ่มของตวัแปร หรือเหตุการณ์ท่ี

สนใจ จดัว่าเป็น stochastic process กระบวนการทางสถิติท่ีเก่ียวข้องกับตวัแปรเชิงสุ่ม (random 

variable) ท่ีถูกกาํกบัโดยค่าพารามิเตอร์ของตวัแปร เช่น เวลาสถานการณ์จะถูกสุ่มภายใตเ้ง่ือนไข

พฤติกรรมเชิงสุ่มของตวัแปร ท่ีระบุไว ้โดยเหตุการณ์ท่ีถูกสุ่มแต่ละเหตุการณ์ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

ตอ้งกาํหนดค่า standard deviation ของตวัแปรเชิงสุ่ม ซ่ึงเป็นค่า error ท่ีผูป้ฏิบติัสามารถยอมรับได ้

เช่น d การสุ่มตวัแปรจะหยุดเม่ือ โดยท่ี S คือ ค่า standard deviation ของตวัแปรเชิงสุ่มท่ีเกิดข้ึนจริง 

N คือ จาํนวนคร้ังท่ีสุ่ม การสุ่มจะหยุดเม่ือค่าเฉล่ียของการสุ่มมีค่าแตกต่างจากค่า mean ท่ีระบุใน

ระดบัท่ีไม่มากกว่าระดบัท่ียอมรับได้ ให้ x1, x2,…, xN เป็นตวัแปรเชิงสุ่มท่ีเป็น i.i.d. มีค่า mean 

เท่ากบั µ และค่า variance เท่ากบั σ2 สาํหรับค่า e ใด ๆ มีค่ามากกวา่ 0  

4) การทดสอบทางสถิต ิ(t-test) (อรุณี  อ่อนสวสัด์ิ, 2551)   

 เป็นเทคนิคการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีการน้ีใช้ในกรณีขอ้มูลมีจาํนวนน้อย (n<30)  

โดยถ้าขอ้มูลมีจาํนวนน้อย การแจกแจงจะไม่เป็นโคง้ปกติตามทฤษฎีสถิติทดสอบ t ใช้ทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียใช้ได้กับกรณีท่ีมีประชากรหน่ึงกลุ่มและสองกลุ่ม เป็นสถิตท่ีใช้

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั และกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว 

การทดสอบ  t – test  ซ่ึงมีดงัน้ี  

 1. กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการสุ่ม 

 2. การแจกแจงของประชากรเป็นโคง้ปกติ 

 3. ขอ้มูลอยูใ่นมาตราอนัตรภาค(Interval Scale)ข้ึนไป 

              4. ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร 

           4.1) การใช้ t-test แบบ Independentเ ป็นสถิตท่ีใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม

ตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ อยูใ่นระดบัอนัตรภาคหรืออตัราส่วน ใช้

สถิติการทดสอบค่า t มีช่ือเฉพาะวา่ t - test for Independent 
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           4.2) การใช้ t- test แบบ dependent เป็นสถิตท่ีใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม

ตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั และกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ไดแ้ก่สถิติการทดสอบค่า t มีช่ือ

เฉพาะว่า t - test for dependent Samples ซ่ึงมกัพบในการวิจยัเชิงทดลองท่ีตอ้งการเปรียบเทียบผล

ระหว่างก่อนทดลองกบัหลงัทดลองหรือเปรียบเทียบผลระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีได้

จากการจบัคู่ 

 ถ้าเป็นการเปรียบเทียบคนสองกลุ่ม ก็ใช้ t-test   ซ่ึงแบ่งเป็น  t-test   for  Independent  

Means สําหรับการเปรียบเทียบสองกลุ่ม ส่วนถา้เป็นการเปรียบเทียบคนกลุ่มเดียวกนั ก็ใช้  t-test   

for  Dependent  Means  ส่วนถ้าเป็นการเปรียบเทียบคนมากกว่าสองกลุ่ม ก็ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA)  

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

1) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลยอดขายของนํ้ ามนัแต่ละชนิด จาํนวน 5 ชนิด เป็นรายวนั 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

2) ทาํการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะกบันํ้ ามนัแต่ละชนิดดว้ยวิธีการพยากรณ์และค่า

ความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) ท่ี 3, 5, 7 และ 9 วนั ดงัสมการต่อไปน้ี 

 ………………………………….......................สมการท่ี (1) 

โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t 

 = ยอดขายจริงในช่วงเวลา t-1 

 = จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการหาค่าถวัเฉล่ีย 

2. วิธีการค่าเฉล่ียเคล่ือนถ่วงนํ้ าหนัก (Weighted moving average) ท่ี 3 วนั จาํนวน

ค่านํ้าหนกั 2 ชุด คือ 0.5,0.3,0.2 และ 0.6,0.3,0.1 ดงัสมการต่อไปน้ี 

……………………..........................….สมการท่ี (2) 

 

โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t 

 = นํ้าหนกัของยอดขายจริง ท่ีสาํหรับช่วงเวลา t-1 

 = ยอดขายจริงในช่วงเวลา t-1 
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 = จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการหาค่าถวัเฉล่ีย 

3. วธีิปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย (Simple Exponential Smoothing) ท่ี α 9 

ระดบั ดงัน้ี 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 และ 0.9 ดงัสมการต่อไปน้ี 

 …………………...….สมการท่ี (3) 

โดยท่ี    = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t 

  = ค่าพยากรณ์แบบถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีสาํหรับช่วงเวลา t-1 

    = ค่าถ่วงนํ้าหนกัปรับเรียบ,  

   = ค่าความตอ้งการท่ีแทจ้ริงช่วงเวลา t-1 

4. ค่าความดลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์ ด้วยวิธีค่าเฉล่ียความผิดพลาดสมบูรณ์ 

MAD (Mean Absolute Deviation) ดงัสมการต่อไปน้ี 

          MAD = (  |forecast error|)/n = (  | |)/n………………………….สมการท่ี (4)  

โดย   คือ ค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 

  คือ จาํนวนช่วงเวลาในค่าเฉล่ียท่ีตอ้งการ   

  คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 

 

3) สร้างแบบจาํลองสถานการณ์ยอดขายของนํ้ ามนัแต่ละชนิดด้วยวิธีมลัติคาร์โลเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน โดยการนาํความถ่ีของยอดขายแต่ละวนัมาทาํการสุ่มค่ายอดขาย โดยการสร้างเลข

สุ่มจากโปรแกรม Microsoft Excel ดว้ยคาํสั่ง = Rand () จนพบชุดขอ้มูลท่ีซํ้ ากนั 

4) ทาํการเปรียบเทียบทางสถิติด้วยวิธี t-test ระหว่างการพยากรณ์ยอดขายนํ้ ามนัด้วย

วิธีการพยากรณ์นํ้ ามันแต่ละชนิด กับ ปริมาณยอดขายนํ้ ามันด้วยวิธีการจาํลองสถานการณ์ 

มลัติคาร์โล โดยมี 

H0 = การพยากรณ์ยอดขายกบัปริมาณยอดขายไม่มีความแตกต่างกนัท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.05 

H1 = การพยากรณ์ยอดขายกบัปริมาณยอดขายมีความแตกต่างกนัท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.05 

5) วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบทางสถิติและทาํการสรุปผลการทดลอง 
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การวเิคราะห์และอภิปรายผล 

1) ผลศึกษาวิธีการพยากรณ์ทั้ง 3 รูปแบบ และแต่ละรูปแบบใช้ค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกัน

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบวิธีวิจยั และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมโดยการใช้ค่าเบ่ียงเบนสมบรูณ์เฉล่ีย

(Mean Absolute Deviation; MAD) ท่ีตํ่าท่ีสุด  ซ่ึงผลการคาํนวณพบว่านํ้ ามนัแต่ละชนิดจะมีวิธีการ

พยากรณ์และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานสมบูรณ์ตํ่าสุดแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัค่านํ้ามนัแต่ละชนิด 

ชนิดนํา้มัน วธีิการพยากรณ์ ยอดขายเฉลีย่ 

(ลติร) 

ค่าเบี่ยงเบนสมบูรณ์เฉลีย่ทีต่ํ่า

ทีสุ่ดด้วยวธีิ MAD (ลติร) 

A ถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 9 วนั 207,100.00 17,047.62 

B ถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 5 วนั 58,300.00 11,720.00 

C ปรับเรียบเอก็ซ์โพเนน

เชียลอยา่งง่าย ท่ี α = 0.1 

87,266.67 12,952.38 

D ถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 7 วนั 34,566.67 7,043.48 

E ถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 9 วนั 111,000.00 5,285.71 

ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2562 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่นํ้ ามนัชนิด A, B, D และ E มีวิธีการพยากรณ์ท่ีควรใชเ้หมือนกนั เป็น

วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี โดยมีระยะเวลาในการถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีของนํ้ ามนัแต่ละชนิด คือ A ใชท่ี้ 9 วนั, 

B ใช้ท่ี 5 วนั, C ใช้ท่ี 7 วนั และ E ใช้ท่ี 9 วนั ตามลาํดบั ส่วนนํ้ ามนัชนิด C มีวิธีการพยากรณ์แบบ

ปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย ท่ี  α= 0.1 

1) การจาํลองสถานการณ์ด้วยวิธีมลัติคาร์โล โดยดาํเนินการทุกชนิดนํ้ ามนัสําหรับการ

จาํลองสถานการณ์ ซ่ึงไดแ้สดงตวัอยา่งการจาํลองสถานการณ์นํ้ ามนัชนิด D ดงัตารางท่ี 2 และ 3 ซ่ึง

ตารางท่ี 2 คือตารางความถ่ีของยอดขายนํ้ ามนัในแต่ละวนั ระยะรวมเวลา 90 วนั เช่น ยอดขาย 

29,000 ลิตร (ช่องท่ี 1) มีความถ่ีในการสั่ง 3 วนั (ช่องท่ี 2) คิดเป็นความน่าจะเป็น 0.033 (ช่องท่ี 3) 
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และมีความน่าจะเป็นสะสม 0.333 (ช่องท่ี 4) ซ่ึงจะได้ช่วงเลขสุ่มของยอดขายนํ้ ามนัชนิด D คือ 

0.300 – 0.333 (ช่องท่ี 5)  

ตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีและความน่าจะเป็นยอดขายนํ้ามนัชนิด D 

ยอดขายนํา้มัน  

(ลติร) (1) 

ความถี่ในการขาย  

(วนั) (2) 

ความน่าจะเป็น 

(3) 

ความน่าจะเป็น

สะสม (4) 

ช่วงของตัวเลขสุ่ม     

(5) 

 17,000  3  0.033   0.033   R ≤ 0.033 

 21,000  3  0.033   0.067   0.033 < R ≤ 0.067  

 22,000  9  0.100   0.167   0.067 < R ≤ 0.167  

 24,000  9  0.100   0.267   0.167 < R ≤ 0.267  

 25,000  3  0.033   0.300   0.267 < R ≤ 0.300  

 29,000  3  0.033   0.333   0.300 < R ≤ 0.333  

 30,000  3  0.033   0.367   0.033 < R ≤ 0.367  

 31,000  3  0.033   0.400   0.367 < R ≤ 0.400  

 32,000  3  0.033   0.433   0.400 < R ≤ 0.433  

 33,000  9  0.100   0.533   0.433 < R ≤ 0.533  

 34,000  3  0.033   0.567   0.533 < R ≤ 0.567  

 35,000  3  0.033   0.600   0.567 < R ≤ 0.600  

 36,000  3  0.033   0.633   0.600 < R ≤ 0.633  

 37,000  3  0.033   0.667   0.633 < R ≤ 0.667  

 39,000  3  0.033   0.700   0.667 < R ≤ 0.700  

 40,000  3  0.033   0.733   0.700 < R ≤ 0.733  

 42,000  6  0.067   0.800   0.733 < R ≤ 0.800  

 43,000  6  0.067   0.867   0.800 < R ≤ 0.867  

 50,000  3  0.033   0.900   0.867 < R ≤ 0.900  

 56,000  3  0.033   0.933   0.900 < R ≤ 0.933  

 58,000  3  0.033   0.967   0.933 < R ≤ 0.967  

 60,000  3  0.033   1.000   0.967 < R ≤ 1.000  

รวม 90 1.00   

ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2562 
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 จากตารางท่ี 3 เป็นตารางท่ีทาํการสุ่มตวัอย่างยอดขายนํ้ ามนัชนิด D ด้วยการสุ่มเลข

ระหว่าง 0 - 1 (ช่องท่ี 2) เป็นระยะเวลา 30 วนั ไปทาํการเปรียบเทียบหาปริมาณยอดขายนํ้ ามนัจาก

ตารางท่ี 2 ช่องท่ี 5 จะได้ปริมาณยอดขายนนํ้ ามนัจากช่องท่ี 1 ของตารางท่ี 2 มาใส่ลงในช่องท่ี 3 

เช่น คร้ังท่ี 6 (1) เลขสุ่มท่ี 0.872 (2) มีค่ายอดขายเท่ากบั 50,000 ลิตร (3) เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงตวัอยา่งการจาํลองยอดขายดว้ยวธีิมลัติคาร์โล นํ้ามนัชนิด D 

คร้ังที ่(1) ความน่าจะเป็น (2) ปริมาณยอดขาย (ลติร) (3) 

1                         0.272                      25,000  

2                         0.337                      30,000  

3                         0.659                     37,000  

4                         0.843                     43,000  

5                         0.035                     21,000  

6                         0.872                     50,000  

7                         0.793                     42,000  

……   

29                         0.336                     30,000  

30                         0.313                     29,000  

ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2562 

2) การเปรียบเทียบผลการจาํลองยอดขายดว้ยวธีิมลัติคาร์โลกบัการพยากรณ์ยอดขายดว้ย

วิธีการต่าง ๆ ตามวิธีการพยากรณ์ท่ีได้เลือกในแต่ละชนิดนํ้ ามัน ด้วย t-test แบบ 2-tail ท่ีความ

เช่ือมัน่ 95% ไดผ้ลตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าการทดสอบ t-test การจาํลองยอดขายดว้ยวธีิมลัติคาร์โลกบัการพยากรณ์ยอดขาย

ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ตามวธีิการพยากรณ์ท่ีไดเ้ลือกในแต่ละชนิดนํ้ามนั 

ชนิดนํา้มัน A B C D E 

 Mean  206,100.00  62,000.00  92,500.00 32,233.33  11,533.33  

 Variance  

   

525,955,172.

41  

   

186,275,862.

07  

   

272,189,655.1

7 

   

109,771,264.3

7  

   

40,257,471.

26  

 Pearson 

Correlation  -   0.12  -   0.01  -  0.27  -   0.11   0.10  

 df  29.00  29.00  29.00  29.00    29.00  

 t Stat  -   0.45            0.69  -   0.82  -  0.47  -  0.75  

 P(T<=t)  

two-tail  0.66     0.50     0.42     0.64      0.46  

 t Critical  

two-tail  2.05  2.05  

                        

2.05  

                        

2.05  

                     

2.05  

 จากตารางท่ี 4 พบว่า การเปรียบเทียบยอดขายทั้ ง 2 แบบของนํ้ ามันทั้ง 5 ชนิดนั้ น มีค่า  

P-value มากกวา่ 0.05 ซ่ึงเป็นการยอมรับ H0 คือการพยากรณ์ยอดขายกบัปริมาณยอดขายไม่มีความ

แตกต่างกนัท่ีความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วทิยา มานชู (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษา

การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการจาํลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อหารูปแบบปริมาณการสั่งซ้ือท่ี

เหมาะสมของวตัถุดิบไมย้างพาราแปรรูปในการผลิตพาเลท โดยการจาํลองสถานการณ์มลัติคาร์โล 

ซ่ึงพบว่าการจาํลองสถานการณ์สามารถลดต้นทุนการจดัการสินค้าคงคลงัลงไปได้ 9.30% จาก

นโยบายการสั่งซ้ือแบบเดิม ส่วนฑิตฐิตา เรืองโหน่ง (2553) ไดศึ้กษาการประยุกต์ใช้ เทคนิคการ

จาํลองสถานการณ์แบบมอลติคาร์โล สําหรับหาปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ของ

บริษทัผลิตลูกกล้ิงลาํเลียง และอุปกรณ์ขบัสายพาน พบว่ากรณียอมให้สินคา้ขาดส่ง นโยบายท่ีให้

ตน้ทุนตํ่าสุด คือ การสั่งท่ีค่าเฉล่ียในอดีตลดลง 30.00% ส่วนกรณีท่ีไม่ยอมให้สินคา้ขาดส่ง และได้

กาํหนดจุดสั่งซ้ือแบบใหม่ซ่ึงนโยบายท่ีทาํให้ตน้ทุนตํ่าคือการสั่งท่ีค่าเฉล่ียในอดีตลดลง 29.82% 

จากนโยบายการสั่งแบบเดิม 
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บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 จากการงานวิจยัพบว่าการพยากรณ์ยอดขายนํ้ ามนัของคลงัสินคา้ บริษทั XYZ จาํกดันั้น 

สามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายนํ้ ามันได้ด้วยวิธีการพยากรณ์ยอดขายแต่ละชนิด

ดังต่อไปน้ี นํ้ ามันชนิด A และ E คือวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 9 วนั, นํ้ ามันชนิด B คือ วิธีถัวเฉล่ีย

เคล่ือนท่ีท่ี 5 วนั, นํ้ ามนัชนิด C คือ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย ท่ี α = 0.1, และนํ้ ามนั

ชนิด D คือ วิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีท่ี 7 วนั สําหรับผูว้ิจยัท่ีตอ้งการศึกษาเร่ืองของนํ้ ามนันั้น ยงัสามารถ

นาํวจิยัดงักล่าวไปทาํงานต่อยอดในเร่ืองของการจดัทาํส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณนํ้ ามนัสาํรอง หรือ

การกาํหนดจุดสั่งซ้ือนํ้ ามนัใหม่ ซ่ึงจะตอ้งคาํนึงถึง ปริมาณนํ้ ามนัท่ีไม่สามารถท่ีจะดูดข้ึนมาจาก

แทง็คจ์ดัเก็บนํ้ามนัดว้ย 
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บทคัดย่อ 

คุณภาพการบริการนั้นถือเป็นประโยชน์แก่องคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการ

ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงองคก์รใดก็ตามสามารถส่งมอบบริการท่ี

เหนือกวา่ หรือเป็นไปตามท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวก้็จะนาํมาซ่ึงความพึงพอใจในบริการและกลบัมา

ใชบ้ริการซํ้ า แต่หากการให้บริการขององค์กรนั้นไม่เป็นท่ีพึงพอใจหรือเป็นไปตามความคาดหวงั

ของผูรั้บบริการก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวไดโ้ดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารซ่ึงเปิดกวา้งทางความคิด และผูบ้ริโภคเองสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆไดง่้ายข้ึน ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการใชง้านอยา่งแพร่หลายของโลก

อินเทอร์เน็ตทาํให้ธุรกิจและลูกคา้มีความเช่ือมโยงกนัมากข้ึน การปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

เหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบนั ดงันั้น

ความคิดเห็นหรือแมแ้ต่ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีองคก์รจาํเป็นตอ้งทราบและนาํไปปรับปรุง

แก้ไขต่อไป บทความน้ีจึงมุ่งทบทวนความสําคญัของการบริการและแบบจาํลอง SERVQUAL 

ตลอดจนแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการบริการเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้

และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

 

คําสําคัญ  : คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในการบริการ 
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Abstract 

 The understanding of service quality is benefit for private or government sector to 

continuously improve and develop their service qualities. If organization could provide service 

above or in accordance with customers expected that would cause to service satisfaction and 

loyalty. On the other hand, the service could not reach what customers expected that might affect 

to the business both in short term and long term, especially, the edge of information people shares 

their ideas and consumers could easily access a variety of information. The progress of 

technology and internet connection brings about to the linkage between business and customers. 

In present, it is necessary to maintain the business which the service providers should adjust their 

marketing strategies consistency with customer behavior. Therefore, the service provider needs to 

know what customers’ opinion or claim as an important data in order to enhance their services. 

This article aims to review the important of service and SERVQUAL model, and the guidelines 

for building service satisfaction.           

 

Keywords: Service Quality, Service Satisfaction 

 

บทนํา 

 คุณภาพการบริการถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงอันมีส่วนช่วยให้ ธุรกิจประสบ

ความสําเร็จหรือล้มเหลว หากองค์กรไม่ให้ความสําคัญในเร่ืองดังกล่าวก็ยากท่ีจะประสบ

ความสําเร็จ และมีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรไดก้าํหนดไว ้อย่างไรก็

ตามองค์กรบางแห่งยงัขาดองค์ความรู้ หรือไม่ไดจ้ดัทาํการประเมินคุณภาพการบริการอย่างครบ

ครันทาํให้การบริการไม่เป็นไปตามท่ีผูรั้บบริการคาดหวงันาํไปสู่ความไม่พึงพอใจในบริการ ดว้ย

เหตุน้ีเพื่อเป็นแนวทางแก่องคก์รผูใ้ห้บริการในการพฒันาคุณภาพการบริการซ่ึงจะช่วยสร้างความ

พึงพอใจใหก้บัผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

การบริการ (Service) 

 การบริการ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งถูกส่งมอบจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่าย 

โดยกิจกรรมนั้นอาจมีสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่ดว้ยก็ตามทั้งน้ีเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการ 
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และสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ การบริการจึงเป็นเร่ืองสําคญั และจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ ทุกระดบัรวมทั้งองค์กรหรือหน่วยการบริการทุกประเภทเพื่อท่ีจะ

ทาํให้การบริการสามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูรั้บบริการ ทั้งน้ีการ

บริการท่ีดีจะช่วยให้กิจการประสบความสาํเร็จในท่ีสุด ความสาํคญัของการบริการสามารถแบ่งเป็น

ออกได ้ดงัน้ี 

 

 1) ความสาํคญัต่อผูใ้หบ้ริการ มี 2 ลกัษณะ คือ 

1.1 ความสําคญัต่อการปฏิบติังานบริหารบุคลากรท่ีปฏิบติังานบริการเป็นผูท่ี้มีบทบาท

สําคญัอย่างยิ่งในกระบวนการการบริการโดยเฉพาะผูใ้ห้บริการหรือผูป้ฏิบติังานบริการส่วนหน้า

เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการหรือลูกคา้โดยตรงเร่ิมตั้งแต่การตอ้นรับผูท่ี้เขา้มา

ติดต่อจนกระทั่งการอาํลาบุคคลนั้ นเม่ือบริการต่าง ๆ ส้ินสุดลง การทาํความเข้าใจเก่ียวกับการ

บริการจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานบริการตระหนกัถึงการปฏิบติัตนต่อผูรั้บบริการดว้ยจิตสํานึกของการ

ให้บริการ (Service Mind) อยา่งเต็มเป่ียม และรู้จกัเรียนรู้การพฒันาศกัยภาพอนันาํไปสู่การเป็นนกั

บริการระดบัมืออาชีพ ดงัน้ี 

  1.1.1 ท ําให้เกิดการรับรู้เป้าหมายของการให้บริการท่ีถูกต้องโดยมุ่งเน้นท่ีตัว

ผูรั้บบริการหรือลูกคา้เป็นศูนยก์ลางของการบริการดว้ยการกระทาํเพื่อการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้และทาํใหลู้กคา้มาใชบ้ริการพึงพอใจเป็นสาํคญั 

  1.1.2 ทาํใหเ้ขา้ใจและยอมรับพฤติกรรมของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

  1.1.3 ทําให้ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการท่ีผู ้ปฏิบัติงาน

บริการพึงปฏิบติัซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์เบ้ืองตน้ของการบริการ โดยเฉพาะจะตอ้งคาํนึงถึงบุคลิกภาพ

และการแสดงออกด้วยไมตรีจิตท่ีสามารถทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความประทับใจในบริการ และ

กลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นลูกคา้ประจาํ 

  1.1.4 ทาํให้รู้จกัวิเคราะห์ความตอ้งการของผูรั้บบริการและคุณลกัษณะของการ

บริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการรวมทั้งการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลา

และจาํเป็นตอ้งอาศยัการฝึกฝนทกัษะในการแกปั้ญหาเพื่อมิให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พอใจในการ

บริการท่ีไดรั้บ 
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 1.2 ความสําคญัต่อผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารงานบริการ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีผลิต

สินคา้และบริการต่างก็ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริการมากข้ึนและหันมาให้บริการเป็นกล

ยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาดท่ีนบัวนัจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

บริการจะช่วยให้ผูบ้ริหารการบริการสามารถสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินการบริการด้วย

คุณภาพของการบริการท่ียอดเยีย่มได ้ดงัน้ี 

  1.2.1 ทาํให้ตระหนกัถึงความสําคญัของผูรั้บบริการหรือลูกคา้เป็นอนัดบัแรก และ

รู้จกัสํารวจความตอ้งการหรือความคาดหวงัของลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เพื่อนาํ

ขอ้มูลมาใชว้างแผนและการปรับปรุงการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  1.2.2 การทาํให้เห็นความสําคญัของบุคลากรหรือปฏิบติังานบริการซ่ึงมีบทบาท

สําคัญท่ีจะดึงผูรั้บบริการให้กลายเป็นลูกค้าประจาํขององค์กรด้วยการสนับสนุนและเพิ่มขีด

ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพการบริการอยา่งทัว่ถึงทั้งในดา้นความรู้และทกัษะการบริการท่ี

มีคุณภาพ 

  1.2.3 ทาํให้เขา้ใจกลยุทธ์การบริการต่างๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ี

มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การสร้างเอกลักษณ์ในการบริการท่ี

ประทบัใจ การบริหารองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ และการใชเ้ทคโนโลยกีารบริการท่ีทนัสมยั 

  1.2.4 ทาํให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาขอ้บกพร่องและแนวโนม้ของการบริการเพื่อ

การปรับปรุงแกไ้ขและกาํหนดทิศทางของการบริการท่ีตลาดตอ้งการได ้

 

 2) ความสําคญัต่อผูรั้บบริการ ถึงแมธุ้รกิจบริการจะใหค้วามสาํคญัอยา่งมากกบัลูกคา้หรือผู ้

ท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใช้บริการต่าง ๆ และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะสร้างความพึง

พอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ดงันั้นลูกคา้จาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้บทบาทและขอบเขตความเป็นไปไดข้องการ

ใช้บริการท่ีเหมาะสม ด้วยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริการจะช่วยให้ผูรั้บบริการเข้าใจ

กระบวนการบริการและสามารถคาดหวงัการบริการท่ีจะได้รับอย่างมีเหตุผลตามข้อจาํกัดของ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 2.1 ทาํให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจลกัษณะของงานบริการวา่เป็นงานหนกัท่ีจะตอ้งพบกบัคน

จาํนวนมากและตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูม้ารับบริการอยูต่ลอดเวลาอนัส่งผลให้

การบริการบางคร้ังอาจไม่รวดเร็วทนักบัความตอ้งการของผูรั้บบริการทุกคนในเวลาเดียวกนัไดซ่ึ้ง
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ผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งคาดหวงัการบริการในระดบัท่ีมีความเป็นไปไดต้ามลกัษณะของงานบริการ

ต่าง ๆ 

 2.2 ทาํให้ตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องตวัผูรั้บบริการในฐานะท่ีผูท่ี้แสดงเจตนา

ในการรับบริการควรมีมารยาทท่ีดีและใช้คาํพูดท่ีชัดเจนเขา้ใจง่ายในการระบุความตอ้งการการ

บริการเม่ือผูใ้หบ้ริการเขา้ใจและเสนอการบริการท่ีถูกใจผูรั้บบริการก็จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกและทศั

นคดีท่ีมีต่อการบริการ 

 การให้บริการนั้นจาํเป็นตอ้งพิถีพิถนัใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียดจึงจะสามารถส่ง

มอบความประทับใจจากผูใ้ห้บริการสู่ผูรั้บบริการ ดังนั้ นผูใ้ห้บริการจึงควรตระหนักถึงความ

คาดหวงัหรือความตอ้งการของผูรั้บบริการ สามารถนาํเสนอการบริการท่ีเกินความคาดหมายและ

ตอ้งดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ แต่การจะส่งมอบหรือนาํเสนอการบริการท่ีดีหรือเกินความคาดหมาย

ได้นั้ นองค์กรผู ้ให้บริการต้องมุ่งความเป็นเลิศในการสร้างคุณภาพและคุณค่าให้เกิดข้ึนกับ

ผูรั้บบริการ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ “คุณภาพการบริการ” 

 

แบบจําลองคุณภาพการบริการและแนวทางการประเมิน 

 แบบจาํลองคุณภาพการบริการ (Service Quality Model: SERVQUAL) ถูกพฒันาข้ึนโดย 

Parasuraman et al. (1985) เป็นแบบจาํลองท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการโดยจะยึดเอา

ช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และการรับรู้ในบริการจริงท่ีไดรั้บเป็นหลกั

ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมาจากทฤษฎีทางการตลาด ในช่ือ “แบบจาํลองช่องว่าง” (Gap Model หรือ Gap 

Analysis Model) อนัประกอบดว้ยช่องวา่ง 5 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) Gap 1 ช่องว่างของขอ้มูลการตลาด (Position Gap) คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงการรับรู้ของผูใ้ห้บริการเก่ียวกับความคาดหวงัของผูรั้บบริการไม่

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ หรือผูใ้ห้บริการอาจไม่ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสําคญั

อนัแทจ้ริง ช่องว่างน้ีจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประเมินผลของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ

บริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อช่องว่างน้ี คือ ขาดการศึกษาคน้ควา้ถึงเร่ืองความคาดหวงัและ

ความต้องการของผูรั้บบริการ มีการส่ือสารและติดต่อระหว่างผูใ้ห้บริการท่ีน้อยเกินไปทั้ งใน

หน่วยงาน และส่วนงานต่างๆขององคก์ร และสายงานบงัคบับญัชามีการแบ่งแยกผูใ้ห้บริการหลาย

คนจากผูบ้ริหารชั้นสูงทาํให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากผูรั้บบริการท่ีให้ขอ้มูลกลบัไปยงัผูบ้ริหารนั้นไม่

เกิดประโยชน์ 
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 2) Gap 2 ช่องวา่งของมาตรฐานท่ีกาํหนด (Specification Gap) คือ ช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง

ขอ้กาํหนดและมาตรฐานคุณภาพการบริการ และความต่างระหวา่งการรับรู้ของผูใ้ห้บริการท่ีมีต่อ

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และความต้องการของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการนั้ น 

ช่องว่างน้ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการบริการในมุมมองของผูรั้บบริการ ซ่ึงปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อช่องว่างน้ี คือการให้ความสําคญัต่อคุณภาพการบริการของผูบ้ริหาร การกาํหนด

เป้าหมายมาตรฐานของงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมาตรฐาน และความคาดหวงัของผูรั้บบริการ การ

ขาดการรับรู้ในส่ิงท่ีมองไม่เห็น และการมีขอ้จาํกดัในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรท่ีช่วยให้งาน

บริการมีมาตรฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคลากรสามารถรับประกนัต่อผูรั้บบริการไดว้า่คุณภาพการบริการท่ี

ใหมี้ความสมํ่าเสมอ 

 3) Gap 3 ช่องว่างของการให้ บ ริการ (Delivery Gap) คือ  ช่องว่างท่ี เกิด ข้ึนระห ว่าง

ขอ้กาํหนดและมาตรฐานคุณภาพการบริการ และการบริการจริงท่ีให้แก่ผูรั้บบริการ โดยช่องวา่งน้ี

จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการจากจุดยืนของผูรั้บบริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อช่องวา่ง

น้ี คือการร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม บทบาทของบุคลากรท่ีไม่ชัดเจน ทาํให้ไม่มัน่ใจว่าผูบ้ริหารมี

ความคาดหวงัอยา่งไรต่องานท่ีทาํ การขาดทกัษะ และการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นในการทาํงาน หรือใน

การใช้เทคโนโลยี บทบาทความขดัแยง้ของบุคลากรท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการภายในและภายนอก และระบบบริหารจดัการท่ีเน้นเร่ืองผลลพัธ์ ขาดความยืดหยุน่ใน

การแกปั้ญหาของการใหบ้ริการ 

 4) Gap 4 ช่องว่างของการส่ือสาร (Communication Gap) คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี

ผูใ้ห้บริการให้บริการจริงแก่ผูรั้บบริการ และการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการในเร่ืองการบริการ 

โดยการติดต่อส่ือสารภายนอกจะมีผลต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อบริการท่ีไดรั้บ ช่องวา่งน้ี

ทาํให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการบริการจากจุดยืนของผูรั้บบริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ช่องว่างน้ี คือขาดการส่ือสารในแนวนอน ขาดการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในหน่วยงานใน

ระดบัเดียวกนั และการใหค้าํมัน่สัญญาแก่ผูรั้บบริการมากเกินไป 

 5) Gap 5 ช่องว่างด้านคุณภาพการบริการ (Perception Gap) คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

การรับรู้ภายในของผูรั้บบริการ และบริการจริงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อช่องวา่งทั้ง 4 

ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  

ช่องว่างดา้นคุณภาพการบริการจะหมดไปเม่ือมีการลดช่องว่างทั้ง 4 ประการ ซ่ึงมีสาเหตุ

จากการบริหารงานภายในองคก์ร การตดัสินใจของผูรั้บบริการทั้งในแง่บวกและแง่ลบ จะเป็นตวับ่ง
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บอกให้ทราบถึงคุณภาพการบริการวา่สูงหรือตํ่า ซ่ึงในการประเมินคุณภาพการบริการและการใช้

แบบจาํลองน้ีจะมุ่งเนน้การให้บริการซ่ึงเป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และบริการจริงท่ี

ผูรั้บบริการคาดว่าจะได้รับ แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพการบริการท่ีผูรั้บบริการได้รับนั้นข้ึนอยู่กบั

ขนาดและทิศทางของ Gap 5 หรืออาจกล่าวไดว้า่ข้ึนกบัธรรมชาติของช่องวา่งซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั

กบัแบบจาํลองคุณภาพการบริการ แสดงในภาพท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบจาํลองคุณภาพการบริการ (Service Quality Model; SERVQUAL) 

คาํบอกเล่าแบบ

ปากต่อปาก

 

ความต้องการส่วน

บคุคล 

ประสบการณ์ใน

อดีต 

ความคาดหวัง

ในการบริการ 

การรับรู้ในการ

บริการ 

การสง่มอบการ

บริการ 

ขอ้กาํหนดและมาตรฐาน

ในการใหบ้ริการ 

การรับรู้ของผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัความ

คาดหวงัของลูกคา้ 

การ

ติดต่อส่ือสาร

ภายนอกไปยงั

ผูรั้บบริการ 

ผู้รับบริการ 

(Consumer) 

ผู้ให้บริการ 

(Marketer) 

Gap 1 

Gap 3 

Gap 2 

Gap 5 

Gap 4 
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ท่ี ม า :  Parasuraman, A., Zeithalml, V.A., & Berry, L. L. (1985). A concept model of service 

quality and its implications for future research. Journal of marketing, 49, (Fall), 44. 

 นอกจากน้ีปัจจยัท่ีผูรั้บบริการให้ความสําคญัในการประเมินคุณภาพการบริการโดยใช้

เกณฑก์ารประเมินท่ีมาจากความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงผลการศึกษาทาํใหท้ราบวา่ ปัจจยัท่ีเป็น

ตวักาํหนดคุณภาพการบริการ (Determinants of Service Quality) ประกอบด้วยปัจจยั 10 ประการ 

ไดแ้ก่ 

 1) ความไวว้างใจ (Reliability) การบริการแก่ผูรั้บบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่มี

ขอ้ผดิพลาด และใหบ้ริการไดต้รงตามเวลาท่ีระบุ 

 2) การตอบสนอง (Responsiveness) การบริการดว้ยความเต็มใจ พนกังานมีความพร้อมใน

การใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 3) ความสามารถ (Competence) พนักงานท่ีให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถ และมี

ทกัษะในงานท่ีใหบ้ริการ 

 4) การเข้าถึงบริการ (Access) การบริการตอ้งอาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการในการ

ติดต่อและเขา้ใชบ้ริการ 

 5) อธัยาศยั (Courtesy) พนกังานท่ีให้บริการตอ้งแสดงความสุภาพอ่อนนอ้มต่อผูรั้บบริการ 

มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

 6) การส่ือสาร (Communication) พนักงานท่ีมีความสามารถในการอธิบายข้อมูลให้

ผูรั้บบริการเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 7) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) องค์กรและพนักงานจะต้องมีความน่าเช่ือถือ และสร้าง

ความไวว้างใจใหก้บัผูรั้บบริการในการเขา้มาใชบ้ริการ 

 8) ความมัน่คง (Security) ผูรั้บบริการท่ีมาใช้บริการไดรั้บการบริการท่ีไม่มีอนัตราย หรือ

ปราศจากความเส่ียง รวมถึงปัญหาต่างๆ 

 9) การเอาใจใส่ (Understanding) พนกังานจะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ และ

ใหค้วามสนใจเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

 10) การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangibles) สถานท่ีท่ีใหบ้ริการจะตอ้งมีความพร้อม 

สาํหรับใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งบุคลิกภาพ การแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ 

 ในช่วงเวลาต่อมา Parasuraman et al. (1988 อา้งถึงใน ฉงจ่ิง หล่ี, 2556: 15-16) ได้พฒันา

ปรับปรุงปัจจยัท่ีใชใ้นการกาํหนดคุณภาพการบริการ โดยตดัปัจจยับางตวัเพื่อลดความซํ้ าซอ้น และ
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รายละเอียดท่ีมากเกินไป สร้างเป็นเกณฑ์ในการประเมินเพียง 5 ประการ เป็นการประเมินคุณภาพ

การบริการท่ีเรียกวา่ SERVQUAL (Service Quality) ซ่ึงประกอบไปดว้ยการประเมินคุณภาพ 5 ดา้น 

ดงัน้ี 

 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิง

อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานท่ี  บุคลากร อุปกรณ์  เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการ

ติดต่อส่ือสาร และสญัลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล ห่วงใย 

และความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการมีการบริการท่ีนาํเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาํให้ผูรั้บบริการรับรู้

ถึงการใหบ้ริการไดช้ดัเจนข้ึน 

 2) ความไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บั

ผูรั้บบริการไดรั้บบริการทุกคร้ังตอ้งมีความสมํ่าเสมอสามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ความพร้อมและเต็มใจยินดีท่ีจะให้บริการ

ในทนัทีท่ีไดรั้บการร้องขอโดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะตอ้ง

กระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึงรวดเร็ว 

4) การประกนัคุณภาพ (Assurance) ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบั

ผูรั้บบริการ โดยท่ีผู ้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะ ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการ

ให้บริการ ผูใ้ห้บริการเองตอ้งมีความสุภาพอ่อนโยนมีความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตย ์รวมไปถึง

ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ความมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด

จากผูใ้หบ้ริการ 

5) ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลไป 

 การใช้แนวคิดทั้ ง 5 ด้านน้ีในการสร้างแบบจําลอง SERVQUAL มีความมุ่งหวงัท่ีจะ

ออกแบบเคร่ืองมือมาตรฐานในการทดสอบการประเมินงานบริการทุกประเภท และสามารถทาํการ

ปรับเปล่ียนไดเ้ล็กนอ้ยตามความเหมาะสมของงานบริการแต่ละประเภท เพราะงานบริการนั้นโดย

จะให้ความสําคญัของความต้องการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นบรรทดัฐานในการ

ดาํเนินการให้บริการ ดังนั้นเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึง

จาํเป็น ตอ้งมีการประเมินคุณภาพการบริการและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนต่อผูรั้บบริการ 

ทาํให้องค์กรมีมาตรฐานในการดาํเนินงาน และสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงภายหลงัการ
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ประเมินคุณภาพทั้ง 5 ดา้นแลว้ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินคุณภาพการบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการ

คาดหวงัไวก่้อนการใชบ้ริการ และส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บภายหลงัการใชบ้ริการ นาํไปสู่ “ความพึง

พอใจในบริการ 

 

ความพงึพอใจในการบริการ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติเชิงบวกของบุคคลซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บ

การตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของ

ตนไม่ไดรั้บการตอบสนองอนัเป็นเหตุนาํไปสู่ความไม่พึงพอใจในส่ิงนั้น การสร้างความพึงพอใจ

ให้กบัผูรั้บบริการนั้นองคก์รผูใ้ห้บริการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูป้ฏิบติัทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังาน

บริการก็มีความสําคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กนัซ่ึงมีส่วนช่วยให้งานบริการเป็นไปตามความคาดหวงั

ของผูรั้บบริการ จึงอาจกล่าวไดว้า่ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการต่างมีความสําคญั

ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานบริการ 

 

การปรับกระบวนการทาํงานของผู้ให้บริการ เพ่ือเข้าสู่การพฒันาคุณภาพการบริการ 

1) การตรวจสอบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการอย่าง

สมํ่าเสมอ ผูบ้ริหารงานบริการจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีในการสํารวจความตอ้งการค่านิยม และ

ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการองค์กร ซ่ึงสามารถกระทาํไดโ้ดยการใชบ้ตัรแสดงความ

คิดเห็น การสํารวจ และการวิจยัตลาด การสํารวจและเจาะกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ 

ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองคก์รเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น

ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ในการสะท้อนภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ดาํเนินงานบริการซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีถึงขอ้บกพร่อง ขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์รเพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข

และพฒันาคุณภาพการบริการให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการอนัจะนาํมาซ่ึงความพึง

พอใจในบริการ 

2) การกาํหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน ผูบ้ริหารงานบริการจาํเป็นท่ี

จะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีระบุถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ ขอ้บกพร่อง ขอ้ไดเ้ปรียบของ

องคก์ร ตน้ทุนการดาํเนินการ แนวโนม้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี

เป็นประโยชน์มาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางขององคก์ร 

โดยคาํนึงถึงความชัดเจน และผลจากการดาํเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ
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ความสามารถ และความพร้อมขององคก์รและผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งเป็นท่ียอมรับและรับรู้ถือปฏิบติั

อนัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงจะส่งผลต่อลกัษณะของการให้บริการและคุณภาพการ

บริการต่อผูใ้หบ้ริการ 

3) การกําหนดกลยุทธ์การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ผู ้บริหารงานบริการจําเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนการบริการท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กรโดยใช้กลยุทธ์

สมัยใหม่ทั้ งในด้านการบริหารการตลาด และการควบคุมคุณภาพการบริการ รวมทั้ งการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการอาํนวยความสะดวกในการบริการด้านต่าง ๆ ปัจจุบันผู ้

ให้บริการนิยมนาํแนวคิดดา้น “การบริหารเชิงกลยุทธ์” มาใชโ้ดยปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังานขององค์กรผูใ้ห้บริการให้สอดคลอ้งกบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ นอกจากน้ี

องคก์ารผูใ้หบ้ริการต่างตระหนกัถึงบทบาทสําคญัของการส่ือสารต่อการสร้างความคาดหวงัในการ

บริการของผูรั้บบริการซ่ึงเปรียบเสมือนการให้คาํมัน่สัญญาในการบริการโดยจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

ส่ือสารอยา่งเหมาะสมและตรงกบัความเป็นจริง 

4) การพฒันาคุณภาพและความสัมพนัธ์ในกลุ่มพนกังาน การพฒันาบุคลากรในองค์กรผู ้

ให้บริการให้มีคุณภาพและปลูกฝังจิตสํานึกของการบริการซ่ึงจะนําไปสู่ความพึงพอใจในการ

บริการอย่างแทจ้ริงนั้นจะตอ้งเร่ิมจากการให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการ 

ในดา้นความรับผิดชอบต่องานและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ การพฒันาการ

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในความสาํคญัของลูกคา้ และความพยายามสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้

ให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด การสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมในการนาํเสนอบริการต่อลูกคา้อยา่ง

เป็นระบบ การจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรและปฏิบติังานเต็มความสามารถ 

ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดความกลมเกลียวและพร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้าอยู่

ตลอดเวลา 

5) การนาํกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการไปปฏิบติัและประเมินผล ผูบ้ริหาร

งานบริการจะตอ้งสร้างสรรคบ์รรยากาศและวฒันธรรมองคก์รโดยมุ่งให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริการมีส่วนร่วมในการสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ พนักงานทุกคนตอ้งยึดหลักการทาํ

หน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือผูรั้บบริการอนัเป็นหัวใจสําคญัของการดาํเนินงานทุกอย่าง 

ตั้งแต่การกาํหนดนโยบายการวางแผนจดัการ การออกแบบผลิตภณัฑ์บริการ รวมถึงการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ์บริการท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายของ “การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ” อยา่งแทจ้ริง 

ทั้งน้ีองคก์รผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งมีระบบหรือกลไกในเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประเมินผล
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กิจกรรมการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองด้วย เพราะขอ้มูลดงักล่าวนอกจากจะนาํมาใช้

ปรับปรุงกลยุทธ์การบริการให้ดีข้ึนแลว้ยงัเป็นขอ้มูลสําคญัในการช้ีแนะให้เห็นถึงโอกาสในการ

นาํเสนอบริการใหม่ๆ ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอี้กดว้ย 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การบริการจะสามารถสร้างความพึงพอใจไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัคุณภาพการบริการ 

ด้วยแบบจาํลอง SERVQUAL อนัเป็นแบบจาํลองท่ีใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงั

ก่อนใชบ้ริการ และการรับรู้ภายหลงัไดรั้บบริการซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ห้บริการทราบถึงระดบัคุณภาพ

การบริการ  

 บทความน้ีได้กล่าวถึงการปรับกระบวนการทาํงานของผูใ้ห้บริการเพื่อเขา้สู่การพฒันา

คุณภาพการบริการดว้ยแบบจาํลอง SERVQUAL เพื่อนาํไปสู่ความพึงพอใจในบริการ ดงัน้ี 1) การ

ตรวจสอบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการอยา่งสมํ่าเสมอ 2) การ

กําหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน 3) การกําหนดกลยุท ธ์การบริการท่ี มี

ประสิทธิภาพ ผู ้บริหารงานบริการจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนการบริการท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและทิศทางขององค์กร 4) การพฒันาคุณภาพและความสัมพนัธ์ในกลุ่มพนักงาน การ

พฒันาบุคลากรในองคก์รผูใ้ห้บริการให้มีคุณภาพและปลูกฝังจิตสาํนึกของการบริการซ่ึงจะนาํไปสู่

ความพึงพอใจในการบริการอย่างแท้จริง และ 5) การนํากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อ

ผูรั้บบริการไปปฏิบติัและประเมินผล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

892 

บรรณานุกรม 

ฉงจ่ิง หล่ี. (2556). คุณภาพการบริการของบริษัทนําเทีย่วประเทศจีนทีม่ีผลต่อความ 

ไว้วางใจในบริษัทนําเที่ยวและความตั้งใจในการใช้บริการซ้ําของนักท่องเที่ยวชาวไทย. 

การศึกษาเฉพาะบุคคล บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

เพญ็นภา จรัสพนัธ์. (2557). ความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ 

ศูนย์บริการลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี. งานนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยับูรพา. 

ไพศาล เกรียงเชิดศกัด์ิ. (2552). การศึกษาคุณภาพในการให้บริการทางเวบ็ไซต์  

กรณีศึกษาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การค้นควา้อิสระ วิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ภทัรา ภทัรมโน. (2556). การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 

เลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2543). เอกสารประกอบการสอนความรู้เบื้องต้น 

เกีย่วกบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว หน่วยที ่1-7. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, (2545). การจัดการทรัพยากรท่องเทีย่ว หน่วยที ่8- 

15. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

วมิลรัตน์ หงส์ทอง. (2555). ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการลูกค้า  

ธนาคารออมสิน สาขาวัชรพล. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

Gronroos, G.T. (1990). Service management and marketing: Managing the moment  

of truth in service competition. Lexington: Lexington books.  

Kotler, P. (2003). Marketing management. (11th ed). Upper Sanddle River, New  

Jersey: Pearson. Prentice Hall. 

Lehtinen, J. (1983). Customer: Oriented service firm. Espoo, Finland: Weilin and  

Goos. 

Locke. E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction in Marvin D. Dunnette  



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

893 

Edition. Handbook of industrial and organization psychology. Chicago: Ran McNally. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. (1985). A conceptual model of  

service quality and its implications for future research. Journal of Marketing 49, 

(Fall), p.41-50. 

Porter, L., W., Lawler, E. E., & Hackman, J. R. (1979). Behavior in organization. (4th  

ed). NJ: Prentice –Hall. 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

894 

รูปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านค้าปลกีดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

Marketing Strategy Model for Traditional Trade Development 

 In Eastern Part of Thailand 

 

ธณษว์รรณ  ร่างใหญ่ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

Email : thanawan_yai@yahoo.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อกลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย (2) ศึกษาพฤติกรรมผู ้ใช้บริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกดั้ งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย (3) ศึกษากลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย และ (4) นาํเสนอโมเดลของกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขต

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผูใ้ช้บริการท่ีเคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม อาศยัอยู่ในอาํเภอเมืองของแต่ละจงัหวดัใน

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 400 ตัวอย่าง ใช้

แบบสอบถามผ่านการหาความเท่ียงตรงและมีค่าความเช่ือมัน่ 0.97 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอา้งอิง ประกอบดว้ย สถิติเชิงอนุมาน ค่าสหสัมพนัธ์  ค่าตรวจสอบ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่ า ต ร ว จ ส อ บ

ความสัมพนัธ์ของ Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

 ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อกลยุทธ์

การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม พฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศ

ทางบวกต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านค้าปลีกดั้ งเดิม และกลยุทธ์
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การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิทธิผล

การใชก้ลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม สุดทา้ยผลของโมเดลพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม คือพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ 

และกลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

 

คําสําคัญ  : พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยทุธ์การตลาด ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

 

Abstract 

 The objectives of this research are to 1) Study the behavior of customer has a positive 

effect on marketing strategies for Traditional Trade Development in Eastern Part of Thailand. 2)  

Study the behavior of customer has a positive effect on effective use of marketing strategies for 

Traditional Trade Development in Eastern Part of Thailand. 3) Study marketing strategies has a 

positive effect on effective use of marketing strategies for Traditional Trade Development in 

Eastern Part of Thailand. Finally, the research considers 4) To propose Marketing Strategy Model 

for Traditional Trade Development In Eastern Part of Thailand. This study is a quantitative 

research method. The sample of this research was users that have used traditional retailers who 

live in the district of each province in eastern part of Thailand. The total sample size was 400 

samples for questionnaire to determine the accuracy and the reliability of 0.97. Statistical analysis 

is descriptive statistics which include Frequency, percentage and arithmetic mean, Standard 

deviation. According to the statistics and inferential statistics such as    Correlation, Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural 

equation analysis (SEM).  

 The study found that behavior of customer had a positive effect and direct relationship on 

marketing strategies. Behavior of customer had a positive effect and direct relationship on 

effective use of marketing strategies. The marketing strategies had a positive effect and direct 

relationship on effective use of marketing strategies. The causal model shows the factors that 

effect to effective use of marketing strategies for Traditional Trade Development in Eastern Part 

of Thailand are behavior of customer and marketing strategies for traditional trade development. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

896 

Keywords: Behavior of customer, Marketing strategies, Traditional Trade 

 

บทนํา 

 ธุรกิจคา้ปลีกถือไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญัและมีบทบาทสาํหรับการดาํเนินชีวติของคน

ไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ธุรกิจคา้ปลีกในเร่ิมแรกมีลักษณะเป็นร้านขายของชําขนาดเล็ก

ตั้ งอยู่ตามชุมชน ตามหมู่บ้าน ตามตึกแถว จําหน่ายสินค้าจําเป็นสําหรับการดํารงชีพใน

ชีวิตประจาํวนั ใช้ตน้ทุนในการดาํเนินงานไม่มาก มีการบริหารจดัการร้านคา้อย่างง่ายไม่ซับซ้อน 

เรียกวา่ ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม หรือร้านขายของชาํ หรือร้านโชวห่วย ในขณะท่ีประเทศเจริญรุ่งเร่ืองข้ึน

ไดมี้ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ข้ึนมาและมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีก

สมัยใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกทั้ งระบบและยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั นอกจากสาเหตุท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนิยมเขา้ใชบ้ริการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพิ่มมากข้ึน ซ่ึง

เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีทาํใหร้้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจาํนวนลดลง ในภาวะปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจคา้

ปลีกแข่งขนัรุนแรง ในขณะท่ีร้านคา้ปลีกดั้งเดิมยงัมีโอกาสปรับตวัเพื่อความอยูร่อดและเติบโตได ้

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีเสน่ห์ท่ีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ไม่มี ไดแ้ก่ การผูกพนักนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 

รูปแบบการขายสินคา้มีลกัษณะการแบ่งสินคา้ขายตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ถือวา่เป็นส่วนสําคญั

ท่ีจะช่วยให้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมสามารถเติบโตและอยู่รอดได ้แต่ยงัคงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ เช่น 

วธีิการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม การขายสินคา้ใหแ้ตกต่างจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ เป็นตน้  

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาเร่ืองรูปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาแนวทางการตลาดสาํหรับกาํหนดกลยทุธ์สาํหรับร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขต

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ใช้ตวัแปรในการศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมผูใ้ช้บริการซ้ือสินค้า

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม กลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์

การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อกลยุทธ์

การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู ้ใช้บริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกดั้ งเดิมท่ี มีผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย 

 3.  เพื่ อศึกษากลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมท่ี มีผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย 

 4.  นําเสนอโมเดลของกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา การวิจยั

คร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษา

รูปแบบกลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมใน

เขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประชากรท่ีใชศึ้กษาวจิยัคือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้

ท่ีร้านคา้ปลีกดั้งเดิม อาศยัอยู่ในอาํเภอเมืองของแต่ละจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ทั้ งน้ีขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 400 ตัวอย่างจากการคาํนวญตามสูตรการสุ่ม

ตวัอยา่งของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัไดศึ้กษาผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้ปลีกดั้งเดิมทั้งเพศชายและ

เพศหญิงท่ีอาศยัในอาํเภอเมืองในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ใช้ 7 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว้ ในแต่ละจงัหวดัจะมีร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมกระจายอยู่ทัว่ไป ทั้งน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาเฉพาะร้านคา้ปลีกดั้ งเดิมท่ีมีทาํเลท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับ
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ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ มีการเก็บขอ้มูลแบบบงัเอิญ ผูว้ิจยัใชข้นาดตวัอย่างท่ีเป็นสัดส่วน และวิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้จิยัใชก้รอบขนาดตวัอยา่ง จาํนวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง จนัทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว้ ท่ีประชากรอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง 

 ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ีเป็นสัดส่วนจากจาํนวนประชากรในอาํเภอเมือง

ในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 ขั้นตอนท่ี 3 ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามจาํนวนจนครบ 400 คน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-

กนัยายน 2561 โดยในขั้นตอนการแจกแบบสอบถามไดท้าํการแจกแบบสอบถามตามจาํนวนท่ีได้

คาํนวญ และใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 

เคร่ืองมือสําหรับการวจัิย 

 เคร่ืองมือสําหรับการวิจยัเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง มีโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะ

ส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย  

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนพฤติกรรม

ผูใ้ช้บริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบด้วย 

แรงจูงใจของผูใ้ช้บริการ ทศันคติของผูใ้ช้บริการ และการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ ส่วนท่ี 2 ความ

คิดเห็นดา้นกลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ประกอบด้วยดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ด้านราคา ดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ และส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์

การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบด้วย

ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดสําหรับคาํถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ของผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นมาตราวดั

แบบ Check list และพฤติกรรมผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ในส่วนคาํถามความคิดเห็นดา้นกล

ยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และคาํถามประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับ
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พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั 

 เกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้แบบสอบถามในส่วนคาํถามลักษณะมาตรวดัแบบลิเกิร์ด 

(Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่  1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคร้ังน้ีผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามมา

ประมวลผลขอ้มูลและวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

และค่าเฉล่ียเลขคณิต (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายตัวแปร

พฤติกรรมผูใ้ช้บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย  

 ส่วนท่ี 2  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ค่าตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy แ ล ะ ค่ าต ร ว จ ส อ บ ค ว าม สั ม พัน ธ์ ข อ ง 

Bartlett’s Test of Sphericity และวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน   

 ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 

เพื่อนําเสนอโมเดลของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซ้ือสินค้า 

ร้านค้าปลกีดั้งเดิม และศึกษาวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 68.25 มีช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.50 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
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คิดเป็นร้อยละ 62.25 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.50 ผูใ้ช้บริการส่วน

ใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.75 

 ผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกมีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 โดยท่ีผูใ้ช้บริการมีพฤติกรรมดา้นแรงจูงใจของผูใ้ช้บริการอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมดา้นการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการและดา้น

ทัศนคติของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และ 3.47 ตามลําดับ ในขณะท่ี

พฤติกรรมด้านแรงจูงใจของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ผูใ้ช้บริการ

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกมีความคิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยท่ีดา้นคุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 

ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ดา้นราคาอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ด้านทาํเลท่ีตั้งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ดา้นกระบวนการบริการอยูใ่นระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ในขณะท่ีประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดผูใ้ช้บริการร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออก มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 โดย

ท่ีความจงรักภกัดีของลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และความพึงพอใจของลูกคา้อยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10  

ส่วนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผล

การวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 

 ตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ การรับรู้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.64 รองมาคือทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.57 และแรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการ 

เท่ากบั 0.49 ตามลาํดบั ตวัแปรกลยุทธ์การตลาดมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เท่ากบั 0.74 รองมาคือ คุณภาพการบริการ เท่ากบั 0.62 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

เท่ากับ 0.53 ด้านราคา เท่ากับ 0.51 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เท่ากับ 0.47 และด้าน

กระบวนการบริการ เท่ากบั 0.44 ตามลาํดบั และตวัแปรประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดมีค่า

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.74 รองมาคือ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.57  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อกลยุทธ์

การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้ งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย พบว่ายอมรับ

สมมติฐาน โดยตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรกล

ยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.72 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรกลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.72  

 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผู ้ใช้บริการซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกดั้ งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย พบวา่ยอมรับสมมติฐาน โดยตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงใน

ทิศทางบวกต่อตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 

0.28 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยส่งผ่านตวัแปรกลยุทธ์

การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีความสมัพนัธ์ทางบวกเท่ากบั 0.36 และมีความสัมพนัธ์

รวมต่อตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.64  

 สมมติฐานท่ี 3 กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมท่ีมีผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยท่ีตวัแปรกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดสาํหรับ

พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.86 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์

รวมต่อตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เท่ากบั 0.86   

ส่วนที่ 3 ผลการนําเสนอโมเดลกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขต

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 ผลการนําเสนอความสอดคล้องของโมเดลกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมคร้ังน้ี ค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ทั้งหมด

ผา่นขอ้กาํหนดเกณฑ์วดัมาตรฐานตามสมมติฐาน โดยมีค่า Chi-square = 597.73, ค่า Chi-square/df  

= 1.80, P-Value = 0.07, GFI = 0.93, AGFI = 0.97, RMR = 0.01, RMSEA = 0.025, N = 362.34    

 ผูว้ิจยัขอเสนอโมเดลท่ีได้จากการวิจยัเป็นโมเดลเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดสําหรับ

พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ดงัน้ี 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562 

902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัเลขจากค่าประมาณการ(Estimate) Chi-Square=597.73, df=332, p-value=0.07, RMSEA=0.025 

 

อภิปรายผล 

 ผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วง

อายุต ํ่ากว่า 30 ปี ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อ

เดือนระหวา่ง 15,001-20,000 บาท  

 องคป์ระกอบท่ีสําคญัของตวัแปร พบวา่การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั

ของตวัแปรพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ ทั้งน้ีดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของ

ตวัแปรกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของตวัแปรประสิทธิผลการใชก้ลยทุธ์การตลาดผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

พฤตกิรรม

ผู้ใช้บริการ 

กลยทุธ์

การตลาด 

ประสทิธิผลการ

ใช้กลยทุธ์

การตลาด 

แรงจงูใจของ

ผู้ใช้บริการ 

ทศันคตขิอง

ผู้ใช้บริการ 

การรับรู้ของ

ผู้ใช้บริการ 

ความจงรักภกัดี

ของผู้ใช้บริการ 
ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

คณุภาพการ

บริการ 

การบริหารความ 

สมัพนัธ์กบัลกูค้า 

ราคา 

ทําเลท่ีตัง้ 

สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 

กระบวนการ

บริการ 

 

0.74** 0.57** 

0.44** 

0.74** 

0.53** 

0.51** 

0.47** 

0.62** 

0.86** 0.28** 

0.72** 
0.49** 

0.57** 

0.64** 
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 พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีผลเชิงบวกต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับ

พัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย พบว่าเม่ือมีพฤติกรรมของ

ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนจะส่งผลใหก้ลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากข้ึนตามไปดว้ย 

จากการศึกษายงัพบวา่แรงจูงใจของผูใ้ชบ้ริการ ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ

มีนยัสําคญัต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และการรับรู้ของผูใ้ช้บริการเป็น

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Makarem and Mudambi (2007) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสัมพนัธ์กบักลยุทธ์การตลาด

สําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมดา้นความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการใช้บริการ นอกจากน้ีการรับรู้

ในคุณภาพของสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้ งใจซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค และยงัสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ปฬาณี และคณะ (2542) พบวา่ในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการรับรู้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ การไดรั้บแรงจูงใจจากสังคม และการท่ีผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติท่ีดีต่อการรับบริการซ่ึงจะ

ส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบการ 

 พฤติกรรมผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใช้กล

ยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย เม่ือ

พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการมีมากข้ึนจะส่งผลทาํให้ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับ

พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมดีข้ึน และพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีดีข้ึนจะส่งผ่านกลยุทธ์การตลาด

สําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ซ่ึงจะส่งผลให้การใชก้ลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมดีข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pavey and Spark (2009) พบวา่ทศันคติและแรงจูงใจจะมีผล

ต่อความตั้งใจซ้ือ ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2000) กล่าวว่า เป็นสภาวะ

ความพร้อมของจิตจะเก่ียวขอ้งกบัความคิด ความรู้สึก รวมถึงแนวโนม้ของพฤติกรรมของบุคคลต่อ

บุคคล สถานการณ์ในทิศทางใดทางหน่ึง ทศันคติเป็นการผสมผสานระหวา่งความนึกคิด ความเช่ือ 

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Djamasbi Fruhlin 

and Loiacono (2009) พบวา่ทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pollack (2009) พบวา่ทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ 

 กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใช้กล

ยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย จากผลการ

วิเคราะห์พบว่ากลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการบริการ 

ดา้นราคา ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
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บริการ และดา้นทาํเลท่ีตั้ง เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกส่งผลต่อประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์

การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้ งเดิม ทั้ งน้ีด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยท่ี มี

ความสําคญัมากท่ีสุดท่ีส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้

ปลีกดั้ งเดิม แสดงว่าเม่ือมีกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากข้ึนจะส่งผลให้

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากข้ึนตาม สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ Pollack (2009) พบว่าส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึง

พอใจและการตั้งใจซ้ือ นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Khattab and  Aldehayyat (2011) กล่าว

ว่าคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ คุณภาพการบริการสูงกว่า

มาตรฐานจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเพิ่มมากยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Wulf, Odekerken-Schroder and Laccbucci (2001) ไดพ้บวา่การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไดแ้ก่

การให้ของรางวลัและการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้จะส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน และ

การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึน 

 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากโมเดลกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย ท่ีไดจ้ากการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ กลยทุธ์การตลาดสําหรับพฒันา

ร้านค้าปลีกดั้ งเดิม และประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านค้าปลีกดั้ งเดิมมี

ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมควรคาํนึงถึงประสิทธิผลการใช้กล

ยุทธ์การตลาดซ่ึงไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการ และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการให้มาก

ข้ึน ทั้งน้ีการใชก้ลยทุธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ ใน

ดา้นการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ เป็นส่ิงสําคญัซ่ึงจาํเป็นตอ้งสร้างการรับรู้ให้กบัผูใ้ช้บริการซ้ือสินคา้

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ในแง่ของสินคา้และบริการตอ้งแตกต่างและหาไม่ไดใ้นร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ 

รวมถึงให้ผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ไดรั้บรู้ถึงการเอาใจใส่ การบริการท่ีดี และมีความ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงรองมาคือการสร้างทศันคติของผูใ้ช้บริการ และการ

สร้างแรงจูงใจของผูใ้ช้บริการ ทั้งน้ีพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ นาํมากาํหนดกลยุทธ์การตลาดสําหรับ

พฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ ดงัน้ี (1) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ

ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัอนัดบัแรกท่ีตอ้งคาํนึงถึง โดยควรจดัร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ให้มีการจดัเรียงสินคา้

ให้มีความเหมาะสม ภายในร้านให้มีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภยั มีการ
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ตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมกับเทศกาลต่างๆเช่นวันสงกรานต์ ว ันปีใหม่  เป็นต้น มีความ

สะดวกสบายเม่ือมาใชบ้ริการ (2) ดา้นคุณภาพการบริการ ควรมีสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ตามท่ีคาดหวงัได ้ควรเพิ่มสินคา้ให้มีความหลากหลาย และการขายสินคา้ควรให้ผูใ้ช้บริการซ้ือ

สินคา้สามารถกาํหนดปริมาณการซ้ือได ้เอาใจใส่ในการบริการ และแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะ

บริการขายสินคา้ (3) ดา้นทาํเลท่ีตั้งร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ควรมีทาํเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง เช่น 

ตั้งอยูใ่กลชุ้มชน เป็นตน้ (4) ดา้นราคา ท่ีสําคญัผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้สามารถทาํการต่อรองราคาได ้

ควรมีราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพซ่ึงเป็นส่ิงสําคญั (5) ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ควรสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้บริการดว้ยการให้ส่วนลด หรือ

จัดทําบัตรส่วนลดให้กับผู ้ใช้บริการซ้ือสินค้าท่ีเป็นสมาชิกประจาํของร้าน เป็นต้น (6) ด้าน

กระบวนการบริการ ควรมีการแนะนาํสินคา้และแจง้ราคาอยา่งชดัเจน มีการจดัเก็บฐานขอ้มูลสินคา้

อย่างเป็นระบบ และควรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการคาํนวญอย่างถูกตอ้งและรวดเร็วเป็น

ตน้  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การวิจยัรูปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพฒันาร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวนัออก

ของประเทศไทยคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะประชากรท่ีใช้บริการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม และ

เฉพาะในอาํเภอเมือง ดงันั้นการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนๆ และควรศึกษาประเภทร้านคา้

ปลีกประเภทอ่ืน เช่น ร้านขายสินคา้ของใชป้ระจาํวนั ขายร่วมกบัยารักษาโรค เป็นตน้ 
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อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

ด้านทักษะและการปฎิบัติงาน และด้านความรู้ทางวิชาการ ในส่วนสมรรถนะส่วนบุคคล 
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Abstract 

 The summary of this article also suggests that needs of competency for a middle-

industrial labor in the electric vehicle industry will be (1) threshold abilities competencies which 

key performance indicators are career skills, know-how and knowledge, and (2) differentiation 

outstanding competencies which key performance indicators are effective collaboration, self-

development, traits, and ethical personality.        

 

Keywords: competency, the electric vehicle industry  
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัสถานการณ์วิกฤตเช้ือเพลิงฟอสซิล และปัญหาส่ิงแวดล้อมมีความสําคญัมาก

ยิ่งข้ึน การใช้พลงังานมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมยานยนต์โดย

ส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองยนตเ์ผาใหมภ้ายในโดยใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลงังานในการขบัเคล่ือน

และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีผลต่อวิกฤตโลกร้อน (Global Warming Crisis) นอกจากน้ี

แนวโน้มโลกให้ความสําคญัต่อการพฒันาโดยคาํนึงถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมและความมั่งคงทาง

พลังงานมากข้ึน จะเห็นว่าได้ส่งผลต่อรูปแบบการใช้พลงังานของโลกท่ีเปล่ียนไปจากพลงังาน

ฟอสซิลแบบเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จึงทาํให้แนวโน้มการใช้

พลงังานฟอสซิลในภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึ์งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ระดับสูงเปล่ียนไปใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหน่ึง 

เน่ืองจากมีขอ้ไดเ้ปรียบของประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานและการปลดปล่อยสารมลพิษ   

 สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยุค 4.0 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงถือว่าเป็น

อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ (Next-Generation Automotive) เน่ืองจากเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้า 

สามารถประยุกต์ใช้กบัภาคการขนส่ง และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัในอนาคตอนัใกล ้จากการใช้

พลงังานสะอาดในการขบัเคล่ือนยานยนตแ์ละมีการปล่อยสารมลพิษเกือบจะเป็นศูนย ์อุตสาหกรรม

ท่ีจะเกิดตามมาจากแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือ ช้ินส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ มอเตอร์ 

แบตเตอร่ี อินเวอร์เตอร์ และชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ความ

ร่วมมือของหลายภาคส่วนในการพฒันามาตรฐานอุปกรณ์และช้ินส่วนไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมยาน

ยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมท่ีเรียกว่า ประเทศ

ไทย 4.0 ซ่ึงจะสร้างความมัง่คัง่ย ัง่ยืนให้กบัประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 (สถาบนัยานยนต,์ 2556) 

สอดคลอ้งกบัภาครัฐของไทยไดก้าํหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการพฒันายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 

โดยวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ท่ี เน้น

เทคโนโลยีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต หรือ New Engine of Growth ซ่ึงเป็นการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรม

เดิมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าเป็น “วาระแห่งชาติ”  

 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยกําลังขับเคล่ือนท่ามกลางกระแสการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายใตว้ตัถุประสงค์ “ตลาด

และฐานการผลิตเดียวหรือ Single Window” ซ่ึงจะเน้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบริการ การลงทุน 
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เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหวา่งกนัอย่างเสรีทั้งดา้นแรงงานทกัษะ และแรงงานเช่ียวชาญ เม่ือมี

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทําให้การ

เคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชีพสามารถทาํได้ง่ายข้ึนเน่ืองจากมีการอาํนวยความสะดวกในเร่ืองการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชีพในอาเซียน โดยการสร้างและยอมรับมาตรฐานวชิาชีพร่วมกนัเพื่อเป็นการ

ลดกฎเกณฑด์า้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ดา้นแรงงานทกัษะมีแนวโนม้เคล่ือนยา้ยกระจายตวัมากข้ึน

ไปยงัประเทศในอาเซียนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าประเทศของตน ในส่วนของแรงงานทกัษะของ

ไทยมีแนวโนม้จะเคล่ือนยา้ยไปประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซ่ึงประเทศดงักล่าวจะให้

ความสาํคญักบัดา้นทกัษะความสามารถในการประกอบอาชีพและทกัษะฝีมือ ดงันั้นประเทศไทยจึง

ตอ้งมีการเตรียมพร้อมและพฒันาแรงงานให้มีศกัยภาพมากข้ึนสําหรับแรงงานไทยท่ีจะเคล่ือนยา้ย

ไปยงักลุ่มประเทศในอาเซียนในด้านของ ทกัษะต่างๆ ภาษา ระเบียบวินยัและเทคโนโลยี รวมถึง

วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ีส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตอ้งพิจารณา

ความพร้อมของผูผ้ลิตและส่งออกยานยนต์ อะไหล่ ช้ินส่วนประกอบ และเสริมสร้างฝีมือแรงงาน 

เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนา สร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า (สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2557) 

 ภาครัฐต้องการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน และ

มอบหมายให้สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นหน่วยงานหน่ึงในการ

พฒันากาํลงัคนและสมรรถนะ โดยพฒันาหลกัสูตรภายใตส้ถาบนัวิทยาศาตร์และเทคโนโลยขีั้นสูง

แห่งประเทศไทยและสถาบนัเทคโนโลยีแห่งโตเกียวเป็นโครงการท่ีจดัสอนหลกัสูตรดา้นยานยนต์

ไฟฟ้า นอกจากน้ีสถาบันวิทยากร สวทช. ได้จดัหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับ

ผูป้ฏิบติังานมืออาชีพ ประกอบด้วย (1) หลกัสูตรการสัมมนา Ready for EV Community (2) การ

สัมมนาเทคโนโลยีการดดัแปลงรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย (Electric 

Motorcycle Technology: EMT) (3) ห ลัก สู ต ร รู้จ ริงทุ ก เท ค โน โล ยีย าน ย น ต์ไฟ ฟ้ าใน  2 ว ัน 

(Mastering EV Technologies in 2 days: MEV) และ (4) หลกัสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุ

ไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC) ส่วนด้าน

การเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าดังนั้ น สวทช. ได้ดําเนินการโดย (1) จดัสัมมนาใน

รูปแบบการแลกเปล่ียนประสบการณ์ยานยนต์ไฟฟ้า (2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แพ็ค

แบตเตอร่ีสําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า” (3) การจดัทาํแผน่พบัประชาสัมพนัธ์และจดัทาํวีดีโอสั้ นสําหรับ
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เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ และ(4) งานแสดงเทคโนโลยีช้ินส่วนยานยนต์เป็นงานแสดงเทคโนโลยี

ยานยนต์และอากาศยานของไทยทั้ งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  

 ข ณ ะท่ี แผ น พัฒ น ากําลังค น ใน ระดับ ป ระเท ศ  พ .ศ  2555-2559 (สํ านัก เล ข าธิ ก าร

คณะรัฐมนตรี, 2555) ได้เห็นชอบให้มี (1) การผลิตและพฒันาศกัยภาพกาํลงัคนให้สอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (2) การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้าน

กาํลงัคนทุกภาคส่วน (3) พฒันากาํลงัคนให้มีศกัยภาพสูงและมีความสามารถในระดบัสากล (4) 

สร้างเสริมเครือข่ายในการพฒันากาํลงัคน (5) สนบัสนุนใหก้าํลงัคนมีความมัน่คงและหลกัประกนั

ในชีวติ และ(6) สนบัสนุนใหก้าํลงัคนมีคุณธรรม  

 

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  

สังคมสมยัใหม่เป็นสังคมแห่งสถาบนัท่ีมีการจดัการเป็นองค์กรอยา่งแทจ้ริง และพนกังาน

ในองค์กรจากเดิมเป็นพนักงานใช้กาํลังกายจะถูกเปล่ียนไปสู่พนักงานท่ีใช้ความรู้ (Knowledge 

Worker) พนักงานใช้ความรู้ (Knowledge Worker) เป็นพนักงานท่ีใช้สมองและสติปัญญาในการ

ทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง พนกังานท่ีใชค้วามรู้ไดรั้บการสั่งสอนใหใ้ชค้วามรู้ทฤษฎีและแนวคิดมากกวา่

ใช้ แรงกาย หรือทกัษะทางมือและทางกาย แต่จะใช้ความรู้ใช้สติปัญญาของตนในการเปล่ียน

ความคิดให้เป็นผลิตผล บริการ หรือกระบวนการใชค้วามรู้ทาํการสร้างสรรคค์วามรู้ รู้วิธีนาํความรู้

ไปใช้ประโยชน์ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดี เช่น นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจยัและพฒันา 

สถาปนิก และนกัวิศวกร เป็นตน้ เป็นท่ีตอ้งการมากข้ึนในยุคเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาความรู้ (Knowledge 

Economy) เพื่อให้ทาํหนา้ท่ีในการสร้างสรรค ์จดัการงาน และเพิ่มพูนความรู้ และการจดัการความรู้

ของผูร่้วมงาน ความรู้ถูกพิจารณาวา่เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดนวตักรรม (Innovation) ถือไดว้า่พนกังาน

ท่ีใชค้วามรู้เป็น “ปัจจยัการผลิต” ในปัจจุบนัองคก์รหรือสถานประกอบการมีความตอ้งการพนกังาน

ท่ีใชค้วามรู้ท่ีมีทกัษะความรู้ ความสามารถดา้นขอ้มูล ข่าวสารมากยิ่งข้ึน  ให้ความสําคญัเพิ่มข้ึนกบั

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) เพื่อจะได้รับทักษะท่ีจาํเป็นในการเป็นพนักงานท่ีใช้

ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตในศตวรรษท่ี 21 

 ในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเป็นการพฒันามนุษยใ์ห้ความสาํคญักบัความสามารถของมนุษย์

ในการบรรลุศกัยภาพของตนเองและการศึกษาควรมีการพฒันา ผลิตภาพ (Productivity) ของมนุษย์

โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลสามารถพฒันาและบรรลุศกัยภาพสูงสุดของตน ส่วนผลิตภาพควรท่ีจะ
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มองในแง่ของคุณภาพเพิ่มข้ึนเช่น ความรู้และทกัษะดีข้ึน การคิดและการวเิคราะห์ดีข้ึน สนุกกบัการ

ทาํงานมากข้ึน เป็นตน้   

 ในขณะท่ี ปกป้อง จนัวิทย ์และคณะ (2556) ได้กล่าวว่าการสร้างทกัษะแห่งอนาคตใหม่

ประกอบไปดว้ย 4 ประการ ดงัน้ี  

 1.  ในศตวรรษใหม่จะเคล่ือนเข้าสู่สังคมความรู้ (Knowledge–based Society) โดยท่ีกลุ่ม

ผูน้าํสังคมเป็นกลุ่มท่ีใช ้แรงงานความรู้ เป็นหลกัโดยท่ีทกัษะท่ีจาํเป็นในสังคมความรู้ ไดแ้ก่ทกัษะ

ในการคิดวิเคราะห์ ทกัษะในการเลือกสรรและแมก้ระทั้งประมวลขอ้มูลข่าวสารด้วยการสืบคน้

ขอ้มูลผา่นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่ไม่ใช่ทกัษะดา้นการท่องจาํเหมือนท่ีผา่นมา 

 2.  โครงสร้างขององค์กรเปล่ียนจากแนวด่ิงเป็นแนวราบ มีลักษณะการกระจายอาํนาจ

ตดัสินใจมากข้ึน ส่งผลให้พนกังานยุคใหม่ตอ้งมีทกัษะในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง

มากข้ึน 

 3.  เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททาํงานแทนแรงงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีเป็นงานประจาํ 

(Routine, Self-Replicated Jobs) ทาํให้ทกัษะท่ีมีความสาํคญัและเป็นท่ีตอ้งการในโลกยคุใหม่ ไดแ้ก่ 

ทกัษะในการคน้หาและวเิคราะห์ขอ้มูล ทกัษะการคิดขั้นสูง ทกัษะการทาํงานเป็นทีม และทกัษะใน

การส่ือสารอนัซบัซอ้นซ่ึงคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทาํแทนได ้

 4.  เทคโนโลยีการส่ือสารนําไปสู่การเช่ือมโยงของตลาดแรงงานของแต่ละประเทศใน

ระดบัโลกมากข้ึนพนักงานยุคใหม่จึงตอ้งสามารถทาํงานภายในทีมท่ีประกอบด้วยผูค้นท่ีมาจาก

หลากหลายชาติ ภาษา และวฒันธรรม ทาํใหต้อ้งมีทกัษะดา้นภาษาท่ีสามารถแข่งขนักบัแรงงานชาติ

อ่ืนๆได ้เช่น ภาษาองักฤษ ความรู้เท่าทนัเทคโนโลย ีเป็นตน้   

 แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นั้ น ตั้ งต้นจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ (Learning 

Outcomes) ท่ีจาํเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยให้ความสําคญักับการ ปลูกฝัง ทักษะ (Skills) ท่ี

จาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะในการคิดขั้นสูง ทกัษะในการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิต

และการทาํงาน ทกัษะดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ควบคู่กบั “เน้ือหา” (Contents) ในสาระวิชา

หลกัและความรู้อ่ืนท่ีสําคญัในศตวรรษท่ี 21 เช่น ความรู้เร่ืองโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ 

ธุรกิจ และการเป็นผู ้ประกอบการความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ผ่านหลักสูตรท่ีมีลักษณะกระชับ ช่างคิด (Thinking Curriculum) และบูรณาการ 

(Interdisciplinary Curriculum) เพื่อสร้างนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงปรารถนาของโลกศตวรรษท่ี 
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21 ได ้คือ รู้จกัคิด รักการเรียนรู้ มีสํานึกในพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถ

ในการแกปั้ญหาสามารถปรับตวัส่ือสารและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวติ  

 

สมรรถนะ 

 ต้นศตวรรษท่ี 1970 McClelland ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับบุคลากรท่ีทาํงานในตาํแหน่ง

เดียวกันแต่มีผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง โดยทั้งน้ี McClelland ได้แบ่งบุคลากร

ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มท่ี 1 บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและกลุ่มท่ี 2 บุคลากรท่ีมีผลการ

ปฏิบติังานพอใช้ จากผลการวิจยัพบวา่ส่ิงท่ีทาํให้บุคลากรท่ีทาํงานในตาํแหน่งเดียวกนัแต่มีผลการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัเรียกวา่สมรรถนะ (Competency) โดยท่ีบุคลากรมีผลการปฏิบติังานท่ีดีจะมี

สมรรถนะท่ีดีกว่า ในปี ค.ศ. 1973 McClelland ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองสมรรถนะเป็นการอธิบายถึง

บุคลิกลกัษณะของคนว่าเปรียบเสมือนกบัภูเขานํ้ าแข็ง (Iceberg)ในบทความวิชาการเร่ือง “Testing 

for Competence rather than Intelligence” แสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะของบุคคลเปรียบเสมือนภูเขา

นํ้ าแข็งท่ีลอยอยูใ่นนํ้ าโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีลอยอยู่เหนือนํ้ าซ่ึงจะสามารถ

สังเกตไดช้ดัเจนและวดัไดง่้าย ไดแ้ก่ส่วนของความรู้ (Knowledge) ท่ีไดเ้รียนมาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

และส่วนของทกัษะ (Skill) ไดแ้ก่ความเช่ียวชาญ ความชาํนาญพิเศษดา้นต่างๆ และส่วนท่ี 2 เป็น

ส่วนภูเขานํ้าแขง็ท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ า ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกวา่ส่วนท่ี 1 ท่ีลอยอยูเ่หนือนํ้า โดย

ท่ีในส่วนท่ีเป็นภูเขานํ้ าแข็งท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ าจะไม่อาจสังเกตไดช้ดัเจนและสามารถวดัไดย้ากกวา่ และ

เป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าส่วนท่ีลอยอยู่เหนือนํ้ า ได้แก่ บทบาทท่ี

แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลกัษณ์แห่งตนท่ีมีต่อตนเอง (Self Image) ลกัษณะนิสัยหรือ

คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Traits) และแรงผลกัดนัเบ้ืองลึกหรือแรงจูงใจ (Motive)  และ McClelland

ไดก้ล่าววา่ ภูเขานํ้ าแขง็ส่วนท่ีอยูเ่หนือนํ้าเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัเชาวน์ปัญญาของแต่ละ

บุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความฉลาดจะสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ในดา้นต่างๆรวมถึงมีทกัษะนั้นได ้

แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะทําให้บุคคลนั้ นมีผลปฏิบัติงานท่ีโดดเด่นได้ แต่บุคคลนั้ นจาํเป็นต้องมี 

องค์ประกอบของลักษณะนิสัยหรือคุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) แรงผลักดันเบ้ืองลึกหรือ

แรงจูงใจ (Motive) ภาพลกัษณ์แห่งตนท่ีมีต่อตนเอง (Self Image) และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 

(Social Role)รวมอยูด่ว้ยจึงจะสามารถทาํใหบุ้คคลนั้นมีผลปฏิบติังานท่ีโดดเด่นได ้
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สมรรถนะของช่างฝีมือแรงงานระดับกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องปรับกระบวนการทํางานเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ในส่วนของ

สถานศึกษาต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพกําลังคนให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ทั้งน้ีสมรรถนะของช่างฝีมือแรงงานระดบักลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามี

สรรถนะ 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ีหน่ึง คือ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบ 2 ดา้นไดแ้ก่ 

ดา้นทกัษะและการปฏิบติังาน และด้านความรู้ทางวิชาการ และในส่วนท่ีสอง คือสมรรถนะส่วน

บุคคล มีองค์ประกอบ 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาตนเอง ดา้นบุคลิกภาพ และ

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   

 

สมรรถนะข้ันพืน้ฐาน ด้านทกัษะและการปฎบิัติงาน 

 สถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต้องปรับตัวและเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งและโอกาสในการทาํธุรกิจโดยแสวงหาบุคลากรท่ีมีคุณลกัษณะตรงตามลกัษณะงานมาก

ข้ึน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นทกัษะการปฏิบติังานและทกัษะวิชาชีพเป็นดา้นหน่ึงท่ีสถาน

ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก 

 สมรรถนะด้านทักษะและการปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรอาชีวศึกษา 

หมายถึง ทกัษะท่ีผูจ้บการศึกษาได้จากการเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบติังานไดต้าม

มาตรฐานในเน้ืองานท่ีกาํหนดไว ้หรือกล่าวไดว้า่ ความรู้และความสามารถรวมถึงทกัษะวิชาชีพท่ี

ไดฝึ้กมา ผูจ้บการศึกษาตอ้งสามารถนาํไปใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ตนได้เพื่อบรรลุผลสําเร็จในงานนั้ นๆ (อุมาพร  สุขสุเมฆ, 2540) นอกจากน้ีผู ้ท่ีจบหลักสูตร

อาชีวศึกษาไม่ใช่เพียงเป็นการรู้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว จะตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญในทักษะ

วิชาชีพนาํความรู้ไปปฏิบติังานไดจ้ริง โดยจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความรู้และสามารถใชเ้คร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน รวมถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

สามารถพฒันาทกัษะการปฏิบติังานและทกัษะวชิาชีพให้กา้วหนา้เพื่อประโยชน์สูงสุดในงานท่ีตน

รับผิดชอบ ทั้งน้ีได้สัมภาษผูบ้ริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ขอ้สรุป

ร่วมกนั ดงัน้ี 

สมรรถนะขั้นพื้นฐาน ด้านทักษะและการปฎิบัติงาน ช่างฝีมือแรงงานระดับกลาง ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะท่ีสําคญั ในเร่ืองของความสามารถประยุกต์ความรู้และ

ผสมผสานใชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้มีทกัษะการปฏิบติังานวชิาชีพดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า สามารถนาํ
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นโยบายของผูบ้งัคบับญัชามาปฏิบติัได ้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งแคล่วคล่องและแม่นยาํ สามารถ

ปฏิบติังานได้ตามท่ีกาํหนดไวไ้ด้ มีความชาํนาญในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ด้านยานยนต์

ไฟฟ้า มีทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน และมีความสามารถวางแผน

งานและวิเคราะห์งานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดี นอกจากน้ีช่างฝีมือแรงงานระดับกลาง ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าควรมีสมรรถนะรองลงมา คือสมรรถนะของการถ่ายทอดความรู้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบเอาใจใส่งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ

พฒันางานท่ีรับผิดชอบ มีความสามารถแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพฒันางาน และความสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นสถานการณ์ท่ีกดดนั 

 

สมรรถนะข้ันพืน้ฐาน ด้านความรู้ทางวชิาการ 

 ความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลท่ีอยู่ในตัวบุคคลหรืออยู่ในสมองดังนั้ นการให้ความรู้

จาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลเขา้ไปอยูใ่นสมองให้มากท่ีสุดโดยสามารถแบ่งความรู้ในสมองของบุคคลได ้2 

ลกัษณะ ได้แก่ (1) ความเข้าใจ (Understanding) คือ การท่ีบุคคลสามารถอธิบายได้ เช่น อธิบาย

ความเขา้ใจเร่ืองวิธีการใช้เคร่ืองมือต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี (2) การจาํ (Remembering) คือ การท่องได ้

การบอกได้ เช่น สามารถจาํได้ว่า ไขควงปากแบนมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นต้น และความรู้ 

(Knowledge) เป็นการรับรู้เบ้ืองตน้ซ่ึงบุคคลส่วนมากจะไดรั้บผา่นประสบการณ์จากการเรียนรู้ จาก

การตอบสนองส่ิงเร้า จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานระหว่างความจาํ (ขอ้มูล) กบั

สภาพจิตวิทยา รวมถึงการสัมภาษผูบ้ริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้

ขอ้สรุปร่วมกนั ดงัน้ี 

 สมรรถนะขั้นพื้นฐาน ดา้นความรู้ทางวชิาการ ช่างฝีมือแรงงานระดบักลางในอุตสาหกรรม

ยานยนตไ์ฟฟ้า มีสมรรถนะท่ีสําคญัในเร่ืองการมีความรู้การวางแผนและควบคุมการผลิตยานยนต์

ไฟฟ้า มีความรู้เก่ียวกับการซ่อมบํารุง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดแบตเตอร่ี อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า 

อินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศแบบไฟฟ้า ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ และมี

ความรู้เร่ืองการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า เช่นควบคุมอุณหภูมิการทาํงานของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ควบคุมการเก็บเก่ียวพลงังานจากการลดความเร็ว และควบคุมระบบต่างๆให้

ทาํงานสอดคลอ้งกนั เป็นตน้ นอกจากน้ีช่างฝีมือแรงงานระดบักลางในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า

ยงัควรมีสมรรถนะเร่ืองความรู้การออกแบบทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มีความรู้เร่ือง

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า มีความรู้บาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ยานยนต์
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ไฟฟ้า และมีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ และส่ิงท่ีสําคญัในอนาคต คือสมรรถนะการมีความรู้ใน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 

สมรรถนะส่วนบุคคล ด้านมนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาตนเอง  

การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในองค์กรมิได้เกิดข้ึนเพราะบุคคลนั้นมีความสามารถพิเศษเร่ือง

ของคนแต่เป็นเพราะบุคคลนั้นใหค้วามสนใจไปท่ีการมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานของตนเองและ

ผลงานท่ีสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะส่งผลให้ความสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างสรรค์ทาํให้

ก่อให้เกิดผลงานและ Drucker ยงัให้ความสําคญัของการมีส่วนร่วมสร้างผลงานจะเป็นพื้นฐาน 4 

ประการของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

 1.  การส่ื อส าร เป็ น การส่ื อส ารให้ผู ้ใต้บังคับ บัญ ชามี ส่ วน ร่วมส ร้างผลงานด้วย 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในผลงาน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีทาํ ซ่ึงจะ

สามารถทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนไดใ้นองคก์ร 

 2.  การให้ความสําคญัในการมีส่วนช่วยสร้างผลงานก่อให้เกิดการส่ือสารดา้นขา้งซ่ึงช่วย

ให้เกิดการทาํงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันรู้ถึงจุดมุ่งหมาย มุมมองและวิธีการ

ทาํงานร่วมกนั 

 3.  คนท่ีจะพฒันาตนเองไดโ้ดยมากแลว้จะข้ึนอยู่กบัการให้ความสําคญัในการมีส่วนช่วย

สร้างผลงาน 

 4.  ผูบ้ริหารท่ีให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมสร้างผลงานจะกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนพฒันา

ตนเองไปดว้ยพร้อมกนั 

 จากการสัมภาษผูบ้ริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าไดข้อ้สรุปร่วมกนั 

ดงัน้ี สมรรถนะส่วนบุคคล ดา้นมนุษยสมัพนัธ์และการพฒันาตนเอง ช่างฝีมือแรงงานระดบักลางใน

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าควรมีสมรรถนะท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 

รับฟังขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถสร้างความสัมพธ์ัท่ีดีระหว่างผูบ้งัคบับญัชา

และเพื่อนร่วมงาน สามารถส่ือสารท่ีดีให้ผูอ่ื้นหรือเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมสร้างผลงาน มีการ

พัฒนาตนเองตลอดเวลา และการทํางานเป็นทีม นอกจากน้ีช่างฝีมือแรงงานระดับกลางใน

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้ายงัควรมีสมรรถนะสําหรับการมีทศันคติท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน สามารถสร้างแรงจูงใจในการทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
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ความสามารถในการกระตุน้ให้ผูอ่ื้นพฒันาตนเองได ้และมีนํ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน และส่ิงท่ีขาด

ไม่ได ้คือสมรรถนะท่ีจะสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานได ้ 

 

สมรรถนะส่วนบุคคล ด้านบุคลกิภาพ 

 บุคลิกภาพ เป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลโดยส่วนรวมทั้งลกัษณะทางกายและ 

ลกัษณะทางจิต ซ่ึงลกัษณะทางกายสามารถสังเกตไดง่้าย ไดแ้ก่ รูปร่าง หนา้ตา กิริยา ท่าทาง คาํพูด 

นํ้ าเสียง ความสามารถทางสมอง ทักษะการทาํกิจกรรมต่างๆและลักษณะทางจิตจะสังเกตได้

ค่อนข้างยาก ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความมุ่งหวงั เป้าหมาย และ

ความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งลกัษณะทางกายและลกัษณะทางจิตมาจาก

พนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมของแต่ละบุคคลนั้นๆทาํให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั และจาก

การสัมภาษผูบ้ริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าไดข้อ้สรุปร่วมกนั ดงัน้ี  

สมรรถนะส่วนบุคคล ดา้นบุคลิกภาพ ช่างฝีมือแรงงานระดบักลางในอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าควรมีสมรรถนะท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การมีภาวะผูน้าํ การมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ ความมีระเบียบวนิยั 

มีความตรงต่อเวลา มีความมานะ มีความน่าเช่ือถือ และมีความไวว้างใจได้ นอกจากน้ีช่างฝีมือ

แรงงานระดบักลางในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้ายงัควรมีสมรรถนะมีความขยนัหมัน่เพียง และมี

ความเช่ือมัน่และความมัน่ใจในตนเอง  

 

สมรรถนะส่วนบุคคล คุณธรรมและจริยธรรม 

 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีสําคญัและมีบทบาทสําคญัในสังคมไทยในปัจจุบัน 

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและทางจิตใจ ทั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 

ความหมาย ไดแ้ก่ (1) ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งน้ีตอ้งมีพื้นฐานจาก

ค่านิยมทางวฒันธรรม หลกักฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชีพ ศีลธรรมทางศาสนาและประเพณี (2) การ

รู้จกัไตร่ตรอง ในท่ีน้ีคุณธรรมจะหมายถึงจริยธรรมในแต่ละขอ้นาํมาปฏิบติัจนเป็นนิสัย เช่น เป็น

บุคคลมีความรับผิดชอบ บุคคลท่ีซ่ือสัตย ์อดทน เสียสละ ในส่วนของ จริยธรรม หมายถึง ความ

ประพฤติของมนุษยท่ี์เป็นกฎเกณฑ์และการมีมโนธรรม รู้จกัการแยกแยะความดี ถูก ผดิ ควรและไม่

ควร และจากการสัมภาษผูบ้ริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าไดข้อ้สรุปร่วมกนั 

ดงัน้ี  
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สมรรถนะส่วนบุคคล คุณธรรมและจริยธรรม ช่างฝีมือแรงงานระดบักลางในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะท่ีสําคัญได้แก่มีความซ่ือสัตย์ สุจริตต่อตนเองและองค์กร เคารพ

กฎระเบียบขององค์กร และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นอกจากน้ีช่างฝีมือแรงงาน

ระดบักลางในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายงัควรมีสมรรถนะมีความประพฤติอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 

และมีความรักในองคก์ร 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 อุตสาหกรรมยานยนตสู่์ยคุ 4.0 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงถือวา่เป็นอุตสาหกรรมยาน

ยนต์สมัยใหม่  (Next-Generation Automotive) เน่ืองจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สามารถ

ประยุกต์ใช้กบัภาคการขนส่ง และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัในอนาคตอนัใกล้จากการใช้พลงังาน

สะอาดในการขบัเคล่ือนยานยนตแ์ละมีการปล่อยสารมลพิษเกือบจะเป็นศูนย ์ยานยนต์ไฟฟ้า คือ

รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นพลงังานไฟฟ้าจะเก็บอยูใ่นแบตเตอร์ร่ีหรืออุปกรณ์เก็บ

พลงังานไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ จะมีชุดอุปกรณ์หลกัคือ ตวัแบตเตอร่ีท่ีมีความจุพลงังานไฟฟ้าสูงซ่ึงเก็บไว้

ในรถ และตวัมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีทาํหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนโดยใช้พลงังานจากแบตเตอร่ี นอกจากน้ี

สมรรถนะของช่างฝีมือแรงงานระดับกลางมีความเก่ียวข้องและสอดคล้องกับก้าวใหม่ของ

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า  

 บทความน้ีได้กล่าวถึง สมรรถนะของช่างฝีมือแรงงานระดบักลางกลุ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนตไ์ฟฟ้า ภายใตอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า เพื่อใหส้ถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน

ควรพฒันาและส่งเสริมสมรรถนะของช่างฝีมือแรงงานระดบักลาง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สําหรับอนาคต จึงสามารถสรุปได้ ดังน้ี  สมรรถนะของช่างฝีมือแรงงานระดับกลาง กลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้ามีสมรรถนะ 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ีหน่ึง คือ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน 

มีองคป์ระกอบ 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นทกัษะและการปฏิบติังาน และดา้นความรู้ทางวิชาการ และในส่วน

ท่ีสอง คือสมรรถนะส่วนบุคคล มีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้านมนุษยสัมพนัธ์และการพฒันา

ตนเอง ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   
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รูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อ

ความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวนัออก (2) ศึกษาการบริหาร

ประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออก (3) ศึกษาคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (4) ศึกษาคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้

โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (5) ศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวก

ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (6) ศึกษาการบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก (7) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมใน

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (8) นาํเสนอโมเดลรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก สําหรับการวจิยัคร้ังน้ีเป็นวิธีการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชก้ลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ลูกค้าของโรงแรมท่ีพักค้างคืนท่ีโรงแรมในเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวนัออก 

ประกอบด้วยนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ มีขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีทดสอบความเท่ียงตรง และมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 

สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียเลขคณิต การแจกแจง

ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าสหสัมพนัธ์ ค่าตรวจสอบ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่ า ต ร ว จ ส อ บ

ความสัมพนัธ์ของ Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจยั 

พบวา่การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของ
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ลูกค้า คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 

คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากน้ี

การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์รวมในทิศทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ และผลการศึกษาโมเดลพบวา่ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ คุณภาพการบริการ การบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก  

 

คําสําคัญ  : ความจงรักภกัดีของลูกคา้  เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก      

 

Abstract 

 The objectives of this research are to 1) Study a customer experience management has a 

positive effect on customer’s loyalty of hotels in the Eastern Economic Corridor. 2) Study a 

customer experience management has a positive effect on customer’s satisfaction of hotels in the 

Eastern Economic Corridor. 3) Study a service quality has a positive effect on customer’s loyalty 

of hotels in the Eastern Economic Corridor. 4) Study a service quality has a positive effect on 

customer’s satisfaction of hotels in the Eastern Economic Corridor. 5) Study a customer 

relationship management has a positive effect on customer’s loyalty of hotels in the Eastern 

Economic Corridor. 6) Study customer relationship management has a positive effect on 

customer’s satisfaction of hotel in the Eastern Economic Corridor. 7) Study customer’s 

satisfaction has a positive effect on customer’s loyalty of hotel in the Eastern Economic Corridor. 

Finally, the research considers 8) Propose model of hotel’s guest in the Eastern Economic 

Corridor. This study is a quantitative and qualitative research method. The sample of this research 

were both Thai and foreign tourists who stayed overnight at hotels in the Eastern Economic 

Corridor. The total sample size was 400 people. The instrument of this research was 

questionnaires with the accuracy and the reliability of 0.95 to analyze the data. The analyzed 

statistics were descriptive statistics. Correlation, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
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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 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 Eastern Economic Corridor are 

customer experience management, service quality, customer relationship management and 

customer’s satisfaction. 

  

Keywords:  Customer’s loyalty, Eastern Economic Corridor   

 

บทนํา 

 เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์

ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้ น ท่ี  การส่งเสริมการลงทุนซ่ึงเป็นการยกระดับ

อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในระยะยาว เขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจะครอบคลุมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ซ่ึงมีศกัยภาพในการ

ต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อนัเน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นกลุ่มเขตอุตสาหกรรมสําคญัของ

ประเทศ ดงันั้นภาครัฐส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกอยา่งต่อเน่ือง โดย

ใหแ้รงจูงใจผา่นสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงการใหสิ้ทธิประโยชน์ของ BOI และ พ.ร.บ. เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั เนน้การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพื่อดึงดูดนกัลงทุน การ

ยกระดบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจะก่อเกิดโอกาสให้กบัธุรกิจมากมาย ธุรกิจโรงแรมถือไดว้า่

ไดรั้บผลดีเช่นกนัดงันั้นผูป้ระกอบการของโรงแรมตอ้งเตรียมความพร้อมเพิ่มศกัยภาพเพื่อรองรับ

นกัลงทุนและนกัท่องเท่ียวรวมถึงตอ้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกค้า

โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

 2.  เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า

โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

3.  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

4.  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก      

5.  เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้

โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

6.  เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้

โรงแรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

7.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมใน

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

8.  เพื่อนาํเสนอโมเดลรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก   

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณ และ

การศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนสนบัสนุนขอ้คน้พบเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเพื่อศึกษาถึงรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดยจะศึกษาจาก 3 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษา

จากโรงแรมมีจาํนวนห้องพกั 80 ห้องข้ึนไปท่ีจดทะเบียนกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ปี 2560 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประชากรกลุ่มแรกใชส้ําหรับ
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การศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ลูกค้าท่ีพกัคา้งคืนท่ีโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกทั้ ง

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประชากรกลุ่มสอง    ใช้สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก และผูเ้ช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวและ

โรงแรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 การศึกษาเชิงปริมาณผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ลูกคา้ของโรงแรมซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยและชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาพกัคา้งคืนในโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง โรงแรมท่ีศึกษามีจาํนวนหอ้งพกั 80 หอ้งข้ึนไป และใช้

ขนาดตวัอย่างจาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัใชข้นาดตวัอย่างท่ีเป็นสัดส่วน และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

หลายขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ใช้กรอบขนาดตวัอย่างโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุ รี และจังหวัดระยองท่ีจดท ะเบี ยนกับ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ปี 2560 มีโรงแรมจาํนวนทั้งหมด 97 แห่ง ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ี

เป็นสัดส่วนตามขั้นตอนท่ี 1 โดยใช้อตัราส่วน 1:10 ได้โรงแรมจาํนวน 10 แห่ง ขั้นตอนท่ี 3 ใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจากกรอบตวัอยา่งดว้ยวิธีจบัสลากและเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใส่คืน 

ทาํการเลือกตวัอยา่งจนครบตามขนาดตวัอยา่งจาํนวน 10 แห่ง ขั้นตอนท่ี 4 ส่งแบบสอบถามให้กบั

ผูบ้ริหารของโรงแรมจาํนวน 10 แห่งท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 ทั้งน้ีส่งแบบสอบถามให้โรงแรมละ 40 

ชุดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ขั้ นตอนท่ี  5 ผู ้วิจ ัยดําเนินการเก็บ

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 400 ชุด ระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึง กนัยายน 2561  

  การศึกษาเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออก และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวและโรงแรม กาํหนดขนาดตวัอยา่ง จาํนวน 14 คน ใช้

วธีิการเลือกแบบเจาะจง 

 

เคร่ืองมือสําหรับการวจัิย  

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณ และ

การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยท่ีการศึกษาเชิงคุณภาพใชเ้คร่ืองมือการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มี

เน้ือหาสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ คุณภาพการบริการ การบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้  

การศึกษาเชิงปริมาณ เคร่ืองมือสําหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการ

เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างการศึกษาเชิงปริมาณคร้ังน้ีมีโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม 6 ส่วน 
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ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบั

การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบั

การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ส่วนท่ี 5 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ และส่วนท่ี 6 

คาํถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดใชม้าตราวดั

แบบ Check list สําหรับคาํถามเก่ียวกับข้อมูลคุณลักษณะของผูต้อบแบบสอบถาม และสําหรับ

คาํถามเก่ียวกบัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กับ

ลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ ใชม้าตราวดัแบบ Likert  rating scale 

5 ระดบั ไดแ้ก่ 1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิ เคราะห์ข้อมูลการวิจัย เชิงป ริมาณ  สํ าห รับ ส่ วน ท่ี  1 คุณ ลักษณ ะของผู ้ตอบ

แบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ สําหรับตวัแปรในการวิจยั

ใช ้ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในการวจิยั ไดแ้ก่ 

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า คุณภาพการบริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึง

พอใจของลูกคา้ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ได้แก่ 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlations) ค่าตรวจสอบความสัมพนัธ์

ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Sphericity และการ

วิเคราะห์องค์ประกอบของตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน  ส่วนท่ี 3 การนาํเสนอโมเดลรูปแบบ

ความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยันําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มา

วเิคราะห์เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การจาํแนกประเภทขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล การเช่ือมโยงแนวคิดท่ี

สัมพนัธ์กนั การสรุปตีความดว้ยการบรรยายผล และการนาํเสนอผลวจิยั 
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ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลการศึกษาวิเคราะห์

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.00 มีช่วงอายุระหวา่ง 

36-45 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.50 ลูกคา้ของโรงแรมส่วนมากมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อย

ละ 50.25 มีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 56.75 มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ 31.75 ลูกคา้ของโรงแรมส่วนมากมีรายไดต่้อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 28.75 มีวตัถุประสงค์หลกัของการพกัท่ีโรงแรมเพื่อความบนัเทิง/พกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 33.50 

ลูกคา้เขา้พกัคา้งคืนท่ีโรงแรมในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 30.25  

 ลูกคา้ของโรงแรมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารประสบการณ์ลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.06 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ความ

พึงพอใจของลูกคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 และความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (การทดสอบสมมติฐาน) และผลการ

วเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 

 ตวัแปรในการบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด

ไดแ้ก่ ตวัแปรบรรยากาศ เท่ากบั 0.82 รองลงมาคือเวบ็ไซตมี์ค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั 0.74 

ตวัแปรในคุณภาพการบริการมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตวัแปรส่ิงมีตวัตน

เป็นรูปธรรมของการบริการ เท่ากบั 0.81 รองลงมา คือการให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ เท่ากบั 

0.77 ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ เท่ากบั 0.74 การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ เท่ากบั 0.68 และการ

เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้หบ้ริการ เท่ากบั 0.65 ตามลาํดบั ตวัแปรในการบริหารความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมทางการตลาด เท่ากบั 

0.74 รองลงมา คือการส่ือสารกบัลูกคา้  เท่ากบั 0.71 ตามลาํดบั ตวัแปรในความพึงพอใจของลูกคา้มี

ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด ได้แก่ พึงพอใจคุณภาพการบริการ เท่ากับ 0.82 

รองลงมา คือพึ งพ อใจการบริหารความสัมพันธ์กับ ลูกค้า 0.76 และพึ งพ อใจการบริหาร

ประสบการณ์ลูกคา้ เท่ากบั 0.68 ตามลาํดบั และตวัแปรในความจงรักภกัดีของลูกคา้มีค่านํ้ าหนัก
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องคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความตั้งใจบอกต่อ เท่ากบั 0.84 รองลงมาคือ ความตั้งใจซ้ือ

ซํ้ า เท่ากบั 0.72 และความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา เท่ากบั 0.69 ตามลาํดบั  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกค้า

โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยท่ีตัวแปรการบริหาร

ประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกค้า 

เท่ากบั 0.22 มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อตวัแปรความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ เท่ากบั 0.19 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.41 มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    

 สมมติฐาน 2 การบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า

โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยท่ีตัวแปรการบริหาร

ประสบการณ์ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของลูกค้า 

เท่ากบั 0.28 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    

 สมมติฐาน 3 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พบวา่ยอมรับสมมติฐานโดยท่ีตวัแปรคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์

ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.30 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.24 และมีความสัมพนัธ์

รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.54 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01     

 สมมติฐาน 4 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พบวา่ยอมรับสมมติฐานโดยท่ีตวัแปรคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์

ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ เท่ากบั 0.52 มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01               

 สมมติฐาน 5 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้

โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยท่ีตัวแปรการบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้

เท่ากบั 0.24 มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อตวัแปรความจงรักภกัดี
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ของลูกคา้ เท่ากบั 0.20 และมีความสัมพนัธ์รวมต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.44 มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01        

 สมมติฐาน 6 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้

โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยท่ีตัวแปรการบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ 

เท่ากบั 0.48 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01     

 สมมติฐาน 7 ความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมใน

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยท่ีตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้มี

ความสัมพนัธ์รวมในทิศทางบวกต่อตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ เท่ากบั 0.44 มีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01           

 ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารโรงแรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และผู้เช่ียวชาญ

ด้านการท่องเทีย่วและโรงแรม 

คุณภาพการบริการเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจดัการโรงแรมส่งผลทาํให้ลูกค้ามีความ

จงรักภกัดีต่อโรงแรมเพิ่มข้ึน รวมทั้งยงัมีผลใหลู้กคา้มีความพงึพอใจในการบริการของโรงแรม และ

ส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ โดยส่วนใหญ่แลว้โรงแรมจะสร้าง

ประสบการณ์ลูกคา้ผ่านจุดสัมผสัท่ีทางโรงแรมกาํหนดไวไ้ด้แก่ เวบ็ไซต์ของโรงแรม  การสร้าง

บรรยากาศภายในโรงแรมดว้ย เสียงเพลง แสงสวา่ง กล่ินหอม สีท่ีใชท้าภายในโรงแรม ในส่วนของ

การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทางโรงแรมใช้การส่ือสารกบัลูกคา้ให้ลูกคา้ได้รับขอ้มูลและ

ข่าวสารจากโรงแรมโดยผ่านทาง อีเมล์  Direct Mail การ์ดวนัเกิดและ เอสเอ็มเอส นอกจากน้ีทาง

โรงแรมสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยกิจกรรมทางการตลาด มีการจดักิจกรรมพิเศษให้ลูกคา้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรม ใชว้ธีิการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวลั มีโปรโมชัน่ส่วนลดต่างๆใหลู้กคา้

และให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  ลูกคา้โรงแรมจะมีความพึงพอใจต่อโรงแรม โดยข้ึนอยูก่บัคุณภาพการ

บริการ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า และการบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า สําหรับความ

จงรักภกัดีของลูกค้า ลูกค้ามีความจงรักภกัดีต่อโรงแรมจะมีพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าหรือเข้ามาใช้

บริการท่ีโรงแรมมากข้ึน นอกจากน้ีลูกค้าจะมีความจงรักภักดีโดยลูกค้าจะมีการบอกต่อ  พูด

เก่ียวกับโรงแรมในทางท่ีดีให้กบัเพื่อนและครอบครัวทราบ รวมถึงจะแนะนําและสนับสนุนให้

เพื่อน ญาติ ครอบครัวมาพกักบัโรงแรม และสุดทา้ยลูกคา้มีความจงรักภกัดีจะไม่สนใจเร่ืองปัจจยั

ดา้นราคา 
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 ส่วนที่ 4 ผลการนําเสนอโมเดลของรูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออก   

 ผลการนาํเสนอความสอดคลอ้งของรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก ใช้ค่าสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์ พบว่าค่าสถิติจากการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์วดัมาตรฐานทั้งหมด ได้แก่ ค่า Chi-square = 

612.01 Chi-square/df  = 1.82 GFI = 0.96 AGFI = 0.97 RMR = 0.025  RMSEA = 0.041 CN = 

235.74 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ สามารถแสดงโมเดล

ภาพรวมมีรายละเอียดของตวัแปรสังเกตไดแ้ละตวัแปรแฝงท่ีมีความสัมพนัธ์ตามสมมติฐาน ดงัน้ี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัเลขจากค่าประมาณการ (Estimate) Chi-Square = 612.01, df = 336, p-value = 0.07, RMSEA = 

0.041 

0.81 

การบริหาร

ประสบการณ์

ลกูค้า 

 

คณุภาพการ

บริการ 

การบริหาร

ความสมัพนัธ์

กบัลกูค้า 

ความพงึ

พอใจของ

ลกูค้า 

ความ

จงรักภกัดี

ของลกูค้า 

0.28** 

0.52** 

0.48** 

0.24** 

0.44** 

เวบ็ไซต์ 

บรรยากาศ 

สิง่มีตวัตนเป็นรูปธรรม

ของการบริการ 

ความนา่เช่ือถือของผู้ให้บริการ 

การตอบสนองตอ่ผู้ใช้บริการ 

การให้ความมัน่ใจของ 

ผู้ให้บริการ 

การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ 

ของผู้ให้บริการ 

0.82 

0.74 

0.74 

0.68 

0.77 

0.65 

การสือ่สารกบัลกูค้า 

การจดักิจกรรม

ทางการตลาด 

0.71 

0.74 

พงึพอใจการบริหาร

ประสบการณ์ลกูค้า 

พงึพอใจคณุภาพการ

บริการ 

พงึพอใจการบริหาร

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

0.68 

0.82 

0.76 

ความตัง้ใจซือ้ซํา้ 

ความตัง้ใจบอกตอ่ 

ความออ่นไหวตอ่ปัจจยั

ด้านราคา 

0.72 

0.84 

0.69 

0.22** 

0.30** 
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อภิปรายผล 

 คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี ลูกคา้ของ

โรงแรมส่วนมากมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัมีการศึกษาระดบัปริญญาโท อาชีพพนกังาน/ลูกจา้ง

บริษทัเอกชน ลูกคา้ของโรงแรมส่วนมากมีรายไดต่้อเดือน 40,001-50,000 บาท วตัถุประสงค์หลกั

ของการพกัท่ีโรงแรมเพื่อความบนัเทิง/พกัผอ่น ลูกคา้เขา้พกัคา้งคืนท่ีโรงแรมในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 

2 วนั  

 ทั้งน้ีองค์ประกอบท่ีสําคญัของตวัแปร พบวา่บรรยากาศเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของตวั

แปรการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการเป็นองค์ประกอบท่ี

สําคญัของตวัแปรคุณภาพการบริการ นอกจากน้ีการจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นองค์ประกอบท่ี

สาํคญัของตวัแปรการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ พึงพอใจคุณภาพการบริการเป็นองคป์ระกอบท่ี

สาํคญัของตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ และความตั้งใจบอกต่อเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของตวั

แปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดงันั้นแสดงว่าลูกคา้ของโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

ให้ความสําคญัต่อบรรยากาศ ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ และการจดักิจกรรมทางการ

ตลาด ซ่ึงจะนาํไปสู่ความพึงพอใจและมีความจงรักภกัดีต่อโรงแรม 

 การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เม่ือโรงแรมมีการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ท่ีดีข้ึนจะส่งผลให้ลูกคา้มี

ความจงรักภกัดีต่อโรงแรมเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Brunner, Stocklin and Opwis  

(2008) แนะนาํวา่ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งสร้างประสบการณ์ลูกคา้ให้สูงข้ึนซ่ึงประสบการณ์ของลูกคา้ท่ี

ดีข้ึนส่งผลให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีเพิ่มข้ึน การศึกษาคร้ังน้ียงัพบวา่บรรยากาศ และเวบ็ไซต์มี

นยัสําคญัทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ทั้งน้ีพบวา่บรรยากาศมีความสําคญัมากท่ีสุดในการ

สร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผูบ้ริหารโรงแรมควรเน้นใชก้ล่ินหอม แสงสว่าง เสียงเพลง และสี 

ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ความรู้สึกของลูกคา้โรงแรม เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดี 

ทาํให้เกิดความจงรักภกัดีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jain and Bagdare (2011) พบว่าเสียงเพลงเป็น

ส่วนของบรรยากาศมีผลต่อประสบการณ์ของลูกคา้ สร้างความรู้สึกของลูกคา้ในแง่ของอารมณ์และ

ความรู้สึกส่งผลทาํให้ลูกค้ามีพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือและการบอกต่อ ทั้ งน้ี ยงัสอดคล้องกับ 

Slatten, Mehmetoglu, Svensson and Svaeri (2009) ส นั บ ส นุ น ก ารใช้แส งส ว่าง เป็ น ตัวก ล าง

เช่ือมโยงความรู้สึกของลูกคา้ใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีดี ส่งผลใหเ้กิดความจงรักภกัดีมีการแนะนาํบอก

ต่อไปยงับุคคลอ่ืน จากการศึกษาแนะนาํวา่ส่วนของเวบ็ไซตข์องโรงแรมเป็นจุดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
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โรงแรมกบัลูกคา้ เว็บไซต์ท่ีมีความถูกตอ้งของขอ้มูล  ความทนัสมยั ความสะดวกในการเขา้ถึง

ขอ้มูล และมีความปลอดภยั ทาํให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีเกิดความจงรักภกัดี ส่งผลใหลู้กคา้มีการ

กลบัมาใชบ้ริการซํ้ า มีการบอกต่อ สอดคลอ้งกบั Namkung, Shin and Yang (2007) และ Kabadayi 

and Gupta (2011) 

 การบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พบวา่เม่ือโรงแรมมีการจดัการประสบการณ์ลูกคา้ท่ีดีข้ึนจะทาํให้ลูกคา้

มีความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มสูงข้ึนทั้งน้ีพบว่าบรรยากาศ และเว็บไซต์มีนัยสําคญัทางบวกต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าของโรงแรมมีความพึงพอใจกับประสบการณ์ท่ีดีด้วยการสร้าง

บรรยากาศประกอบด้วยกล่ินหอม แสงสว่าง เสียงเพลง และสี ซ่ึงมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง

พอใจของลูกค้า สอดคล้องกับ Slatten, Krogh and Connolley (2010) พบว่าในมิติของเว็บไซต ์

ผูบ้ริหารโรงแรมต้องให้ความสําคัญกับความถูกต้องของข้อมูล  ความทันสมัย การออกแบบ

เวบ็ไซต ์ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล และมีความปลอดภยั  จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ

และมีความสาํคญัต่อการตอบสนองพฤติกรรมช่ืนชอบของลูกคา้เกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบั  

 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก เม่ือคุณภาพการบริการของโรงแรมสูงข้ึนจะส่งผลให้ความจงรักภกัดีของลูกคา้เพิ่ม

มากข้ึน ทาํใหลู้กคา้ผูซ่ึ้งมีความจงรักภกัดีมีการบอกต่อ จะกลบัมาพกัซํ้ า และความอ่อนไหวต่อราคา

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ในการศึกษายงั

พบวา่มิติของคุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผู ้

ให้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ การให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ และการเขา้ใจและเห็น

อกเห็นใจของผูใ้ห้บริการมีนยัสําคญัต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Al-

Rousan, Ramzi and Mohamed (2010) และ Lin Chen (2005) พบวา่ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการ

บริการเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดของ คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในมิติ

ของการบอกต่อ การกลบัมาพกัซํ้ า และความอ่อนไหวต่อปัจจยัด้านราคา ดงันั้นผูบ้ริหารโรงแรม

ควรให้ความสําคญักบัส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการมากท่ีสุด ควรปรับปรุงอุปกรณ์ใน

โรงแรมให้มีความทนัสมยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกไวบ้ริการลูกคา้ พนกังานของโรงแรมตอ้งมี

บุคลิกภาพดี ถึงอยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารโรงแรมจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการให้ความมัน่ใจของผู ้

ให้บริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ และการเขา้ใจและเห็นอก

เห็นใจของผูใ้หบ้ริการดว้ยเพื่อเพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน 
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 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก พบว่าเม่ือคุณภาพการบริการสูงข้ึนจะส่งผลทาํให้ลูกคา้มีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน และ

พบวา่มิติของคุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ การให้ความมัน่ใจ

ของผูใ้หบ้ริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการและการเขา้ใจและเห็น

อกเห็นใจของผูใ้ห้บริการมีนัยสําคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ผลการวิจยัน้ีได้สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ Polorat and Sophonsiri (2010 ) 

 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เม่ือโรงแรมมีการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีดีข้ึนจะทาํให้ลูกคา้มี

ความจงรักภกัดีเพิ่มมากข้ึน  และพบว่ากิจกรรมทางการตลาด  การส่ือสารกับลูกค้ามีนัยสําคญั

ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ แสดงวา่ลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อโรงแรมจากการการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย กิจกรรมทางการตลาดมากท่ีสุด  ดังนั้ นผูบ้ริหารโรงแรมต้องให้

ความสําคญักบักิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยการให้โปรโมชั่น

ส่วนลด ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ การจดักิจกรรมพิเศษให้ลูกคา้มีส่วนร่วม และการสะสมคะแนนเพื่อ

แลกรับของรางวลั เพื่อให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อโรงแรม สอดคลอ้งกบั Gordon (2006) เห็นว่า

ผลประโยชน์ท่ีโรงแรมมอบใหลู้กคา้ไดแ้ก่การใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้ และของรางวลัส่งผลให้ลูกคา้

มีความจงรักภกัดีเพิ่มข้ึน ลูกคา้จะกลบัมาพกัท่ีโรงแรม มีการบอกต่อ นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงแรม

ควรสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยการส่ือสารกบัลูกคา้ของโรงแรม เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บข่าวสาร

จากทางโรงแรมรับรู้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อโรงแรม ผ่านทาง อีเมล์  Direct Mail การ์ดวนัเกิดและ 

เอสเอ็มเอส สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Moriarty, Jones, Rowley and Kupiec-Teahan  (2008)  พบวา่

โรงแรมจาํเป็นตอ้งเพิ่มความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว โดยใชอี้เมลเ์ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร

กบัลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพื่อใหรั้บรู้ถึงข่าวสาร  

 การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ โรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่าการจดักิจกรรมทางการตลาด  การส่ือสารกบัลูกคา้มีนัยสําคญั

ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ แสดงวา่เม่ือโรงแรมมีการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

ท่ีดีข้ึนจะทาํให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wu, Shin and 

Chan (2008)  พบวา่กิจกรรมทางการตลาดไดแ้ก่ส่วนลดราคาพิเศษและการแลกของรางวลั มีผลท่ีดี

ต่อการสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าและมีผลให้ลูกคา้เกิดความช่ืนชอบมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 
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ในขณะท่ี Khurana and Chaudhary (2010) สนบัสนุนการใชเ้อสเอม็เอสเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร

กบัลูกคา้เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก พบวา่เม่ือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมมีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้

ลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อโรงแรมมีมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Juan and Yan (2009) พบวา่

ลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการส่งผลใหมี้ความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ 

ผลการศึกษาโมเดลของรูปแบบความจงรักภกัดีของลูกคา้โรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ลูกคา้ของโรงแรมมีความจงรักภกัดีต่อโรงแรมเพิ่มมาก

ข้ึน ไดแ้ก่ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ ทั้งในดา้นบรรยากาศ  และเวบ็ไซต ์ในส่วนของคุณภาพ

การบริการทั้ งด้านส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การ

ตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ การให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ การเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผู ้

ให้บริการ สุดทา้ยประกอบดว้ยการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทั้งในดา้นกิจกรรมทางการตลาด 

และการส่ือสารกบัลูกคา้ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ และมีความจงรักภกัดีต่อโรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

จากโมเดลท่ีไดผู้ป้ระกอบการโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ควรบริหารจดัการ

กลยุทธ์การตลาดเพื่อใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึนและมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนทั้งน้ีเม่ือลูกคา้

ของโรงแรมมีความพงึพอใจและความจงรักภกัดีสูงข้ึนทาํใหลู้กคา้มีการบอกต่อ กล่าวแต่ส่ิงดีๆของ

โรงแรม แก่บุคคลอ่ืน ญาติ เพื่อน กลบัมาเขา้พกัท่ีโรงแรมซํ้ า ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมในเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออกตอ้งให้ความสําคญักบัคุณภาพการบริการเป็นอนัดบัแรก ควรปรับปรุง

คุณภาพการบริการให้สูงข้ึนเหนือกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ไดแ้ก่ส่ิงมีตวัตนเป็นรูปธรรมของ

การบริการ การให้ความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ การตอบสนองต่อ

ผูใ้ช้บริการ และการเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ห้บริการเพื่อนาํไปสู่ความพึงพอใจ และความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ อนัดบัสองท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกตอ้งให้

ความสําคญัเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้โดยการจดักิจกรรมทางการตลาด และการ

ส่ือสารกับลูกค้าให้ลูกค้าได้รับข่าวสารจากทางโรงแรมจะนําไปสู่ความพึงพอใจ และความ
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จงรักภกัดี และสุดทา้ยผูป้ระกอบการโรงแรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจาํเป็นตอ้งสร้าง

ประสบการณ์ลูกคา้ให้ลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีดว้ยการสร้างบรรยากาศของโรงแรม และพฒันา

เวบ็ไซต ์เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภกัดีเพิ่มสูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจาํกดัเฉพาะโรงแรมท่ีมีห้องพกั 80 ห้องข้ึนไปในพื้นท่ีในเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งพกันอ้ยกวา่ 80 หอ้งเพื่อ

ดูความตอ้งการของลูกคา้อีกกลุ่มหน่ึง 
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